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  داء ــــــــــــاإله

  

  ! األعلى أمي حفظها ا أهدي هذا البحث إىل مثلي

  !عنا خري اجلزاء ا إىل روح والدي الفاضل ـ رمحه ا ـ وجزاه

إىل روح أخي احلبيب غازي رمحه ا .  

إىل زوجي عمر حفظه ا .  

  إىل كل من سا�د�ي 

  . وشجعين

  

  
  

  

 )ج(



 

  املقدمة
  

مد وعلى آله احلمد ِهللا وحده والصالةُ والسالم على أشرف خلقه، سيدنا ونبينا حم
ملَّوصحبة وس.   
  ..وبعد

وتهدف هـذه  " أمناط اجلملة يف رسائل اخللفاء الراشدين " فموضوع هذه الرسالة 
فمـن  . أمناط اجلملة يف رسائل اخللفاء الراشدين دراسةً تركيبية دالليـة  راسة إىل دراسةالد

التضحية باملعىن على مسـتوى  املعلوم أنّ علمي النحو واملعاين ال ميكن الفصل بينهما إال مع 
العلمني كليهما، ثُم إنَّ ما تركه لنا عبد القاهر اجلرجاين من دراسات يف دالئل اإلعجـاز  
وغريه تعد إشارات ذكيةً إىل الطريق الذي كان على النحاة أنْ يسلكوه بدراستهم للنحـو  

ومن هنا عمدت إىل مزجِ . لعربيةيف اللغة ا) للنظم(وخباصة ما قام به عبد القاهر من دراسة 
معطيات علم النحو مبعطيات علم املعاين؛ ألخرج منهما بدراسة حنوية تعين بالتركيب كما 

  . تعنى بالتحليل  وجتمع بني املعىن املقايل واملقامي

فحاولـت مـن   . ومن هذا املنطلق اختذت املنهج الوصفي منهجاً يل يف هذا البحث
فال ختتل احلركة اإلعرابيـة، وال  . مع بني شتات األبواب النحوية يف مكان واحدٍخالله اجلَ

ودرست اجلملة . تضيع قيمتها الداللية وال تذْهب الكلمات خدماً للقاعدة منصرفة عن املعىن
مع العناية بتحديـد الـزمن   ) اللغوية والصرفية والنحوية والداللية(على املستويات األربعة 

وحاولت جاهدة أنْ أسوق كل ما جاء . لة احمللّلة وتوضيح بنائها يف السطح واألعماقللجم
  .يف هذا البحث بعبارات سلسلة

، ولقد وجدت أنَّ رسائل اخللفاء وبلغَ عدد الرسائل اليت قمت بتحليلها  سبعاً ومثانني رسالة
رشـاد، ووجـدت   الراشدين تنقسم حبسب الغرض منها إىل سياسية واجتماعية ونصحٍ وإ

أسلوا يترواح ـ كما هو الطبيعي ـ بني اخلرب واإلنشاء والشرط فتتغلب مجل أحـدهم    
        . على اآلخر حبسب املقام

 )د(



 

ومل يفتين يف حبثي هذا االسترشاد بأهم اآلراء النحوية واللغوية، متخذة من املوضوعية منهجاً 
ا وأخرج منها برأي مستقل بفضل يل عند انتفاء هذه اآلراء، ومل أكتف بذلك بل قد أعرضه

وكنت أمتىن لو تناولت مجيع أبواب النحو يف هذه الدراسة ولكن طول الرسالة وقصـر  . اهللا
املدة وال سيما بعد احتراق حبثي يف شهر رمضان لعام ألف وأربعمائة ومخسـة وعشـرين   

   . للهجرة جعلين أقتصر على األبواب اليت تناولتها

  : ألهدايف من مخسة أبواب هي ثلةرأيتها مم وقد متثلت اخلطة اليت

   :ثالثة فصولٍ هياجلملة اخلربية االمسية، واشتمل هذا الباب على : الباب األول
  . اجلملة اخلربية االمسية املثبتة : الفصل األول  
  . اجلملة اخلربية االمسية املنفية :الفصل الثاين  
  . ةاجلملة اخلربية االمسية املؤكد :الفصل الثالث  

   : ثالثة فصول هياجلملة اخلربية الفعلية، واشتمل هذا الباب على  :الباب الثاين

  . اجلملة اخلربية الفعلية املثبتة :الفصل األول  

  . اجلملة اخلربية الفعلية املنفية : الفصل الثاين  

  . اجلملة اخلربية الفعلية املؤكدة :الفصل الثالث  

   :هذا الباب على ستة فصول هي، واشتمل لطلبيةا اجلملة اإلنشائية: الباب الثالث
  .اجلملة األمرية :الفصل األول  
  . النهيمجلة  :الفصل الثاين  
  .اجلملة االستفهامية: الفصل الثالث  
  . اجلملة الندائية :الفصل الرابع  
   . ئيةالدعا اجلملة : الفصل اخلامس  
  . الترجي مجلة: الفصل السادس  
     
            

 )هـ(



 

   : هذا الباب على ثالثة فصول هيالتقدمي والتأخري، واشتمل  :الباب الرابع

  . التزام الرتبة وجوباً :الفصل األول  

  . إهدار الرتبة وجوباً :الفصل الثاين  

  . جواز األمرين :الفصل الثالث  

  . التضمني :الباب اخلامس
)) اشدةجمموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي واخلالفة الر((وقد اعتمد البحث على 

  . )١(مجعها حممد محيد اهللا
والقارئ سيجدين عند حتليل كل مجلة من الرسائل أذكر يف اهلامش عنواا ونوعها   

  . مما يغين عن ذكر النص كامالً
أمحـد  / وأكون جاحدة للنعمة إذا مل أقر بفضل أستاذي الفاضل األستاذ الدكتور   
نه زوجي املدى، سر ثبايت ومشعل أملي، إوكذلك أشكر من ال أيف بشكره على . عبد الدامي

يب؛ الذي ساند هذا البحث منذ أن كان فكرةً حىت اسـتوى  الفاضل عمر بن صاحل العتيـ
  . على سوقه
  : وأخرياً

ما أبرئ نفسي، إن النفس ألمارة بالسوء، وعزائي أن احلق أممت واخلـري أردت،    
  . والصواب حتريت

  . املني،،،واحلمد هللا رب الع     
  الطالبة            
  . حياة بنت حممد علي اخلُديدي          

 
@ @

                                                 

: بريوت(، حممد محيد اهللا، ة الوثائق السياسية للعهد النبوي واخلالفة الراشدة، الطبعة السادسةجمموع)١(
  ).     م١٤٨٧/هـ ١٤٠٧دار النفائس، 

 

 )و(



 

  الباب األول
  اجلملة اخلربية االمسية

  
  : اشتمل هذا الباب على ثالثة فصول

  
  : اجلملة اخلربية االمسية، واشتمل هذا الفصل على مبحثني/ األول  الفصل

  اجلملة اخلربية االمسية املثبتة: املبحث األول

  اجلملة اخلربية االمسية املنسوخة املثبتة : يناملبحث الثا
  

اجلملة اخلربية االمسية املنفية،واشتمل هذا الفصل على ثالثة /الثاين الفصل
  : مباحث

  املنفية مبا : املبحث األول

  املنفية بال النافية للجنس : املبحث الثاين

  اجلملة اخلربية االمسية املنسوخة املنفية: املبحث الثالث
  

  :، واشتمل هذا الفصل على أربعة مباحثاجلملة االمسية املؤكدة/ الثالث  فصلال
  املؤكدة بإنَّ: املبحث األول

  املؤكدة بأَنَّ: املبحث الثاين

  املؤكدة بلكن: املبحث الثالث

 املؤكدة بالقصر: املبحث الرابع

  
  
  

 



 

  )اجلملة اخلربية االمسية: (الفصل األول
  :االمسية املثبتةاجلملة اخلربية : املبحث األول

  :ها األمناط التالية توزعت ةمجل تسعاً وثالثنيبلغ عدد اجلمل االمسية املثبتة مائة و
  ) .نكرة ( مبتدأ مؤخر ) + جار وجمرور ( خرب مقدم  :النمط األول 

  :ورد هذا النمط يف الرسائل املدروسة يف مثان وعشرين مجلة منها 
    .)١(ويل شرطٌ عليهم .١
  .)٢(ألف ومئتا رجلٍ من املسلمني منهم سبعمائة رجلٍ من محلة القرآن وبفناء بيتك .٢
 .)٣(وأار ممتنعة دونه قَناطر حصني وهو مرتل رغيب خصيب .٣

  .جار وجمرور + مبتدأ مؤخر + خرب مقدم جار وجمرور ) ١(الصورة 
  .ويل شرط عليهم 

  :الشكل اآليت يوضع بناء هذه اجلملة سطحاً 
 اجلملة االمسية                                    

                

  شبه مجلة )٤(خرب مقدم    
  ياء املتكلم+ الم اجلر )جار وجمرور(

 مبتدأ مؤخر
)        شرطٌ (                  

  جار وجمرور              
 )ميم اجلمع + على هاء الغائب (  

على املبتدأ جوازا؛ ألن املبتدأ نكرة خمتصة بالوصف باجلار  يالحظ يف بناء السطح تقدم اخلرب
  .واجلملة ال حمل هلا من اإلعراب ؛ ألا اسئنافية.   )٥(وارور 

                                                 
 " .سياسي " ١٩٦على زعم األبار الشرفية صـ عهد عمر لنصارى املدائن وفارسئق السياسية،الوثا)١(

 " .نصح وإرشاد "  ٣٥٢يعنفه صـ الوثائق السياسية ، كتاب أي بكر إىل خالد)٢(
 " .سياسي "  ٤١٣الوثائق السياسية ، كتاب لعمر إىل سعد صـ)٣(

اإلمام كمال الدين أبو الربكات  ، اإلنصاف يف مسائل اخلالفانظر حول اخلالف يف وتقدمي اخلرب على املبتدأ، )٤(
حممد حمي الدين : صاف من اإلنصاف تأليفومعه كتاب االنت ،األنباري النحوي ،عبد الرمحن بن حممد بن أيب سعيد

 .٧٠ـ٦٥،ص١جـ  ،) م١٩٨٧/ هـ ١٤٠٧ ،املكتبة العصرية: بريوت( ،عبد احلميد

: ، اإلمام جالل الدين السيوطي، الطبعة الثانية، حتقيق وشرح مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع)٥(
 .٢٩صــ٢ج) م١٩٨٧/هـ١٤٠٧مؤسسة الرسالة، : بريوت(الدكتور عبد العال سامل مكتوم، 

)٢( 



 

مبتدأ مؤخر + مضاف إليه + مضاف إليه مضاف + جار وجمرور مضاف ) : ٢( الصورة 
  .جار وجمرور + متييز + اسم معطوف + أداة عطف + معطوف عليه 

  .هذه الصورة يف الرسائل املدروسة يف مجلتني منها  وردت  

  .)١(وبفناء بيتك ألف ومائتا رجل من املسلمني .١

  :والشكل اآليت يوضح بناء هذه اجلملة سطحاً 

  :ة مثبتةيمجلة امسية خرب

  خرب مقدم              
                

  جار
  )بـ(

 جمرور مضاف
  )فناء(

  مضاف إليه
  )بيت(

  مضاف إليه
  )ك(

   
                                    

                

 مبتدأ مؤخر معطوف عليه+
  )ألف(

 أداة عطف
  )الواو(

  اسم معطوف عليه مضاف
  )مائتا(

 متييز مضاف إليه
  )رجل(

  جار وجمرور
 )من املسلمني(

؛ )٢(على املبتدأ جوازا) بفناء بيتك(يف الشكل السابق تقدم اخلرب وهو يالحظ 
  .يف حمل نصب حالواجلملة .للتوبيخ

  ) : ٣( صورة 

  متييز + مبتدأ مؤخر ) + مجلة موصولية : جار وجمرور ( خرب مقدم 

  :وردت هذه الصورة يف الرسائل املدروسة يف مجلتني منها 

  .)٣(وعلى من مل جيد شيئاً اثنا عشر درمهاً .١

   

                                                 
 " .سياسي "  ٣٥٢الوثائق السياسية ، كتاب أيب بكر إىل خالد صـ)١(

 ٣٠صـ٢مهع اهلوامع ، جالل الدين السيوطي ج)٢(

 " .اجتماعي "  ٤٢٤الوثائق السياسية ، مكاتبة عمر مع عثمان بن حنيف يف مساحة العراق صـ)٣(

)٣( 



 

  مجلة امسية خربية مثبتة                  
                

                      :خرب مقدم
   
  

                                    

                

  جار
   )على(

 جمرور مجلة موصولية+
  )من مل جيد شيئاً ( 

  مبتدأ مؤخر            
عشر معوضا ا عن نونه ) + اثنا (   

  التثنية             

  متييز+
  )درمها ( 

؛ ألن املبتـدأ  )١(ار وارور على املبتدأوجوبايالحظ يف الشكل السابق تقدم اخلرب وهو اجل  
  ) اجلار وارور ( نكره ال مسوغ هلا سوى تقدم اخلرب 

  .، ألا معطوفة على مجلة معطوفة على مجلة ابتدائية واجلملة ال حمل هلا من اإلعراب  
  مبتدأ مؤخر + مضاف إليه + خرب مقدم ظرف مضاف ) : ٤( صورة 

  :لرسائل املدروسة يف مجلة واحدة هي وردت هذه الصورة يف ا
١ /حصني ، دونه قناطر  خصيب ا وهو مرتل رغيب٢(ممتنعة روأ(.  

  .والشكل اآليت يوضح بناء هذه اجلملة سطحاً 
  مجلة امسية خربية مثبتة

                

 خرب مقدم ظرف مضاف
  )دون(

 مضاف إليه+
  )هاء الغائب(

 مبتدأ مؤخر معطوف عليه+
  )قناطر(

  اة عطف أد+ 
  )الواو(

                                     

                

 اسم معطوف موصوف+
               )أار(

 صفة+
  )ممتنعة(

    

  . يالحظ تقدم اخلرب يف بناء السطح على املبتدأ جوازاً؛ للعناية واالهتمام، واجلملة يف حمل رفع صفة ملرتل

  
  
  

                                                 
،حممد علي  لك ومعه شرح الشواهد للعيينحاشية الصبان على شرح األمشوين على ألفية ابن ما)١(

 ٢١٢ص١ج )دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع: بريوت(الصبان،  

 " .سياسي "  ٤١٣الوثائق السياسية ، كتاب لعمر إىل سعد صــ)٢(

)٤( 



 

  :النمط الثاين 
   :خرب إما نكرة وإما مجلة فعلية ، ورد هذا النمط يف أربع مجل+ تكلم مبتدأ ضمري م 

خرب نكرة ، وردت هـذه الصـورة يف الرسـائل    + مبتدأ ضمري املتكلم ) :  ١( الصورة 
  .املدروسة يف ثالث مجل منها 

  .)١(وأنا ممدكم قبل أن تقرءوا كتايب هذا / ١
  .والشكل اآليت يوضح بناء هذه اجلملة سطحاً 

 

                

  مبتدأ ضمري املتكلم 
  )أنا(

 خرب مضاف نكرة+
  )ممد(

  مضاف إليه
 )ميم اجلمع+كاف اخلطاب(

ظرف زمان   
  مضاف

  )قبل(
 ن مجلة فعليةمضاف إليه تركيب مصدري حمول ع+
                

 نْأ
  املصدرية

 فعل مضارع+
  )تقرأ(

 فاعل+
  )واو اجلماعة(

  

 مفعول به مضاف 
  )كتاب(

  مضاف إليه+
  )ملتكلمياء ا(

  صفة+
اسم +هاء التنبيه(

  )إشارة ذا

  .اً ل اآليت يوضح بناء هذه اجلملة عمقوالشك
 

                

  مبتدأ ضمري املتكلم 
  )أنا(

 خرب مضاف نكرة+
  )ممد(

  مضاف إليه
 )ميم اجلمع+كاف اخلطاب(

ظرف زمان   
  مضاف

  )قبل(
 ن مجلة فعليةمضاف إليه تركيب مصدري حمول ع+
                

 نْأ
  صدريةامل

 فعل مضارع+
  )تقرأ(

 فاعل+
  )واو اجلماعة(

  

 مفعول به مضاف 
  )كتاب(

  مضاف إليه+
  )ياء املتكلم(

  صفة+
اسم +هاء التنبيه(

  )إشارة ذا
  

  

                                                 
 " .سياسي "  ٤٧١الوثائق السياسية ، جواب عمر على كتاب أيب عبيدة صـ)١(

)٥( 



 

  .بناء األعماق  وافقبناء السطح يف هذه اجلملة أن يالحظ 

  .املضاف إليه + ختصص مضمون اجلملة بالظرف املضاف 

قبلَ قراءتكم " ركيب مصدري حمول عن مجلة فعلية تقديره ويالحظ أن املضاف إليه ت
  .)٢(واإلضافة يف هذه اجلملة لفظية غري حمضة)١(وزمن اجلملة املستقبل" كتايب هذا 

مجلة دعائية معطوف عليها ) + جار وجمرور( خرب + مبتدأ ضمري املتكلمني ) : ٢( الصورة 
  :النمط يف مجلة واحدة ورد هذا) جار وجمرور + ( مجلة دعائية معطوفة + 

  .)٣(وحنن مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالرعبفإن اهللا وله احلمد  قد نصرنا     

  .والشكل اآليت يوضح بناء هذه اجلملة سطحاً وعمقاً        

  : مجلة خربية امسية مثبتة
                

مبتدأ ضمري 
  املتكلمني 

  )حنن(

  
  

 خرب + 

 مضاف إليه
  )اهللا(

 ية دعائيةمجلة فعل+
  )صلى اهللا عليه(

 أداة عطف+
  )الواو(

  مجلة فعلية دعائية معطوفة+
  )سلم(

    
                

  ظرف مضاف
  )مع(

 مضاف إليه مضاف 
  )رسول(   

   

مضاف إليه ، واجلملة االمسية يف حمـل  + ظرف مضاف ) جار وجمرور ( يالحظ أن اخلرب  
  .ب نصبٍ حال والزمن هلذه اجلملة الزمن املاضي القري

  

                                                 
 .٢٧٦صـ. هـ١٤٠٤األوىل، . الرياض، طراهيم بدري،دار أمية،،لكمال إبالزمن يف النحو العريب)١(

عامل الكتب للطباعة و النشر : بريوت(ج ٥أليب بشر عمرو بن عثمان بن قَنبر، الكتاب لسيبويه، )٢(
 .١٦٦ – ١٦٥صـ ١جـ، )م١٣٨٥/١٩٦٦والتوزيع، 

ين عبد احلميد، حممد حمي الد: حتقيق ابن هشام األنصاري،مغىن اللبيب عن كتب األعاريب، )٣(
 . ١٦٥صـ، )م١٩٩٥/هـ ١٤١٦املكتبة العصرية، : بريوت(

)٦( 



 

  : النمط الثالث 

  .مبتدأ ضمري خطاب واخلرب إما نكرة وإما جارا وجمروراً وإما مجلة فعلية   

جار وجمرور + فاعل + خرب نكره معطوف عليه +مبتدأ ضمري املخاطب):١(الصورة
مضاف + جار وجمرور مضاف + اسم معطوف + أداة عطف + مضاف إليه + مضاف 

  .إليه

  .يف الرسائل املدروسة يف مجلة واحدة هي  وردت هذه الصورة      

  .)١(ة وجدير بكل فضلدفأنت أهلٌ لكل زيا 

  :يوضح بناء هذه اجلملة سطحاً" أ " والشكل     
                

مبتدأ ضمري 
  املخاطب 

  )أنت(

 خرب معطوف عليه+
  )أهل(

 فاعل+
(....)  

جار وجمرور +
  مضاف

  )كل+الم اجلر (

  مضاف إليه+
  )زيادة(

  طفأداة ع+
  )الواو(

                

  اسم معطوف+
  )جدير(

 فاعل+
(....)  

 جار وجمرور مضاف+
  )كل+باء اجلر(

  مضاف إليه +
  )فضل(

  

  .يوضح بناء هذه اجلملة عمقاً " ب " والشكل  
                

مبتدأ ضمري 
  املخاطب 

  )أنت(

 خرب معطوف عليه+
  )أهل(

 فاعل+
  )هو(

جار وجمرور +
  مضاف

  )كل+الم اجلر (

  همضاف إلي+
  )زيادة(

  أداة عطف+
  )الواو(

                

  اسم معطوف+
  )جدير(

 فاعل+
  )هو(

 جار وجمرور مضاف+
  )كل+باء اجلر(

  مضاف إليه +
  )فضل(

  

                                                 
دار : بريوت(، ٣ج، ط١٦ أليب الفضل مجال الدين بن حممد بن مكرم بن منظور،،لسان العرب)١(

أي " و أهل لكذاـوه" ، ٢٩صــ ١١جـ،  )م١٩٩٤/هـ ١٤١٤صادر للطباعة والنشر، 
 " . ٩" مستوجب 

)٧( 



 

يالحظ أن اخلرب صفة مشبهة بالفاعل وأن الفاعل مل يظهر يف بناء السطح دل عليه يف         
كما يالحظ أن فاعل الصفة ) هو ( بناء األعماق السياق مما يشري إىل أنه مفرد مذكر غائب 

األعماق  اءاملشبهة بالفاعل واملعطوفة على اخلرب مل يظهر يف بناء السطح دلّ عليه يف بن
كما )١()هو(شري إىل أنه مفرد مذكر غائب الوحدة الصرفية صيغة فعيل مما ي+ السياق 

  " .ة دلكل زيا" يالحظ أن اخلرب قد ختصص باجلار وارور 

الحظ حكمة أيب بكر يف استخدامه عبارات الثناء على القادة لرفع روحهم املعنوية وي        
  .وزيادة الثقة يف أنفسهم بأنفسهم كما فعل يف هذا اخلطاب مع املثىن بن حارثة 

  ) : ٢( الصورة 

، وردت هذه الصورة يف الرسائل ) جار وجمرور ( خرب + مبتدأ ضمري املخاطب        
  :مجل منها املدروسة يف مخس 

  .)٢(وأنت كما وصفت نفسك       

  .والشكل اآليت يوضح بناء هذه اجلملة سطحاً وعمقاً        

  مجلة خربية امسية مثبتة
                

مبتدأ ضمرياملخاطب 
  )أنت(

        خرب جار وجمرور+

                

 حرف جر              
 )كاف اجلر(             

  

ما
 املصدرية

 فعل ماض
 )وصف(

 فاعل
 )تاء املخاطب(

  مفعول به مضاف
  )نفس(

  مضاف إليه
ضمري املخاطب (

  )الكاف

         

                                                 
دار الفكر، : بريوت(، حممد اخلضري، ابن عقيل على ألفية بن مالكحاشية اخلضري على شرح )١(

 .١٥١صــ١ج ). م١٩٧٨/ هـ ١٣٩٠

 .سياسي٣٧٢الوثائق السياسية، رد أيب بكر إىل مذعور بن عدي ص)٢(

)٨( 



 

املصدرية ومدخوهلا يف تأويل مصدر يقع جمروراً بالكاف والتقدير وأنت )١(يالحظ أن ما 
  .كوصفك نفسك 

  .واجلملة استئنافية ال حمل هلا من اإلعراب 

  ) : ٣( الصورة 

  ) .خرب مقترن بأل + بتدأ ضمري املخاطبني م( مجلة امسية + واو احلال 

  :وردت هذه الصورة يف الرسائل املدروسة يف مجلة واحدة هي      

كر من ربنا اإلحسان إلينا ، فكثرياً ما تذوأنتم الغالبونفإن أتاك كتايب هذا  .١
  .)٢(وإليكم

  .والشكل اآليت يوضح بناء هذه اجلملة سطحاً       
                

        امسية خربية مثبتةمجلة+  واو احلال
                

 مبتدأ ضمري املخاطبني           
  )أنتم(      

 خرب مقترن بأل+
  )الغالبون(

  فاعل +
)…(  

  

يالحظ أن الفاعل السم الفاعل مل يظهر يف بناء السطح دل عليه يف بناء األعماق كون اسم 
امية على أن الفاعل ضمري عن الفعل يغلب  ، فدلت الياء وهي الصقة أم الفاعل حموالً

  " .هم " الغائبني 

  .واجلملة يف حمل نصب حال  

  .املستقبل: هذه اجلملة وزمن  

                                                 
لعلي بن حممد النحوي  كتاب األزهية يف علم احلروف،،  ٣٣٣صـ ١مغىن اللبيب عن كتب األعاريب جـ )١(

،  ٨٣صـ. م١٩٨٢هـ ـ ١٤٠٢الثانية، . بد املعني امللوحي، دار املعارف للطباعة، دمشق، طع: اهلروي، حتقيق
الدكتور أمحد حممد : رصف املباين يف شرح حروف املعاين، اإلمام أمحد بن عبد النور املالقي، الطبعة الثالثة، حتقيق

 . ٣٨٠صـ)م١٩٨٥/هـ١٤٠٥دمشق، دار القلم، (اخلراط، 

 "سياسي "  ٤٦٤ـى مكتوب أيب عبيدة السالف ص، جواب عمر عل الوثائق السياسية)٢(

)٩( 



 

وقوع اجلواب ، ملن يقع له الشرط والذي حيتمل الوقوع وعدم : وداللة التركيب       
  .الوقوع يف الزمن املستقبل 

  

  :النمط الرابع 

رب إما نكرة ، وإما جارا وجمرورا ، وإما معرفا بأل ، مبتدأ ضمري الغيبة ، واخل  -أ         
  . وإما معرفا باإلضافة 

  .ورد هذا النمط بصوره املختلفة يف أربعني مجلة منها        

، له ما هلم وعليه ما  فهو رجلٌ من املسلمنيفمن أجاب إىل ذلك قبل القتال  .١
 .)١(عليهم

 . )٢(وقدرهم وهم شهود .٢

 .)٣(فهي لكممن أهل احلرب فخالها ومن ترك أرضه  .٣

 . )٤(فهو األمريفما أقام معك  .٤

 .  )٥(وهو فاحتهاوإنها دار اهللا  .٥

 .)٦( فهو أمامإنّ من أتاكم من الفالحني ، إذا كانوا مقيمني مل يعينوا عليكم  .٦

  

                                                 
 " .اجتماعي "  ٤٢٢الوثائق السياسية ، كتاب عمر إىل سعد حني افتتح العراق صـــ)١(

 " .سياسي "  ٤١٢الوثائق السياسية ، مكاتبة عمر وسعد بن أيب وقاص قبل حرب القادسية صــ)٢(

 " .اجتماعي "  ٤٢٢اسلة سعد له صـالوثائق السياسية ، جواب عمر على مر)٣(

 " .سياسي "  ٣٧١الوثائق السياسية ، تولية املثىن على حرب العراق والفرس صــ)٤(

 .نصح وإرشاد +سياسي٤٦٤الوثائق السياسية ، جواب عمر على مكتوب أيب عبيدة السالف صـ)٥(

  .سياسي"  ٤٢١الوثائق السياسية ، جواب عمر صــ)٦(

)١٠( 



 

  ) : ١( الصورة  

) جار وجمرور( صفة + موصوف ) نكره ( خرب + مبتدأ ضمري الغائب + أداة ربط          
حرف )  +مبتدأ مؤخر مجلة موصولية+ خرب مقدم  جار وجمرور( مجلة امسية : صفة + 

  ). .مبتدأ مؤخر مجلة موصولية + خرب مقدم جار وجمرور :(مجلة امسية معطوفة + عطف

  .وردت هذه الصورة يف الرسائل املدروسة يف ثالث مجل منها    

  .فهو رجل من املسلمني له ما هلم وعليه ما عليهمفَمن أجاب إىل ذلك قبل القتال ، /١
 

  :سطحاًوالشكل اآليت يوضح بناء هذه اجلملة 
                

  أداة ربط 
  )الفاء(

 مبتدأ ضمري الغائب+ 
  )هو(

  خرب نكرة موصوفة +
  )رجل(

  صفة + 
  جار وجمرور 

  )من املسلمني(
 
  مجلة امسية معطوفة+        حرق عطف +                     صفة مجلة امسية معطوف عليها+
                  

  خرب مقدم
  جار وجمرور 

  )له(

 مؤخرمبتدأ+
  مجلة موصولية

  )ماهلم(

  خرب مقدم  )الواو(     
  جار وجمرور

   )عليه(

  مبتدأ مؤخر 
  مجلة موصولية

  )ما عليهم(

  

ز جيو) له ما هلم ( يالحـظ أن اخلرب قد ختصص باجلار وارور وأن اجلملة االمسية 
  :فيها وجهان

إما أن تكون يف حمل رفع صفة لكلمة رجل ، ألنه نكرة غري حمضة وإما أن تكون يف 
  . )١(حمل نصب حال لكلمة رجل

                                                 
  ٥١٠صــ ٢جـ  انظر مغىن اللبيب)١(

)١١( 



 

وإمنا قُدم )  اجلملة املوصولية( كما يالحظ تقدم اخلرب جوازاً يف مجلة الصفة على املبتدأ 
  .اخلرب لالهتمام به 

يف حمل نصب ألا؛ معطوفة على حمل مجلة يف حمل واجلملة املعطوفة إما أن تكون  
  .نصب حال 

  .وإما أن تكون يف حمل رفع بالعطف على اجلملة الواقعة يف حمل رفع صفة

  .يف حمل جزم جواب الشرط ) فهو رجل من املسلمني ( ومجلة 

  .وقوع اجلواب ملن يقع له الشرط يف الزمن املستقبل : وداللة التركيب 

  :أ )  ٢( الصورة 

  .خرب نكرة + مبتدأ ضمري الغائب + واو احلال         

  .وردت هذه الصورة يف الرسائل املدروسة يف عشر مجلٍ منها         

  .وقَدرهم وهم شهود .... عشر الناس فإذا جاءك كتايب هذا  

  .يوضح بناء هذه اجلملة سطحاً " أ " والشكل 
                

        تةمجلة امسية خربية مثب+  واو احلال
                

 مبتدأ ضمري الغائبني           
  )هم(      

 خرب+
  )شهود(

  فاعل +
)…(  

  

  .يوضح بناء هذه اجلملة عمقاً " ب " والشكل 
                

        مجلة امسية خربية مثبتة+  واو احلال
                

 مبتدأ ضمري الغائبني           
  )هم(      

 خرب+
  )شهود(

  فاعل +
  )هم(

  

  

  

)١٢( 



 

. يالحظ أن الفاعل للخرب مل يظهر يف بناء السطح وتقديره هم واجلملة يف حمل نصب حال 
  . وزمن مجلة األمر الزمن املستقبل 

  :ب )  ٢( الصورة 

  .خرب نكرة + مبتدأ ضمري الغائب        

  .وردت هذه الصورة يف الرسائل املدروسة يف عشر مجل منها    

  ....هو آت وذلك باختالف الليل والنهار وكتبتما ختَوفاين يوماً  

  .يوضح بناء هذه اجلملة سطحاً " أ " والشكل    

  مجلة امسية خربية مثبتة

  

  

  .يوضح بناء هذه اجلملة عمقاً " ب " والشكل 

  مجلة امسية خربية مثبتة

  

  

ناء األعماق، لَّ عليه يف بمل يظهر يف بناء السطح د الفاعل السم الفاعل الواقع خربا يالحظ أنَّ
   .)هو(ا يشري إىل أنه مفرد مذكر غائب مم)يأيت(صقة أمامية يف أول الفعلالياء وهي ال

  .)يوم ( ية يف حمل نصب صفة لكلمةواجلملة االمس

  ) : ٣( الصورة 

  ) .جار وجمرور ( خرب + مبتدأ ضمري الغائبة + أداة الربط 

   :منهاوردت هذه الصورة يف الرسائل املدروسة ، يف مجلتني 

  

  خرب                                           فاعل              ضمري الغائب           
 ( .... )                   )                    آت(              )             هو (   

  فاعلخرب                                                 ضمري الغائب                     
 )هو (                              )           آت(                 )            هو (   

)١٣( 



 

  .ومن ترك أرضه من أهل احلرب فخالها فهي لكم /١

  .والشكل اآليت يوضح بناء هذه اجلملة سطحاً وعمقاً 

  

  

واجلملة يف حمل جزم جواب يالحظ أن بناء السطح قد وافق بناء األعماق يف هذه اجلملة ؛ 
  . الشرط

ستقبل وزمن التركيب وقوع اجلواب ملن وقع له الشرط يف الزمن امل: وداللة التركيب 
  .املستقبل 

  :النمط اخلامس 

  .جار وجمرور + مضاف إليه + خرب مضاف ) + علم ( مبتدأ 

  : ورد هذا النمط يف مجلة واحدة هي

  .)١(والقادسية باب فارس يف اجلاهلية /١

  .والشكل اآليت يوضح بناء اجلملة سطحاً وعمقاً 

  

  

  

جلملة ، ويالحظ أن اخلرب قد ق يف هذه ايالحظ أن بناء السطح وافق بناء األعما
واجلملة ) يف اجلاهلية ( ص باإلضافة وختصص مضمـون اجلملة باجلار وارور ختصـ

  .استئنافية ال حمل هلا من اإلعراب 

                                                 
  .سياسي ٤١٣كتاب لعمر إىل سعد صـالوثائق السياسية ، )١(

  ...عندما أقول وافق بناء السطح بناء األعماق إمنا أقصد يف صورة من صور بناء األعماق: لحوظةم

  خرب جار وجمرور        أداة ربط                                     مبتدأ                          
ميم اجلمع + مري كاف املخاطب ض+ الم اجلر (     )      هي (           )                         الفاء ( 

  خرب مضاف    مضاف إليه    جار وجمرور      علممبتدأ     حرف استئناف   
  )يف اجلاهلية )    ( فارس )       ( باب )           ( القادسية )          ( واو ال(    

)١٤( 



 

  :النمط السادس 

إما جاراً وجمروراً وإما مجلة امسية وإما نكرة + خرب إما مضافا + مبتدأ ضمري إشارة      
  .موصولية وإما مجلة 

  .ورد هذا النمط يف ثالث عشرة مجلة منها 

  .مضاف إليه + خرب مضاف + مبتدأ ضمري إشارة ) : ١( الصورة 

  .وردت هذه الصورة يف الرسائل املدروسة يف مجلتني منها      

 .)١(فهذا أمري وعهدي إليك .١

+ ليه مضاف إ+ خرب مضاف معطوف عليه +  )ضمري اإلشارة ذا+ هاء التنبيه (مبتدأ 
  .جار وجمرور + مضاف إليه + اسم معطوف مضاف + حرف عطف 

  .يوضح بناء هذه اجلملة سطحاً " أ " والشكل 
                

  مبتدأ 
  )هذا(

 خرب مضاف معطوف عليه+ 
  )أمر(

  مضاف إليه+
  )ياء املتكلم(

  أداة عطف+ 
  )الواو(

                

 اسم معطوف مضاف+
  )عهد(

 مضاف إليه+
  )ياء املتكلم(

  ر وجمرور جا+
  ) ضمري كاف املخاطب+إىل(

  

  .يالحظ يف هذه اجلملة أن بناء السطح وافق بناء األعماق
  .واجلملة استئنافية ال حمل هلا من اإلعراب ) إليك ( ختصص مضمون اجلملة باجلار وارور 

  ) : ٢( الصورة 
  .خرب جار وجمرور + مبتدأ ضمري اإلشارة  
  .)٢( وذلك باختالف الليل والنهارت وكتبتما ختوفاين يوما هو آ/ ١
 

                                                 
  .اجتماعي" ٤٢٢عمر إىل سعد حني افتتح العراق صـ، كتاب الوثائق السياسية)١(

  .نصح وإرشاد٤٦١يف جواب كتاب أيب عبيدة ومعاذ صـ الوثائق السياسية ، كتاب عمر)٢(

)١٥( 



 

  .يوضح بناء هذه اجلملة سطحاً وعمقاً " أ " والشكل      

  

  
  

يالحظ يف هذه اجلملة أن بناء السطح وافق بناء األعماق ، كما يالحظ أن ارور 
  .واجلملة يف حمل نصب حال .مصدر مضاف إىل فاعله ) باختالف ( بالباء يف قوله 

) جار وجمرور : خرب مقدم (  [: )مجلة امسية( خرب + مبتدأ ضمري اإلشارة ) : ٣( الصورة 
  .]مبتدأ مؤخر مقترن بال + 

  .وردت هذه الصورة يف الرسائل املدروسة يف مجلة واحدة هي      

  .)١(فأولئك عليهم العشوروا يف أرضنا ل احلرب إذا استأذنوا أن يتجرإمنا العشور على أه/ ١

  :يوضح بناء هذه اجلملة سطحاً" أ " والشكل 

  مجلة خربية امسية مثبتة كربى

  مبتدأ                                                     خرب مجلة امسية مثبتة        

                      )كاف اخلطاب+ أوالء (

  مبتدأ مؤخر            خرب مقدم  جار وجمرور                                            

                                          )العشور(                   )ميم اجلمع+هاء الغائب+على(                              

  :يوضح بناء هذه اجلملة عمقاً" ب " الشكل 

  مثبتةمبتدأ                                          خرب مجلة امسية     

   )كاف اخلطاب+ أوالء (

  خرب              مبتدأ                                                                           

   )عليهم(                                                )العشور (    

                                 

                                                 
  ."اجتماعي "  ٤٢٢عمر إىل سعد حني افتتح العراق صـالوثائق السياسية ، كتاب )١(

اسم معطوف        حرف عطف          مضاف إليه      خرب جار وجمرور مضاف معطوف عليه+ مبتدأ                               
  )النهار (    )             الواو (  )       الليل (                     )   باختالف(                الم البعد             + ذا(          
  )حرف اخلطاب ك+         

)١٦( 



 

قد تقدم جوازاً ) عليهم ( لة اخلرب وهو اجلار واروراخلرب يف مج أن" أ " ظ يف الشكل يالح 
  .بدفع اجلزية  )١(على املبتدأ وحقه التأخري ، وإمنا قدم إلفادة ختصيصهم

إمنا العشور على أهل احلرب إذا استأذنوا أن يتجروا يف " وهذه اجلملة تأكيد ملعىن مجلة 
  " .أرضنا 

بدل معطوف +  )ضمري إشارة( مبتدأ مؤخر ) +وجمرور جار ( خرب مقدم ) : ٤( الصورة 
  ) .مجلة موصولية ( صفة + اسم معطوف + أداة عطف + عليه 

  .وردت هذه الصورة يف الرسائل املدروسة يف مجلة واحدة وهي 
وعليهم تلك العهود واملواثيق اليت أخذت على األحبار والرهبان والنصارى من أهل / ١

  .)٢(الكتاب
  :وضح بناء هذه اجلملة سطحاًي) أ( الشكل

  مجلة خربية امسية مثبتة

  

  

  

  :يوضح بناءها عمقاً" ب " والشكل 
  

  خربصفة                   أداة عطف     اسم معطوف          مبتدأ      بدل معطوف عليه  

  عليهم  ثيق           مجلة موصولية       املوا           الواو  تلك           العهود 

  ...)  اليت أخذت(                                                           

  

                                                 

لعبد املتعال الصعيدي، مكتبة اآلداب، القاهرة، طبعة بغية اإليضاح لتلخيص املفتاح، )١(
  .١٦١ـص ١ـ ج. م١٩٩٩هـ ـ ١٤٢٠اية القرن، 

  .١٩٧ـوفارس على زعم اآلباء الشرقيني صالسياسية ، عهود عمر لنصارى املدائن الوثائق )٢(

  اسم معطوف موصوف          صفة دل معطوف عليه     حرف عطف   مبتدأ مؤخر        ب   خرب مقدم               
  )مجلة موصولية (  )        املواثيق (          ) الواو (      )        العهود       ضمري إشارة         )      جار وجمرور(  

  )ارِ والرهبانأُخذَت على األحباليت (            الم البعد        + ت (   ضمري هاء   +على ( 
 )                                                                ك اخلطاب+     ) ميم اجلمع+ الغائب

)١٧( 



 

وصفته وتقدم  يالحظ أن اخلرب تقدم جوازاً على املبتدأ والبدل منه واملعطوف عليه
  .إلفادة  التخصيص واجلملة استئنافية ال حمل هلا من اإلعراب اخلرب على املبتدأ 

  ) : ٥( الصورة 

+ جار وجمرور مضاف ) + خرب نكرة ) + ( ضمري إشارة + هاء التنبيه ( مبتدأ        
+ صفة مضافة + مضاف إليه + صفة مضافة + عطف بيان موصوف + مضاف إليه 
اسم + أداة عطف + مضاف إليه + جار وجمرور مضاف معطوف عليه + مضاف إليها 

اسم معطوف  + عطف  أداة+ جار وجمرور + اسم معطوف + أداة عطف + معطوف 
  .مضاف إليه+ اسم معطوف مضاف + أداة عطف + مضاف إليه + مضاف 

  :وردت هذه الصورة يف الرسائل املدروسة يف ثالث مجل منها 

طاب أمري املؤمنني ألهل املدائن، ورسري واجلاثليق ا، هذا كتاب من عبداِهللا عمر بن اخل/١
  .)١(وقُساا، ومشامستها

    :وعمقاًيوضح بناء هذه اجلملة سطحاً والشكل اآليت 
  مجلة خربية امسية مثبتة

                

  مبتدأ ضمري إشارة
  )ذا+هاء التنبيه(

  

 خرب نكرة+
  )كتاب(

 جار وجمرور مضاف+
  )من عبد(

  مضاف إليه
  )اهللا(

  عطف بيان مضاف موصوف
  )عمر(

                

  صفة مضافة+
  ) بن(

 مضاف إليه+
  )اخلطاب(

 صفة مضاف+
  )أمري(

  مضاف إ ليه+
  )املؤمنني(

  جار وجمرور معطوف عليه مضاف

  )ألهل(
                

  مضاف إليه+
  )املدائن(

 حرف عطف
  )الواو(

 اسم معطوف+
  )رسري(

  حرف عطف+
  )الواو(

  اسم معطوف+
  )اجلاثليق(

  
  
 

                                                 

"  ١٩٥، عهد عمر لنصارى املدائن وفارس على زعم اآلباء الشرقيني صــالوثائق السياسية)١(
  ."سياسي 

)١٨( 



 

                

  جار وجمرور+
  ) ا(

 حرف عطف+
  )الواو(

 اسم معطوف مضاف+
  )قسان(

 مضاف إليه+
  )غائبةهاء ال(

  حرف عطف+ 
  )الواو(

                

 اسم معطوف مضاف+
  )مسامسة(

  

 مضاف إليه+
  )هاء الغائبة(

     

  .يالحظ أن بناء السطح وافق بناء األعماق يف هذه اجلملة 
    .واجلملة ابتدائية ال حمل هلا من اإلعراب 

  .جار وجمرور + جار وجمرور + خرب نكرة + مبتدأ ضمري إشارة ) : ٦( الصورة

  .وردت هذه الصورة يف الرسائل املدروسة يف مجلة واحدة وهي   

  .)١(وهذه تزكية منكما يل ؟. فما يدريكما 

  مجلة خربية امسية مثبتة

  :يوضح بناء هذه اجلملة سطحاً" أ " والشكل 
                

  
  مبتدأ          

 خرب+
 )تزكية(

  جار وجمرور+ 
 )ك اخلطاب عالمة التثنية ما+من(

  جار وجمرور+
 )يا املتكلم+الم اجلر(

                

هاء
  التنبيه
 

 ضمري اإلشارة+
  ) ذه(

     

  :يوضح بناء هذه اجلملة عمقاً" ب " والشكل 
                

  
  مبتدأ          

 خرب+
 )تزكية(

  جار وجمرور+ 
 )ك اخلطاب عالمة التثنية ما+من(

  جار وجمرور+
 )يا املتكلم+الم اجلر(

                

هاء
 التنبيه

 اإلشارة ضمري+
  ) ذه(

     

                                                 
  . ٤٦الوثائق السياسية ، كتاب عمر يف جواب كتاب أيب عبيدة ومعاذ صــ)١(

)١٩( 



 

     

، واجلملة يف حمل نصب يف هذه اجلملةبناء األعماق قـد وافق ح ـبناء السط ُيالحظ أن
  .حال 

  

  ) : ٧( الصورة 

  .خرب مجلة موصولية + مبتدأ ضمري إشارة      

  .وردت هذه الصورة يف الرسائل املدروسة يف أربع مجل منها      

  .)١(ألهل جنرانهذا ما كتب عمر أمري املؤمنني  .١

  .يوضح بناء هذه اجلملة سطحاً " أ " والشكل    

    مجلة خربية امسية مثبتة    مبتدأ          

                

هاء
  التنبيه
 

 ضمري اإلشارة+
  ) اذ(

     

  خرب مجلة موصولية                                                      
                

  ضمري املوصول
  )ما(     

 فعل ماض  
  )كتب(

 مفعول به+
(......)   

  فاعل+
  )عمر(  

  صفة مضاف+
  )أمري(

                

  مضاف إليه
  )املؤمنني(

  

 جار وجمرور مضاف+
  )ألهل(

 مضاف إليه
  ) جنران(

    

  

  

      

                                                 
  ."سياسي "  ١٩٣اب عمر هلم وقت إجالئه إياهم صــالوثائق السياسية ، كت)١(

)٢٠( 



 

  :يوضح بناء هذه اجلملة عمقاً " ب " والشكل  

    مجلة خربية امسية مثبتة    مبتدأ               

                

ءها
  التنبيه
 

 ضمري اإلشارة+
  ) ذه(

     

  خرب مجلة موصولية+                                                     
                

  ضمري املوصول
  )ما(     

 فعل ماض  
  )كتب(

 فاعل+ 
  )عمر(  

  مفعول به+
  )هاء الغائب(

  صفة مضاف+
  )أمري(

                

  مضاف إليه
  )املؤمنني(

  

 ر مضافجار وجمرو+
  )ألهل(

 مضاف إليه
  ) جنران(

    

وتقدير الكالم هذا ما " وهو املفعول به " يالحظ أن العائد على ضمري املوصول حمذوف  
  .كتبه عمر أمري املؤمنني ألهل جنران 

  .واجلملة ابتدائية ال حمل هلا من اإلعراب 

  : بعالنمط السا

  .معرفاً بأل وإما جاراً وجمروراً  ، وإما) نكرة ( خرب إما ) + بأل ( مبتدأ معرف   

  :ورد هذا النمط بصوره املختلفة يف الرسائل املدروسة يف ست وعشرين مجلة منها   

  .)١(واإلسالم يومئذ قليلإنّ رسولَ اِهللا كان يتألفكما  .١

 .)٢(الرجلُ منهم عند اهليج خري من ألف رجلٍ من املشركني .٢

                                                 
الوثائق السياسية ، إقطاع أيب بكر لعيينة بن حصن واألقرع بن حابس ومنع عمر بن اخلطاب منه )١(

  " .اجتماعي "  ٣٧٤صــ

  " .سياسي "  ٤٠١الوثائق السياسية ، مكاتبة بني أيب عبيدة وأيب بكر صــ)٢(

  

)٢١( 



 

 .)١(والداعية األذان  .٣

 .)٢(اء شهر رمضانواألجلُ إىل انقض .٤

    ) : ١( الصورة 

  .خرب نكرة + مضاف إليه + ظرف زمان مضاف + مبتدأ معرف بأل   

  .يوضح بناء هذه اجلملة سطحاً ) أ ( والشكل 

  مجلة امسية خربية مثبتة                                     

  

  

  
  

  : عمقاً يوضح بناء هذه اجلملة) ب ( والشكل 

  

  

  
       

املضاف إليه بني املبتدأ واخلرب وهو توسط + توسط الظرف املضاف ) أ ( حظ يف الشكل يال
، والتقدير ، نوين عوضٍ نائب عن مجلة حمذوفةوتنوين إذ ت –جائز ، حيث إنه معمولٌ للخرب 

  .واإلسالم يوم إذ كان الرسول يتألفكما قليل 

                                                 
  . ٣٤١توحة أليب بكر جلميع املرتدين صـــالوثائق السياسية ، كتب مف)١(

  .سياسي ٥٤٠الوثائق السياسية ، حتكيم علي ومعاوية يف حق االستخالف صــ)٢(

  فاعل+ خرب نكرة      +     مضاف إليه + ظرف زمان مضاف     +مبتدأ                
  .. )( ..     )   قليل )            ( ذ إ(        )             يوم (                            

  

 )إسالم)          ( أل ( 

  فاعل+ خرب نكرة           +      مضاف إليه + ظرف زمان مضاف     +مبتدأ                  
  )هو (     )         قليل (              )إذ (        )           يوم (                                 

  

 )إسالم (  )      أل ( 

)٢٢( 



 

) يقلّ(الفعل اسم الفاعل احملول عن ة عن كما يالحظ أن الفاعل للصفة املشبهة واحملول       
) لْ قي(الصرفية الياء يف أول الفعل  مل يظهر يف بناء السطح دلّ عليه يف بناء األعماق الوحدة

  ) .هو ( مما يشري إىل أنه مفرد مذكر غائب 
املضاف إليه ، + ختصص املبتدأ بأل العهدية، ختصص مضمون اجلملة بالظرف املضاف       
  .ملة يف حمل نصب حال واجل

  ) : ٢( الصورة 
+ خرب نكرة + مضاف إليه + ظرف مضاف + جار وجمرور + مبتدأ مقترن بأل        
  .جار وجمرور + مضاف إليه + جار وجمرورمضاف + فاعل 
  .الرجل منهم عند اهليج خري من ألف رجل من املشركني  .١

  .يوضح بناء هذه اجلملة سطحاً ) أ ( الشكل 
                   :مجلة امسية خربية مثبتة                                               

       مبتدأ              
                

  )الـ(
  

   )رجل+(

                

  جار وجمرور+
  )ميم اجلمع+هاء الغائب+من(

 ظرف مضاف+  
  )عند(

  مضاف إ ليه+
  )اهليج(

  خرب+
  )خري(

  فاعل+
(....)  

                

 جمرور مضافجار و+
  )من ألف(

  

 مضاف إليه+
  )رجل(

  جار وجمرور +
  )من املشركني(

   

ومل يظهر الفاعل يف بناء السطح دل عليه يف " خري " يالحظ أن اخلرب اسم التفضيل         
مما يشري إىل أنه مفرد مذكر ) خري ( بناء األعماق الوحدة الصرفية صيغة اسم التفضيل 

املضاف + ما تقدم الظرف املضاف ك)١(صص املبتدأ بأل اجلنسية، خت) هو ( غائب تقديره 

                                                 
أليب احلسن علي بن عيسى الرماين النحوي، الطبعة الثانية، حققه اين، كتاب معاين احلروف للرم)١(

الدكتور عبد الفتاح إمساعيل شليب، : صرهوخرج شواهده وعلّق عليه، وقدم له وترجم للرماين، وأرخ لع
  .٦٠٥ـص)  م١٩٨٠/هـ ١٤٠١دار الشروق للنشر والتوزيع والطباعة، : جدة(

)٢٣( 



 

وحقه التأخري عن اخلرب ومعموله ختصص مضمون اجلملة بالظرف املضاف ) عند اهليج ( إليه 
  .واجلملة استئنافية ال حمل هلا من اإلعراب . املضاف إليه + 

  .خرب مقرن بأل + مبتدأ مقترن بأل  ) : ٣( الصورة 

  .ذان والداعية األ .١

  .والشكل اآليت يوضح بناء هذه اجلملة سطحاً وعمقاً 

  مجلة امسية خربية مثبتة                                    

  خرب                                                           مبتدأ                                    

  أذان+           أل                                   داعية               +         أل                

يالحظ ختصص كل من املبتدأ واخلرب بأل العهدية وقد وافق بناء السطح بناء         
  .األعماق يف هذه اجلملة 

  .واجلملة استئنافية ال حمل هلا من اإلعراب        

  ) : ٤( الصورة 

  .)مضاف إليه + مضاف إليه مضاف +  جار وجمرور مضاف( خرب + أل مبتدأ مقترن ب   

  .وردت هذه الصورة يف        

  .واألجل إىل انقضاء شهر رمضان / ١

  :والشكل اآليت يوضح بناء هذه اجلملة سطحاً وعمقاً 

  

  

يالحظ أن املبتدأ قد ختصص بأل العهدية ، وقد وافق بناء السطح بناء األعماق يف        
  .ذه اجللمة ه

  .واجلملة استئنافية ال حمل هلا من اإلعراب       

  

  مضاف إليه +مضاف إليه مضاف   +خرب جار وجمرور مضاف   +مبتدأ مقترن بأل العهدية  +حرف استئناف  
 )رمضان(  )         شهر(              ) إىل انقضاء(         )        األجل)               (الواو (   

)٢٤( 



 

  : النمط الثامن

، ارا وجمرورا ، وإما مجلة موصوليةإما نكرة ، وإما ج( خرب + مبتدأ معرف باإلضافة       
  .ن مجلة فعلية بأل ، وإما تركيبا مصدريا حموال عوإما مجلة فعلية ، وإما معرفا 

  :ط يف ست عشرة مجلة منها ورد هذا النم      

كثري وعدتهم فاضلة وبأسهم عددهم ك تقدم على أمة واعلم فيما لديك أن .١
  .)١(شديد

أن الشهداء حيشرون يوم : وقد أخربنا الصادق املصدوق حممد صلى اهللا عليه وسلم  .٢
 .)٢(م على عواتقهم وأوداجهم تشخب دماالقيامة وسيوفه

  .)٣(وعشريتك نعم العشرية .٣

  .)٤(أشقى الناس من شقي الناس بهو .٤

 .)٥(قضية علي على أهل العراق شاهدهم وغائبهم .٥

 .)٦(وعهدي إليك يا خالد أن تتقي اهللا وحده ال شريك له .٦

  .)٧(وأما ثواب اآلخرة فاملغفرة واجلنة .فأما ثواب الدنيا ، فالغنيمة والفتح .٧

  

                                                 
  ."سياسي "  ٤١٢ـالسياسية ، كتاب لعمر إىل سعد ص الوثائق)١(

"  ٣٧٦ـعه باليمامة يسريهم إىل العراق صالوثائق السياسية ، كتاب أيب بكر إىل خالد ومن م)٢(
  " .سياسي 

  سياسي٣٧٢الوثائق السياسية ، رد أيب بكر إىل مذعور بن عدي صـ)٣(

  . ، نصح وإرشاد٤٣٧أيضا، ) أيب عدي موسى(تاب عمر إىل الوثائق السياسية ، ك)٤(

  . ، سياسي٥٣٩حتكيم علي ومعاوية يف حق االستخالف، صالوثائق السياسية ، )٥(

  . ٣٤٨ـيلمة الكذاب صكر إىل خالد عن مسالوثائق السياسية ، كتاب أيب ب)٦(

  .سياسي  ٤٧٧ـر إىل أيب عبيدة يف جواب كتابه صالوثائق السياسية ، كتاب عم)٧(

)٢٥( 



 

وردت هذه الصورة يف ) نكرة ( خرب+ مضاف إليه ضمري + مبتدأ مضاف ) : ١( الصورة 
مخس مجل منها ، واعلم فيما لديك أنك تقدم على أمة عددهم كثري وعدتهم فاضلةٌ 

  . وبأسهم شديد 
مجلة + أداة عطف + مجلة امسية خربية مثبتة + أداة عطف + مجلة امسية خربية مثبتة        

           .امسية خربية مثبة 
  مجلة امسية خربية مثبتة معطوف عليها    : اء اجلملة سطحاًيوضح بن) أ(الشكل 

                

  مبتدأ مضاف    
  )عدد(     

 مضاف إليه+
) ميم اجلمع+هاء الغائب(

  خرب +
  )كثري(

  فاعل +
(...)  

 أداة عطف +
  )الواو(

 مجلة امسية خربية مثبتة معطوفة+
                

  مبتدأ مضاف    
  )عدة(     

 مضاف إليه+
) ميم اجلمع+ء الغائبها(

  خرب +
  )فاضلة(

  فاعل +
(...)  

 أداة عطف +
  )الواو(

 مجلة امسية خربية مثبتة معطوفة+
                

  مبتدأ مضاف    
  )بأس(     

 مضاف إليه+
) ميم اجلمع+هاء الغائب(

  خرب +
  )شديد(

  فاعل +
(...)  

  

  .عمقاًوالشكل اآليت يوضح بناء هذه اجلملة 
                

  بتدأ مضافم    
  )عدد(     

 مضاف إليه+
) ميم اجلمع+هاء الغائب(

  خرب +
  )كثري(

  فاعل +
  )هو(

 أداة عطف +
  )الواو(

 مجلة امسية خربية مثبتة معطوفة+
                

  مبتدأ مضاف    
  )عدة(     

 مضاف إليه+
) ميم اجلمع+هاء الغائب(

  خرب +
  )فاضلة(

  فاعل +
  )هي(

 أداة عطف +
  )الواو(

 لة امسية خربية مثبتة معطوفةمج+
                

  مبتدأ مضاف    
  )بأس(     

 مضاف إليه+
) ميم اجلمع+هاء الغائب(

  خرب +
  )شديد(

  فاعل +
  )هو(

  

)٢٦( 



 

يالحظ يف الشكل السابق وجود ثالث مجل خربية امسية مثبتة وقد عطفت كل         
الفاعل يف  لصفة املشبهة باسمبالواو ، كما يالحظ أن الفاعل ل واحدة منها على األخرى

اجلمل الثالث مل يظهر يف بناء السطح دل عليه يف بناء األعماق الوحدة الصرفية صيغة كل 
مما يشري إىل أنه مفرد ) فاضلة (  ،مفرد مذكر غائب هو همما يشري إىل أن) كثري ، شديد( من 

  ) .هي ( مؤنث للغائبة 

  .صفة ألمة  يف حمل جر" عددهم كثري " ومجلة         

  . ومجلة عدم فاضلة يف حمل جر ألا معطوفة على مجلة وعددهم كثري         
  .يف حمل جر ألا معطوفة على مجلة عدم فاضلة " بأسهم شديد" ومجلة        

  ) : ٢( الصورة 

) مضاف إليه + جار جمرور مضاف ( خرب ) + ضمري ( مضاف إليه + مبتدأ مضاف        
  .ه الصورة يف مجلتني منها وردت هذ

أنّ الشهداء حيشرون يوم القيامة : وقد أخربنا الصادق املصدوق حممد صلى اهللا عليه وسلم 
  .وسيوفهم على عواتقهم

  :والشكل اآليت يوضح بناء هذه اجلملة سطحاً وعمتاً       

  مجلة خربية امسية مثبتة                       

  

  

  

بتدأ معرف باإلضافة إىل الضمري ، ويالحظ أن بناء السطح يف هذه يالحظ أن امل        
واو اجلماعة ( الواو المسية يف حمل نصب حال من  اجلملة قد وافق بناء األعماق ، واجلملة ا

  .حيشرون ) يف الفعل 

  

  مضاف إليه +  خرب جار جمرور مضاف  +          مضاف إليه      +  مبتدأ مضاف  +           واو    
  )ميم اجلمع + هاء الغائب (     )   سيوف ( احلال            

)  ميم اجلمع+ هاء الغائب ( عواتق                 على                                                                               
 

)٢٧( 



 

  )متييز + فاعل + فعل ( خرب مجلة فعلية + مضاف إليه + مبتدأ مضاف  ) : ٣( الصورة 

  :دت هذه الصورة يف الرسائل املدروسة يف مجلة واحدة هي ور       

  .)١(ب دماًوأوداجهم تشخ .١

  :يوضح بناء هذه اجلملة سطحاً ) أ ( والشكل      

  مجلة خربية امسية مثبتة

  

  

      
  .يوضح بناء هذه اجلملة عمقاً ) ب( والشكل         

  

  

  

  
مري ، ويالحظ أن الفاعل يف مجلة اخلرب مل يالحظ أن املبتدأ معرف باإلضافة إىل الض        

صقة أمامية  وهي ال) التاء ( يظهر يف بناء السطح دلَّ عليه يف  بناء األعماق الوحدة الصرفية
  .)هي(املفردة املؤنثة الغائبة  مما يشري إىل أنه ضمري) تشخب(يف أول الفعل 

  ) .وسيوفهم على عواتقهم(اليةمعطوفة على حمل اجلملة احلواجلملة االمسية يف حمل نصب     

                                                 
أوداجهم تشخب دماً قيل هي ما أحاط بالعنق من العروق اليت يقطعها : ويف حديث الشهداء )١(

    .٣٩٧ـص ٢جـ  الذابح ، انظر لسان العرب
اعاة حرف اخلاء يف  لسان العرب صل الشني مع مراء فباب الي: شخب انظر مادة : تسيل : تشخب 

  .٤٨٥ـص

  مبتدأ مضاف                  مضاف إليه                      خرب مجلة خربية فعلية مثبتة               
 )    يم اجلمعم+هاء الغائب)              (أوداج(                   

  متييز       فاعل                  فعل مضارع       
 )دماً ( ... )              (     )   تشخب (   

  مبتدأ مضاف                  مضاف إليه                      خرب مجلة خربية فعلية مثبتة               
 )    ميم اجلمع+هاء الغائب)              (أوداج(                   

  فاعل                 متييز       فعل مضارع       
 )دماً )              ( هي (    )    تشخب (    

)٢٨( 



 

الفعل املضارع يف مجلة اخلرب والعائد + وزمن اجلملة املستقبل دلَّ على ذلك السياق        
  .)١( )هي(اعل الغائب من مجلة اخلرب على املبتدأ ضمري الف

  ) :ب  -٣( الصورة 

  .اء املدح خرب مجلة فعلية فعلها جامد إلنش+ مضاف إليه ضمري + مبتدأ مضاف         

  :وردت هذه الصورة يف الرسائل املدروسة يف مجلة واحدة وهي       

  .)٢(وعشريتك نعم العشرية 

  .والشكل اآليت يوضح بناء هذه اجلملة سطحاً وعمقاً

  

  
  

  

ع الفاعل يالحظ يف الشكل السابق أن املخصوص باملدح قد تقدم على الفعل م        
، )العشرية ( بتدأ العموم الذي يف ي ربط مجلة اخلرب باملــط الذوأعرب مبتدأ  وأن الراب

  .ألن أل تفيد اجلنس 

   .واجلملة ال حمل هلا من اإلعراب ؛ألا معطوفة على مجلة استئنافية

  ) : ٤( الصورة 

  :خرب مجلة موصولية+ مضاف إليه مقترن بأل + مبتدأ مضاف        

                                                 
، لبهاء الدين بن عبد اهللا بن عقيل، ومعه كتاب منحة اجلليل، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك)١(
  .١٧٦ـ،ص ١، جـ )مكة املكرمة، املكتبة الفيصلية(حممد حمي الدين عبد احلميد، : ج، حتقيق٤

باملدح وجه واحد ، ألن املخصوص تقدم على فعل املدح مع  لمخصوصيف هذا املوضع تعني ل)٢(
  .٥٨٦ـ ، ص ٣جـ  ،فاعله انظر حاشية الصبان

  خرب مجلة خربية فعلية فعلها جامد+               مبتدأ مضاف                           مضاف إليه         
 )   ضمري املخاطب الكاف)                     (عشرية (          

  فاعل مقترن بأل فعل ماض جامد                     
      ) العشرية )                             ( نعم( 

)٢٩( 



 

وردت هذه الصورة يف   )جار وجمرور  +فاعل + فعل ماض + ضمري املوصول (        
  :الرسائل املدروسة يف مجلة واحدة هي 

 .وأشقى الناس من شقى الناس به  .١
  

  .والشكل اآليت يوضح بناء هذه اجلملة سطحاً وعمقاً 

  مجلة خربية امسية مثبتة                                    

  

  

          
   

 فالحظ أن املبتدأ معرف بأل، ويالحظ يف الشكل السابق أن بناء يرباإلضافة إىل املُع
  .السطح وافق بناء األعماق يف هذه اجلملة 

  .والعائد على ضمري املوصول هو هاء الغائب الواقع يف حمل جر بالباء         

  

  :)  ٥( الصورة 

بدل  +مضاف إليه + جار وجمرور مضاف ( خرب ) + علم ( مضاف إليه + مبتدأ مضاف 
مضاف + اسم معطوف مضاف + طف أداة ع+ اف إليه ـمض+ مضاف معطوف عليه 

  . إليه

  .وردت هذه الصورة يف مجلتني منها        

قضية علي على أهل العراق شاهدهم وغائبهم ، وقضية معاوية على أهل الشام شاهدهم  
  .وغائبهم 

  

  

  فاعل                     جار وجمرور      وصول        فعل ماض              ضمري امل
      ) نم(             ) يقهاء النائب+اء اجلرب(           )   الناس)               ( ش(  

  خرب مجلة موصولية +           مضاف إليه معرف بأل      +                          مبتدأ مضاف         
 )    الناس( )                                        أشقى (   

)٣٠( 



 

  . والشكل اآليت يوضح بناء هذه اجلملة سطحاً وعمقاً      

  مجلة خربية امسية مثبتة معطوف عليها

  

  

  

  

           

ويالحظ أن بناء السطح يف هذه اجلملة ) علي ( يالحظ أن املبتدأ معرف باإلضافة إىل العلم 
  .وافق بناء األعماق 

  . واجلملة استئنافية ال حمل هلا من اإلعراب 

  

  ) : ٦( الصورة 

خرب تركيب مصدري + منادى + حرف نداء +  مضاف إليه+ مصدر مضاف مبتدأ        
  .حمول عن مجلة فعلية 

  :وردت هذه الصورة يف الرسائل املدروسة يف مجلة واحدة هي       

  .)١(وعهدي إليك يا خالد أن تتقي اهللا وحده

      

  

  

  

                                                 
  . ، من هذا البحث٣٢٨انظر حتليل هذه اجلملة  ص  )١(

  يهمبتدأ مضاف        مضاف إليه           خرب            مضاف إليه     بدل مضاف معطوف عل
  )شاهد )             ( العراق ( جار وجمرور مضاف       )    علي )          ( قضية ( 

 )       على أهل (                                        

  مضاف إليه  اسم معطوف مضاف      أداة عطف    مضاف إليه                        
  )ميم اجلمع + هاء الغائب (      )    غائب )              ( و (      )   ميم اجلمع+ هاء الغائب (  

)٣١( 



 

  ) : ٧( الصورة 

بأل  خرب مقترن+ فاء اجلزاء  + مضاف إليه معرف بأل + مبتدأ مضاف + أما      
  .أداة عطف + معطوف عليه 

  .وردت هذه الصورة يف الرسائل املدروسة ، يف ثالث مجل منها      

  .فأما ثواب الدنيا فالغنيمة والفتح وأما ثواب اآلخرة فاملغفرةُ واجلنة  

  .والشكل اآليت يوضح بناء هذه اجلملة      

  مجلة خربية امسية مثبتة معطوف عليها 

  

  
  

  .حظ يف الشكل السابق أن بناء السطح وافق بناء األعماق يال       

  . )١(ومثل هذه اجلملة قول عمر يف نفس الرسالة وأما ثواب اآلخرة فاملغفرة واجلنة       

ال حمل هلا من اإلعراب وقد عطفت " استئنافية ..... " فأما ثواب الدنيا " واجلملة       
  ) .فاملغفرة واجلنة أما ثواب اآلخرة ( عليها ، مجلة 

وقد نابت أما عن مهما وفعلها ، والتقدير مهما يكن من شيء فثواب الدنيا الغنيمة      
  .والفتح

  

  

  
                                                 

  ."سياسي "  ٤٧٧ر إىل أيب عبيدة يف جواب كتابه صـالوثائق السياسية ، كتاب عم)١(

  

  

أداة عطف   اسم معطوف    خرب مقترن بأل معطوف عليه     مضاف إليه     أداة الربط مضافأما التفصيلية  مبتدأ  
 )الفتح )        ( الواو (  )               الغنيمة(         )    فاء اجلزاء(  )    الدنيا ( )       ثواب (                 

)٣٢( 



 

  :النمط التاسع 

  . مبتدأ تركيب مصدري حمول عن مجلة فعلية) + جار وجمرور ( خرب مقدم   

  :ورد هذا النمط يف أربع مجل منها 

  .)١(وسطاً عدال بني أهل العراق والشاموللحكمني أن يرتال مرتالً مت .١

  ) : ١( الصورة 

حمول عن مجلة فعلية  كيب مصدريمبتدأ مؤخر تر) + جار وجمرور ( خرب مقدم         
+ ظرف مكان مضاف + صفة + صفة + مفعول به + فاعل + فعل مضارع + أن (

  .اسم معطوف + حرف عطف + مضاف إليه  معطوف عليه + مضاف إليه مضاف 

  :يوضح بناء هذه اجلملة سطحاً" أ  "الشكل        

  مجلة خربية امسية مثبتة

  

  

  

  

  

  

مع صلتها ) أنْ(املبتدأ وجوباً ، ألن املبتدأ  يالحظ يف  بناء السطح تقدم اخلرب على  
  . حمل هلا من اإلعراباملستقبل واجلملة استئنافية ال: وزمن اجلملة 

  

                                                 
  " .سياسي "  ٥٤ـاوية يف حق االستخالف صعلي ومع الوثائق السياسية ، حتكيم)١(

 مبتدأ مؤخر                                   )                                جار وجمرور( خرب مقدم   
 )   احلكمني+ الم اجلر (       

  اسم معطوف  حرف عطف            مضاف إليه معطوف عليه  مضاف إليه مضاف               
 )الشام (      )           الواو (    )               العراق (                            )أهل (           

 مفعوله به     صفة      صفة    ظرف مكان مضاف    حرف مصدري ونصب   فعل مضارع         فاعل      
 )بني )         ( عدالً)  (متوسطاً( )   مرتالً (  )ضمري االثنني األلف( )  يرتل (          )      أن (         

)٣٣( 



 

    :االمسية املنسوخة املثبتةاجلملة اخلربية : املبحث الثاين
  :مجلة توزعتها األمناط التالية إحدى وثالثنيبلغ عدد اجلمل االمسية املنسوخة املثبتة       

  .مؤخر نكرة  اسم) + جار وجمرور ( خرب مقدم +  )١(أداة حمولة عن الفعلية :النمط األول

  .ي وردت هذه الصورة يف الرسائل املدروسة يف مجلة واحدة ه        

 .)٢(مة عند أحد منهم فليقم أقيده منهفمن كانت له مظل .١

  :يوضح بناء هذه اجلملة سطحاً" أ " والشكل       

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

، لتمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناهامن كتاب ) أداة حمولة عن الفعلية(أخذت مصطلح)١(
) الزمن يف النحو العريب(وانظر أيضاً كتاب. ١٢٣، صم ١٩٩٤. دار الثقافة، الدار البيضاء، ط

، لكمال الدين أيب الربكات عبد ل اخلالفاإلنصاف يف مسائ(، وجاء يف كتاب ابن األنباري٧١ص
حممد : الرمحن بن حممد بن أيب سعيد األنباري النجدي، ومعه كتاب االنتصاف من اإلنصاف، تأليف

وأما كان فليس "، ٨٢٦ص) ) م١٩٨٧/ هـ١٤٠٧املكتبة العصرية، : بريوت(حمي الدين عبد احلميد، 
، )كان(، وملَّا كانت ...حلدث، وهلذا يسمى فعلَ العبارةفعالً حقيقياً، بل يدلّ على الزمان ارد عن ا

فعلت : (أنْ يقال) كتب أخاك(فعالً غري حقيقي، بل يف فعليتها خالف؛ مل جيز إذا كنى عنها حنو 
  ).بأخيك

  .، سياسي٤٠٦صـ  ،الوثائق السياسية ، كتاب عمر إىل عماله)٢(

  ة منسوخةأداة شرط                                                                        مجلة امسية خربية مثبت
   ) نم( 

  مضاف إليه     ظرف مكان مضاف         مؤخر نكرةاسم)    جار وجمرور(خرب مقدم أداة حمولة عن الفعلية     
 )   أحد )               ( عند )                ( مظلمةٌ )         ( هاء الغائب+ الم اجلر )     ( تاء التأنيث+ كان( 

  جار وجمرور     
 )هاء الغائب+من(

)٣٤( 



 

  .يوضح بناء هذه اجلملة عمقاً" ب " والشكل 

  

  

  

  

  

  
           

  .وحقه التقدمي تأخر عن اخلرب جوازاً السمأن ا) أ ( يالحظ يف الشكل 

  .)عند أحد منهم(اجلار وارور+املضاف إليه  +الظرف املضاف ختصص مضمون اجلملة ب  

  .)١(وزمن اجلملة الزمن املُمتد من وقوع املظلمة يف الزمن املاضي إىل الزمن املستقبل    

  :النمط الثاين

ظرف + مضاف إليه + خرب مضاف + معرف بالعلمية  اسم+ أداة حمولة عن الفعلية         
  ) .موصولية  مجلة( جار وجمرور + 

  :يف مجلة واحدة هيورد هذا النمط         

 .)٢(وكان اهللا حِسيبه بعد فيما استتر به .١

 

                                                 
  .١٢٧انظر الزمن يف النحو العريب، صـ )١(

انظر .. إذا كفاين  وهو الكايف فعيل مبعىن مفْعل من أحسبين الشيء: اىل احلسيب مساء اهللا تعيف أ)٢(
    .٣١٠، صـ ١لسان العرب، ج

ثال السابق مضاف وحسيبه يف امل.٣١٥/ ١أي انتقم اهللا منك  لسان العرب جــوقوهلم حسيبك اهللا، 
  .١١٢ـ ، ص ٣جـ  التصريح مبضمون التوضيح  شرح: انظر .ة غري حمضواإلضافة 

  أداة شرط                                                                   مجلة امسية خربية مثبتة منسوخة
   ) نم( 

  جار وجمرور                             اسمأداة حمولة عن الفعلية                                
 )له (  )                          مظلمةٌ )                             ( تاء التأنيث + كان(  

  جار وجمرور         ان مضاف                                مضاف إليه            ظرف مك
 )هاء الغائب + من(    )                أحد()                                       عند (      

)٣٥( 



 

  :والشكل اآليت  يوضح بناء هذه اجلملة سطحاً        

  مجلة امسية خربية مثبتة منسوخة

  

  

  

  

          
  

بناء عليه يف  الفاعل يف اجلملة املوصولية مل يظهر يف بناء السطح دلَّ يالحظ أنَّ
  ) .هو(ا يشري إىل أنه مفرد مذكر غائب مم)استتر(األعماق صيغة الفعل 

بين على الضم لكونه مقطوعاً عن اإلضافة لفظاً ال معىنً  ويالحظ )بعد(يالحظ أن الظرف   
  .)به(واقع يف حمل جر بالباء يف قوله أن العائد على ضمري املوصول هو ضمري  الغائب ال

اجلملة باجلار وارور فيما استتر به ، ويالحظ أن اإلضافة يف قوله  ختصص مضمون  
  .)١(حسيبه لفظية غري حمضة 

تفيد حبكم املعىن املقصود امتداداً زمانياً يشمل املاضي واحلال واملستقبل : )٢(وزمن اجلملة    
  . )نه وتعاىلهللا سبحا(الذي ال ينقطع وإمنا استفيد ذلك من القرائن الدينية وهي إسناد كان 

  .يقع له الشرط يف الزمن املستقبل ويدل على وقوع اجلواب ملن:املستقبل :وزمن التركيب  

  .واجلملة االمسية يف حمل جزم فعل الشرط      

  

                                                 
  .١١٧صـ ٣التصريح مبضمون التوضيح جـ : انظر )١(

  . ٣٢ـالزمن يف النحو العريب ص: انظر )٢(

  

  خرب مضاف     علمية             معرف بالاسم   أداة حمولة عن الفعلية      
 )    حسيب )                        ( اهللا (            )                  كان(   

  ظرف                جار وجمرور       مضاف إليه وهو مفعول به  
 )ما استتر به) (يف(     )       بعد (            )          هاء الغائب (     

)٣٦( 



 

  :النمط الثالث  

خرب إما معرفا باإلضافة وإما جارا  + معرف بالعلمية  اسم+ أداة حمولة عن الفعلية        
  .وجمرورا 

  .ورد هذا النمط يف الرسائل املدروسة يف ثالث مجل منها         

وذكرمتا أنه بلغكما أنه يكون يف هذه األمة رجال يكونون إخوان العالنية أعداء  .١
كانت الرغبة والرهبة السريرة ، فليس هذه بزمان ذلك ، إمنا ذلك يف آخر الزمان إذا 

 .)١(بعضىل بعض ورهبة الناس بعضهم من رغبة الناس بعضهم إ

  )  : ١( الصورة 

+ اسم معطوف + حرف عطف + معرف بأل معطوف عليه  اسم+ أداة حمولة عن الفعلية  
+ ور جار وجمر+ مضاف إليه + مضاف  بدل+ مضاف إليه + خرب مضاف معطوف عليه 

جار + إليه مضاف + مضاف بدل +  مضاف إليه+ اسم معطوف مضاف + حرف عطف 
  .وجمرور 

  .رغبة والرهبة رغبة الناس بعضهم إىل بعض ورهبة الناس بعضهم من بعض إذا كانت ال# 

  .والشكل اآليت  يوضح بناء هذه اجلملة       

  

  

  

  

  

  .يالحظ  يف الشكل السابق أن بناء السطح وافق بناء األعماق يف هذه اجلملة  

                                                 
  . ٤٦٠ـاب أيب عبيدة ومعاذ صالوثائق ، كتاب عمر يف جواب كت)١(

  اسم معطوف    ليه     حرف عطف    عمعرف بال معطوف اسمأداة شرطية غري جازمة     أداة حمولة عن الفعلية     
 ) الرهبة)          ( الواو (                       )الرغبة (   )            تاء التأنيث+ كان(       )        إذا (       

  حرف عطفجار وجمرور                    مضاف إليه     بدل مضاف       مضاف إليه    خرب مضاف معطوف عليه    
 )و (    )        بعض –إىل(  )   ميم اجلمع+هاء الغائب)     (بعض)       (الناس(                  )رغبة (     

  اسم معطوف      مضاف إليه      بدل بعض من كل مضاف       مضاف إليه                   جار وجمرور 
 )من بعض)           (ميم اجلمع+هاء الغائب)              (بعض()            الناس)           (رهبة (  

)٣٧( 



 

ة من رغبة اخلالق التحول يف الرغبة والرهب: وأفاد التركيب. )١(وجاءت كان هنا مبعىن صار  
وزمن اجلملة املستقبل لدخول إذا الشرطية  –ورهبته إىل الرغبة إىل املخلوق أو الرهبة منه 

  . حني قال إمنا ذلك يف آخر الزمان  )٢(القرينة اللفظية اليت تدل على الزمن املستقبل+ عليها 

، وجواب الشرط حمذوف  واجلملة االمسية املثبتة املنسوخة يف حمل جر باإلضافة إىل إذا      
  .يدل عليه السياق 

    :النمط الرابع  
  .خرب إما نكرة وإما جارا وجمرورا+ معرف باإلضافة  اسم+ أداة حمولة عن الفعلية  

  .ورد هذا النمط يف الرسائل املدروسة يف مجلتني مها    
 .)٣(فتكون مساحلُك على أنقاا .١
 .)٤(اإلسالم ظاهراً م دينما دافكانوا عبيداً ألهل اإلسالم أبداً  .٢

 جار وجمرور(خرب + مضاف إليه + مضافاسم  +حمولة عن الفعلية  أداة)١(الصورة 
  ) مضاف إليه+ مضاف 

  :والشكل اآليت يوضح بناء اجلملة سطحا
  

  اف إليهـمضخرب      مضاف إليه         مضاف        اسم        أداة حمولة عن الفعلية          أداة استئناف      

  رور ــجار وجم( )   ضمريكاف املخاطب()      مساحل(                  )        تكون)                   (الفاء(  

  )مضاف إليه+مضاف       

  )          هاء الغائبة+أنقاب+على(  

                                                 

 شرح قطر الندى وبلّو،  ١انظر حاشية الصبان على شرح األمشوين على ألفية ابن مالك جـ )١(
هـ ـ ١٤٢٥. حممد عبد اهللا مجال الدين بن هشام، املكتبة العصرية، بريوت أليب ،الصدى
  .١٥٧ـ١٥٦، ص. م٢٠٠٤

  .١٢١ـالزمن يف النحو العريب ص: انظر )٢(
  . ٤١٣الوثائق السياسية ، كتاب لعمر إىل سعد صــ)٣(
  .٤٦٧ـ دة يف معاملة املفتوحة اجتماعي صالوثائق السياسية ، جواب عمر أليب عبي)٤(

)٣٨( 



 

 ما املصدرية       أداة حمولة عن الفعلية             
)                          دام (   الظرفية                     

 

 فاعل السم الفاعل       مضاف        مضاف إليه           خرب     اسم
 )هو )                 ( ظاهراً)        ( اإلسالم (   )      دين (     

تدأ يالحظ يف الشكل السابق أن بناء السطح وافق بناء األعماق وأفادت اجلملة اتصاف املب
  .باخلرب يف الزمن املستقبل ، واجلملة استئنافية ال حمل هلا من اإلعراب 

  )  : ٢( الصورة 

مضاف إليه مقرن + مضاف  اسم+ أداة حمولة عن الفعلية + ما املصدرية الظرفية  
  .خرب نكرة + باألداة 

  .ما دام دين اإلسالم ظاهراً 

  

  :سطحاًيوضح بناء هذه اجلملة "   أ " والشكل        

  

  

  

  

  :يوضح بناء هذه اجلملة  عمقاً"   ب " والشكل           

  

  

  

يالحظ  يف الشكل السابق أن الفاعل السم الفاعل مل يظهر يف بناء السطح دل عليه يف       
بناء األعماق الوحدة الصرفية الياء وهي الصقة أمامية يف أول الفعل يظهر واحملول عنه اسم 

التركيب  وأفاد) هو(إىل أن الفاعل ضمري مفرد مذكر غائب تقديره  مما يشري ؛الفاعل 
ودل على ذلك القرينة .ستقبل، واحلال وامل)١(استمرارية اتصاف املبتدأ باخلرب يف الزمن املاضي

                                                 

  .٨٥ـالزمن يف النحوالعريب ص: نظر ا)١(

       ما املصدرية               أداة حمولة عن الفعلية           
 )دام (                      الظرفية         

  مضاف     مضاف إليه معرف باألداة          خرب          فاعلاسم
 ( ..... ) )    ظاهراً( )             اإلسالم(    )          دين( 

)٣٩( 



 

والتقدير فكانوا عبيداً ألهل اإلسالم  مدة دوام ظهور اإلسالم واجلملة يف حمل  .اللفظية أبدا
  .نصب مفعول فيه 

  :مط اخلامس  الن

خرب إما نكرة ، وإما جارا وجمرورا وإما + ضمري  اسم+ أداة حمولة عن الفعلية  
  .وإما مجلة موصولية ) أل ( باألداة  اًمعرف

جاء وضمرياً للغائب يف ست مجل ،  االسمورد هذا النمط يف تسع مجل ، جاء 
  .ضمرياً للغائبة يف ثالث مجل  السما

  ) : ١( الصورة 

جار + خرب + جار وجمرور + ضمري الغائب مستتر  اسم+ ة عن الفعلية أداة حمول
  . مضاف إليه + وجمرور مضاف 

وإين قد أمرت ابن الوليد باملسري إىل العراق ليلحق باملثىن بن حارثة ، فيكون له  .١
 .)١(عوناً على حماربة الفرس

  :يوضح بناء هذه اجلملة سطحاً" أ " والشكل 

  

  
  

  :بناء هذه اجلملة عمقاًيوضح " ب " والشكل 

  

  
  

            

                                                 
  .،سياسي٣٧٦معه باليمامة يسريهم إىل العراق،صـكر إىل خالد ومن الوثائق السياسية،كتاب أيب ب)١(

  إليه  مضاف    مضافجار وجمرور   جار وجمرور           خرب       اسمأداة حمولة عن الفعلية      
 )الفرس)      (على حماربة()   هاء الغائب+الم اجلر()   عوناً)         (هو(     )      يكون ف(      

  جار وجمرور       خرب     جار وجمرور مضاف     مضاف إليه    اسم أداة حمولة عن الفعلية     
 )الفرس )        ( على حماربة (       )عوناً(   )     له )         ( ( ....     )      يكون ف(      

)٤٠( 



 

مل يظهر يف بناء السطح دل عليه يف بناء األعماق السياق  أن االسم" أ " يالحظ  يف الشكل 
مما ) يكون (ن الفعلية ة أمامية يف أول األداة احملولة عوهي الصق) الياء ( الوحدة الصرفية + 

قد تقدم ) له ( ا يالحظ أن اجلار وارور كم) هو ( يشري إىل أنه مفرد مذكر غائب تقديره 
على ) + ( له ( على اخلرب جوازاً؛إلفادة التخصيص ختصص مضمون اجلملة باجلار وارور 

  ) .حماربة الفرس 

  .اتصاف املبتدأ باخلرب يف الزمن املستقبل التركيب  أفاد  

  ) : ٢( الصورة 

  .خرب نكرة+ لغائبة مستتر مبتدأ ضمري ا+ أداة حمولة عن الفعلية + أداة شرط 

 .)١(فلعمري ملا صفحت عنه من الشرك أعظم وإن كانت ذميه .١

  :يوضح بناء هذه اجلملة سطحاً" أ " والشكل 

  

  
  

  .يوضح بناء هذه اجلملة عمقاً " ب " والشكل 

  

  
            

عماق مل يظهر يف بناء السطح دل عليه يف بناء األ السمأن ا" أ " يالحظ  يف الشكل    
  .الوحدة الصرفية تاء التأنيث وهي الصقة خلفية + السياق 

مل يظهر يف بناء السطح دل " ذمية " الفاعل لالسم املنسوب نائب كما يالحظ أن   
هاء التأنيث املربوطة وهي الصقة خلفية يف آخر االسم + عليه يف بناء األعماق السياق 

                                                 
  . ، اجتماعي٣٥٩، ص)له أيضاً(كتاب أيب بكر إىل املهاجر  الوثائق السياسية ،)١(

فاعل          نائبخرب                   ستتر     امللغائبة اضمرياسمحرف شرط جازم      أداة حمولة عن الفعلية       
 ( .... )     )         ذمية ( ..... )                (            )      كان()              إن (        

  فاعل نائب خرب                    ستتر     امللغائبةاضمرياسم حرف شرط جازم      أداة حمولة عن الفعلية   
 )هي (            )   ذمية)                 ( هي  (             )         كان (        )            إن (   

)٤١( 



 

اتصاف املبتدأ التركيب  ،وأفاد) هي ( تقديره املنسوب مما يشري إىل أنه مفرد مؤنث غائب 
  .على وجه الثبوتباخلرب يف األزمنة الثالثة 

  ) : ٣( الصورة 

  .)جار وجمرور(خرب + مستتر ضمري الغائباسم + أداة حمولة عن الفعلية + أداة شرط      

 .)١(وإن كان من الغنمِ امنحهم .١

  .يوضح بناء هذه اجلملة سطحاً " أ " والشكل 

  

  

  

  .يوضح بناء هذه اجلملة عمقاً " ب "والشكل 

  

  

  
  

 مل يظهر يف بناء السطح دل عليه يف بناء األعماق سمأن اال" أ " يالحظ  يف الشكل  
  ).هو(ه مفرد مذكر غائب تقديره فَعل مما يشري إىل أن) كان(الوحدة الصرفية صيغة +السياق

لشرط يف الزمن املستقبل والذي حيتمل األمر بوقوع اجلواب ملن يقع له ا: وداللة التركيب
  .الوقوع وعدم الوقوع

أداة حمولة عن " مجلة خربية امسية مثبتة منسوخة + أداة شرط  جازمة ) : ٤( الصورة 
  .خرب معرف بأل +  ضمري الغائبة مستتر اسم+ الفعلية 

                                                 
  .اعي، اجتم٤٠٧صــ  ،الوثائق السياسية ، عهد عمر إىل بعض عماله)١(

  تة منسوخة        حرف شرط جازم                           مجلة امسية خربية مثب
)                 إن(          

خرب جار وجمرور              ضمري الغائب   اسمأداة حمولة عن  الفعلية  
 )     من الغنم (  ( ..... )                  )             كان (          

 حرف شرط جازم         مجلة امسية خربية مثبتة منسوخة       
        )        إن (          

خرب جار وجمرور              ضمري الغائب    اسم  أداة حمولة عن الفعلية 
 )     من الغنم (       )             هو (     )             كان (        

)٤٢( 



 

وإن تكن األخرى كان احلجر يف أدباركم فانصرفتم من أدىن مدرة من أرضهم  .١
 .)١(وا أعلمأدىن حجر من أرضكم ، مث كنتم عليها أجرأ  إىل

  :يوضح بناء هذه اجلملة سطحاً" أ " والشكل 

  

  

  

  

  .يوضح بناء هذه اجلملة عمقاً " ب "والشكل 

  

  

  
  

مل يظهر يف بناء السطح دل عليه يف بناء األعماق  أن االسم" أ " يالحظ  يف الشكل         
مما يشري إىل أنه مفرد ) تكن ( وهي الصقة أمامية يف أول الفعل الوحدة الصرفية وهي التاء 

  " . هي " مؤنث غائب 

  كُنفُل  ويالحظ أن تعني الكلمة والمها فوجب فلما التقى ساكنان . على وزن ت
  .وزمن هذه اجلملة املستقبل " حذف العني للتخلص من التقاء الساكنني 

ن يقع له الشرط والذي حيتمل الوقوع وأفاد التركيب الشرطي وقوع اجلواب مل  
  .وعدم الوقوع يف الزمن املستقبل 

  

  
                                                 

  .سياسي  ٤١٣ـالسياسية ، كتاب لعمر إىل سعد صالوثائق )١(

  مجلة امسية خربية مثبتة منسوخة                             حرف شرط جازم        
)                 إن(          

معرف بال            خرب    ضمري الغائبة     اسم أداة حمولة عن  الفعلية  
 )     األخرى ( .... )                  (      )             تكن (     

  حرف شرط جازم                    مجلة امسية خربية مثبتة منسوخة                  
)                 إن(              

خرب معرف بال                        اسم      أداة حمولة عن الفعلية        
    )  األخرى (        )        هي (         )            تكن (      

)٤٣( 



 

  :النمط السادس 

وإما ضمري املخاطب ) الواو ( ضمري اجلماعة ( إما  اسم+ أداة حمولة عن الفعلية 
واخلرب ، إما نكرة وإما . إما ضمري املتكلم املتصل وإما ضمري املخاطبني املتصل + املتصل 

  . فة إىل املقترن بأل وإما جارا وجمرورا وإما مجلة فعلية معرفا باإلضا

  .ة يف إحدى عشرة مجلة ضمرياً للجماع سمورد اال

باإلضافة إىل املقترن بأل يف ثالث مجل ، ومجلة  اًواخلرب نكرة يف ست مجل ، ومعرف
  . فعلية يف مجلتني 

وجمرورا يف ضمرياً متصالً للمخاطب يف مجلتني واخلرب جارا  كما ورد االسم 
  . اجلملتني 

  .ضمرياً متصالً للمتكلم يف مجلة واحدة واخلرب مجلة فعلية وورد االسم 

  .ضمرياً متصالً للمخاطبني يف مجلة واحدة واخلرب نكرة  وورد االسم

  ) : ١( الصورة 

  ) . نكرة ( اخلرب + ضمري اجلماعة املتصل  اسم+ ما املصدرية الظرفية 

  .)١(مون ما داموا أحياءوإن هؤالء يأكلهم املسل .١

  . والشكل اآليت يوضح بناء هذه اجلملة سطحاً وعمقاً 

  مجلة خربية امسية مثبتة منسوخة

  ولة عن الفعليةـأداة حم        

  

  

                                                 
  .اجتماعي  ٤٦٧ـة يف معاملة األرض املفتوحة ، ص، جواب عمر إىل أيب عبيدالوثائق السياسية)١(

  

  رةخربة نك       ضمري اجلماعة          اسم    فية              دام           ما املصدرية الظر
 )أحياء (            )      واو اجلماعة (                                                            

)٤٤( 



 

يالحظ يف هذه اجلملة أن بناء السطح وافق بناء األعماق ، واجلملة يف حمل نصب 
  .مفعول فيه ، والتقدير مدةَ دوامهم أحياًء 

 استمرار اتصاف املبتدأ باخلرب يف الزمن املاضي متصالً باحلالالتركيب  فادوأ
  . واملستقبل
  

  ) : ٢( الصورة 

  .خرب مضاف إىل املقترن   بأل+ ضمري اجلماعة املتصل  اسم+ أداة حمولة عن الفعلية  

نقر  أهلَها على أن يؤدوا اجلزيةَ إىل املسلمني ويكونوا عمار :فقالت طائفة  .١
  . رض األ

  :ضح بناء هذه اجلملة سطحاً وعمقاًوالشكل اآليت يو

  مجلة خربية امسية مثبتة منسوخة

  
  

  .يالحظ يف الشكل السابق أن بناء السطح وافق بناء األعماق 

، واجلملة يف حمل جر لكوا باخلرب يف الزمن املستقبل، املبتدأ اتصاف: وأفادت اجلملة
ن وما دخلت عليه يف تأويل مصدر جمرور بعلى فأ) زيةأن يؤدوا اجل(معطوفة على مجلة على 

.  

خرب + ضمري اجلماعة املتصل  اسم+ أداة حمولة عن الفعلية + جار وجمرور ) :٣( الصورة 
ضمري اجلماعة  اسم+ أداة حمولة عن الفعلية + جار وجمرور + أداة عطف + مجلة فعلية 

  . خرب مجلة فعلية + املتصل 

  . )١(وألنفسهم كانوا ميهدون ولرم كانوا يعملون .١

                                                 
  .اجتماعي  ٤٦٦ـبيدة يف معاملة األرض املفتوحة صالوثائق السياسية ، جواب عمر إىل أيب ع)١(

  

  خرب مضاف                      مضاف إليه  ضمري اجلماعة  املتصل    اسم أداة حمولة عن الفعلية  
 )األرض(      )                    عمار (     )           واو اجلماعة (        )         يكون (      

)٤٥( 



 

  . سطحاً اتني اجلملتنييوضح بناء ه"  أ " والشكل 

  

  

  

  

  

  

  

   :عمقاً اتني اجلملتنييوضح بناء ه"  ب " والشكل 

  

  

  

  

  

  

  
  

  

 أداة عطف                    مجلة خربية امسية منسوخة   ية امسية مثبتة منسوخة                 مجلة خرب

 خرب مجلة فعلية       اسمأداة حمولة عن الفعلية             
 )واو اجلماعة(      )           كان(     

   اسمأداة حمولة  عن الفعلية                  
 )واو اجلماعة(       )              كان (         

 فاعل        ل مضارع                      فع    
)واو اجلماعة(      )               يعمل(        

 جار وجمرور مضاف               مضاف إليه
 )ميم اجلمع +هاء الغائب(    )        لرب (          

  خرب مجلة فعلية      

ل         فاع        فعل مضارع                    
 )واو اجلماعة(        )                ميهد(    

  مضاف إليه  جار وجمرور مضاف             
  )اجلمعميم +هاء الغائب(   )        ألنفس (     
 

 )الواو(

 مجلة خربية امسية مثبتة منسوخة                          أداة عطف                مجلة خربية امسية منسوخة

 مضاف إليه+ ) مضاف+ جار وجمرور(   
 )ميم اجلمع+هاء الغائب(      ) بر+ الم اجلر (  

    خرب مجلة فعلية         اسم      لة عن الفعليةأداة حمو 
)واو اجلماعة( )           كان(    

 فعل مضارع                           فاعل      
 )واو اجلماعة )                       (  يعمل(         

  جار وجمرور مضاف              مضاف إليه 
 )ميم اجلمع + هاء الغائب )            ( ألنفس(       

  خرب مجلة فعلية          اسم  أداة حمولة عن الفعلية     
  )واو اجلماعة (     )      كان(  

  فعل مضارع                           فاعل      
 )واو اجلماعة )                        (  ميهد(      

 )الواو(

)٤٦( 



 

يه املضاف واملضاف إل) اجلار وارور(دم معمول اخلرب تق" أ " يالحظ يف الشكل 
إلفادة  ؛وحقهما التأخري)١(واخلرب جواز هد على كان مع االسميعمل مي املتعلقني بالفعلني ،

  .صيالتخص

مبعىن اخلرب على سبيل العادة يف دوام اتصاف املبتدأ : وأفاد التركيب يف اجلملتني
  . الزمن املاضي املعتاد

  

  ) : ٤( الصورة 

)  ورجار وجمر( خرب ) + ضمري املخاطب متصل (  اسم+ أداة حمولة عن الفعلية 
 . )٢(فالزم مكانك الذي كُنت بهفإذا خرج منه خالد بن الوليد 

  

   :ضح بناء هذه اجلملة سطحاً وعمقاًوالشكل اآليت  يو

  مجلة خربية امسية مثبتة منسوخة 

  

  

  . يالحظ يف الشكل السابق أن بناء السطح وافق بناء األعماق 

ي واجلملة ال حمل هلا من اإلعراب وأفادت اجلملة اتصاف املبتدأ باخلرب يف الزمن املاض
  ) . به(يف قوله ) هاء الغائب ( صول صلة املوصول ، والعائد على ضمري املو

حذفت العني كُن على وزن فُلْت من كان ملا سكنت النون ألجل ضمري ) األلف(ت
  . املخاطب 

  
                                                 

  .يف احلاشية  ٢٣٧صــ  ١جـ حاشية الصبان: انظر )١(

  .٣٧٣ـ د أي بكر إىل املثىن بن حارثه ص، رالوثائق السياسية)٢(

  

  خرب جار وجمرور    ضمري املخاطب املتصل        اسمأداة حمولة عن الفعلية      
 )هاء الغائب+ باء اجلر ( )                      ت (                  )   كان (        

)٤٧( 



 

  ) : ٥( الصورة 

  . امسية مثبتة منسوخة مجلة + أداة عطف + مجلة امسية مثبتة منسوخة + أداة عطف 

١. ا أعلم١(مثَّ كنتم عليها أجراً و( .  

  .  سطحاً اتني اجلملتنييوضح بناء ه"  أ " والشكل 

  أداة عطف+                      مجلة خربية امسية منسوخة 

  

  

  

  

  

   : عمقاًيوضح بناء هاتني اجلملتني  "ب " والشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  . على اخلرب اًقد تقدم جواز" عليها وا " رب يف اجلملتني يالحظ أن معمول اخل

                                                 
  .سياسي  ٤١٣الوثائق السياسية ، كتاب لعمر إىل سعد صــ)١(

  تصلاملضمري املخاطبني  اسم  أداة حمولة عن الفعلية     
        ) … )                            (…( .. 

 أداة عطف                مجلة خربية امسية مثبتة منسوخة معطوف عليها    
 )مث (      

  ضمري املخاطبني املتصل       خرب              فاعل                   جار وجمروراسم   أداة حمولة عن الفعلية    
 )هاء الغائبة+ على )              ( هم )        ( أجرأ (        )ميم اجلمع+ تاء اخلطاب (     )             كان (    

  أداة عطف                 مجلة خربية امسية مثبتة منسوخة معطوف عليها   
 )الواو(  

  جمرورجار و          فاعل          خرب                ضمري املخاطبني املتصل     اسم   أداة حمولة عن الفعلية
  )الغائبةهاء +باء اجلر(   )      هم (   )         أعلم ( )        يم اجلمع م+ تاء اخلطاب )              ( كان(     
 

 ضمري املخاطبني املتصلاسم   أداة عطف  أداة حمولة عن الفعلية
 )ميم اجلمع+تاء املخاطب( )     كان(               )مث (  

 خرب                     فاعل جار وجمرور                 
 )                ( .....)أأجر(  )  الغائبةهاء + على (    

  جار وجمرور                خرب              فاعل      
 )… )          ( أعلم(  )       هاء الغائبة+ باء اجلر(  

 )الواو ( 

)٤٨( 



 

كما يالحظ يف اجلملة املعطوفة أن كان مع امسها قد حذفت لداللة سابق الكالم عليهما ، 
  .وهذا احلذف جائز 

  .)١( )هم(مل يظهر يف بناء السطح وتقديره يل يف اجلملتني كما يالحظ أن فاعل اسم التفض
  . من املستقبل ، دل على ذلك السياقتصاف املبتدأ باخلرب يف الزوأفادت اجلملتان ا

أداة حمولة عن ( مجلة خربية امسية مثبتة منسوخة + أداة شرط غري جازمة ) : ٧( الصورة 
جار وجمرور + فاعل +  فعل ماضٍ( خرب مجلة فعلية + تصل ضمري املتكلم امل اسم+ الفعلية 

   ) .مضاف إليه + جار وجمرور مضاف + 
  .)٢(ولو كنت تقدمت إليك يف مثل هذا لبلغت مكروها .١

  :سطحاً وعمقاً هاتني اجلملتنيوالشكل اآليت  يوضح بناء 

  

  

  

  

  

  

، وأفاد التركيب امتناع يف هذه اجلملةيالحظ أن بناء السطح ووافق بناء األعماق 
  . )٤(يف الزمن املاضي: )٣(اجلواب المتناع الشرط

  
                                                 

 " ٢٥٣ـص ٣جـ. الرابعة. ، لعباس حسن، دار املعارف مبصر، القاهرة، طالنحو الوايف)١(
لى اسم الفاعل ، بل يسري على غريه من املشتقات املتحملة اً عوالظاهر أن هذا احلكم ليس مقصور

  .ضمرياً مستتراً ، فيجب إرجاعه للغائب كذلك 
  .الوثائق السياسية ، كتاب أيب بكر يف اليت تغنت جاء املسلمني ، اجتماعي )٢(
  .٢٨٧ـص ١انظر مغين اللبيب ، جـ)٣(
  .٣٥٩ـين يف شرح حروف املعاين ، صصف املبار: انظر )٤(

 أداة شرط  غري جازمة      مجلة خربية امسية مثبتة منسوخة 
 )لو (        

علية              ضمري املتكلم املتصل   خرب مجلة فاسمأداة حمولة عن الفعلية   
)                                       ت (       )               كان (         

  جار وجمرور مضاف     مضاف إليه       جار وجمرور                  فاعل               فعل ماضٍ 
  )ذا+هاء التنبيه)           (يف مثل(           )املخاطب الكافضمري +إىل(     )  تاء الفاعل(         )تقدم(  

)٤٩( 



 

  الثاين الفصل

  مسية املنفيةاجلملة اال
  

أتناول أمناطاً للجمل االمسية املنفية واليت وردت يف رسائل اخللفاء  الفصليف هذا 
   :وقد اشتمل هذا الفصل على ثالثة مباحثالراشدين واليت كانت موضوع الدراسة ، 

  

  : )١(اجلملة االمسية املنفية مبا النافية : املبحث األول

   :النمط األول 

  .خرب نكرة + معرفة  مبتدأ+ ما النافية 

  .ورد هذا النمط يف الرسائل املدروسة يف مجلتني توزعتهما الصورتان اآلتيتان     

 ).اسم فاعل ( خرب نكرة + بالعلمية  عرفمبتدأ م+ ما النافية ـ ١

  :وردت هذه الصورة يف اجلملة التالية 

  . )٢(ما اهللا حمدثٌ مما لست بآيسٍ منهو      

  

        

                                                 

مذهب أهل احلجاز أن جيروها مجرى ليس : وما اليت تدخل على املبتدأ واخلرب للعرب فيها مذهبان )١(
ومذهب بين متيم وغري أهل احلجاز أن يرفعوا .. ، فريفعون ا املبتدأ امساً هلا وينصبون اخلرب خرباً هلا 

وإمنا ذلك لعدم اختصاصها باٍألمساء  بعدها املبتدأ واخلرب على األصل وهو القياس وال يراعون تشبيهاً ،
  .. خيتص فال عمل له حبكم األصل ال واألفعال وما 

، حاشية ٣٧٧ـ١٣٨ـ للمالقي ص: يف شرح حروف املعاين صف املباين ر: حول هذه املسألة : انظر 
صـ  ١اللبيب عن كتب األعاريب جـ  مغىن ٢٠٣ -٢٤٧ـ ص ١الصبان على شرح األمشوين جـ 

  . ٨٩،  ٨٨ احلروف للرماين صـ، معاين  ٣٣٣

  .سياسي ٣٤ املداين وأيب بكر صــ ة بني عبداهللا بن عبداهللالوثائق السياسية ، مكاتب)٢(

)٥٠( 



 

  :يوضح بناء اجلملة سطحاً" أ " والشكل 

  

  

  

  

                                                                                                        
                                                                                                                         )١(  

  

  

  .يوضح بناء اجلملة عمقاً " ب " والشكل 

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
مغين اللبيب عن : حول هذه املسألة : ، انظر " خرب ليس : " تأيت الباء زائدة يف ستة مواضع منها )١(

وهي .. ،  ٢٢٥ـ ملعاين صرصف املباين يف شرح حروف ا ، ١٢٨ـ ص ١يب جـكتب األعار
  . ٤١ - ٤٠ـ ، للرماين، صلتوكيد النفي يف اجلملة السابقة ، انظر معاين احلروف 

  جار وجمرور مجلة موصولية        
  )من (                   

  مجلة امسية خربية            )                                                        ما ( أداة نفي       

  لفاعلفاعل السم ا)       ن الفعل يحدثاسم فاعل محول ع)ة نكر( خبر )   علم ( مبتدأ 
)هو(                                       )محدث)                     (اهللا (   

  مجلة امسية خربية منسوخة منفية                                                    ضمري املوصول
            )ما (      

  الباء الزائدة لتوآيد              اسم  أداة محولة عن الفعلية                     
 )الباء ( النفي )             تاء المتكلم(               )          ليس(       

  ل    فاعل                        جار ومجرور عن الفع خبراسم فاعل آيس محول
  )هاء الغائب + من (     )               هو(   )                                ييأس (    

  )مجلةموصولية+  من(       فاعل       جار وجمرور  )          نكرة(خرب)          علم ( مبتدأ                   
 )            ( ... )حمدث )               ( اهللا (                  

  لتوكيد النفي      الباء الزائدة        اسمعلية     أداة حمولة عن الف
 )     تاء املتكلم(  )         ليس (        

 مجلة امسية خربية                                                                            أداة نفي      
 )ما(  

  ضمري املوصول                  مجلة امسية خربية منسوخة منفية
 )          ما(     

  جار وجمرور فاعل                         خرب                  
 ) هاء الغائب+ من( ... )            (         )          آيس(    

)٥١( 



 

على "  –يالحظ أن اجلملة امسية خربية منفية مبا النافية اليت ال تعمل عمل ليس 
كما يالحظ أن الفاعل السم الفاعل الواقع  –فما بعدها مبتدأ و خرب " مذهب بين متيم 

) الياء ( الوحدة الصرفية + ألعماق السياق خرباً مل يظهر يف بناء السطح دل عليه يف بناء ا
مفرد  هاسم الفاعل مما يشري إىل أن هواحملول عن" يحدثُ " وهي الصقة أمامية يف أول الفعل 

  ) .هو ( مذكر غائب تقديره 

ويالحظ أن اخلرب يف " مما لست بآيس منه " ختصص مضمون اجلملة باجلار وارور 
..  حدث فيه قلب مكاين فأصله يائس على وزن فَاعل" لف عا" اجلملة املوصولية آيس 

كما يالحظ أن الفاعل السم الفاعل الواقع خرباً يف هذه اجلملة مل يظهر يف بناء السطح دل 
" الوحدة الصرفية الياء وهي الصقة أمامية يف أول الفعل + عليه يف بناء األعماق السياق 

  .مما يشري إيل أنه مفرد مذكر غائب  تقديره هو واحملول عنه اسم الفاعل ،" ييأَس 

، ويالحظ ) بالباء الزائدة لتأكيد النفي ( كما يالحظ أن اخلرب يف هذه اجلملة جمرور
  ) .من ( الواقعة يف حمل جر حبرف اجلر ) هاء الغائب ( أن العائد على ضمري املوصول 

يف الزمن  )١(استحسانياً اًكيدتوكيد نفي نسبة اخلرب إىل املبتدأ تو: وداللة التركيب 
  .احلايل ويف املستقبل 

   

  ) : ٢( الصورة 

  ) .نكرة اسم الفاعل ( خرب ) + ضمري املتكلم أنا ( مبتدأ + ما النافية   

 .)٢(وامي اهللا ، ما أنا بآيسٍ أن تزيلوه من مكانه الذي هو به إن شاء اهللا .١

  

  
                                                 

  . ٢١٩، ص١، جـ)مطبعة عيسى البايب احلليب وشركاه: مصر(ج ٣ شروح التلْخيص،)١(

  ٤٠٤الوثائق السياسية ، جواب أيب بكر على كتاب أيب عبيدة رضي اهللا عهنهما صــ )٢(

)٥٢( 



 

  :يوضح بناء اجلملة سطحاً " أ " والشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 أداة نفي                            مجلة امسية خربية
 )ما ( 

 خرب                    مبتدأ                                    
 )أنا ( 

  تركيب مصدريجمرور            جار فاعل                     حرف جر زائد                         خرب     
  (.......)  )        ( ...... )      آيس )                            ( الباء (    

  مفعول به       جار وجمرور مضاف موصوف    مضاف إليه حرف مصدري   فعل مضارع        فاعل      
 )هاء الغائب)            (من مكان )           ( هاء الغائب)   (واو اجلماعة)      (تزيل )          ( أن (     

 

 مجلة شرطية خرجت إىل معىن      حال              )   جار وجمرور(مبتدأ         خرب       ضمري املوصول        
 )إن شاء اهللا (الدعاء  )             عاجالً(    )               به )               ( هو (         )         الذي (     

                                              

 )مجلة موصولية ( صفة       

 

)٥٣( 



 

  :يوضح بناء هذه اجلملة عمقاً " ب " والشكل 

  
  

  

  

يالحظ أن خرب ما النافية الداخلة على اجلملة االمسية قد جر لفظا بالباء الزائدة لتوكيد    
ل السم وأن الفاع. )١( )اسم فاعل آيس مقلوب يائس ( النفي ، وأيضاً يالحظ أن اخلرب 

الوحدة الصرفية الياء + الفاعل مل يظهر يف بناء السطح دل عليه يف بناء األعماق السياق 
مما يشري إىل أنه مفرد " واحملول عنه اسم الفاعل " ييأس " وهي الصقة أمامية يف أول الفعل 

من " ويالحظ أن اجلملة االمسية قد ختصص مضموا باجلار وارور ) هو ( مذكر غائب 
  " .ن تزيلوه من مكانه الذي هو به أ

  

                                                 
اليأس نقيض الرجاء ، يئس من الشيء ييأس ، وييئس ، نادر عن سيبويه : القُنوط ، وقيل :  اليأس)١(
وإنه ليائس ويئوس "  ٢٥٩صــ ٦ويئس ويؤس عنه أيضاً ، وهو شاذ ، انظر لسان العرب جـ  –

  " .ويؤس 

 أداة نفي                               مجلة امسية خربية
 )ما ( 

 خرب                                     مبتدأ                  
 )أنا ( 

  جمرور تركيب مصدري      حرف جر زائد                 خرب اسم  فاعل               فاعل             جار 
                           )من(     هو        )          ييأس( آيس حمول من الفعل )            ( الباء (    

  حرف مصدري   فعل مضارع     فاعل              مفعول به       جار وجمرور مضاف موصوف   مضاف إليه 
  )هاء الغائب(             )من مكان )           ( هاء الغائب(     )   واو اجلماعة( )    تزيل (  )       أن (     

 مجلة شرطية خرجت إىل معىن       حال                           )جار وجمرور(ضمري املوصول        مبتدأ         خرب
 )إن شاء اهللا ( الدعاء                                )عاجالً)                (به (  )            هو )         ( الذي (    

                                              

 )مجلة موصولية ( صفة        

)٥٤( 



 

، كما ختصص مضمون اجلملة باجلملة " من " ويالحظ أن اجلار حمذوف تقديره 
  .الشرطية اخلارجة إىل  معىن الدعاء 

توكيد نفي نسبة اخلرب إىل املبتدأ توكيداً واجباً يف الزمن املستقبل : وداللة التركيب 
عن نفسه من إزالة املسلمني بقيادة أيب عبيدة مللك  اخلليفة اليأس نفيأي توكيد .القريب

يف الزمن املستقبل . الروم وجيشه بانتصار املسلمني عليهم ونشر اإلسالم على أرضهم 
  .القريب 

  :اجلملة االمسية املنفية بال النافية للجنس : املبحث الثاين

  ) :١(الصورة : النمط األول 

  رب جار وجمرور خ+ اسم نكرة +  )١(ال النافية للجنس  

  .ورد هذا النمط يف الرسائل املدروسة يف ست عشرة مجلة منها 

 .)٢(ال ريب فيه، وقوالً  لهخلْف  الوقَد وعد اهللا املؤمنني وعداً  .١

 .)٣(له دال نفا ينفع تكلُّمٍ حبقٍ فإنه ال .٢

  ) : ١( الصورة 

وف معطوف مفعول مطلق موص+ مفعول به + فاعل + فعل ماض + أداة توكيد  
أداة +  ])جار وجمرور(خرب شبه مجلة + اسم نكرة + ال النافية للجنس   [صفة + عليه 

+ ال النافية للجنس   [صفة + اسم معطوف على املفعول املطلق موصوف + عطف الواو 
  . ])جار وجمرور(شبه مجلة خرب + اسم نكرة مصدر 

                                                 
، ٣٣٥عاين، صورصف املباين يف شرح حروف امل. ٣/٢٧٤الكتاب، : انظر حول ال النافية للجنس)١(

٣٣٧ .  

 ٣٧٦، كتاب أيب بكر إىل خالد ومن معه باليمامة يسريهم إىل العراق صــ الوثائق السياسية)٢(
  .نصح وإرشاد 

اب سياسة القضاء وتدبري املشهور بكت.. الوثائق السياسية ، كتاب عمر إىل أيب موسى األشعري )٣(
  .اجتماعي  ٤٢٨ـ احلكم ص

)٥٥( 



 

  :اًناء هاتني اجلملتني سطحاً وعمقوالشكل اآليت يوضح ب  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
  

ا نكرة مهي، ويالحظ أن امس)١(يالحظ يف التركيب السابق مجلتان منفيتان بال النافية للجنس
  .) جار وجمرور ( هما شبه مجلة يخربوأنَّ 

واجلملة الثانية يف حمل " .وعداً " واجلملة األوىل يف حمل نصب صفة للمفعول املطلق   
  .نصب صفة لالسم املعطوف املنصوب

  .نفي اتصاف االسم باخلرب يف الزمن املطلق : لة التركيب يف اجلملتني دال  
  ) :  ٢( الصورة 

  ) .جار وجمرور ( خرب + اسم مصدر " + ال النافية للجنس " 
  .)٢(فإنه ال ينفع تكلم حيق ال نفاذ له

  

                                                 
  ٣٣٧، إىل صـــ  ٣٣٥رح حروف املعاين صــرصف املباين يف ش: انظر )١(

، كتاب عمر إىل أيب موسى عبد اهللا بن قيس األشعري املشهور بكتاب سياسة الوثائق السياسية)٢(
  اجتماعي٤٢٨القضاء وتدبري احلكم صــ

  خرب جار وجمرورصفة مجلة امسية منفية         ال النافية       اسم      
 )فيه )          ( ريب( للجنس                                  

  مجلة فعلية فعلها ماض                  أداة توكيد              
 )قد ( 

 فعل ماض      فاعل      مفعول به      مفعول مطلق موصوف معطوف عليه     
 )                                         وعداً)                 (ملؤمننيا)   (اهللا)        ( وعد ( 

  اسم معطوف على املفعول املطلق موصوف                                       نفيةصفة مجلة امسية م
 )قوالً (                                                                        

 لنافية       اسم             خرب جار وجمرور         أداة عطفال ا
 )الواو)                   (له)              (خلْف ( للجنس     

)٥٦( 



 

  :والشكل اآليت يوضح بناء اجلملة سطحاً وعمقاً

  

  

، وخربها شبه مجلة " نكرة " ها للجنس وأن امس يالحظ أن اجلملة منفية بال النافية
  .وقد وافق بناء السطح بناء األعماق يف هذه اجلملة ) جار وجمرور(

  .نفي اتصاف االسم باخلرب يف الزمن املطلق : أفاد التركيب 

  ).حق(واجلملة يف حمل جر صفة لكلمة

  :اجلملة االمسية اخلربية املنسوخة املنفية :  املبحث الثالث

  :اجلملة االمسية املنسوخة املنفية بليس: الًأو  

  ) : ١( الصورة 

  ) .نكرة(مؤخر اسم ) +ار وجمرورج( خرب مقدم ) + ليس ( أداة حمولة عن الفعلية   

  :وردت هذه الصورة يف الرسائل املدروسة ي أربع مجلٍ منها   

 .)١(فليس عليكم جرب وال إكراه على شيء من ذلك .١

  :ناء اجلملة سطحاًيوضح ب" أ " والشكل  

  

  

  

   

                                                 
، ١٩٦ارس على زعم اآلباء الشرقيني صـــدائن وف، عهد عمر لنصارى املاسيةالوثائق السي)١(

  .سياسي

  )جار وجمرور ( ال النافية للجنس                                   اسم نكرة                          خرب  
 ) هاء الغائب + الم اجلر )                      ( نفاذ (                                                       

  معطوف عليه        حرف عطف  مؤخر نكرةاسم     أداة حمولة عن الفعلية     خرب مقدم  جار وجمرور  
  )الواو(                        )     جرب (   )         ميم اجلمع+كاف اخلطاب+على(      )    ليس (      

  جار وجمرور             جار وجمرور         اسم معطوف              ال الزائدة            
  )وكان اخلطابالم البعد +ذا +من(    )    على شيء(      )            إكراه (            لتأكيد النفي       

)٥٧( 



 

وأن اخلرب قد تقدم جوازا " األداة احملولة عن الفعلية " يالحظ أن اجلملة منفية بليس          
وقد قدم؛  . )١(نكرة وقعت   بعد خرب ليس اليت فيها معىن النفي االسم؛ ألن االسمعلى 

  .مر من كتب هلم اخلليفة هذا العهدللعناية واالهتمام بأ

ية ال حمل واجلملة استئناف. رب يف الزمن املستقبلنفي اتصاف املبتدأ مبعىن اخل: ركيبوأفاد الت
  . هلا من اإلعراب

 اسم) + جار وجمرور ( خرب مقدم ) + ليس ( أداة نافية حمولة عن الفعلية ) : ٢( الصورة 
  .مؤخر إما علما وإما معرفا باإلضافة 

  :وردت هذه الصورة يف مجلتني منها   

 .)٢(مع لكم مثلهم أبداً إال أن جيتمعوا وليست معهم قلومتجيمث ال  .١

  :يوضح بناء اجلملة سطحاً " أ " والشكل 

  

  

  

  :يوضح بناء اجلملة عمقاً" ب " والشكل 

  

  

  

  

  
                                                 

ويشاركها يف .....ر وقوع اسم ليس نكرة حمضة ؛ألن فيها معىن النفي املسوغ لالبتداء بالنكرة يكث()١(
  .٩٨صــ٢انظر حول هذه املسألة مهع اهلوامع ج.....) شبهه ذلك كان بعد نفي أو

  .سياسي  ٤٣الوثائق السياسية ، كتاب لعمر إىل سعد صـــ )٢(

  أداة حمولة عن الفعلية نافية      مبتدأ مضاف            مضاف إليه                        خرب جار وجمرور  
  )اجلمع ميم+هاء الغائب+مع(   )    ميم اجلمع+ هاء الغائبة )     ( قلوب )       ( عالمة التأنيث التاء+ليس (     

 

  مؤخر مضاف              مضاف إليه  اسم   خرب مقدم جار وجمرور                        أداة حمولة            
 ) ميم اجلمع+هاء الغائب(   )         قلوب ( مضاف إليه        + ظرف مضاف       عن الفعلية نافية                  

 )ميم اجلمع + هاء الغائب + مع (           )عالمة التأنيث التاء+ليس(

)٥٨( 



 

يالحظ أن اجلملة االمسية منسوخة منفية بليس ، كما يالحظ أن اخلرب يف بناء 
به واالهتمام إذ املقام مقام حديث عن األعداء  جوازاً ؛ للعناية سمالسطح قد تقدم على اال

" جيتمعوا " وعدم و اجلملة يف حمل نصب حال من ضمري اجلماعة الواقع فاعالً يف قوله 
  .أفاد التركيب نفي اتصاف املبتدأ باخلرب يف الزمن املستقبل .

  ) : ٣( الصورة 

مؤخر  اسم) +  جار وجمرور( خرب مقدم + أداة حمولة عن الفعلية نافية ليس   
  . تركيب مصدري معطوف منفي + أداة عطف ) + تركيب مصدري معطوف عليه (

  .وردت هذه الصورة يف الرسائل املدروسة يف مجلة واحدة هي   

  .)١(نقضا ذلك وال خيالفاه إىل غريهأن ي وليس هلم 

   :يوضح بناء اجلملة سطحاً" أ " والشكل 

  مجلة امسية منسوخة منفية 

  

  

  

  

  

    

حظ أن اجلملة االمسية منسوخة منفية ويالحظ أن املبتدأ تركيب مصدري معطوف عليه ، يال
  .جوازاً يف هذا التركيب للعناية واالهتمام  سمعلى اال) اجلار وارور ( وتقدم اخلرب 

  .استئنافية ال حمل هلا من اإلعرابواجلملة نفي مضموا يف الزمن املستقبل،واجلملة م  

                                                 
  .سياسي  ٥٣٩ـ  حق االستخالف صعلي ومعاوية يف الوثائق السياسية ، حتكيم)١(

  أداة عطف      مفعول به                      فاعل      فعل مضارع         حرف مصدري  
  )الواو( ) اخلطابكاف +الم البعد+ذا )    (ألف االثنني(    )     ينقض (         ونصب          
  أن  

  مضاف إليه  عول به      جار وجمرور مضاف فاعل           مف   فعل مضارع  حرف مصدري ناص  داة نفي زائدة أ
 )هاء الغائب)       (إىل غري  (     )  هاء الغائب)    (ألف االثنني( ) خيالف )            ( أن )                ( ال (    

  مؤخر تركيب مصدرياسم    أداة حمولة عن الفعلية نافية                خرب مقدم جار وجمرور       
  معطوف عليه              )مععالمة اجل+هاء الغائب+الم اجلر(              )ليس (           

  

)٥٩( 



 

  . نفي اتصاف املبتدأ باخلرب يف الزمن املستقبل: وأفاد التركيب

  ) : ٤( الصورة 

مجلة (رباخلفاعل سد مسد + نكرة  اسم) + ليس (نافية  أداة حمولة عن الفعلية  
  ).موصولية

  :وردت هذه الصورة يف الرسائل املدروسة يف مجلة واحدة هي   

  .)١(وليس قليلٌ من كان اهللا معه

  :اجلملة سطحاً وعمقاًوالشكل اآليت يوضح بناء 

  

  

  

  

  

    

وأن بناء السطح وافق بناء األعماق يف  –يالحظ أن اجلملة االمسية منسوخة منفية 
، كما يالحظ أن )٢(اعتمد على نفي) وصف(نكرة   السمهذه اجلملة ، ويالحظ أن ا

هاء الغائب " الفاعل الذي سد مسد اخلرب مجلة موصولية وأن العائد على ضمري املوصول 
  ) .معه ( واقعة مضافاً إليه يف قوله ال

  .املاضي واحلال واملستقبل : واجلملة منفي مضموا يف الزمن املطلق      

  .من كان مع اهللا يف كل زمان ومكانالقلة املادية و املعنوية عنفي : وأفاد التركيب    

                                                 
  . ٤٧٧ــ ر إىل أيب عبيدة يف جواب كتابه صالوثائق السياسية ، كتاب عم)١(

  .١٩١صــ١حاشية الصبان على شرح األمشوين على ألفية ابن مالك ج)٢(

  نكرة          فاعل سد مسد اخلرب مجلة موصوليةاسم                         أداة حمولة عن الفعلية نافية   
 )قليل(          )                    ليس (             

  ضمري املوصول                     مجلة امسية منسوخة مثبتة    
)من (       

  أداة حمولة عن الفعلية                اسم علم              خرب جار وجمرور  
  ) هاء النائب+مع)                 ( اهللا(                )  كان(       

)٦٠( 



 

  ) : ٥( الصورة 

  .خرب مجلة فعلية +مستتر ضمري  اسم+ أداة حمولة عن الفعلية نافية ليس   

  :وردت هذه الصورة يف الرسائل املدروسة يف مجلة واحدة هي   

  . )١(ألن حد األنبياء ليس يشبه احلدودفلوال ما قد سبقتين فيها ألمرتك بقتلها ، 

  .يوضح بناء اجلملة سطحاً " أ " والشكل 

  

  

  

  

  .يوضح بناء اجلملة عمقاً " ب " والشكل 

  

  

  

مل يظهر يف بناء السطح  االسمية خربية منسوخة منفية ، وأن يالحظ أن اجلملة االمس  
  ) .حد ( يعود على كلمة ) هو ( دل عليه يف بناء األعماق السياق وتقديره 

ناء كما يالحظ أن الفاعل يف مجلة اخلرب مل يظهر يف بناء السطح دل عليه يف ب  
مما يشري " يشبه " أول الفعل  فية الياء وهي الصقة أمامية يفالوحدة الصر+ األعماق السياق 

  ). أنَّ(واجلملة يف حمل رفع خرب  .)هو ( نه مفرد مذكر غائب تقديره إىل أ

  .املطلق املاضي واحلال واملستقبل يف الزمن املبتدأ باخلرب اتصاف نفي توكيد:وأفاد التركيب     

   

                                                 
  .اجتماعي  ٣٥٨الوثائق السياسية ، كتاب أليب بكر أيضاً إىل املهاجر صــ )١(

  خرب مجلة فعلية خربية                         اسم    أداة حمولة عن  الفعلية  
  )                ( ... )ليس (    
 

  فاعل                      مفعول به   فعل مضارع         
 )احلدود ( ... )                    (      )        يشبه ( 

  خرب مجلة فعلية خربية                       اسم   أداة حمولة عن الفعلية   
  )هو )                ( ليس (   
  مفعول به           فعل مضارع                          فاعل                    

 )احلدود (           )               هو (                              ) يشبه ( 

)٦١( 



 

  ) : ٦( الصورة 

  . جار وجمرورخرب+ ضمري مستتر  اسم+ أداة حمولة عن الفعلية ليس   

  :وردت هذه الصورة يف الرسائل املدروسة يف مجلتني منها   

يف رحاهلم مما تشبع  يا عتبة بن فرقد ، إنه ليس من كدك وال من كد أمك ، فاشبع املسلمني
  .)١(منه يف رحلك

  .يوضح بناء اجلملة سطحاً " أ " والشكل 

  

  

  

  

  .يوضح بناء اجلملة عمقاً " ب " والشكل 

  

  

  

  
مل يظهر يف بناء السطح دل عليه  مسية منسوخة منفية ويالحظ أن االسميالحظ أن اجلملة اال

  ).هـو(ا يشري إىل أنه مفرد مذكر غائب يف بناء األعماق السياق مم

   ). إنَّ(واجلملة يف حمل نصب خرب 

  .نفي اتصاف املبتدأ باخلرب يف الزمن املطلق : أفاد التركيب 

  

                                                 
  .اجتماعي  ،٤٤٦صـــ  ،تاب عمر إىل عتبة بن فرقد يف احلريرالوثائق السياسية ، ك)١(

  خرب جاروجمرور مضاف معطفوف عليه      مضاف إليه         اسم   أداة حمولة عن الفعلية      
  )كاف املخاطب (                )          من كد (    ( .... )                            )ليس (        

  مضاف إليه                  أداة عطف    ال الزائدة النافية     جاروجمرور مضاف معطوف     مضاف إليه مضاف
  كاف املخاطب                    )أم (                   )من كد (                                         )الواو( 

  خرب جاروجمرور مضاف معطفوف عليه      مضاف إليه         اسم           أداة حمولة عن الفعلية
  )خاطب كاف امل)                      ( من كد (      )               هو )                 ( ليس (        

  مضاف إليه                  أداة عطف    ال الزائدة النافية     جاروجمرور مضاف معطوف     مضاف إليه مضاف
  كاف املخاطب                     )أم (                        )  من كد (                                )  الواو( 

)٦٢( 



 

  :االمسية املنسوخة املنفية اجلملة : اً ثاني

    دمـخرب مق+ رع أداة حمولة عن الفعلية بصيغة املضا) + مل ( أداة نفي ) : ١( الصورة 
  ) .نكرة ( مؤخر  اسم) + جار وجمرور ( 

  :وردت هذه الصورة يف مجلتني منها 

  .)١(فإذا أجاب مل يكن عليه سبيلٌ

  :يوضح بناء اجلملة سطحاً" أ " والشكل 

  

  

السم حظ أن اجلملة االمسية منسوخة منفية كما يالحظ أن اخلرب قد تقدم على ايال
وأصل األداة احملولة عن . جوازا؛ألن النكرة وقعت بعد األداة احملولة عن الفعلية الواقعة بعد مل

وملا دخلت عليه األداة اجلازمة  –حدث فيه إعالل بالنقل  –الفعلية يكون على وزن يفْعل 
وعينه ساكنة وللتخلص من التقاء الساكنني حذفت عني الكلمة فأصبحت على سكن آخره 

  .وزن يفُل 

  .ملبتدأ باخلرب يف الزمن املستقبلنفي اتصاف ا: وأفاد التركيب 

  .ن اإلعراب جواب الشرط غري اجلازمواجلملة ال حمل هلا م

+ يغة املضارع أداة حمولة عن الفعلية بص+ أداة نفي مل + أداة شرط إن ) : ٢( الصورة 
  ) .جار وجمرور ( خرب ) + ضمري مستتر ( اسم 

  :وردت هذه الصورة يف الرسائل املدروسة يف أربع مجل منها   

فإن مل يكن يف كتاب اهللا وال يف سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاقض مبا قضى به 
  .الصاحلون 

  

                                                 
  .سياسي  ٣٤٤الوثائق السياسية ، عهد أيب بكر ألمراء األخبار ضد املرتدين صـــ )١(

  نكرة مؤخر اسمأداة نفي              أداة حمولة عن الفعلية            خرب مقدم جار وجمرور                    
  )سبيل (                     )هاء الغائب + على (               )       يكن (     )               مل (     

)٦٣( 



 

  .يوضح بناء اجلملة سطحاً " أ " والشكل 

  

  

  

  

  

  
  

  .يوضح بناء اجلملة عمقاً " ب " ل والشك

  

  

  

  

  

  

  

  

مل يظهر يف بناء  السميالحظ أن اجلملة االمسية منسوخة منفية بلم ، ويالحظ أن ا
الوحدة الصرفية وهي الياء وهي الصقة أمامية + السطح دل عليه يف بناء األعماق السياق 

  . وىل أنه مفرد مذكر غائب تقديره همما يشري إ" يكُن " يف أول 

  

  

    اسم       ولة عن الفعلية           أداة شرط جازمة            أداة جزم ونفي وقلب        أداة حم
  )……  )                     ( يكن )                        ( مل (    )                        إن ( 
 

 جار وجمرور مضاف معطوف   ائدة    خرب جار وجمرور        مضاف إليه       أداة عطف        أداة ز
  )يف سنة ( لتوكيد النفي                )         الواو ( مضاف معطوف عليه    لفظ اجلاللة      

 )ال )                                (اهللا()         يف كتاب (   

  مجلة فعلية دعائية      أداة عطف     مجلة فعلية دعائية معطوفة   ف إليه مضاف        مضاف إليهمضا
  )سلم )                   ( الواو )   ( صلى اهللا عليه)        (اهللا )                 ( رسول (   

   اسم  أداة شرط جازمة            أداة جزم ونفي وقلب        أداة حمولة عن الفعلية              
  )هو (                      ) يكن (                 )        مل (            )             إن (      

 

 جار وجمرور مضاف معطوف   خرب جار وجمرور        مضاف إليه       أداة عطف        أداة زائدة    
  )يف سنة ( لتوكيد النفي                )         الواو ( مضاف معطوف عليه    لفظ اجلاللة      

 )ال (           )                     اهللا (         )    يف كتاب (   

 مجلة فعلية دعائية معطوفة   مجلة فعلية دعائية      أداة عطف        إليهمضاف إليه مضاف        مضاف
  )سلم )                   ( الواو (     )  ليه صلى اهللا ع)        (اهللا )                 ( رسول (   

)٦٤( 



 

  ) : ٣( الصورة 

خرب ) + ضمري متصل(  اسم+ أداة حمولة عن الفعلية + ال النافية + أن املصدرية   
  .مضاف إليه ) + جار وجمرور مضاف (

  :وردت هذه الصورة يف الرسائل املدروسة يف مجلة واحدة هي   

ةنترضِ فوأن ال يكونوا بع ،أن يعلموا أن اهللا هو الصانع ١(فأحببت(.  

  .والشكل اآليت يوضح بناء اجلملة سطحاً وعمقاً   

  

  

  .يالحظ أن اجلملة منسوخة منفية بال النافية بعد  أن املصدرية 

  .نفي اتصاف املبتدأ باخلرب يف الزمن املستقبل : وأفاد التركيب 

  ) : ٤( الصورة 

+ موصوف نكرة  اسم+ ن الفعلية أداة حمولة ع+ ال النافية + اصبة أن املصدرية الن  
صفة  جار + جار وجمرور موصوف ) + نكرة ( خرب +  )شبه مجلة جار وجمرور(صفة 

جار ) + جار وجمرور ( صفة + جار وجمرور موصوف + مضاف إليه + وجمرور مضاف 
  .اسم معطوف +  ال النافية الزائدة+ حرف عطف + وف عليه وجمرور معط

  :وردت هذه الصورة يف مجلة واحدة هي   

عليهم ، أال يكون أحد منهم عينا ألحد من أهل احلرب على أحد من املسلمني  ويل شرطٌ
 ٢(يف سرٍ وال عالنية(.  

  

                                                 
. الوثائق السياسية ، كتاب عمر إىل األنصار يف عزل خالد بن الوليد من قيادة اجليش ودواعيه )١(

  .سياسي  ٤٥٩صـــ 

  .سياسي ١٩٦وفارس على زعم اآلباء الشرقيني صـ عهد عمر لنصارى املدائن اسية،الوثائق السي)٢(

  مضاف إليه+ جار وجمرور مضاف         اسم ضمريأداة نفي      أداة حمولة عن الفعلية          حرف مصدري ونصب
  )فتنة (     )        بعرض (        )الواو(اجلماعة(          )      يكون (             )ال (       )      أن (         

      

)٦٥( 



 

  :والشكل اآليت يوضح بناء هذه اجلملة سطحاً وعمقاً  

  

  

  

  

  

  

  .يالحظ أن بناء السطح وافق بناء األعماق يف هذه الصورة   

  .النية ختصص مضمون اجلملة باجلار وارور يف سر و الع  

  .)١(وأفاد التركيب نفي اتصاف املبتدأ باخلرب يف الزمن املستقبل  

  ) : ٥( الصورة 

جار ( خرب مقدم + أداة حمولة عن الفعلية + ال النافية ) + إن ( أداة شرط جازمة   
جواب الشرط مجلة امسية مؤكدة + أداة ربط + اسم مؤخر + جار وجمرور ) + وجمرور 

  .بإن

  :ة يف الرسائل املدروسة يف مجلة واحدة هي وردت هذه الصور  

  .)٢(فإن ال يكن لكم به قبلٌ فإن هللا م قبال

  
                                                 

ومل يقل " يفعل : " لقوله  نفي" ال " ،  ٤/٢٢٢أليب بشر عمرو بن عثمان بن قَنرب،  الكتاب،)١(
صف املباين ، ر: انظر  .لحال واالستقبال ، وقيل هي نفي ل ١٥٩هية ال يفْعل ، األز: ، فتقول الفعل
٢٥٨ .  

  .سياسي  ٤٧٧الوثائق السياسية ، كتاب عمر إىل أيب عبيدة يف جواب كتابه صـــ )٢(

  

  وجمرور نكرة موصوف               صفة جاراسم   عن الفعلية  أداة حمولة  أن املصدرية       ال النافية        
  )ميم اجلمع +هاء الغائب+من)               (أحد()                 يكون (                                             

  جار وجمرور موصوف     مضاف إليه       فمضاصفة جار وجمرور  جار وجمرور خرب نكرة موصوفة     
  )على أحد (       )              احلرب )          ( من أهل)            (ألحد()              عيناً(          

  ال النافية الزائدة     اسم معطوف جمرور أداة عطف    جار وجمرور     جار وجمرور معطوف عليه  صفة 
 )عالنية (                               )   الواو )               ( يف سرٍ (       )         من املسلمني( 

)٦٦( 



 

  :والشكل اآليت يوضح بناء اجلملة سطحاً  

  

  
  

يالحظ أن اجلملة منسوخة منفية بال النافية ، كما يالحظ أن اخلرب قد تقدم جوازا على 
  ).بال( عن الفعلية منفيةنكرة وقعت امسا ألداة حمولة  سم؛ ألن االالسما

نفي اتصاف املبتدأ باخلرب نفياً مشكوكا فيه يف الزمن احلايل املمتد : وأفاد التركيب   
  . إىل املستقبل 

وقوع اجلواب ملن يقع له الشرط والذي حيتمل الوقوع وعدمه يف : وأفاد التركيب الشرطي
  . الزمن املستقبل

  

  ) : ٤( الصورة 

  .ية منسوخة مجلة امس+ ما النافية    

خرب تركيب + إذا ملغاة + ضمري اسم+ أداة حمولة عن الفعلية بلفظ املاضي   
  .مصدري

  :وردت هذه الصورة يف الرسائل املدروسة يف مجلتني منها   

  .)١(جدوا إنساناً يكلمونه وال يكلمهمواهللا ما كانوا إذا لي

  

  

  
  

                                                 
  .اجتماعي٤٦٧ـيدة يف معاملة األرض املفتوحة صـالوثائق السياسية ، جواب عمر إىل أيب عب)١(

 ار وجمرورأداة شرط     ال النافية    أداة حمولة عن الفعلية       خرب ج
  ) ميم اجلمع + كان املخاطب + الم اجلر)      ( يكن (                   )  إن (  

  اسم مؤخر  جمرور       جار و         
 )قبل (     )   بهاء الغائ+اجلرباء (    

)٦٧( 



 

  

  :والشكل اآليت يوضح بناء اجلملة سطحاً 

  

  
                                                                                            )١(  

  

  خرب تركيب مصدري

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
، كتـب معظـم    ١٥٤ـي صحول إلغاء إذنْ ، رصف املباين يف شرح حروف املعاين للمالقانظر )١(

بالنون سواء أكانت ناصبة أم حرف جواب غري عامل ، ومنهم من يكتبها ) إذن ( . القدامى اللغويني 
  .إذا كانت مهملة " إذاً"بالنون إن كانت ناصبة ، وباأللف 

  بهفاعل                  مفعول                  فعل مضارع     
 )هاء الغائب(    )       واو اجلماعة (           )      يكلم (      

  فعل مضارع       فاعل         مفعول به موصوف   صفة معطوف عليها مجلة فعلية      حرف مصدري     
  )         إنساناً )        ( واو اجلماعة )    (د جي(......)              (          

                                             

 أداة عطف      ال الزائدة                     مجلة فعلية معطوفة
 لتأكيد النفي)         الواو (

   به  فعل مضارع                 فاعل                     مفعول   
 )ميم اجلمع+ هاء الغائب . )       ( …)                    ( يكلم  (      

 أداة نفي                          مجلة امسية منسوخة منفية
 )ما ( 

  إذاً ملغاة      الالم الزائدة لتوكيد نفي اخلرب       مبتدأ ضمري     أداة حمولة عن الفعلية  
 )                           و اجلماعة وا( )         كان (      

)٦٨( 



 

  :يوضح بناء اجلملة عمقاً" ب " كل والش

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  .مصدري حمول عن مجلة فعلية مبعىن اسم الفاعل) تركيب(يالحظ أنّ اخلرب 

  . ـ مضمرة وجوباً بعد الم اجلحودويالحظ أنَّ ـ أنْ 

  .  واجلملة جواب القسم ال حمل هلا من اإلعراب

  .صاف املبتدأ باخلرب يف الزمن املستقبل نفي ات: أفاد التركيب 

   

  

  

  

  بهمفعول  فاعل                          فعل مضارع                 
 )هاء الغائب )       ( واو اجلماعة (           )      يكلم (          

  لة فعلية فعل مضارع       فاعل         مفعول به موصوف   صفة معطوف عليها مج دري    حرف مص
  )         إنساناً (    )   واو اجلماعة (   )    جيد (             )أن (      

                                            

 أداة عطف      ال الزائدة                     مجلة فعلية معطوفة
لتأكيد النفي)         الواو (

  بهمفعول      فاعل               فعل مضارع                 
 )ميم اجلمع+ هاء الغائب )       (هو( )            يكلم(     

 أداة نفي                          مجلة امسية منسوخة منفية
 )ما ( 

  )كيد نفي اخلربالالم الزائدة لتو(خربإذاً ملغاة            ضمري    الفعلية      اسمأداة حمولة عن 
 )                           واو اجلماعة ( )           كان (      

)٦٩( 



 

  الثالث لفصلا                                 

  اجلملة االمسية املؤكدة

  : بإن  اجلملة اخلربية االمسية املؤكدة: املبحث األول

لتوكيد النسبة بني اجلزءين ونفي الشك عنهما، ونفي اإلنكار هلا إنّ : ((جاء يف التصريح
حبسب العلم بالنسبة، والتردد واإلنكار هلا، فإنْ كان املخاطب عاملاً بالنسبة فهي رد توكيد 

اإلنكار  ا فهي لنفيا، وإن كان منكراً هلشك عنهالنسبة، وإن كان متردداً فيها فهي لنفي ال
  . )١( ))، ولنفي اإلنكار واجبنفي الشك عنها مستحسنا، فالتوكيد لهل

  : النمط األول

  . اسم نكرة+ جار وجمرور ) + رورجار وجم(خرب مقدم + إنّ 

  : ورد هذا النمط يف الرسائل املدروسة يف مجلتني منها

.  )٢(قبالً مبه قبلٌ فإنَّ هللا فإن ال يكن لكم . إنه قد جاءهم ما ال قبلَ هلم به: وأما قولك
  : )٣(يوضح بناء اجلملة سطحاً) ١(والشكل 

                

  أداة ربط 
  ) الفاء(

 أداة توكيد+

  ) إنّ(
 خرب مقدم

  ) جار وجمرور(
  )هللا(

 جار وجمرور+ 
هاء الغائب + اجلر باء (

   ميم اجلمع+ 

اسم نكرة + 
  مؤخر

  )قبالً(

  . توكيداً قطعياً من اخلليفة يف كل أمر يسند إىل اهللا عز وجل يالحظ أنّ اجلملة مؤكدة بإنَّ

                                                 

، ورصف املباين يف شرح حروف املعاين، ٢/١٣١: الكتاب: وانظر حول إنّ). ١/٢١١(التصريح )١(
 .  ١٤٨، ص٢، ومهع اهلوامع، جـ٢٠٤ـ١٩٨ص

 .  ٥٥، ص١١جـ: الطاقة، وما يل به قبل أي طاقة، انظر لسان العرب: القبلُ)٢(

 .   ٤٧٧الوثائق السياسية، كتاب عمد إىل أيب عبيدة يف جواب كتابه ص)٣(

)٧٠( 



 

إنّ هيأت  نّعلى اسم إنّ جوازاً؛ أل) هللا(رور كما يالحظ تقدم اخلرب اجلار وا
تقدمي اخلرب على االسم ختصيص اهللا بالطاقة  ة أن يكون هلا حكم املبتدأ، وأفادالنكرة لصح

  . مها أحداوقَي والقدرة املطلقة والال حمدودة اليت ال

وع اجلواب ملن يقع له الشرط والذي حيتمل الوقوع وعدم الوقوع توكيد وق: التركيب داوأف
  .يف  الزمن املستقبل

وإما جارا ) فعلها ماض أو مضارع(خرب إما مجلة فعلية مثبتة +اسم علم+ أنّ :النمط الثاين
  .وجمروراً

  ): ماض(ية فعلها خرب مجلة فعل) + علم(اسم + إنّ  ): ١(الصورة

  : وردت هذه الصورة يف الرسائل املدروسة

  .)١(ـ فإنَّ اهللا تعاىل أرسل حممداً باحلق من عنده إىل خلقه بشرياً ونذيرا١ً

  : يوضح بناء هلذه اجلملة سطحاً) أ(والشكل

                    

  أداة ربط
  ) الفاء(

  

أداة+
  توكيد 

  )نَّإ(

 اسم علم+
  )اهللا(

 اضية مجلة دعائية اعتر+

  )تعاىل(
خرب مجلة خربية فعلية 

  مثبتة فعلها ماضٍ 

                    

  فعل ماضٍ 
  )أرسل(

 فاعل+
)....(  

 مفعول به+
  )حممداً(

  حال معطوف عليه +
  ) بشرياً(

  أداة العطف 
  )  الواو(

                    

 اسم معطوف + 
  ) نذيراً(

  

جار+
  وجمرور 

  )باحلق(

جار وجمرور+
  ومضاف 

  )من عند(

  مضاف إليه +
   غائبهاء ال

جار وجمرور 
  ومضاف 

  ) إىل خلق(

  مضاف إليه + 
)   هاء الغائب(

  
                                                 

 .   ، سياسي٣٣٩الوثائق السياسية، كتب مفتوحة أليب بكر إىل مجيع املرتدين، ص)١(

)٧١( 



 

  : يوضح بناء اجلملة عمقاً) ب(والشكل 

                    

  أداة ربط
  ) الفاء(

  

أداة+
  توكيد 

  )نإ(

 اسم علم+
  )اهللا(

   مجلة دعائية اعتراضية+ 

  )تعاىل(
خرب مجلة خربية فعلية 
   مثبتة فعلها ماضٍ

                    

  فعل ماضٍ 
  )أرسل(

  

 فاعل+
  )هو(

 مفعول به+
  )حممداً(

  حال معطوف عليه +
  ) بشرياً(

  أداة العطف 
  )  الواو(

                    

 اسم معطوف + 
  ) نذيراً(

  

جار+
  وجمرور 

  )باحلق(

جار وجمرور+
  ومضاف 

  )من عند(

  مضاف إليه +
   هاء الغائب

جار وجمرور 
  ومضاف 

   )إىل خلق(

  مضاف إليه + 
)   هاء الغائب(

لم أرسل اهللا : يالحظ أنّ اجلملة مؤكدة توكيداً استحسانياً، فهي جواب لسؤال سائل 
  . حممداً 

 بناء األعماقما يالحظ أن الفاعل يف مجلة اخلرب مل يظهر يف بناء السطح دل عليه يف ك
كما .  أنه مفرد مذكر غائبصيغة الفعل أرسل مبا يشري إىل. رفيةالوحدة الص+ السياق 

وف عليها جوازاً للعناية ـتقدم اجلار وارور يف قوله باحلق من عنده على احلال واملعط
  . واالهتمام

+ احلال  +ليه من عنده املضاف إ+ اجلار وارور املضاف ب جلملةص مضمون اختص
  . املعطوف عليها

  . واجلملة يف حمل جزم جواب الشرط

  . توكيد نسبة اخلرب إىل املبتدأ توكيداً استحسانياً يف الزمن املستمر :وأفاد التركيب

  

)٧٢( 



 

   ):٢(الصورة

  ). مجلة فعلية فعلها مضارع(خرب + اسم علم + إنّ 

  : وردت هذه الصورة يف الرسائل املدروسة يف مجلة واحدة هي

يأيها الذين : ((سالم فإنّ اهللا تبارك وتعاىل يقولُ يف كتابه املرتل علي نبيه عليه ال: أما بعد
  . )١( ))آمنوا اتقوا اهللا حق تقاته وال متوتن إال وأنتم مسلمون

  : والشكل اآليت يوضح بناء هذه اجلملة سطحاً

                    

  أداة ربط
  ) الفاء(

أداة+
 )إنَّ(توكيد 

 اسم علم+
  )اهللا(

  مجلة دعائية اعتراضية معطوف عليها +

  )تبارك(
  

                    

  داة عطف أ+ 
  )الواو(

 مجلة دعائية معطوفة+
  )تعاىل(

 
  خرب مجلة خربية فعلية مثبة فعلها مضارع+ 

                    

  فعل مضارع 
  )يقول(

 فاعل
(....)  

  )مجلة ندائية(مفعول به
يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا حق تقاته وال ((

  ))متوتن إال وأنتم مسلمون

جار وجمرور مضاف + 
  موصوف

   )يف كتاب(
                    

مضاف إليه +
 )هاء الغائب(

 صفة+
  ) املنـزل(

 نائب فاعل+
(....)  

جار وجمرور +
 )على نيب(مضاف

 مضاف إليه + 
 )هاء الغائب(

 مجلة دعائية+
 )عليه السالم(
  

  

  

  

                                                 
بكر إىل األشعث بن قيس ومن معه من قبائل كندة، الوثائق السياسية، كتب مفتوحة أليب )١(
 )   نصح وإرشاد(، ٣٥٤ص

)٧٣( 



 

   :يوضح بناء هذه اجلملة عمقاً) ب(الشكل و

                    

  أداة ربط
  ) الفاء(

أداة+
 )نَّإ(توكيد 

 اسم علم+
  )اهللا(

  مجلة دعائية اعتراضية معطوف عليها +

  )تبارك(
  

                    

  أداة عطف + 
  )الواو(

 مجلة دعائية معطوفة+
  )تعاىل(

 
  خرب مجلة خربية فعلية مثبة فعلها مضارع+ 

                    

  فعل مضارع 
  )يقول(

 فاعل
  )هو(

 مفعول به
  )مجلة ندائية(

اهللا حق تقاته وال متوتن إال يا أيها الذين آمنوا اتقوا ((
  ))وأنتم مسلمون

جار وجمرور + 
  مضاف موصوف

  ) يف كتاب(
                    

مضاف إليه +
 )هاء الغائب(

 صفة+
  ) املنـزل(

نائب+
 هو(فاعل

  جار وجمرور+

  )على نيب(مضاف

 مضاف إليه + 
 )هاء الغائب(

 مجلة دعائية+
 )عليه السالم(
  

ما يالحظ أنّ الفاعل يف مجلة اخلرب مل يظهر ة توكيداً استحسانياً كجلملة مؤكديالحظ أنّ ا
ةٌ قوهي ال ص) الياء( رفيةالوحدة الص+ يف بناء السطح دلّ عليه يف بناء األعماق السياق

  ). هو(مما يشري إىل أنه مفرد مذكر غائب ) يقول(أمامية يف أول الفعل 
النقل فأصله يقْول على وزن يفْعل مث نقلت حدث فيه إعالل ب) يقُول(ويالحظ أنّ الفعل 

حركة احلرف املعتل وهي الضمة إىل احلرف الصحيح قبله وألن حرف العلة من جنس 
  . احلركة املنقولة بقي على حاله فلم يقلب

اجلار + الصفة + املضاف إليه + كما يالحظ تقدم اجلار وارور املضاف املوصوف 
  . إليهاملضاف +وارور املضاف 

  . قول القول للعناية واالهتمام وإثارة اهتمام املخاطبنيعلى مجلة م
املنـزل مل يظهر يف بناء السطح دلَّ عليه يف بناء (و يالحظ أن نائب الفاعل السم املفعول 

) ينزل(الوحدة الصرفية وهي الياء يف أول الفعل املضارع املبين للمجهول+ األعماق، السياق 
والذي حل عنه اسم املفعول مما يشري إىل أنيعود على كلمة ) هو(مفرد مذكر غائب  هو
  . ومجلة إنّ ومعموليها يف حمل جزم جواب الشرط. كتاب

  

)٧٤( 



 

  )نكرة اسم مشتق(خرب+جار وجمرور ) + علم(اسم + نّ إ :)٣(الصورة 

  .)١(وال ولنك كثرةُ ما جاَءكم منهم فإنّ اهللا منهم بريٌء/ ٢

  : يوضح بناء هذه اجلملة سطحاًً) أ(والشكل 

                    

  أداة تعليل
  ) الفاء(

 ة توكيدأدا
  ) إنّ(

 اسم علم
  ) اهللا(

  جار وجمرور 
هاء الغائب + من 

  ميم اجلمع+ 

خرب صفة 
  مشبه

  )بريٌء(

  فاعل 
(....)  

  :يوضح بناء هذه اجلملة عمقاً) ب(والشكل 

                    

  أداة تعليل
  ) الفاء(

 ة توكيدأدا
  ) نّإ(

 اسم علم
  ) اهللا(

خرب صفة مشبهة حمولة من اسم الفاعل 
  واحملول عن الفعل املضارع للغائب

  

  

  

  

 يالحظ أن اجلملة مؤكدة توكيداً استحسانياً يف مقام التعليل لنهي اخلليفة عن اخلوف من
وأن الفاعل للصفة املشبهة مل ) صفة مشبهة باسم الفاعل(كثرة األعداء ، ويالحظ أن اخلرب

الياء وهي الصقة أمامية يف  رفيةيظهر يف بناء السطح دل عليه يف بناء األعماق الوحدة الص
 واحملول عنه اسم الفاعل الذي حولت عنه الصفة املشبهة مما يشري) يربأ(أول الفعل  املضارع 

  . يعود على لفظ اجلاللة) هو( قديرهإىل أنه مفرد مذكر غائب ت

إنّ اهللا منهم (وأدت مجلة . توكيد نسبة اخلرب إىل املبتدأ توكيد استحسانياً: وأفاد التركيب
  . وظيفة التعليل جلملة النهي) بريء

  

                                                 
 .    ، سياسي٤٧٦الوثائق السياسية، كتاب عمر إىل أيب عبيدة يف جواب كتابه، ص)١(

            

 فعل مضارع
  )  يربأ(

  فاعل
  )هو(

هاء +من (جار وجمرور+ 
   )ميم اجلمع+الغائب 

)٧٥( 



 

  )وإما امساً مشتقاً اًإما مفرد(خرب ) + علم(اسم + إنّ  ):٤(الصورة 

  : مجل منهاأربع ه الصورة يف الرسائل املدروسة يف وردت هذ

 كقُفِّوفإنّ اهللا تبارك وتعاىل م؛ ـ واستشر من معك من أكابر أصحاب رسولِ اِهللا ١
  . )١(مبشورم

  : اًاء هذه اجلملة سطحيوضح بن) أ(والشكل 

                    

  أداة التعليل
  ) الفاء(

 أداة توكيد+
  ) إنّ(

 )علم(اسم+
 )اهللا(اجلاللة  لفظ

  مجلة دعائية معطوفة+ أداة عطف   +   مجلة دعائية اعتراضية 
  معطوف عليها

  ) تعاىل(  )       و(     )        تبارك(     
                    

  مضاف خرب+ 
  ) موفق(

 مضاف إليه+ 
 )ك ضمري املخاطب(

  مضافجار وجمرور +

  ) مبشورة(
  مضاف إليه +
ميم +هاء الغائب (

  )اجلمع

  : يوضح بناء هلذه اجلملة عمقاً) ب(والشكل 

                    

  أداة التعليل
  ) الفاء(

 أداة توكيد+
  ) إنّ(

 )علم(اسم+
 )اهللا(لفظ اجلاللة 

  مجلة دعائية معطوفة+ أداة عطف +     مجلة دعائية اعتراضية 
  معطوف عليها   

  ) تعاىل(     )       و(     )         تبارك(    
                    

  مضاف خرب+ 
  ) موفق(

 مضاف إليه+ 
 )املخاطب ك ضمري(

  جار وجمرور +
 ) مبشورة(مضاف

  مضاف إليه +
ميم +هاء الغائب (

  )اجلمع

  . يالحظ أنّ اجلملة مؤكدة توكيداً استحسانياً

  

  
                                                 

  . ، سياسي٣٤٩الوثائق السياسية، كتب مفتوحة أليب بكر إىل خالد عن مسيلمة الكذاب، ص)١(

 

)٧٦( 



 

  . كما يالحظ أن بناء السطح وافق بناء األعماق يف هذه اجلملة
املضاف إليه+ رور املضاف ختصص مضمون اجلملة باجلار وا .  

  . توكيد نسبة اخلرب إىل املبتدأ توكيداً استحسانياً يف مقام التعليل جلملة األمر: وأفاد التركيب

  خرب جار وجمرور) + علم(اسم +  إنَّ):٥(الصورة

  : وردت هذه الصورة يف الرسائل املدروسة يف أربع مجل منها

حال مجلة امسية حذف ) + جار وجمرور(ال ح) + جار وجمرور(خرب) + علم(اسم + إنّ 
حال مجلة فعلية + حال مجلة فعلية منفية + دأ منها تحال مجلة امسية حذف املب+ منها  أاملبتد

حال + حال مجلة امسية حذف املبتدأ منها + حال مجلة امسية حذف املبتدأ منها + منفية 
  . مجلة فعلية

حافظ ألمره منتقم )) ال تأخذه سنة وال نوم((ميوت ـ فإن اهللا له باملرصاد حي قيوم ال ١
  . )١(من عدوه جيزيه

  : يوضح بناء هذه اجلملة سطحاً) أ(والشكل 

                    

  أداة ربط
  ) الفاء(

 أداة توكيد+

  )نإ(
 اسم علم+

  )اهللا(

 خرب جار وجمرور +

  هاء الغائب + الم اجلر (
 حال جار وجمرور + 
  )اداملرص+ جلر ء ابا(

                    

  حال مجلة فعلية منفية  حال مجلة امسية حال مجلة امسية
                    

  مبتدأ 
 (...) 

 خرب + 
  مشبهةصفة 
)حي(   

 فاعل+
(......) 

 مبتدأ
(....)  

 خرب+
 ) قيوم(

  فاعل+
  (...) 

أداة نفي
  )ال(

فعل 
  مضارع

  )ميوت(

  فاعل
 (...) 

  
  
  

   

                                                 
 .  ، سياسي٣٤٠وحة أليب بكر إىل مجيع املرتدين، صالوثائق السياسية، كتب مفت)١(

)٧٧( 



 

 حال مجلة فعلية منفية+ 
                    

  أداة نفي
  ال(

 فعل مضارع+ 
  )تأخذ(

 مفعول به
 )هاء الغائب(

فاعل معطوف +
  عليه 

  )سنةٌ(

  أداة عطف 
  )الواو(

  اسم معطوف
  )نوم(

    حال مجلة امسية+ 
                    

  مبتدأ
)…(  

 خرب صفة مشبهة+
  )حافظ(

 فاعل+
)… (..  

  جار وجمرور مضاف + 
   )ألمر(

  مضاف إليه + 
  ) بهاء الغائ(

    حال مجلة امسية+ 
                    

  مبتدأ
 (....)  

 خرب+
)مقتنم(  

 علاف
(.....)  

جار وجمرور +
من (ومضاف
   )عدو

  مضاف إليه+ 
  )هاء الغائب(

حال مجلة + 
  فعلية 

  

                    

  فعل مضارع    
   )جيزي(

  فاعل
(...)  

  مفعول به
  )هاء الغائب(

  : مقاًيوضح بناء هذه اجلملة ع) ب(الشكل 

                    

  أداة ربط
  ) الفاء(

 أداة توكيد+

  )نإ(
 اسم علم+

  )اهللا(

  خرب جار وجمرور +

  هاء الغائب + الم اجلر (
  حال جار وجمرور + 

  )باملرصاد(

                    

  حال مجلة فعلية منفية+  حال مجلة امسية+ حال مجلة امسية+
                      

  مبتدأ 
 ) هو(

 خرب + 
  مشبهةصفة 
)حي(   

 فاعل+
  )هو(

 مبتدأ
  )هو(

 خرب+
 ) قيوم(

  فاعل+
  )  هو(

أداة نفي 
  )ال(

فعل 
  مضارع

  )ميوت(

  فاعل
 ) هو(

    حال مجلة فعلية منفية+
                      

  أداة نفي
  ال(

 فعل مضارع+ 
  )تأخذ(

فاعل+
  معطوف عليه 

  )سنةٌ(

 أداة عطف
  )الواو(

  اسم معطوفأداة نفي    
  )ومن()        ال ( 

  مفعول به 
  )هاء الغائب(

  

)٧٨( 



 

    حال مجلة امسية+
                    

  مبتدأ
  )هو(

 خرب صفة مشبهة+
  )حافظ(

 فاعل+
  ) هو(

  جار وجمرور مضاف + 
   )ألمر(

  مضاف إليه + 
  ) هاء الغائب(

    حال مجلة امسية+ 
                    

  مبتدأ
  ) هو(

 خرب+
)منتقم(  

 فعل
  )هو(

جار وجمرور +
  ومضاف 

  )دومن ع(

  مضاف إليه+ 
 ) هاء الغائب(

  

    حال مجلة فعلية مثبتة+
                    

  فعل مضارع
  ) يجيز(

 فاعل
  )هو(

 مفعول به+
 )هاء الغائب(

     

ومن كان إمنا يعبد اهللا وحده ال شريك : يالحظ أنّ اجلملة مؤكدة وجوباً حيث قال أبوبكر
  . ن ارتد عن اإلسالم بوفاة النيب يف سياق الرد على م... فإن اهللا له باملرصاد. له

  .له) جار وجمرور(، واخلرب ) لفظ اجلاللة(نّ علم إكما يالحظ أن اسم 

  . صص مضمون اجلملة باحلال املتعددةخت 

حيث وردت احلال شبه مجلة مرة واحدة ومجلة امسية أربع مرات ومجلة فعلية منفية مرتني 
  ).مرة واحدة(ومجلة فعلية مثبتة 

  

  ): ٦(الصورة

  . )مجلية فعلية فعلها مضارع منفي(خرب ) + علم(اسم + إنّ 

  : وردت هذه الصورة يف مجلتني منها

)٧٩( 



 

  .)١(فإنّ اهللا تعاىل مل يرض من عباده بالقول دون العمل

  : يوضح بناء هذه اجلملة سطحاً) أ(الشكل 

                    

  أداةتعليل
  ) الفاء(

 أداة توكيد+

  )نإ(
 اسم علم+

  )اهللا(

 لة دعائية اعتراضية مج+

  )  تعاىل(
  

                    

    خرب مجلة فعلية مثبتة+ 
                    

  أداة نفي
  ) مل(

فعل + 
  مضارع

  )يرض(

 فاعل+
(...)  

جار وجمرور
  مضاف 

 ) من عباد(

مضاف+
  إليه 

هاء (
  ) الغائب

جار +
  وجمرور

  )بالقول(

ظرف+ 
مكان 
  مضاف

  )دون(

مضاف + 
  إليه 

  ) العمل(

   

  

  : يوضح بناء هذه اجلملة عمقاً) ب(ل والشك
                    

  أداةتعليل
  ) الفاء(

 أداة توكيد+

  )نَّإ(
 اسم علم+

  )اهللا(

 مجلة دعائية اعتراضية +

  )  تعاىل(
  

                    
    خرب مجلة فعلية منفية فعلها مضارع+

                    

  أداة نفي
  ) مل(

فعل + 
  مضارع

  )يرض(

 فاعل+
  )هو(

جار وجمرور
  مضاف 

  ) بالقول(

ظرف + 
مكان 
  مضاف

  )دون(

مضاف +
  إليه 

  )العمل(

جار + 
وجمرور 
  مضاف

  )من عباد(

مضاف + 
  إليه 

)  هاء الغائب(

   

  : يالحظ أنّ اجلملة مؤكدة توكيداً استحسانياً
ويالحظ أن الفاعل يف مجلة اخلرب مل يظهر يف بناء السطح دلّ عليه يف بناء األعماق السياق 

ويالحظ أن الفعل ) يرض(وهي الصقة أمامية يف أول الفعل ) اءالي( رفيةدة الصالوح+ 
  . جمزوم وعالمة جزمه حذف حرف العلة األلف والفتحة دليل عليها

                                                 
 .  ؛ سياسي٣٩٩الوثائق السياسية، كتاب أليب بكر إىل أهل اليمن يف جهاد الروم، ص)١(

)٨٠( 



 

جوازاً على اجلار وارور والظرف  ااملضاف إليه تقدم+ ضاف املويالحظ أن اجلار وارور 
فالرسالة تدور حول دعوة أيب بكر أهل اليمن . للعناية واالهتمام. املضاف إليه+ املضاف 

  . إىل جهاد الروم، فاملكلف باجلهاد عباد اهللا
توكيد نسبة اخلرب إىل املبتدأ توكيداً استحسانياً يف مقـام تعليـل األمـر    : وأفاد التركيب

  . زمن املستقبلالباملسارعة إىل اجلهاد يف سبيل اهللا يف 
  ): ٧(الصورة

  . مجلة فعلية مؤكدة فعلها ماضٍخرب ) + علم(اسم + إنّ 
  : وردت هذه الصورة يف مجلتني منها

  . )١(ـ وإنّ اهللا قد أعز اإلسالم١
  : والشكل اآليت يوضح بناء هذه اجلملة سطحاً

                    

  أداة استئناف
  )الواو(

 أداة توكيد+

  )نإ(
 اسم علم+

  )اهللا(
  

  خرب مجلة فعلية مؤكدة بقد + 
                    

  وكيدأداة ت
  ) قد(

 فعل ماضٍ
)أعز (  

  فاعل 
 (.....)  

  مفعول به
  )اإلسالم(

  

  
  

  : يوضح بناء هذه اجلملة عمقاً) ب(والشكل 
                    

  أداة استئناف
  ) الواو(

 أداة توكيد+

  )نإ(
 اسم علم+

  )اهللا(
  

  خرب مجلة فعلية مؤكدة بقد + 
                    

  أداة توكيد
  ) قد(

 فعل ماضٍ
)أعز (  

  عل فا
  ) هو(

  مفعول به
  )اإلسالم(

  

  
  

                                                 
الوثائق السياسية، إقطاع أيب بكر لعيينة بن حصن واألقرع بن حابس ومنع عمر بن اخلطا عنه، )١(
 .   ، اجتماعي٣٧٥ص

)٨١( 



 

توكيداً واجباً للـرد  )) قد+ إنّ ((نّ واخلرب فيها مؤكد مبؤكدين يالحظ أنّ اجلملة مؤكدة بإ
إنّ رسول اهللا كان يتألفكما واألسالم يومئذ قليـل؛   :على من أنكر فعل اخلليفة حيث قال

  . وإنّ اهللا قد أعز اإلسالم
مجلة اخلرب مل يظهر يف بناء السطح دلَّ عليه يف بناء األعماق كما يالحظ أنّ الفاعل يف 

يعود ) هو(مما يشري إىل أنه مفرد مذكر غائب ) زأع(الوحدة الصرفية صيغة الفعل + السياق 
  . على لفظ اجلاللة
  . توكيد نسبة اخلرب إىل املبتدأ توكيداً واجباً يف الزمن املستمر: وأفاد التركيب
  . ة ال حمل هلا من اإلعرابواجلملة استئنافي

  
  ): ٨(الصورة

فعل مضارع + إمنا ) مركبة رٍصأداة قَ(:مجلة فعلية مؤكدة بالقصرخرب ) + علم(اسم + إنّ 
  . مضاف إليه+ جار وجمرور مضاف + نائب فاعل + مبين للمجهول 

  : وردت هذه الصورة يف الرسائل املدروسة يف مجلة واحدة هي
  . )١(سطنطينية إمنا تفتح من قبل األندلسفإنّ الق: ـ أما بعد ١

  : يوضح بناء اجلملة سطحاً) أ(والشكل 
                    

  أداة توكيد
  ) إنّ(

 )علم(اسم

 )القسطنطينية(
   

  خرب + 
                    

  أداة قصر مركبة
  ) إمنا(

فعل مضارع مبين
  للمجهول

)حفْتت (  

 نائب فاعل+
 (......)  

جار وجمرور + 
  مضاف

)بق نلم (  

  مضاف إليه 
  )األندلس(

  

  

  
  
  

                                                 
 . ؛ سياسي٥٣٣ب عثمان ألهل األندلس ، صالوثائق السياسية، كتا)١(

)٨٢( 



 

  : يوضح بناء هذه اجلملة عمقاً) ب(والشكل 
                    

  أداة توكيد
  ) إنّ(

 )علم(اسم

 )القسطنطينية(
   

  خرب + 
                    

  أداة قصر مركبة
  ) إمنا(

فعل مضارع مبين
  للمجهول

)حفْتت (  

 نائب فاعل+
  ) هي(

جار وجمرور + 
  مضاف

  ) من قبل(

  مضاف إليه 
  )األندلس(

  

  

  :التركيب الداليل يوضحه الشكل اآليت

                    

  أداة توكيد
  ) إنّ(

 )علم(اسم

 )القسطنطينية(
أداة قصر

 )إمنا(مركبة 
  املقصور 

  )نائب فاعل+ فعل(
  املقصور عليه 
اجلار وارور 

 املضاف إليه+ املضاف

  . أسلوب القصر بإمنا+ إنّ : كد مبؤكدين مهايالحظ أنّ اجلملة مؤكدة بإنَّ واخلرب فيها مؤ

  . ومعللٌ سبب حرص اخلليفة على فتح األندلس ،وحكم التأكيد واجب موجه ملن أنكر

  . ة على املوصوفويالحظ يف مجلة اخلرب قصر الصف

+ كما يالحظ أنّ نائب الفاعل مل يظهر يف بناء السطح دلّ عليه يف بناء األعماق السياق 
مما يشري إىل أن مفرد مؤنث ) تفْتح(وهي الصقة أمامية يف أول الفعل ) التاء(الصرفية  الوحدة
  ). هي(غائب 

  . توكيد نسبة اخلرب إىل املبتدأ توكيداً واجباً يف الزمن املستقبل: وأفاد التركيب

  . واجلملة يف حمل جزم جواب الشرط

  

  

)٨٣( 



 

  ): ٩(الصورة

  ). مضاف إليه+ خرب مضاف + مبتدأ : مجلة امسية( حال+خرب مجلة امسية )+علم(اسم +  إنّ

  : وردت هذه الصورة يف الرسائل املدروسة يف مجلة واحدة وهي

  .فإن اهللا له املن وهو ويل اجلزاء)٢(وإياك أنْ تًدلَّ بعمل )١(ـ ١

  : يوضح بناء اجلملة سطحاً) أ(والشكل 
                    

  أداة تعليل
  )الفاء(

 أداة توكيد
  ) إنّ(

 )علم(ماس

  )اهللا(
                           

  خرب مجلة امسية+ 
                    

 خرب مقدم +   
  )جار وجمرور(

  )هاء الغائب+ الم اجلر (

  مبتدأ مؤخر معرف بأل  
  )املن(

  
    )مجلة خربية مثبتة(حال + 

                    

 مبتدأ   واو احلال
   ) هو(

 خرب مضاف+
  )ويلّ(

ه مضاف إلي+
  )اجلزاء(

    

  : يوضح بناء هذه اجلملة عمقاً) ب(والشكل 

                    

  أداة تعليل
  )الفاء(

 أداة توكيد
  ) إنّ(

 )علم(اسم

  )اهللا(
                           

    
           

                                                 
 سياسي . ٣٩٠الوثائق السياسية، كتاب أيب بكر إىل خالد ، ص)١(

تنبيه املخاطب على أمر جيب االحتراز منه، فإن كان بإياك وأخواته : والتحذير: (حتذير: أسلوب)٢(
م ال؛ فمثاله مع وهو إياك، وإياكما، وإياكم، وإياكن، وجب اضمار الناصب سواء وجد عطف أ

...+ أُحذّر، مثاله بدون العطف: ، فإياك منصوب بفعل مضمر وجوباً والتقدير)) إياك والشر(العطف 
 .٣٣٥ـ٣٣٣، ص٢شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ج: انظر) إياك أن تفعل كذا

)٨٤( 



 

  خرب مجلة امسية   +
                    

 مبتدأ +   
  ) املن(

  )جار وجمرور(خرب +
  )له(

    )مجلة خربية مثبتة(     حال+ 
                    

واو 
  احلال

مبتدأ 
 ) هو(

ة حمولة عن اسمخرب صفة مشبه+
  الفاعل واحملول عن الفعل 

  )يلي(

  فاعل+ 
  )هو(

اسم منصوب على + 
  التشبيه باملفعول به

  )اجلزاء(

  : يالحظ أنّ اجلملة مؤكدة توكيداً استحسانياً

ليفة أيب بكر خلالد، من العجب بالنفس واملن ويالحظ أنّ هذه اجلملة تعلل حتذير اخل
  . )١(بالعمل

على ) اجلار وارور(يالحظ يف اجلملة املؤكدة أنّ اخلرب مجلة  امسية مثبتة تقدم فيها اخلرب 
  . املبتدأ؛ إلفادة اختصاص اهللا باملن وحده دون سواه، ختصص مضمون اجلملة باجلملة احلالية

  . )٢(باسم الفاعل وقد أضيفت إىل معموهلا مشبهةاحلالية صفة  ويالحظ أنّ اخلرب يف اجلملة

  

                                                 
دلّ : األعرايب قال ابن.. دلّ فالنٌ إذا هدى، ودلَّ إذا افتخر: ((٢٤٨، ص١١انظر لسان العرب، ج)١(

 )).  يدلَ إذا هدى ودلّ يدلُّ إذا من بعطائه

الرفع على الفاعلية للصفة واخلفض باإلضافة والنصب على : ملعمول الصفة املشبهة ثالث حاالت)٢(
  ) التشبيه باملفعول به إن كان معرفة وعلى التمييز إن كان نكرة

وأما نصب املعمول على التشبيه باملفعول به؛ فألن : لذا جيوز يف كلمة اجلزاء ثالثة أوجه من اإلعراب
  .   الصفة املشبهة تصاغ من مصدر فعل ثالثي الزم

 . ٤ ٣٥، ص٣انظر التصريح مبضمون التوضيح، ج

)٨٥( 



 

ويالحظ أنّ فاعل الصفة املشبهة باسم الفاعل مل يظهر يف بناء السطح دلَّ عليه يف بناء 
والذي ) يلي(ل الفعل ة أمامية يف أووهي الصق) الياء(الوحدة الصرفية  +األعماق السياق 

مما يشري إىل أنه مفرد مذكر غائب  ،لت عنه الصفة املشبهةاسم الفاعل والذي حو  هحول عن
  ). هو(تقديره 

كما يالحظ أن الصفة املشبهة باسم الفاعل قد أضيفت إىل معموهلا وهو يف األصل منصوب 
  . )١(على التشبيه باملفعول به

تحذير من توكيد نسبة اخلرب  إىل املبتدأ توكيد استحسانياً يف مقام التعليل لل: وأفاد التركيب
  . املن بالعمل

  

  ): ٣(النمط

وإما مجلة فعلية فعلها  ابأل وإما مضاف اًإما نكرة وإما معرف(اسم معرف بأل واخلرب+ إنّ 
  ): ماضٍ وإما مجلة فعلية منفية فعلها مضارع

  . خرب نكرة + اسم معرف بأل + إنّ : الصورة األوىل

  : وردت هذه الصورة يف ثالث مجل منها

  . )٢(العبد رجلٌ من املسلمني وأنّ أمانة جائز ـ إن١ّ

لة امسية خربية مج+ أداة عطف + صفة جار وجمرور + نكرة (خرب + اسم معرف + إنّ 
  )معطوفةمؤكدة 

  

                                                 
 .  ١٦١، ص١بغية اإليضاح لتلخيص املفتاح يف علوم البالغة، ج: انظر)١(

 .  اجتماعي. ٤١١، صالوثائق السياسية، كتاب عمر يف حكم أمان العبد القاتل)٢(

)٨٦( 



 

  : يوضح بناء هذه اجلملة سطحاً وعمقاً) أ(والشكل 

  : مجلة خربية امسية مؤكدة معطوف عليها          

                    

  أداة توكيد
  ) إنّ(

  

اسم معرف+
  بأل اجلنسية

  ) العبد(

خرب+
  موصوف

  ) رجلٌ(

  صفة 
  ) جار وجمرور(
  ) من املسلمني(

  أداة عطف+ 
  ) الواو(

                    
    معطوفةمجلة امسية مؤكدة+ 

                    

  أداة توكيد
  ) نّإ(

 اسم مضاف+
  ) أمان(

 مضاف إليه+
   )هاء الغائب(

  خرب + 
  )جائز(

 فاعلفاعل السم ال
 (....)  

  . يوضح بناء اجلملتني عمقاً) ب(والشكل 
  : مجلة خربية امسية مؤكدة معطوف عليها

                  

  أداة توكيد
  ) إنّ(

  

اسم معرف+
  بأل اجلنسية

  ) العبد(

خرب+
  موصوف

  ) رجلٌ(

  صفة 
  ) جار وجمرور(
  ) من املسلمني(

  أداة عطف+ 
  ) الواو(

                  
    معطوفةكدةمجلة خربية امسية مؤ+ 

                    

  أداة توكيد
  ) نّإ(

 اسم مضاف+
  ) أمان(

 مضاف إليه+
   )هاء الغائب(

  خرب + 
  عن  الفعل حمول
   )يجوز(

  فاعل 
  ) هو(

  .يالحظ أن اجلملة مؤكدة توكيداً استحسانياً

ة قبول أمان العبد يف اإلسالم يف حني أنّ اجلملة املعطوفة مؤكدفقد جاءت معللة سبب 
حيث ورد حماصرم يف  .وجوباً للرد على من أنكر أمان العبد املسلم لألعداء يف احلرب

ما  : امن احلصن لألمان فقالو وافخرج. هم فيه أمانسعبد منهم ب عهد عمر فرمى
  ... أمرهفقالوا ماذاك إال عبد، وال جنري: ناأخرجكم؟ فقالوا أمنتمو

)٨٧( 



 

وأنّ الفاعل السم الفاعل مل ) اسم فاعل(سم مشتق ويالحظ يف اجلملة املعطوفة أن اخلرب ا
وهي ) الياء(الوحدة الصرفية + ق ياماق السيظهر يف بناء السطح دل عليه يف بناء األع

مفرد  هواحملول عنه اسم الفاعل مما يشري إىل أن) جيوز(ل الفعل املضارع ة أمامية يف أوالصق
  ). أمانه(يعود على كلمة ) هو(ر غائب مذك

  . يالحظ أنّ أخلرب يف اجلملة املعطوف عليها قد ختصص باجلار واروركما 

  ): ٢(الصورة

  . خرب معرف بأل+ جار وجمرور + اسم معرف بأل + إنّ 

  : وردت هذه الصورة يف الرسائل املدروسة يف مجلة واحدة هي

  . )٢(وإنّ اخلطأ بالغدر اهللكة. فإن اخلطأ بالوفاء بقية )١(والوفاء الوفاء

  : الشكل اآليت يوضح بناء هذه اجلملة سطحاً وعمقاًو

                    

  أداة عطف
  ) الواو(

 أداة توكيد
  ) إنّ(

اسم معرف بأل+
  التعريفية 

  ) اخلطأ(

  جار وجمرور+ 
  ) بالغدر(

  خرب + 

  )٣( )اهللكة(

  

                                                 
اإلغراء هو أمر املخاطب بلزوم ما يحمد به وهو كالتحذير يف أنه إن وجد : ((أسلوب اإلغراء)١(

، )أخاك أخاك(عطف أو تكرار؛ وجب إضمار ناصبه، وإالّ فال فمثال ما جيب معه إضمار الناصب 
  ). أخاك واإلحسان(
  . أي الزم أخاك) أخاك(لك ومثال ما ال يلزم معه اإلضمار قو. الزم أخاك: أي
 .  ٢٣٥، ص٢شرح ابن عقيل على الفية ابن مالك، ج: انظر

 .  ، نصح وإرشاد٤٠٩الوثائق السياسية، كتاب اخلليفة عمر إىل سعد بن أيب وقاص، ص)٢(

ومنه قوهلم هي اهللكة اهللكاُء، وهو توكيد .اهلالك: واهللكة.((٥٤، ص١٠انظر لسان العرب، ج)٣(
 )).  هلا

)٨٨( 



 

 لوفاءااإلغراء بالتزام يالحظ أنّ اجلملة مؤكدة بإنّ توكيداً استحسانياً يف مقام تعليل 
  . الغدر والتحذير من 

  ): ٣(الصورة

  . خرب مجلة فعلية مثبتة فعلها مضارع+ اسم معرف بأل + إنّ 

  . وردت هذه الصورة يف الرسائل املدروسة يف مجلتني منها

  . )١(ـ والصرب الصرب فإن املعونة تأيت من اهللا على قدر النية، واألجر على قدر احلسبة١

      خرب+ـــــــ       اسم معرف بأل +   ـــ   أداة توكيد 

  )مجلة فعلية خربية مثبتة(          ) املعونة(      ) نّإ(  

      

                    

  فعل مضارع 
  )  تأيت(

 فاعل+
 (......)  

 جار وجمرور+
  ) من اهللا(

جار وجمرور+ 
  مضاف 

  ) على قدر(

  مضاف إليه + 
  )النية(

  : يوضح بناء اجلملة عمقاً) ب(والشكل 

  ــــــــ خرب اسم معرف بأل +   ـــأداة توكيد 

  )مجلة فعلية خربية مثبتة(       ) املعونة(      ) نّإ(

      

                    

  فعل مضارع 
  )  تأيت(

 فاعل+
  ) هي(

 جار وجمرور+
  ) من اهللا(

  جار وجمرور مضاف + 
  ) على قدر(

  مضاف إليه + 
  )ةالني(

                                                 
 . ، نصح وإرشاد٤١٣ص) آخر لعمر إىل سعد(كتاب : الوثائق السياسية)١(

)٨٩( 



 

+ يظهر يف بناء السطح دلّ  عليه يف بناء األعماق السياق يالحظ أن الفاعل يف مجلة اخلرب مل 
مما يشري إىل أنه مفرد مؤنث ) تأيت(ل الفعل ووهي الصقة أمامية يف أ) التاء(الوحدة الصرفية 

  ). من اهللا على قدر النية(ختصص مضمون اجلملة باجلار وارور ) هي(للغائبة 
  . للزوم الصربيف مقام التعليل  داً استحاسنياًويالحظ أنّ اجلملة مؤكدة توكي

  ....)إنَّ املعونة(بالعطف على مجلة  مؤكدة توكيداً استحسانياً املعطوفةيالحظ أن اجلملة 
توكيد نسبة اخلرب  إىل املبتدأ توكيداً استحسانياً يف مقام التعليل للزوم : وأفاد التركيب

   . الصرب

  : )٤(الصورة 

  ). مجلة موصولية(جار وجمرور + مضاف إليه  +خرب مضاف + اسم معرف بأل + إنّ 

  : وردت هذه الصورة يف الرسائل املدروسة يف مجلة واحدة هي

  . )١(نصارمها على ما قضيا به من احلق مما يف كتاب اهللاإنّ األمة أـ و١

  : ـ والشكل اآليت يوضح بناء هلذه اجلملة سطحاً وعمقاً

                    

  استئناف أداة 
     )الواو(

 ة توكيدأدا
  ) إن(

 اسم معرف بأل+
  ) األمة(

  خرب مضاف + 
  ) أنصار(

هاء (مضاف إليه + 
 ) عالمة االثني+ الغائب 

   

   )مجلة موصولية(جار وجمرور+
   ا يف كتاب اهللابه من احلق ممعلى ما قضيا

مة يالحظ أن اجلملة مؤكدة بإنّ توكيداً استحسانياً جواباً على سؤال سائل ما موقف األ
  . منها، ويالحظ أن اخلرب معرف باإلضافة إىل الضمري

  . هلا من اإلعرابواجلملة استئنافية ال حمل 

  . يف الزمن املطلق توكيد نسبة اخلرب إىل املبتدأ توكيد استحسانياً: وأفاد التركيب

                                                 
 . ، سياسي٥٣٩الوثائق السياسية، حتكيم علي ومعاوية يف حق االستخالف، ص)١(

)٩٠( 



 

  ): ٥(الصورة 

  . خرب مجلة فعلية خربية منفية بال+ اسم معرف بأل + إنّ 

  : رة يف الرسائل املدروسة يف مجلة واحدة هيوردت هذه الصو

١باألمس فراجعت فيه نفسك وهديت لرشدك أن ترجع إىل  هتك قضاٌء قضيـ وال مينعن
  . )١(فإنّ احلق ال يبطله شيءاحلق؛ 

  : يوضح بناء هذه اجلملة سطحاً) أ(والشكل 

                    

  أداة تعليل
  )الفاء(

 أداة توكيد
  ) إنّ(

  يةدهلعاسم معرف بأل ا
  )  احلق(

  

                    
    خرب مجلةٌ خربيةُ فعليةُ منفية بال النافية+ 
                    

  أداة نفي 
  )  ال(

 فعل مضارع+
  ) يبطل(

 مفعول مقدم+
  ) هاء الغائب(

 فاعل مؤخر
  ) شيء(

   

  : يوضح بناء هذه اجلملة عمقاً) ب(والشكل 

                    

  أداة تعليل
  )الفاء(

 أداة توكيد
  ) إنّ(

  اسم معرف بأل العهدية
  )  احلق(

  

                    
    خرب مجلةٌ خربيةُ فعليةُ منفية بال النافية+ 
                    

  أداة نفي 
  )  ال(

 فعل مضارع+
  ) يبطل(

 فاعل 
  )شيء(

  مفعول به 
  )هاء الغائب(

   

                                                 
الوثائق السياسية، كتاب عمر إىل  أيب موسى األشعري املشهور بكتاب سياسية القضاء وتدبري )١(

 .  ، اجتماعي٤٢٨احلكم، ص

)٩١( 



 

بتدأ ويالحظ أن مجلة يالحظ أنّ اجلملة مؤكدة توكيداً استحسانياً لتوكيد نسبة اخلرب إىل امل
  . )١(اخلرب تفيد نفي بطالن احلق يف الزمن املستقبل

 ضمريمجلة اخلرب قد تقدم وجوباً على الفاعل؛ ألن املفعول به يف يالحظ أن املفعول به 
  . متصل والفاعل اسم ظاهر

إما مجلة امسية وإما مجلة فعلية فعلها (خرب + مضاف إليه +اسم مضاف +إنّ ):٤(النمط
  ). مضارع وإما امساً من األمساء الستة

مجلة امسية خربية مثبتة (خرب  + بدل + مضاف إليه + اسم مضاف + إنّ  ):١(الصورة
  ) منسوخة

  : وردت هذه الصورة يف الرسائل املدروسة يف مجلة واحدة هي

م، وبلوغِ تكاملِ النع. مر إىل االبتداع بعد اجتماعِ ثالث فيكـ فإنّ أمر هذه اُألمة صائ١
  . )٢(م من السبايا، وقراءة األعرابِ واألعاجم القرآنأوالدك

  : يوضح بناء هذه اجلملة سطحاً) أ(والشكل 

                    

  أداة توكيد
  ) إنّ(

 افاسم مض+

  ) أمر(
بيهنتهاء ال(مضاف إليه+

  )ذه()اسم اإلشارة+ 

 بدل + 
  ) األمة(

   

                    
    )ة منسوخةمجلة امسية خربية مثبت(خرب + 
                    

أداة حمولة عن 
    )صائر(الفعلية

 اسم+
 (.....)  

 خرب جار وجمرور+
  )ىل االبتداعإ(

  ظرف مضاف + 
  ) بعد(

  مضاف إليه + 
  ) اجتماع(

  
                                                 

، ))واعلم أنَّ ال نفي للفعل املستقبل((، ١٥٠ألزهية يف علم احلروف، للهروي، صانظر كتاب ا)١(
 .  ٣٣٠رصف املباين يف شرح حروف املعاين للمالقي، ص: وانظر

 .   ، اجتماعي٥٢٩الوثائق السياسية، كتاب عثمان بن عفان إىل عامة الرعية، ص)٢(

)٩٢( 



 

                    
مضاف + 

  منهإليه مبدل 
 )   ثالث(

 جار وجمرور+
 املخاطب فكاضمري +يف (

  )ميم اجلميع +

بدل اشتمال+
معطوف عليه 

   )تكامل(مضاف 

  مضاف إليه+ 
  ) النعمِ(

  أداة عطف + 
  ) الواو(

                    
اسم معطوف + 

  )بلوغ(مضاف  
مضاف إليه+

 ) وأوالد(مضاف 

 مضاف إليه+
+ كاف اخلطاب (

  ) ميم اجلمع

  جار وجمرور+ 
  ) من السبايا(

  أداة عطف + 
  ) الواو(

                    

اسم معطوف + 
  مضاف 

  )   قراءة(

مضاف إليه+
  معطوف عليه 

  ) األعراب(

 أداة عطف+
  ) الواو(

  اسم معطوف + 
  ) األعاجم(

  مفعول به + 
  ) القرآن(

  : يوضح بناء اجلملة عمقاً) ب(والشكل 
                    

  أداة توكيد
  ) إنّ(

 افاسم مض+

  ) أمر(
 مضاف إليه+

  )ذه+  بيهنتهاء ال(

  بدل + 
  ) األمة(

   

                    
    )مجلة امسية خربية مثبتة منسوخة(خرب + 
                    

ن الفعليةعأداة  حمولة 
  )يصري(ن صائر حمول ع

 اسم+
  ) هو(

  خرب جار وجمرور+
  )ىل االبتداعإ(

ظرف مضاف + 
  ) بعد(

  مضاف إليه + 
  ) اجتماع(

                    

  مضاف إليه + 
  )   ثالث(

 جار وجمرور+
+ كاف اخلطاب +يف (

  )اجلماعة ميم

بدل اشتمال +
 عليه مضاف  معطوف
 )تكامل(

 مضاف إليه+ 
  ) النعمِ(

  أداة عطف + 
  ) الواو(

                    
اسم معطوف + 

معطوف (مضاف 
  )بلوغ) (عليه

مضاف إليه+
  مضاف

)وأوالد (  

 مضاف إليه+
+ كاف اخلطاب (

  ) ميم اجلماعة

  جار وجمرور+ 
  ) من السبايا(

  أداة عطف + 
  ) والوا(

                    

اسم معطوف + 
  مضاف 

  )   قراءة(

مضاف إليه+
  معطوف عليه 

  ) األعراب(

 أداة عطف+
  ) الواو(

  اسم معطوف + 
  ) األعاجم(

  مفعول به + 
  ) القرآن(

)٩٣( 



 

الحظ أنّ اجلملة مؤكدة بإنّ توكيداً استحسانياً لتعزيز نسبة اخلرب إىل املبتدأ وتاحلكم ثْبيت ي
  . بنييف ذهن املخاط

عن الفعلية مل يظهر يف بناء  ةلبعد اسم الفاعل احملول عن األداة احملو السمكما يالحظ أن ا
وهي الصقة أمامية يف ) الياء(الوحدة الصرفية + السطح دلّ عليه يف بناء األعماق السياق 

لى ه مفرد مذكر غائب يعود عا يشري إىل أنمم) اسم الفاعل(والذي حول عنه ) يصري(ل وأ
وهو املصدر املضاف إىل ((املضاف إليه + ختصص مضمون اجلملة بالظرف املضاف  نَّاسم إ
  )). فاعله

  . مصادر أضيفت إىل الفاعل: املعطوف عليهويالحظ أنّ بدل االشتمال و

أضيف إىل فاعله املعطوف عليه مع املعطوف ونصب املفعول به ) قراءة(واملصدر األخري 
  .املستقبل: وزمن اجلملة) القرآن(

اً يف مقام التعليل للنهي عن توكيد نسبة اخلرب إىل املبتدأ توكيد استحساني: أفاد التركيب
  . أمر الدين وما فيه من األمر باالقتداء واالتباع االفتنان بالدنيا عن

  

  )٢(الصورة 

  .خرب مجلة فعلية فعلها ماض+ بدل + مضاف إليه + اسم مضاف + إنّ  

  :  الرسائل املدروسة يف أربع مجل منهاوردت هذه الصورة يف

  . )١(أمداداً): ويف نسخة. (سألين أموراًيالعجلي كتب إيلّ  فإن صاحبك: أما بعد

  

  

                                                 
 .    ، سياسي٣٧٣ارثة، صالوثائق السياسية، رد أيب بكر إىل املثىن بن ح)١(

)٩٤( 



 

  : يوضح بناء هذه اجلملة سطحاً) أ(والشكل 

                    

  أداة توكيد
  ) إنّ(

  

 افاسم مض+

 ) صاحب(
 مضاف إليه+
ضمري كاف (

  )املخاطب

  بدل + 
  العجلى  

   

                    
    ) مجلة فعلية مثبتة فعلها ماضٍ(خرب + 

                    

  فعل ماضٍ  
  )   كتب(

 فاعل+
 (......)  

  
  )) مجلة فعلية خربية مثبتة (حال + 

                    

 فعل مضارع   
  ) يسأل(

 فاعل
 (.....)  

  مفعول به أول + 
  )ياء املتكلم(

  مفعول به ثاين
  ) أموراً(

 

  : ناء اجلملة عمقاًًيوضح ب) ب(والشكل 

                  

  أداة توكيد
  ) إنّ(

  

 افاسم مض+

 ) صاحب(
 مضاف إليه+
ضمري املخاطب (

  ) الكاف

  بدل + 
  العجلى  

   

                  
    ) مجلة فعلية مثبتة فعلها ماضٍ(خرب + 

                    

  فعل ماضٍ  
  )   كتب(

 فاعل+
  ) هو(

  
  )) مجلة فعلية منفية فعلها مضارع (حال + 

                    

 فعل مضارع   
  ) يسأل(

 فاعل
  ) هو(

  مفعول به أول + 
  )ياء املتكلم(

  مفعول به ثاين
  )أموراً(

  . يالحظ أنّ اجلملة مؤكدةً توكيداً استحسانياً

)٩٥( 



 

ويالحظ أن الفاعل يف مجلة اخلرب مل يظهر يف بناء السطح دلَّ عليه يف بناء األعماق السياق 
على  يعودمما يشري إىل أنه مفرد مذكر غائب ) كَتب(ل الوحدة الصرفية صيغة الفع+ 

  ). هو(تقديره ) العجلى(

  . ومجلة احلال حالٌ من ضمري الفاعل املستتر بعد كتب

+ يالحظ أن الفاعل يف مجلة احلال مل يظهر يف بناء السطح دلّ عليه يف بناء األعماق السياق 
ا يشري إىل أنه مفرد مم) يسأل(ول الفعل ة أمامية يف أوهي الصق) الياء(الوحدة الصرفية 

  ). هو(مذكر غائب 

  . ختصص مضمون اجلملة باجلملة احلالية

  . يف حمل جزم جواب الشرط: واجلملة املؤكدة

  .  توكيد نسبة اخلرب إىل املبتدأ توكيداً استحسانياً يف الزمن املاضي: وأفاد التركيب

  

  ) ٣(الصورة 

  ). مثبتة منسوخة(خرب مجلة امسية + مضاف إليه + اسم مضاف ) + إنّ(أداة توكيد 

  . وردت هذه الصورة يف الر سائل املدروسة يف مجلة واحدة

  . )١(ـ إنّ رسولَ اهللا كان يتألفكما واإلسالم يومئذ قليل١ٌ

  

  

                                                 
الوثائق السياسية، إقطاع أيب بكر لعينية بن حصن واألقرع بن حابس ومنع عمر بن اخلطاب منه، )١(
 .  ، اجتماعي٣٧٥ص

)٩٦( 



 

  : يوضح بناء هذه اجلملة سطحاً) أ(والشكل 

  

                    

  أداة توكيد
  ) إنّ(

 اسم مصاف+

  ) رسول(
 إليهمضاف+

  )اهللا(

      

                    
    ) مجلة فعلية مثبتة فعلها ماضٍ(خرب + 

                    

أداة حمولة عن 
  الفعلية 

  )   كان(

 اسم+
 (......)  

  
  )) مجلة فعلية مثبتة فعلها مضارع (خرب + 

                    

  فعل مضارع 
  )يتألف(

 فاعل 
(.....)  

 مفعول به+
+ كاف املخاطب (

  )ما عالمة التثنية

حال مجلة امسية +   واو احلال+ 
   :مثبتة

 )اإلسالم يومئذ قليل(

  : يوضح بناء هذه اجلملة عمقاً) ب(والشكل 

                    

  أداة توكيد
  ) إنّ(

 اسم مصاف+

  ) رسول(
 مضاف إليه+

  )اهللا(

      

                    
    ) مجلة فعلية مثبتة فعلها ماضٍ(خرب + 

                    
فعلية أداة حمولة عن ال

     )كان(
 اسم+
  ) هو(

  
  )) مجلة فعلية مثبتة فعلها مضارع (خرب + 

                    

  فعل مضارع 
  )يتألف(

 فاعل 
  )هو( 

 مفعول به+
+ كاف املخاطب (

  )ماعالمة التثنية 

مجلة امسية  حال+   واو احلال+ 
  مثبتة 

 )اإلسالم يومئذ قليل(

فقد . اميف مقام تعليل عمر منع اإلقطاع عنه. اًيالحظ أن اجلملة مؤكدة توكيداً استحساني
  . قطاعأسلما وعرفا قيمة وقوة اإلسالم وقوي اإلسالم وأهله فال داعي لإل

)٩٧( 



 

مل يظهر يف بناء السطح دلَّ عليه يف  سمويالحظ أن مجلة اخلرب امسية مثبتة منسوخة وأن اال
ا يشري إىل أنه مفرد مذكر مم) فعل(، ) كان(الوحدة الصرفية صيفة + بناء األعماق السياق 

  . يعود على رسول اهللا) هو( رهيقدغائب ت

كما يالحظ أنّ الفاعل يف مجلة اخلرب يف اجلملة االمسية املنسوخة مل يظهر يف بناء السطح 
ولّ وهي ال صقة أمامية يف أ) الياء(الوحدة الصرفية + ودلَّ عليه يف بناء األعماق السياق 

  ). هو(ىل أنه مفرد مذكر غائب مما يشري إ) يتألف(الفعل 

  ). واإلسالم يومئذ قليلٌ(ختصص مضمون اجلملة باجلملة احلالية 

  . )١(االستمرار يف الزمن املاضي: وزمن اجلملة

  

  ): ٤(الصورة 

خرب مجلة فعلية + مضاف إليه + اسم مضاف + إنّ ((مجلة امسية مؤكدة بإن معطوف عليها 
+ اسم مضاف + إنّ (مجلة امسية مؤكدة معطوفة +  أداة عطف) + فعلها مضارعمنفية 

  ). مجلة فعلية منفية فعلها مضارع(خرب + مضاف إليه 

  : وردت هذه الصورة يف الرسائل املدروسة يف مجلتني مها

وإنّ ذا الناس،  فإنّ ذامال ال يرغب يف أموالا حسبٍ، وذذا مالٍ  ني إالال تستقضـ ١
  . )٢(سحسبٍ ال خيشى العوقب بني النا

  

  

                                                 
 . ٩٣انظر الزمن يف النحو العريب، ص)١(

 .   ، اجتماعي٤٣٧الوثائق السياسية، كتاب عمر إليه أيضاً يف تعيني صغار القضاة يف عمالته، ص)٢(

)٩٨( 



 

  : يوضح بناء اجلملتني سطحاً) أ(والشكل 

                    

  أداة تعليل
  )  الفاء(

 
  مجلة امسية مؤكدة معطوف عليها+ 

   

                    
                    

  أداة توكيد 
  )    إنّ(

 اسم مضاف+
  ) ذا(

  مضاف إليه +    

  ) مال(       
 

  
    )مجلة فعلية خربية منفية(خرب + 

                    

  أداة نفي
  )    ال(

 فعل مضارع+
  )يرغب(

 فاعل+

 (.......)  
 

  
                    
 جار وجمرور ومضاف+ 

       )يف أموال(
 إليهمضاف+

  ) الناس(

  أداة عطف +     

  ) الواو(       
 

    مجلة امسية خربية مؤكدة معطوفة+ 
                    

  أداة توكيد
  )    إن(

 اسم مضاف+
  ) ذا(

  همضاف إلي+

  ) حسبٍ(
 

  
    )مجلة فعلية خربية منفية(خرب + 

                      

  أداة نفي
  )    ال(

 فعل مضارع+
  )خيشى(

مضاف إليه مضاف  ظرف  مفعول به         فاعل+ 
  بني            الناس)      العواقب(.......)    (

  : يوضح بناء اجلملتني عمقاً) ب(والشكل 
                    

  أداة تعليل
  )  ءالفا(

 
  مجلة امسية مؤكدة معطوف عليها+ 

   

                    
                    

  أداة توكيد 
  )    إنّ(

 اسم مضاف+
  ) ذا(

  مضاف إليه +    

  ) مال(       
  
  
  

    

)٩٩( 



 

 )مجلة فعلية خربية منفية(خرب + 
                    

  أداة نفي
  )    ال(

 فعل مضارع+
  )يرغب(

 فاعل+

  ) هو(
 

  
                    
 رور ومضافجار وجم+ 

       )يف أموال(
 ليهمضاف إ+

  ) الناس(

  أداة عطف +     

  ) الواو(       
 

    مجلة امسية خربية مؤكدة معطوفة+ 
                    

  أداة توكيد
  )    إن(

 اسم مضاف+
  ) ذا(

  مضاف إليه+

  ) حسبٍ(
 

  
    )مجلة فعلية خربية منفية(خرب + 

                      

  أداة نفي
  )    ال(

 فعل مضارع+
  )خيشى(

مضاف إليه  مضاف مفعول به   ظرف        فاعل+ 
  بني            الناس)       العواقب)         (هو(

يف مقام تعليل ي اخلليفة عن  اتوكيداً استحسانياً وقد وردتتان يالحظ أنّ اجلملتني مؤكد
  . توليه القضاء إال ملن كان ذا حسب ومال

أنّ الفاعل مل يظهر يف بناء السطح دل عليه ) اجلملتني املؤكدتني(اخلرب يف  ويالحظ يف مجليت
 وهي الصقة أمامية يف) الياء(الوحدة الصرفية + يف بناء األعماق يف اجلملة األوىل السياق 

وختصص مضمون اجلملة ) هو(غائب  ركمفرد مذ همما يشري إىل أن) يرغب(أول الفعل 
روراملؤكدة األوىل باجلار وا .  

كما مل يظهر الفاعل يف مجلة اخلرب يف ا جلملة املؤكدة واملعطوفة على اجلملة السابقة دلّ عليه 
) خيشى(وهي الصقة أمامية يف أول الفعل ) الياء(الوحدة الصرفية + يف بناء األعماق السياق 

  ). هو(مفرد مذكر غائب  همما يشري إىل أن

  . املضاف إليه+ بالظرف املضاف ختصص مضمون اجلملة املؤكدة املعطوفة 

  

)١٠٠( 



 

فعلية فعلها  ةكون اخلرب يف اجلملتني مجل+ وزمن اجلملتني املستقبل دل على ذلك السياق 
   )).)١(مضارع منفي بال النافية

  ).اًإما نكرة وإما امساً مضاف(خرب + اسم ضمري الغائب + إنّ  ):٤(النمط 
  ) مجلة فعلية(صفة + رة موصوف خرب نك+ اسم ضمري الغائب + إنّ  ):١(الصورة

  : ورد هذا النمط يف مجلة واحدة
األجر والثواب، ويزيد فيه احلسنات ملن فيه وال تتناءوا عن املسري فإنه سبيلٌ يعظم اهللا / ١

  . )٢(حسنت باجلهاد نيته وعظمت يف اخلري حسبته
  : والشكل التايل يوضح بناء اجلملة سطحاً

                    

 خرب موصوف+اسم                    )إن(        

  ) سبيل()       هاء الغائب( 
   

                    
    ) مجلة فعلية مثبتة معطوف عليها مجلة خربية مثبتة(صفة  + 

                    

  فعل مضارع
)مظعي    (  

 فاعل+
  ) اهللا(

  جار وجمرور  +    

) هاء الغائب+يف(  
مفعول به معطوف عليه+   

)راألج(  
     

                    

 حرف عطف+ 
  )    الواو(

 اسم معطوف+
  )الثواب(

 أداة عطف+

  ) الواو(  
 

  
    مجلة فعلية خربية مثبتة معطوفة+ 

                    

  فعل مضارع
  )    يزيد(

 فاعل+
 (.......)  

  جار وجمرور  +

) هاء الغائب+ يف (
 مفعول به

)احلسنات(  
                    

 )   موصوليةمجلة(جار وجمرور+ 
 . )ملن حسنت باجلهاد نيته وعظمت يف اخلري رغبته(

 

                                                 
 .    ٣٣٠، وانظر رصف املباين يف شرح حروف املعاين، ص٢٧٢، ص١انظر مغين اللبيب، ج)١(
، نصح ٣٧٦الوثائق السياسية، كتاب أيب بكر إىل خالد ومن معه باليمامة يسريهم إىل العراق، ص)٢(

 .     سياسي+ وإرشاد 

)١٠١( 



 

  : يوضح بناء اجلملة عمقاً) ب(والشكل 

                    

  أداة توكيد 
  )  إن(

 خرب نكرة موصوف+اسم ضمري الغائب           +

  )سبيل)                    (اهلاء(
   

                    
    ) ها مجلة خربية مثبتةمجلة فعلية مثبتة معطوف علي(صفة  + 

                    

  فعل مضارع
)مظعي    (  

 فاعل+
  ) اهللا(

مفعول به معطوف عليه+
  )األجر(    

 

     

                    

      حرف عطف +     
  )    الواو(            

 اسم معطوف+
  )الثواب(

  جار وجمرور  + 

  )هاء الغائب+يف(
  أداة عطف+      

  )الواو(       

    مجلة فعلية خربية مثبتة معطوفة+ 
                    

  فعل مضارع    
  )    يزيد(       

 فاعل+
  ) هو(

مفعول به
  )احلسنات(    

  جار وجمرور  +            

)هاء الغائب+ يف (  
                    

 )   مجلة موصولية(جار وجمرور+ 
 . )ملن حسنت باجلهاد نيته وعظمت يف اخلري رغبته(

 

  .يالحظ أن اجلملة مؤكدة توكيداً استحسانياً 

قد تقدما يف مجلة الصفة املعطوف عليها ويف اجلملة املعطوفة على يالحظ أن اجلار وارور 
  . املفعول به جوازاً للعناية واالهتمام بأمر اجلهاد

ناء األعماق ظهر يف بناء السطح دل عليه يف بة مل يويالحظ أن الفاعل يف اجلملة املعطوف
 همما يشري إىل أن) يعظم(ى الصقة أمامية يف أول الفعل وه) الياء(الوحدة الصرفية + ياق الس

  ). هو(مفرد مذكر غائب 

  ). ملن حسنت باجلهاد نيته وعظُمت يف اخلري رغبته(ختصص مضمون اجلملة باجلار وارور 

)١٠٢( 



 

الزمن املستقبل يف مقام  يفتوكيداً استحسانياً وأفادت اجلملة تأكيد نسبة اخلرب إىل املبتدأ 
  .التعليل للنهي عن التكاسل عن السري إىل اجلهاد يف سبيل اهللا

  . استئنافية ال حمل هلا من اإلعراب: واجلملة

  ): ٢(الصورة

  . مضاف إليه+ خرب مضاف ) + ضمري الغائب(اسم + إنّ 

  : هاوردت هذه الصورة يف الرسائل املدروسة يف مجلتني من

منحك اهللا أدبارهم فال ترتع عنهم حىت تقْحم عليهم املدائن، فإنه خراا إن شاء  ـ فإن١ْ
  . )١(اهللا

  : والشكل اآليت يوضح بناء اجلملة سطحاً وعمقاً

   مجلة امسية خربية مثبتة مؤكدة +
                    

  أداة تعليل
  )الفاء(

أداة توكيد
  )    إنّ(

اسم ضمري+
  ) هـ(الغائب 

خرب مضاف+
  )خراب(    

  مضاف إليه  +         

)هاء الغائبة(  

يالحظ أنّ اجلملة مؤكدة توكيداً استحسانياً، واجلملة تفيد توكيد نسبة اخلرب إىل املبتدأ يف 
ها باجلملة الشرطية واليت خرجت إىل معىن دييعلى ذلك السياق مع تق الزمن املستقبل دلَّ

  . الدعاء

  ): ٥(النمط

مضاف إليه + خرب مضاف + مضاف إليه + خرب مضاف ) + اسم ضمري املخاطب+ (نّ إ
  . جار وجمرور+ 

                                                 

 .     سي، سيا٤١٤الوثائق السياسية، مكاتبة عمر وسعد يف أمر القادسية، ص)١(

)١٠٣( 



 

  . وردت هذه الصورة يف الرسائل املدروسة يف مجلة واحدة

ساء تكفت على النالقلبِ، خشن العزاء عن املسلمني، إذ قد اع غُُفإنك فارِ! ـ يابن الوليد١
  . )١(ملسلمنيوبفناء بيتك ألف ومئتا رجلٍ من ا

  : والشكل اآليت يوضح بناء هذه اجلملة سطحاً وعمقاً

    مجلة امسية مثبتة مؤكدة+ 
                    

  أداة توكيد
  )    إنّ(

 م ضمري املخاطباس+
  ) ك(

صفة مشبهة (خرب مضاف+ 
  )فارغ( )مضافة إىل فاعلها

 مضاف إليه
)القلب(  

                    

  هالاعة إىل فخرب ثان صفة مشبهة مضاف+ 
   )شنخ(

  مضاف إليه      
  )العزاء(       

  جار وجمرور
  )ن املسلمنيع(

                    

مفعول فيه مضاف   + 

   )٢( )إذْ(

  ) مجلة فعلية(مضاف إليه+          
  )فناء بيتك ألف ومئتا رجل من املسلمنيبوقد اعتكفت على النساء (

فإنه وإن كان على وزن فاعل  فارغمشبهة  ويالحظ أن اخلرب صفة. يالحظ أن اخلرب متعدد
  : فإنه صفة مشهبة لسببني

  . )٣(وهو إضافة اسم الفاعل إىل فاعله: ـ لفظي١

                                                 
 .     ، وعظٌ وإرشاد٣٥٢الوثائق السياسية، كتاب أيب بكر على خالد يعنفه، ص)١(
مغين اللبيب : انظر حول هذه املسألة. هنا ظرف والتعليلُ مستفاد من قوة الكالم ال من اللفظ : إذ)٢(

 .     ٩٦، ص١عن كتب األعاريب، ج
الدكتور : عبد اهللا الطائي اجلياين األندلسي، حتقيق، ابن مالك جمال الدين حممد بن شرح التسهيل )٣(

هجر للطباعة والنشر : مصر(عبد الرمحن السيد، والدكتور حممد بدوي املختون، الطبعة األوىل، 
، ٢ج: ، وحاشية اخلضري على شرح ابن عقيل٨٩، ص٣ج) م١٩٩٠هـ ١٤١٠والتوزيع واإلعالن، 

ستحسان جر فاعلها ا حنو حسن الوجه، ومنطق وذكر املصنف أن عالمة الصفة املشبهة ا. ((٣٥ص
 ....) .   اللسان، وطاهر القلب 

)١٠٤( 



 

طارئة فقد قال  تثابتة يف خالد وليس هذه الصفةَ فقد دل السياق على أنّ: ـ معنوي٢
 ، فسوءة لكةيرر وإا شبيهة بفعلك مبالك بن نوكُليفة أبوبكر معنفاً له، ما هي بِناخل

  . وألفعالك هذه القبيحة اليت ساقك يف بين خمزوم

  .)١(إىل  احلال زمن املاضي املمتدوداللة هذه اجلملة تأكيد نسبة اخلرب إىل املبتدأ يف ال

  ): ٦(النمط

  ). مجلة فعلية فعلها ماض(خرب ) + اسم ضمري املتكلم+ (إنّ 

  . شر مجلةحدى عالصورة يف الرسائل املدروسة يف إ وردت هذه

  . )٢(وأطيعواله ـ إين استخلَفْت عليكم بعدي عمر بن اخلطاب فامسعوا ١

  : يوضح بناء هذه اجلملة سطحاً) أ(والشكل 

    مجلة امسية خربية مؤكدة بإنّ+ 
                    

  أداة توكيد
  )    إنّ(

 اسم+
  ) ياء املتكلم(

  

  ها ماضعلخرب  مجلة فعلية خربية مثبتة ف+             
                    

  فعل ماض
  )استخلف(

 فاعل+
  )تاء الفاعل(

 جار وجمرور+
اف اخلطاب ك+على(

  )ميم اجلمع+

  مضاف إليه+ ظرف زمان مضاف+
  )ياء املتكلم+ بعد (       
         

                    

مفعول به موصوف   + 
)عمر(   

 صفة مضافة+    
  )بن(          

  مضاف إليه+ 
  )اباخلط(     

                                                 

 .     ٣٢٧الزمن يف النحو العريب، ص)١(

 .      ، سياسي٤٠٥الوثائق السياسية، وصية أيب بكر يف استخالف عمر، ص)٢(

)١٠٥( 



 

  : يوضح بناء اجلملة عمقا) ب(والشكل 

    مجلة امسية خربية مؤكدة بإنّ+ 
                    

  أداة توكيد
  )    إنّ(

 اسم+
  ) ياء املتكلم(

         

  علها ماضخرب  مجلة فعلية خربية مثبتة ف+             
                    

  فعل ماض
  )استخلف(

 فاعل+
  )تاء الفاعل(

  مفعول به موصوف+ 
  )عمر(        

صفة مضافة       + 
  )بن(    

  مضاف إليه+ 
  )اخلطاب(     

                    
 جار وجمرور+    

   )ميم اجلمع+اف اخلطاب ك+على(
 ظرف مضاف

  )    بعد(    
  مضاف إليه    
  )ياء املتكلم(   

  . امسعوا له وأطيعوايالحظ أن اجلملة مؤكدة توكيداً استحسانياً، ألنه قال بعدها ف

بكر، فالدولة اإلسالمية خرجت من  وردت هذه اجلملة يف قرار حكيم، وفق اهللا به أبا
حروب الردة واملسلمون تفرقوا للجهاد يف أحناء املعمورة ، والدولة حتتاج إىل االستقرار حىت 

الصحابة وعمر أفضل . وهي الدعوة إىل اهللا باللسان واحلسام. تنجح يف مهمتها يف األرض
  . بعد أيب بكر رضي اهللا عنهما

يف الزمن املستقبل حيث قال بعدي يف مقام نسبة اخلرب إىل املبتدأ  توكيد: وأفادت اجلملة
  . التعليل لألمر بالسمع والطاعة لعمر بن اخلطاب

كالواقع  )١(على حتقق وقوعه وأنّ ما هو للواقع تنبيهاً: وقد عرب بالفعل املاضي عن املستقبل
  . مشيئة اهللا بعد

  . واجلملة استئنافية ال حمل هلا من اإلعراب

  

                                                 
 .       ١٢٢، ١٢١، ص١بغية اإليضاح لتلخيص املفتاح يف علوم البالغة، ج)١(

)١٠٦( 



 

  ). مجلة فعلية فعلها ماض(خرب + اسم ضمري املخاطبني املتصل + إنّ ): ٧(النمط 
  : وردت هذه الصورة يف الرسائل املدروسة يف ثالث مجل منها

  . )١(ددمت بعدتارفإنكم زعمتم أنكم مسلمون، مث : ـ أما بعد١
  

  : ل اآليت يوضح بناء اجلملة سطحاً وعمقاًوالشك
    مجلة امسية خربية مثبتة مؤكدة بإنّ+ 

                    

  أداة ربط
  )    الفاء(

 أداة توكيد+  
  )إن(        

  اسم ضمري املخاطبني املتصل+       
)ميم اجلمع+ ضمري املخاطب + الكاف (  

  معطوف عليها خرب  مجلة فعلية خربية مثبتة فعلها ماض+                                                             
                    

  فعل ماض

  )٢( )زعم(

املخاطبتاء(فاعل+
  )ميم اجلمع+

  )نكم مسلمونأ+(          
  )    ن وامسها وخربها سدت مسد مفعويل زعمأ

أداة عطف        + 
  )مث(    

  ة على مجلة اخلربمعطوف ماضعلهامجلة فعلية مثبتة ف+
                    

  فعل ماض
  )دارت(

 فاعل+
 )ميم اجلمع+تاء املخاطب(

  ال معىن اًعن اإلضافة لفظ ظرف زمان مقطوع+ 

                   )٣( )بعد(     
  
  

                                                 
 .         ، سياسي١٩٢لوثائق السياسية، كتاب عمر إليهم قبل إجالئه إياهم من جنران، صا)١(
 .        ٢٢، ص٢حاشية الصبان على شرح األمشوين، ج): زعم(انظر حول )٢(
قطر الندى وبل الصدى البن هشام األنصاري، ) بناء قبل وبعد وأخواا على الضم(انظر حول )٣(
وانظر ) ن حيذف املضاف إليه وينوى معناه دون لفظه فيبنيان حينئذ على الضمأ: احلالة الرابعة: ٢٣ص

  . املضاف، ال تقتضي إعراب املضاف، وكانت نية لفظه مقتضية إلعرابه؟ ملاذا كانت نية (حول السؤال 
: وقال الليثُ.. هو القول يكون حقاً ويكون باطالً: زعم زعماَ وزعماً وزِعماً أي قال وقيل: زعم

مسعت أهل العربية إذ قيل ذكر فالن كذا وكذا فإمنا يقال ذلك ألمر يستيقن أنه حق، وإذا شك فيه فلم 
الكذب، وحكى ابن بري عن : الظن وقيل: وقيل الزعم.. يدر لعله كذب أو باطل قيل زعم فالن =

لكذب، قال ومل جيئ فيما الزعم يستعمل فيما يذم حىت قال بعض املفسرين الزعم أصله ا: ابن خالويه
 .        ٢٦٦،  ٢٦٥، ٢٦٤، ص١٢ج: انظر لسان العرب) حيمد إال يف بيتني



 

 

  

املبتدأ يف الزمن  إىلتوكيد نسبة اخلرب ل. يالحظ أنّ اجلملة مؤكدة بإنّ توكيداً استحسانياً
وقد استخدم ). عاشأهل ر(عاء اإلسالم إىل املخاطبني املاضي، أي توكيد نسبة الكذب بإد

مما يدل على دقة . دكذم إذْ قال بعد ذلك مث ارتددمت بعللداللة على ) زعم(اخلليفة الفعل 
  . الاخلليفة يف انتقاء األلفاظ وهذا حال العريب الذي يتخذ من الكالم ما يطابق مقتضى احل

  . واجلملة يف حمل جزم جواب الشرط

  ): ٨(النمط 

  . خرب مجلة فعلية خربية مثبتة فعلها مضارع) + املتصل اسم ضمري املتكلم+ (إن 

  : وردت هذه الصورة يف الرسائل املدروسة يف سبع عشر مجلة منها

  . )١(فإين أحمد إليك اَهللا الذي ال إله إال هو/ ١

  . س األلفاظ مخس مراتد وردت هذه اجلملة بنفقول

  : يوضح بناء هذه اجلملة سطحاً) أ(والشكل 

    مجلة امسية خربية مثبتة مؤكدة بإنّ+ 
                    

  أداة توكيد
  )    إن(

 اسم+       
  ) ياء املتكلم(    

          

  فعلها مضارعخربية مثبتة خرب  مجلة فعلية +                                                               
                    

  فعل مضارع
   )أمحد(

 فاعل+ 
  (.....)  

 مفعول به موصوف)      +جار وجمرور+( 
   )اهللا(          ) املخاطب ضمري كاف+إىل(

)       مجلة موصولية(صفة  + 

  )الذي ال إله إال هو(

                                                 

 .     ، سياسي٤٤٠الوثائق السياسية، كتاب عمر إىل أمري اجليش النعمان بن مقرن، ص)١(

)١٠٧( 



 

  : يوضح بناء هذه اجلملة عمقاً) ب(والشكل 

    ية خربية مثبتة مؤكدة بإنّمجلة امس+ 
                    

  أداة توكيد
  )    إن(

 )ضمري املتكلم(اسم+       
  ) ياء املتكلم(    

                 
    

  فعلها مضارعخرب  مجلة فعلية خربية مثبتة +                                                               
                    

  فعل مضارع
   )أمحد(

 فاعل+      
  )أنا(       

  صفة+ مفعول به موصوف     + 
  )  مجلة موصولية(                 )اهللا(          

 )الذي ال إله إال هو(                          

  ) جار وجمرور+(
   ) كاف املخاطب+إىل (

  . إىل املبتدأيالحظ أنّ اجلملة مؤكدة بإنّ لتوكيد نسبة اخلرب 

) إليك(جلار وارور يالحظ أنّ الفعل أمحد قد ضمن معىن الفعل أي لذلك تعلق به ا
  )واهللا أعلم. (ي حمده إليكأ: والتقدير

  

  :)٩(نمطال

  . ها مضارعخرب مجلة فعلية فعل) + ني املتصلضمري الغائب(اسم + إنّ 

  . نهايف الرسائل املدروسة يف مجلتني م نمطال اوردت هذ

ـبليان كلَّ جديد، ا يمين يوماً هو آت وذلك باختالف الليل والنهار، فإوكَتبتما ختوفا/ ١
  . )١(يأتيان بكلِّ موعود حىت يأتيا بيوم القيامةود، ين كل بعويقربا

  

  

                                                 
 .  ، نصح وإرشاد٤٦١الوثائق السياسية، كتاب عمر يف جواب كتاب أيب عبيدة ومعاذ، ص)١(

)١٠٩( 



 

  :والشكل اآليت يوضح بناء اجلملة سطحاً وعمقاً

    مجلة امسية خربية مثبتة مؤكدة بإنّ+ 
                    

  أداة توكيد
  )    إن(

 )ضمري الغائبني(اسم+  
  ) ثننياالعالمة + هاء الغائب (     

          

  معطوف عليها مجلة فعلية مثبتة فعلها مضارعخرب+                                                              
                    

  فعل مضارع
   )بليي(

 فاعل+ 
  )ألف االثنني(  

  مضاف إليه+مفعول به مضاف         +
   )جديد(                        ) كلّ(      

  أداة عطف+       
  )الواو(            

  معطوف عليها مجلة فعلية مثبتة معطوفة على اجلملة السابقة و+
                    

  فعل مضارع
   )يقرب(

 فاعل+ 
  )ألف االثنني(

  مضاف إليه+مفعول به مضاف        +
   )بعيد(                        ) لَّكُ(      

  أداة عطف+       
  )الواو(         

  فةمعطو مجلة فعلية مثبتة فعلها مضارع+
                    

  فعل مضارع
   )يأيت(

 فاعل+ 
  )ألف االثنني(  

  مضاف إليه+جار وجمرور مضاف   +
   )موعود(                   ) بكل(      

  غائيةمجلة +       
  )يوم القيامةبحىت يأتيا (  

ة لتعزيز مضمون اجلملة، وتثبيت عالقتوكيداً استحسانياً  يالحظ أن اجلملة مؤكدة بإنَّ
  . اإلسناد يف نفس املتلقي يف الزمن املستقبل

  .واجلملة استئنافية ال حملَّ هلا من اإلعراب

  ): ١٠(النمط 

  . ن الشرطيةمبخرب مجلة شرطية مصدره ) + ضمري الغائب(اسم + إنّ 

  : يف الرسائل املدروسة يف مجلتني منها ورد هذا النمط

)١١٠( 



 

 صلح اهللا ما بينه وبني الناس ومن تزين للدنيافإنه من صلُحت سريرته فيما بينه وبني اهللا أ/ ١
  . )١(نه اهللابغري ما يعلم اهللا منه شا

  : اًالشكل اآليت يوضح بناء اجلملة سطحاًً وعمق

                    

  أداة توكيد
  )    إن(

 ضمري الشأنسما  
  )ـه(          

          

  خرب مجلة شرطية معطوف عليها+                                          

                    
اسم مبتدأ 

  شرط جازم
   )من(

فعل شرط+ 
  فعل ماضي

  )صلح(  

  مضاف إليه+فاعل مضاف         +
  )هاء الغائب(               ) ريرةس(      

   جار وجمرور+       
  )مجلة موصولية(     

  
                    

ضمري 
 )ما(املوصول

ظرف مضاف +
  )بني(       

  ظرف مضاف +حرف عطف     +مضاف إليه      +

   )بني( معطوف             ) الواو(          )الغائب  ءها(  

   مضاف +
  )اهللا(إليه

  )مجلة فعلية  فعلها ماض( مجلة اجلواب +
                    

  فعل ماض
   )أصلح(

 فاعل+ 
  )اهللا(  

  أداة عطف+ه مجلة موصولة   مفعول ب+
   )الواو(                   ) ما بينه وبني الناس(  

  مجلة شرطية معطوفة+      
تزين للدنيا بغري ما يعلم ومن (

  )نه اهللاهللا شا

  . ملة مؤكدة توكيداً استحسانياًيالحظ أنّ اجل

ت عالقة اإلسناد يف نفس املتلقي الذي قد يتوهم عكس يبوكيد نسبة اخلرب إىل املبتدأ وتثلت
  .هذا املضمون، يف الزمن املاضي واحلال واملستقبل

   

  
                                                 

ائق السياسية، كتاب عمر إىل أيب موسى األشعري املشهور بكتاب سياسة القضاء وتدبري الوث)١(
 . ، اجتماعي٤٢٨احلكم، ص

)١١١( 



 

  ): ١١(النمط 

ضمري (خرب + ضمري الفصل ) + مجلة موصولية(صفة + بدل + ضمري إشارة (اسم + إنّ 
  ). مجلة موصولية(صفة + بدل ) + رةإشا

  : يف الرسائل املدروسة يف مجلة واحدة، هي نمطال اورد هذ

اهللا به بالرعب هو هذا الدين الذي ندعو الناس إليه  اوإنّ ذلك الدين الذي نصرن/ ١
  . )١(اليوم

  

  :يوضح بناء اجلملة سطحاً) أ(والشكل 

                    

  أداة توكيد
  )    إن(

 )إشارةضمري(سما   
  )كاف اخلطاب+ الم البعد + ذا (  

 بدل موصوف   
  )الدين(    

        

 

  صفة مجلة موصولية+    

                    
  ضمري املوصول

   )الذي(
 فعل ماضي+ 

  )نصر(  
 فاعل+مفعول به                      +
  )اهللا(               ) اء الدالة على الفاعلنيالن(

  ورجار وجمر+       
 )هاء الغائب+باء اجلر(

                    
  جار وجمرور +

  )بالرعب(
 الفصلضمري+

  )هو(      
  فبدل موصو+ضمري اإلشارة      خرب+
   )الدين(                    ) ذا+هاء التنبيه (

        

  

  صفة مجلة موصولية+  
                    

  ضمري املوصول
   )الذي(

 فعل مضارع+ 
  )ندعو(  

 مفعول به+   فاعل +
   )الناس(         (.....)   

  ظرف زمان+ جار وجمرور        + 
  )اليوم)        (هاء الغائب+إىل(

  

                                                 
 .   ، سياسي٤٠٢الوثائق السياسية، مكاتبة بني يزيد بن أيب سفيان وأيب بكر، ص)١(

)١١٢( 



 

  : يوضح بناء اجلملة عمقاً) ب(والشكل 

                    

  أداة توكيد
  )    إن(

 )ضمري إشارة(سما   
  )كاف اخلطاب+ الم البعد + ذا (  

 بدل موصوف   
  )الدين(    

        

  صفة مجلة موصولية+    

                    
  ضمري املوصول

   )الذي(
 فعل ماضي+ 

  )نصر(  
 مفعول به+فاعل                      +
  )نا(                            ) اهللا(   

  جار وجمرور+       
 )هاء الغائب+باء اجلر(

                    
  جار وجمرور +

  )بالرعب(
 صلضمري الف+

  )هو(      
 فبدل موصو+ )    اإلشارةضمري(خرب+
   )الدين(                    ) ذا+هاء التنبيه (

        

  صفة مجلة موصولية+
                    

  ضمري املوصول
   )الذي(

 فعل مضارع+ 
  )ندعو(  

 مفعول به+فاعل     +
   )الناس(         ) حنن(  

  ظرف زمان+ جار وجمرور        + 
  )اليوم)        (اء الغائبه+إىل(

يف كل زمان  )١(لتأكيد نصرة اهللا هلذا الدين. يالحظ أنّ اجلملة مؤكدة توكيداً استحيانياً
  . ومكان مىت أخذ املسلمون باألسباب بعد التوكل على اهللا قل عددهم أم كثر

ان تعظيم أمر هذا الدين يف كل زمان ومكلضمري إشارة للبعيد ) نّإ(ويالحظ أن اسم 
  . يف زمنهم وبعده إىل قيام الساعة هومتهيداً لتبشري املسلمني بنصرة اهللا لدين

ويالحظ أنّ أملفعول به يف مجلة صلة املوصول ) اجلملة املوصولية(بالصفة  )الدين(يد البدل تق
ويالحظ أن . عل اسم ظاهرألن املفعول به ضمري متصل والفا ؛قد تقدم وجوباً على الفاعل

  ه دون ـللمسند إلي ثابتةتأكيد أن فائدة املسند قد أتى يف هذه اجلملة، ل) هو( ضمري الفصل

                                                 
  .    ٦٨، ص١انظر بغية اإليضاح لتلخيص علوم املفتاح، ج)١(

  

 

)١١٣( 



 

) اجلملة املوصوليةب( يدقالبدل منه قد ت نَّوأ) ضمري إشارة(كما يالحظ أن اخلرب . )١(غريه
وأن الفاعل للفعل بعد ضمري املوصول مل يظهر يف بناء السطح دل عليه يف بناء األعماق 

 همما يشري إىل أن) ندعو(وهي الصقة أمامية يف أول الفعل ) النون(صرفية اق الوحدة اليالس
 +)إليه(ختصص مضمون اجلملة املوصولية باجلار وارور) حنن(ضمري اجلمع للمتكلمني 

  . الظرف اليوم

  ). اليوم(الزمن املاضي، املمتد إىل احلال، زمن تكلم اخلليفة والقرينة اللفظية: وزمن اجلملة

  . استئنافية ال حمل هلا من اإلعرابواجلملة 

   ): ١٢(النمط 

  ). مجلة فعلية(خرب ) + إشارة(اسم ضمري+ إنّ 

  : يف الرسائل املدروسة يف مجلة واحدة نمطال اهذ ورد 

  . )٢(م املسلمون ما داوموا أحياءهلوإنَّ هؤالء يأك/ ١

  : يوضح بناء هذه اجلملة سطحاً) أ(والشكل 
                    

  أداة توكيد
  )    إن(

 )ضمري إشارة(سما   
  )ءأوال+  تنبيههاء ال(  

             

  خرب مجلة مثبتة فعلية فعلها مضارع+                                         

                    
  فعل مضارع

   )يأكل(
 مفعول به+    

  )ميم اجلمع+هاء الغائب (  
فاعل         +             
        ) املسملون(              

  
  
  

                                                 
، ١، حاشية الصبان على شرح األمشوين ج٥٧١، ص٢كتب األعاريب، ج انظر مغين اللبيب عن)١(

هو : (وجيوز أن تعرب. ٨٨، ص١ج: وبغية اإليضاح لتلخيص علوم املفتاح. ٢٨٣، ٢٨٢احلاشية ص
 .    ٥٧٢، ص٢ج: انظر مغين اللبيب عن كتب األعاريب) . مجلة امسية يف حمل رفع خرب إن.. )هذا الدين

 .     ، اجتماعي٤٦٧واب عمر إىل أيب عبيدة يف معاملة األرض املفتوحة، صالوثائق السياسية، ج)٢(

)١١٤( 



 

  مجلة امسية منسوخة مثبتة+
                    

ما املصدرية 
  الظرفية

 أداة حمولة عن الفعلية+ 
  )دام(  

     اسم+       
  ) واو اجلماعة(    

  خرب+   
  )أحياًء(  

  : يوضح بناء هذه اجلملة عمقاً) ب(والشكل 

                    

  أداة توكيد
  )    إن(

 )ضمري إشارة(سما   
  )ءأوال+  تنبيههاء ال(    

             

  خرب مجلة مثبتة فعلية فعلها مضارع+

                    
  فعل مضارع

   )يأكل(
فاعل         +            
        ) املسملون(              

  مفعول به+        
  ميم اجلمع+هاء الغائب (  

  

  مجلة امسية منسوخة مثبتة+
                    

ما املصدرية 
  الظرفية

 أداة حمولة عن الفعلية+ 
  )دام(  

     اسم+       
  ) واو اجلماعة(    

  خرب+   
  )ًءياأح(  

أي اخلليفة يف معاملة أهل األرض اجلملة مؤكدة توكيداً استحسانياً إلقناع املسلمني، بر
املفتوحة، وهو إقرار أهلها وفرض اجلزية عليهم حىت يكونوا عماراً لألرض؛ ألم أعلم ا 

وأراد السبب  )١(بيف طياا جمازا حيث عرب باملسبوأقوى عليها من غريهم؛ وعبارته حتمل 
هم املستفيدون من هذا هم ؤناوأبفالغرض منها أن هؤالء القوم يزرعون وينتجون واملسلمون 

الظرفية مبا املصدرية  باجلملة االمسية املنسوخة املصدرةصص مضمون اجلملة خت . الوضع
  ). ماداموا أحياًء(

  . ة دوامهم أحياًءدم مونلهم املسلوأن هؤالء يأك

  

                                                 
دار : بريوت(حتقيق حممد علي النجار، : ، أبو الفتح عثمان بن جين، الطبعة الثانية اخلصائص)١(

 .  ١٧٧إىل ص ١٧٣، من ص٣، ج) م١٩٥٢/هـ ١٣٧١الكتاب العريب، 

)١١٥( 



 

  . املستقبل: وزمن اجلملة

  . واجلملة استئنافية ال حمل هلا من اإلعراب

لتثبيت عالقة اإلسناد يف . توكيد نسبة اخلرب  إىل املبتدأ توكيداً استحسانياً: وأفاد التركيب
  . نفس املتلقي والذي قد يتردد يف قبول هذا الرأي

  ): ١٣(النمط 

خرب ) + نكرة(اسم + ال النافية للجنس (خرب مجلة امسية منفية +) املتكلم ضمري(اسم + إنّ 
  ). جار وجمرور(

  : ائل املدروسة يف مجلتني منهايف الرس نمطال اورد هذ

١ /٢(يل عنكما وال عن رأيكما ونصحكما )١(وإينّ ال غىن( .  

  : يوضح بناء اجلملة سطحاً وعمقاً) أ(والشكل 

                    

  أداة توكيد
  )    إن(

 )ضمري املتكلم(سما  
  )ي(         

             

  . مجلة امسية خربية منفيةخرب+                                        

                    
  ال النافية للجنس

  
اسم           +            
              )غىن (              

  جار وجمرور +        
  ) اء املتكلمي+ الم اجلر(  

  جار وجمرور(خرب
كاف اخلطاب +عن(
  )عالمةالتثنية+

  
  
  
 

                                                 
أي مالك عنه :  وال غنية وال غنيان وال مغىنومالك عنه غىن.  ١٣٧، ص١٥انظر لسان العرب، ج)١(
دب . 

 . نصح وإرشاد.٤٦٠الوثائق السياسية، كتاب عمر يف جواب كتاب أيب عبيدة التثنية ومعاذ، ص)٢(

)١١٦( 



 

                    
  أداة  عطف +
  )الواو(

 ال الزائدة+ 
  )لتأكيد النفي(  

 جار وجمرور +       
مضاف معطوف عليه      
           ) عن رأي (    

  مضاف إليه +       
  )عالمة التثنية+ كاف اخلطاب (  

                    
  أداة  عطف +
  )الواو(

 اسم  معطوف مضاف+           
  )نصح (                  

  مضاف إليه +   
  )عالمة التثنية+ كاف اخلطاب (  

 ل عمر وأعوذ باهللا أن أنزل كتابكماحيث قا. يالحظ أن اجلملة مؤكدة توكيداً استحسانياً
لعمروهي رغبة أيب عبيدة ومعاذ يف اخلريعلى غري ذلك  مىن   

عمر عن النصح  توكيد نسبة اخلرب إىل املبتدأ أي توكيد عدم استغناء: وأفادت اجلملة
  . واملشورة يف الزمن املستقبل

  . ال حمل هلا من اإلعراب يةواجلملة استئناف
  

  . )١(فإنه ال غىنً  بك عنه/ ٢

جار +اسم نكرة+ال النافية للجنس(مجلة امسية منفية خرب ) + ضمري الشأن(اسم + إنّ 
   ) ).جار وجمرور(خرب +وجمرور

  : مقاًيوضح بناء اجلملة سطحاً وع) أ(والشكل 
                    

  أداة تعليل
  ) الفاء(

 أداة توكيد    
  )    إن(        

  ) ضمري الشأن(سما
     )ـه(         

        

  . خرب مجلة امسية خربية منفية+                                  

                    
  ال النافية للجنس

  
اسم         +       

          )غىن (          

  جار وجمرور +        
  ) ضمري كاف املخاطب+ باء اجلر(  

  جار وجمرور(خرب
  ) هاء الغائب+عن(

                                                 
 . ، سياسي٤٦٢الوثائق السياسية، كتاب عمر يويل أبا عبيدة الشام وعزل خالد بن الوليد، ص)١(

)١١٧( 



 

يالحظ أنّ اجلملة مؤكدة توكيداً استحسانياً، جواباً لسؤال سائل لم حني قال اخلليفة عمر 
  .يكن فمن حيبس عندك خالد بن الوليدلو

اجلملة توكيداً استحسانياً لتقرير مضمون اجلملة، وتثبيت عالقة اإلسناد يف نفس وقد أكدت 
ة أيب عبيدة يف دة حاجكِّد شهذه اجلملة تؤواملضمون هذا املتلقي الذي قد يتوهم عكس 

مث يالحظ أنّ اخلليفة يف هذه . املستقبل إىل خالد صاحب التجربة واخلربة الطويلة يف احلرب
لك.  غىن بك عنهه الاجلملة قال فإن تفيد اإللصاق  )١(وذلك ألن الباء. عنه ومل يقل ال غىن

. ، مما يعرب عن شدة حاجة أيب عبيدة إىل خالد)٢(املعنوييف هذه اجلملة اإللصاق  وأفادت
خشية افتتان الناس . وهذا إنصاف من اخلليفة خلالد الذي عزله عن قياده اجليش اإلسالمي((
  . به

  

  

  

  

  

  

                                                 
، حيـث ٣٣٠، ص١١ج: ، ولسان العرب١١٨، ص١لبيب، جانظر حول معاين الباء، مغين ال)١(

مساها النحويون بذلك ألا تلصق ما قبلها مبا بعدها كقولك مررت : وحرف اإللصاق الباء: ((قال
 )).  بزيد

  . ٢٢٢، ٢٢١رصف املباين يف شرح حروف املعاين، للمالقي، ص: انظر)٢(

  

)١١٨( 



 

  الثاين بحثامل

  اجلملة اخلربية االمسية املؤكدة بأنّ

وتفيد ما أفادته إنّ من توكيد النسبة من اجلزءين، ونفي الشك : اجلملة االمسية املؤكدة بأن
  .)١(بة، والتردد فيها واإلنكار هلاما، ونفي اإلنكار هلما حبسب النسعنه

+ أداة عطف + مضاف إليه +خرب مضاف معطوف عليه + اسم علم + أنّ : )١(النمط 
  . مضاف إليه+ اسم معطوف مضاف 

  : ورد هذا النمط يف مجلتني منها

  . )٢(وأشهد أنّ حممداً عبده ورسوله/ ١

  : والشكل اآليت يوضح بناء اجلملة سطحاً وعمقاً

                    

  أداة توكيد
  ) أنّ(

 )علم(اسم    
  )    حممداً(        

  خرب مضاف معطوف عليه
     )دعب(         

مضاف إليه   
)      هاء الغائب(  

                    
  أداة عطف

  )الواو(
اسم معطوف مضاف    +

            ) رسول(          

  مضاف إليه+        
  ) هاء الغائب(          

   

  . يالحظ أنّ بناء السطح وافق بناء األعماق يف هذه اجلملة

  . ة مؤكدة توكيداً استحسانياًواجلمل

  
                                                 

، ومهع اهلوامع ، ٢٠٧ـ  ٢٠٥عاين، صرصف املباين يف شرح حروف امل): أنَّ(وانظر حول )١(
 .     ١٦٩،  ١٦٨، ١٦٧، ١٤٨، ص١جـ

  . ، سياسي٣٤٦الوثائق السياسية، كتاب أيب بكر إىل عامة بين أسد، ص)٢(

 

)١١٩( 



 

  )مجلة امسية خربية منسوخة مؤكدة بالقصر(خرب) + علم(اسم + نّ أَ :) ٢( الصورة
  : ورد هذا النمط يف الرسائل املدروسة يف مجلة واحدة وهي

رأيكم إال على توفيق وصوابٍ ورشد يف  )١(فعلمت أنّ اهللا عز وجلَّ مل يكن ليجمع/ ١
  . )٢(العاجلة والعاقبة

                                                 
د،وهي عندهم وجيوز إظهار أنّ بعدها للتوكيالم اجلحد هي الناصبة بنفسها، إىل أنّ ذهب الكوفيون )١(

،ؤكّدغحرف زائد مري جار ولكن،لزيادته فكيف به وهو غري كان جاراً مل يتعلق عندهم بشيٍء؛ولو ه ناصب
  . جار

حرف (أَنْ مقدرة بعدها وال يجوز إظهارها، وأنَّ الالم الم اجلر : ((وذهب البصريون إىل أنَّ الناصب للفعل
  )). جر متعلقٍ خبرب كان احملذوف، والنصب بأنْ املضمرة وجوباً

، اإلمام كمال الدين اإلنصاف يف مسائل اخلالف ومعه كتاب االنتصاف من اإلنصاف: سألةانظر حول هذه امل
حممد حمي الدين عبد احلميد، : تأليف أبو الربكات عبد الرمحن بن حممد بن أيب سعيد، األنباري النحوي،

  ٥٩٥ـ٥٩٣، صـ   ٢، جـ) م١٩٨٧/ هـ ١٤٠٧املكتبة العصرية، : بريوت(
أي زائدة : ((فذهب الكوفيون إىل أنه خرب كان والالم للتوكيد: ف يف الفعل الواقع بعد الالمأُختل: األمر الثاين

واُعترِض قوهلم بأنّ الالم الزائدة تعمل اجلر يف األمساء، وعوامل )) ما زيد بقائمٍ((لتوكيد النفي كالباء يف 
  . األمساء ال تعمل يف األفعال

وتقديره ما كان زيد مريداً ليفْعل، . حمذوف والالم متعلقة بذلك اخلرب احملذوفوذهب البصريون إىل أنّ اخلرب 
  .... وإنما ذهبوا إىل ذلك ألن الالم جارة عندهم وما بعدها يف تأويل مصدر

  . ٢٩٣، ٢٩٢، ص٣انظر حاشية الصبان، ج
 أنَّ الناصب عنده أَنْ مضمرة ، بأا مؤكِّدةٌ لنفي اخلرب إال٢٣ّ، ص٣وصرح ابن مالك يف شرح التسهيل ، جـ

...)) ينصب الفعل بأن الزمة اإلضمار بعد الالم املؤكدة لنفي خرب كان ماضية لفظاً أو معىن: ((حيث قال
ما كان زيد يفعل، ال ألا زائدة ال معىن : ومسيت مؤكدة لصحة الكالم بدوا، كما تقول ما كان زيد ليفعل

  . ]قدر على حسب السياقاخلرب عنده حمذوف ـ ي[هلا، 
  . ١١٣، ص٢انظر حاشية اخلضري على شرح ابن عقيل، جـ

+ وأرى أن هذه الالم زائدة لتوكيد نفي اخلرب وأنّ اخلرب التركيب املصدري املكون من أنْ املضمرة وجوباً 
عىن اسم الفاعل وما دخلت عليه يف تأويل مصدر مب) أَنْ(وأنّ . (الفعل املضارع مع فاعله ومفعوله واملتعلق به

يقع خرباً عن املبتدأ وأنْ ال داعي للتأويل واالدعاء بأن اخلرب حمذوف تقديره مريداً أو حنوه وذا يرد على من 
يدعي بأنه إذا كان الناصب للفعل املضارع أنْ مضمرة فإنه يلزمه اإلخبار باملصدر عن اجلثة وهو ال 

 . يبق على مصدريته فال وجه هلذا االدعاء واهللا أعلمإنّ املصدر مبعىن اسم الفاعل ومل :فأقول)جيوز
 .  ، سياسي٤٧١الوثائق السياسية، جواب عمر على كتاب أيب عبيدة، ص)٢(

)١٢٠( 



 

  : يوضح بناء هذه اجلملة سطحاً) أ(والشكل 

                    

  أداة توكيد
  ) أنّ(

 )علم(اسم    
 )    اهللا(        

اعتراضيةمجلة فعلية دعائية
     )زع(معطوف عليها  

أداة عطف   
)الواو(  

 مجلة دعائية فعلية
)جلّ(معطوفة   

 :خرب مجلة امسية منسوخة مؤكدة بالقصر+
                    

  أداة نفي
  )مل(

 أداة حمولة عن الفعلية+
              ) يكن(          

  اسم+          
            (.....)  

  خرب تركيب مصدري         

  خرب +
                    

 )١(الالم الزائدة  

  مؤكدة لنفي اخلرب

 حرف مصدري ناصب+
       (......)              

 فعل مضارع+ 
  ) جيمع(     

  فاعل    
   (....)  

 به مفعول+

  )رأي(مضاف 
                    

مضاف إليه  
+ كاف اخلطاب (

  )ميم اجلمع

 ستثناءأداة إ+ 
       )إال(   )اةملغ( 

 جار وجمرور + 
  معطوف عليه     

  ) على توفيقٍ(   

 أداة عطف   
  )الواو(   

سم معطوف ا+
 )صواب( معطوف عليه

                    
  أداة عطف + 

  )الواو(
 اسم معطوف+

   )رشد(          

 جار وجمرور ومعطوف عليه+
  ) يف العاجلة(     

  أداة عطف+    
  )الواو(     

   اسم معطوف+
  )العاقبة(    

  : يوضح بناء اجلملة عمقاً) ب(والشكل 
                    

  ة توكيدأدا
  ) أنّ(

 )علم(اسم    
 )    اهللا(        

 اعتراضيةمجلة فعلية دعائية
     )زع(         

أداة عطف   
)الواو(  

 مجلة دعائية فعلية
)جلّ(  

 :خرب مجلة امسية منسوخة مؤكدة بالقصر+
                    

  أداة نفي
  )مل(

 أداة حمولة عن الفعلية+
              ) يكن(          

  اسم+          
  ) هو(           

  خرب تركيب مصدري         

 

                                                 

. انظر حول هذه املسألة: تسمى هذه الالم الم اجلحود ومساها النحاس الم النفي وهو الصواب)١(
لصحة الكالم بدوا كما : (كدة، ومسيت مؤ٢٩٤، ٢٩٣، ص٣حاشية الصبان على شرح األمشوين، ج

 .  ٢٣،ص٤ـ ما كان زيد يفعل ـ انظر شرح التسهيل البن مالك، ج)ماكان زيد ليفْعل(تقول يف حنو 

)١٢١( 



 

                    
الالم الزائدة  

  مؤكدة لنفي اخلرب
 مرة وجوباًاملضنْأ+

                               

 فعل مضارع+ 
  ) جيمع(     

  فاعل    
  )هو(   

 به مفعول+

  )رأي(مضاف 
                    
ضاف إليه  م

+ كاف اخلطاب (
  )ميم اجلمع

أداة إستثناء+ 
            )إال(ملغاة 

 جار وجمرور+ 
  معطوف عليه    

  ) على توفيق(     

 أداة عطف   
  )الواو(   

اسم معطوف +
     معطوف عليه

  )صواب(   
                    
  أداة عطف + 

  )الواو(
 اسم معطوف+

   )رشد(          

 جار وجمرور ومعطوف عليه+
  ) العاجلةيف (     

  أداة عطف+    
  )الواو(     

   اسم معطوف+
  )العاقبة(    

مل يظهر يف بناء السطح دلَّ عليه يف بناء  االسميالحظ أن خرب أنّ مجلة امسية منسوخة وأن 
مفرد  همما يشري إىل أن) يكن(يف أول الوحدة الصرفية وهي الصقة أمامية+ األعماق السياق 

مل يظهر يف بناء ) جيمع(كما يالحظ أن الفاعل للفعل . مذكر غائب يعود على لفظ اجلاللة
وهي الصقة أمامية يف ) اءالي(الوحدة الصرفية + ماق السياق السطح دلَّ عليه يف بناء األع

ختصص . عود على لفظ اجلاللةي) هو(مفرد مذكر غائب  همما يشري إىل أن) جيمع(أول الفعل 
  ). وصوابٍ ورشد يف العاجلة والعاقبة توفيقٍعلى (مضمون اجلملة باجلار وارور 

  . على توفيق وصواب ورشد يف العاجلة والعاقبة الّهللا جامعاً رأيكم إمل يكن ا: والتقدير

عىن أيقن علم مبمفعويل دت مسد يف حمل نصب س....) أن اهللا عز وجل مل يكن (ومجلة 
  . توكيد نسبة اخلرب إىل املبتدأ يف الزمن املطلق: التركيب وأفاد

  . فاعل+ خرب مقترن بأل +  صلضمري الف+  اسم علم+ أنّ  :)٣( الصورة

  : وردت هذه الصورة يف الرسائل املدروسة يف مجلة واحدة هي

  

  

)١٢٢( 



 

  . )١(فأحببت أنْ يعلموا أن اهللا هو الصانع/ ١
  : ء هذه اجلملة سطحاًيوضح بنا) أ(الشكل 

                    

  أداة توكيد
  ) أنّ(

 اسم معرف بالعلمية
  )    اهللا(        

 صلضمري الف
     )هو(     

 لبأ رن تخرب مق+
)الصانع(وصوليةامل

فاعل السم الفاعل+  
(.....) 

  : يوضح بناء هذه اجلملة عمقاً) ب(والشكل 
                    

  أداة توكيد
  ) أنّ(

 ميةاسم معرف بالعل
  )    اهللا(        

 صلضمري الف
     )هو(     

خرب مقرن بأل +
)الصانع( ملوصوليةا

فاعل السم الفاعل+  
)هو(  

بل التأكيد املقطوع به ! عاذ اهللاملقام ليس مقام تردد وال شك مو) بأنّ(يالحظ تأكيد اجلملة 
هر يف بناء السطح دل يف كل أمر مسند هللا عز وجل ويالحظ أن الفاعل السم الفاعل مل يظ

واحملول عنه اسم الفاعل مما ) يصنع(اء يف أول الفعل ة الصرفية اليعليه يف بناء األعماق الوحد
  . يشري إىل أنه مفرد مذكر غائب

 )٣(صل أيضاً التوكيد، وأفاد ضمري الف)٢() هو(صل كما يالحظ أن اجلملة مقَيدة بضمري الف
  . )٤(فيه داللة االختصاصاملعنوي و

الزمن املمتد الذي يشمل املاضي  يف تأكيد نسبة اخلرب إىل املبتدأ دون غريه: داللة التركيبو
  . يف كل أمر مسند إىل اهللا فزمنه ممتد. واحلال واملستقبل والقرينة دينية

  

  

                                                 
الوثائق السياسية، كتاب عمر إىل األمصار يف عزل خالد بن الوليد من قيادة اجليش ودواعيه، )١(
 .   ، سياسي٤٥٩ص

مغين اللبيب عن كتب : انظر. امسية يف حمل رفع خرب أَنَّ مجلة) هو الصانع(جيوز أن نعرب )٢(
 .    ، احلاشية٥٠٢، ص٢األعاريب، ج

 . وذلك على تقدير ال ناصر إال اهللا. ٨٨، ص١انظر بغية اإليضاح لتلخيص علوم املفتاح، ج)٣(
، ٢، جانظر الطراز املتضمن ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز، تأليف حيىي بن محزة العلوي)٤(
 .    ٢٨٣، ٢٨٢ص: ،  احلاشية١حاشية الصبان على شرح األمشوين على ألفية ابن مالك، ج. ١٤٤ص

)١٢٣( 



 

+ فاعل ) + تفضيلاسم (خرب + مضاف إليه مقترن بأل + اسم مضاف + أنّ  ):٢(النمط
  . رجار وجمرو+ جار وجمرور 

  : وردت هذه الصورة يف الرسائل املدروسة يف مجلة واحدة هي

  . )١(ـ واعلم أنّ مراجعة احلق خري من التمادي يف الباطل١

  : يوضح بناء هذه اجلملة سطحاً) أ(الشكل 

                    

  أداة توكيد
  ) أنّ(

 اسم مضاف      
 )    مراجعة(        

 مضاف إليه مقترن بأل
     )احلق(     

خرب  +  
  )خري(  

فاعل+        
     (......)  

                    

 جار وجمرور+      

  )   التمادي من(   
جار جمرور +          
) يف الباطل(          

  : يوضح بناء هذه اجلملة عمقاً) ب(والشكل 

                    

  أداة توكيد
  ) أنّ(

 اسم مضاف      
 )    مراجعة(        

 لمضاف إليه مقترن بأ
     )احلق(     

خرب +   
  )خري(  

فاعل+        
)يه(         

                    

 جار وجمرور+      

  )   التمادي من(   
جار جمرور +          
) يف الباطل(          

وأنّ الفاعل السم ) فضيلاسم ت(يالحظُ أنّ االسم معرف باإلضافة إىل املقترن بأل وأنّ اخلرب 
الوحدة الصرفية صيغة + بناء السطح دل عليه يف بناء األعماق السياقمل يظهر يف  فضيلالت

   ). يه(غائب  ؤنثممفرد  همما يشري إىل أن) خري(فضيل اسم الت

  
                                                 

الوثائق السياسية، كتاب عمر إىل أيب موسى األشعري، املشهور بكتاب سياسة القضاء وتدبري )١(
 .  ، اجتماعي٤٢٨احلكم، ص

)١٢٤( 



 

  . ختصص مضمون اجلملة باجلار وارور

لم(ل نصب مفعول به للفعل ا يف حمهيمعمولوأنَّ  :الحظ أنَّويجلملة مؤكدة توكيداً وا) اع
  . زمن املستقبلاليف . استحسانياً

) + تفضيلاسم (خرب نكرة + اسم ضمري املخاطب املتصل + أداة توكيد أنّ  ):٣(النمط 
  . جار وجمرور+ فاعل 

  : وردت هذه الصورة يف الرسائل املدروسة يف مجلة واحدة هي
  . )١(ـ وأنا أَعلَم أنك خري منه١

  : يوضح بناء هذه اجلملة سطحاً)أ(والشكل 
                    

  أداة توكيد
  ) أنّ(

 اسم ضمري خماطب
  )    ك(        

 خرب     
     )خري(    

فاعل+            
     (.....)  

جار وجمرور +  
)هاء الغائب+ من (  

  : يوضح بناء هذه اجلملة عمقاً) ب(والشكل 

                    

  أداة توكيد
  ) أنّ(

 اسم ضمري خماطب
  )    ك(        

 خرب     
     )خري(    

فاعل+            
)هو(       

جار وجمرور +  
)هاء الغائب+ من (  

نكرة وأن الفاعل  تفضيلوأن اخلرب اسم ) ) ك(ضمري املخاطب املتصل (يالحظ أنّ االسم 
حدة الصرفية الو+ يل مل يظهر يف بناء السطح دل عليه يف بناء األعماق السياق السم التفض

  ). هو(مما يشري إىل أنه مفرد مذكر غائب ) خري(صيغة اسم التفضيل 
سدت مسد واجلملة االمسية املؤكدة يف حمل نصب .ختصص مضمون اجلملة باجلار وارور

فْمأَ( ويلعلَعم .(  
  . واجلملة مؤكدة توكيداً استحسانياً

  . املبتدأ يف الزمن املاضي إىلتوكيد نسبة اخلرب : وأفاد التركيب

                                                 
 . ، سياسي٣٩٢توليه خالد عليه، صالوثائق السياسية، كتاب أيب بكر إىل أيب عبيدة خيربه ب)١(

)١٢٥( 



 

أداة توكيد (خرب مجلة فعلية خربية مثبتة مؤكدة + سم ضمري الشأن ا+  نْأَ :)٤( النمط
مجلة فعلية(صفة + جار وجمرور + صفة + فاعل موصوف + مفعول به + فعل ماض + قَد (

  ). فعلية معطوفة(مجلة ) + الواو(أداة عطف + معطوف عليها 
  : ورد هذا النمط يف مجلة واحدة

هم ودالٌ كثري من املسلمني حيبون املوت حب عوقد علمت واحلمد هللا أن قد غزاهم رج
  . )١(احلياة، وحيتسبون من اهللا يف قتاهلم األجر العظيم

  : يوضح بناء اجلملة سطحاً) أ(والشكل 
                    

 نْأداة توكيد أَ
 املخففة من الثقيلة

 اسم+        
        (.....)  

             

  مجلة فعلية خربية مؤكدة بقد(خرب+                                            
                    

  أداة توكيد  
  )قد(  

 فعل ماض+
             )اغز(  

 مفعول به+     
) ميم اجلمع+ هاء الغائب (

  فاعل موصوف 
  )رجال(   

  صفة+  
  )كثري(   

                    
  جار وجمرور   

 )املسلمني+ من (  
 صفة+    

  )مجلة فعلية معطوف عليها( 
   حيبون املوت حب عدوهم احلياة

  أداة عطف+
  ) الواو(

  مجلة فعلية معطوفة+  
وحيتسبون يف قتاهلم األجر (   

  )العظيم

وأن اخلرب مجلة  )٢(خمففة من الثقيلة وأن امسهما ضمري الشأن حمذوف وجوباً) أنْ( يالحظ أنَّ
  . فعلية مؤكدة بقد

                                                 
 . ، سياسي٤٠١الوثائق السياسية، مكاتبة بني أيب عبيدة وأيب بكر، ص)١(
حممود شاكر، مكتبة : ، لعبد القاهر اجلرجاين، حتقيقدالئل اإلعجاز: وانظر. ٢٩، ص١انظر حاشية الصبان، ج)٢(

. ، حول مزية ضمري الشأن بعد أن٣١٧ّص م،١٩٩٢هـ ـ ١٤١٣الثالثة، . اخلاجني، مطبعة املدين، القاهرة، ط
ومن خصائصها أن لضمري األمر والشأن معها من احلسن واللطف ماال تراه إذا هي مل تدخل عليه، بل :((حيث يقول

وانظر حول مزية ضمري الشأن بعد أنّ، الطراز املتضمن ألسرار البالغة وعلوم )) تراه ال يصلح حيث صلُح إال ا
 .  ٢٠٣، ص٢ج :حقائق اإلعجاز

)١٢٦( 



 

يالحظ أن املفعول به قد تقدم على الفاعل وجوباً، ألن املفعول به ضمري متصل كما 
حيبون (مجلة +  )كثري(بـ الفاعل اسم ظاهر، كما يالحظ أن الفاعل قد وصف و

  . )١(واجلملة  املعطوفة عليها...) املوت

) + منيمن املسل(والذي ختصص باجلار وارور ) كثري(ت ختصص مضمون مجلة اخلرب بالنع
  . عليها ةاملعطوف ةواجلمل) حيبون املوت(النعت مجلة 

  ). علم(واجلملة املؤكدة يف حمل نصب مفعول به للفعل 

تالحظ أن مجلة اخلرب وقعت مويصفَّفةألبقد؛  رةًدمن الثقيلة أن  ن من شروط عمل أنْ املخ
د من أربعة منها حدعاء بوا ربها إذا كان مجلة فعلية فعلها متصرف غريخ بينها وبنييفصل 

ها لعقد يرد اخلرب مجلة فعلية فإذ . وقد حتقق يف هذه اجلملة على الوجه األحسن. )٢()قد(
التنفيس و، قد، ال، حرف ل: (دعاء بدون الفصل بواحد من األحرف األربعةمتصرف غري 

  . )٣(املاضي القريب من احلال: زمن اجلملة ). السني

   ):٥(النمط 

  . مجلة فعلية امسية خربية مثبتة منسوخة+  )ضمري إشارة(اسم +  أنَّ

  . ورد هذا النمط يف الرسائل املدروسة يف مجلة واحدة

  . )٤(ذلك كان من رأي خياركم وأوىل النهي منكم ومجاعتكم فَزعم أنَّ/ ١

  

                                                 
أن تكون يف حمل رفع صفة وأن تكون يف حمل نصب حال، ألا وقعت بعد نكرة .. جيوز يف مجلة حيبون املوت )١(

 . ٤٨٧، ص٢انظر مغين اللبيب، ج). كثري من املسلمني(غري حمضة؛ ألن هذه النكرة ختصصت بالوصف
 .  ٢٩٣، ص١انظر حاشية الصبان، ج)٢(
 .  ٦٣صم،١٩٨٤األوىل، .امعية، لبنان، طور الدين، املؤسسة اجللعصام ن الفعل والزمن،)٣(
  .  ، سياسي٤٧١الوثائق السياسية، جواب عمر على كتاب أيب عبيدة، ص)٤(
 

)١٢٧( 



 

  : والشكل اآليت يوضح بناء هذه اجلملة سطحاً

                    
  أداة توكيد

  ) نَّأ( 
 اسم+       

  )كاف اخلطاب+ الم البعد +ضمري إشارة ذا(    
  

 )مجلة امسية خربية مثبتة منسوخة(خرب +
                    

 أداة حمولة من الفعلية  
  )انك(       

 اسم+ 
  (....)      

  خرب جار وجمرور مضاف+
  ) رأي+ من (      

  مضاف إليه مضاف معطوف عليه+ 
  )خيار(         

                    
  مضاف إليه         

  +كاف اخلطاب (  
  )ميم اجلمع

أداة عطف+
   )الواو(    

 اسم+   
  معطوف مضاف

  ) أوىل(    

  مضاف إليه+
  )النهى(

  جار وجمرور+
ميم +كاف اخلطاب+من(

  )اجلمع

مل يظهر  السماويالحظ أن اخلرب مجلة امسية منسوخة وأن . يالحظ أن اسم أنّ ضمري إشارة 
ة احملولة عن الوحدة الصرفية، صيغة األدا+يف بناء السطح دلّ عليه يف بناء األعماق السياق

  ). هو(مما يشري إىل أنه مفرد مذكر غائب ) انك(الفعلية 

  . يف الزمن املاضي. واجلملة مؤكدة توكيداً استحسانياً

  .)١(زعم أنّ مع امسها وخربها يف حمل نصب سدت مسد مفعويل
  

  ): ٦(النمط

  ) مجلة موصولية(مؤخر اسم ) + جار وجمرور: شبه مجلة(خرب مقدم + أنّ 

  : وردت هذه الصورة يف الرسائل املدروسة يف مجلة واحدة هي

  . )٢(واعلم أنّ هلا ما بعدها# 

  

                                                 
 .   ٢٢، ص٢انظر حاشية الصبان على شرح األمشوين، ج)١(
 .   ، سياسي٤١٤الوثائق السياسية، مكاتبة عمر وسعد يف  أمر القادسية، ص )٢(

)١٢٨( 



 

  : يوضح بناء اجلملة سطحاً) أ(والشكل 

                    
  أداة توكيد

  ) نَّأ( 
 )جار وجمرور(خرب مقدم+        

  )هاء الغائبة+ الم اجلر(    
  
  )مجلة موصولية(اسم +

                    
 ضمري املوصول+    

  ) ما(        
جار وجمرور مضاف ومضاف إليه  +  

  )هاء الغائب + بعد (        

  : يوضح بناء اجلملة عمقاً) ب(والشكل 

                    
  أداة توكيد

  ) نَّأ( 
         

  )مجلة موصولية(اسم +           
  

  )جار وجمرور(خرب +    
                    

 ضمري املوصول 
  )ما(    

 ظرف مضاف
  )بعد(    

 مضاف إليه 
  )هاء الغائب( 

  )هاء الغائب)   + (الم اجلر(      

قد ) اجلار وارور(أن اخلرب ) أ(ويالحظ يف الشكل . يالحظ أنّ اسم أن مجلة موصولية    
جوازاً، للعناية واالهتمام، واجلملة مؤكدة توكيداً ) اجلملة املوصولية(على االسم تقدم 

  .استحسانياً

لَم وعاجلملة املؤكدة يف حمل نصب سدت مسد مفعويل ا .  

  . توكيد نسبة اخلرب إىل املبتدأ توكيد استحسانياً يف الزمن املستقبل: وأفاد التركيب

  

  )مجلة فعلية(خرب + اسم معرف بأل + أنّ  ):٧(النمط 

   :هما مجلة فعلية فعلها مضارعائل املدروسة يف مجلتني اخلرب فيورد هذا النمط يف الرس

  

)١٢٩( 



 

خرب مجلة + مضاف إليه + ظرف زمان مضاف + اسم معرف بأل + أنّ ): ١(الصورة
مجلة + أداة عطف ) + مجلة امسية معطوف عليها(حال + نائب فاعل + فعل مضارع (فعلية 
  .عطوفةامسية م

 #أنّ الشهداء يوم القيامة ) صلى اهللا عليه وسلم(وقد أخربنا الصادق املصدوق حممد
  . )١(هم تشخب دماًداجويوفهم على عواتقهم وأحيشرون وس

                    
  أداة توكيد

  ) نَّأ( 
 اسم معرف بأل 

  ) الشهداء(      
  ظرف زمان مضاف+

        )يوم(  
  مضاف إليه +      

  )القيامة(        
  مجلة فعلية +

                    
 فعل مضارع مبين للمجهول

  )يحشر(       
 نائب فاعل

 )واو اجلماعة(
 مجلة حالية من واو اجلماعة معطوف عليها +  

  ) وسيوفهم على عواتقهم(        
                    

 أداة عطف+   
  )الواو(    

  مجلة امسية معطوفة +            
  ) دماً خبشهم تداجووأ(         

      : يوضح بناء هذه اجلملة عمقاً) ب(والشكل 

 خرب مجلة فعلية+                                     اسم معرف بأل +أداة توكيد              
                  

  فعل مضارع مبين للمجهول )الشهداء(       ) نّأ(  
  )يحشر(       

  فاعلنائب              
  )واو اجلماعة(           

                    

       )وسيوفهم على عواتقهم(مجلة حالية من واو اجلماعة معطوف عليها+
                    

  أداة عطف+
  )الواو(    

 مجلة امسية معطوفة+  
  )ب دماًداجهم تشخووأ(

  ظرف زمان مضاف+
        )يوم(  

  مضاف إليه  
  )القيامة(   

                                                 
، نصح ٣٧٦ئق السياسية، كتاب أيب بكر إىل خالد ومن معه باليمامة يسريهم إىل العراق، صالوثا )١(

 .    سياسي+ وإرشاد 

)١٣٠( 



 

  . اسم أنّ معرف بأل وأنّ اخلرب مجلة فعلية فعلها مضارع مبين للمجهوليالحظ أنّ 

املضاف إليه وقد تقدما + بالظرف املضاف مضموا كما يالحظ أن اجلملة قد ختصص 
  . على مجلة اخلرب جوازاً للعناية واالهتمام وحكم تقدمهما جائز

ن ومعموالها يف حمل نصب سدت وأ. يف الزمن املستقبل واجلملة مؤكدة توكيداً استحسانياً
  . مسد مفعويل أخرب الثاين والثالث

  . توكيد نسبة اخلرب إىل املبتدأ يف الزمن املستقبل: وأفاد التركيب

   ):٢(الصورة

   . مضارعخرب مجلة فعلية فعلها + صفة + اسم معرف بأل موصوف + أنّ 

  : وردت هذه الصورة يف الرسائل املدروسة يف مجلة واحدة هي

  .)١(أنّ الفئة القليلة تغلب الفئة الكثرية بإذن اهللا: وقد أنبأنا اهللا تعاىل ـ١

  : يوضح بناء هذه اجلملة سطحاً) أ(والشكل 

                  

  أداة توكيد
  ) نّأ( 

 اسم معرف بأل العهدية موصوف 
  ) الفئة(            

  صفة         
  )القليلة(       

   

  خرب مجلة  فعلية فعلها مضارع+                                                                   
                    

  فعل مضارع
  )تغلب(

 فاعل    
   (....)  

 مفعول به 
  موصوف  

  )الفئة(   

 صفة   
  )الكثرية(  

  جار وجمرور مضاف[+

  ) بـ إذن(     
خرجا  مضاف إليه+   

   ]إىل معىن الدعاء

  )لفظ اجلاللة اهللا(

  

  

                                                 
 .    ، سياسي٤٠٢الوثائق السياسية، مكاتبة بني يزيد بن أيب سفيان وأيب بكر، ص )١(

)١٣١( 



 

  : يوضح بناء هذه اجلملة عمقاً) ب(والشكل 

                  

  أداة توكيد
  ) نَّأ( 

 اسم معرف بأل العهدية موصوف 
  ) الفئة(            

  صفة         
  )القليلة(       

   

  ارعخرب مجلة  فعلية فعلها مض+                                                                    
                    

  فعل مضارع
  )تغلب(

 فاعل    
  )هي(   

 مفعول به 
  موصوف  

  )الفئة(   

 صفة   
  )الكثرية(  

 جار وجمرور مضاف[+
  ) بـ إذن(     

خرجا  مضاف إليه+   
   ]إىل معىن الدعاء

  )لفظ اجلاللة اهللا(

. لة الفعلية والثاين أنّيالحظ أنّ اجلملة االمسية مؤكدة مبؤكدين األول قد الداخلة على اجلم
الوحدة + وكما يالحظ أن الفاعل مل يظهر يف بناء السطح دل عليه يف بناء األعماق السياق 

الفاعل مفرد مؤنث  مما يشري إىل أنّ) تغلب(وهي الصقة أمامية يف أول الفعل ) التاء(الصرفية 
املفعول به بالصفة  قيدما  ت، ك)القليلة(بالصفة  كما يالحظ أنّ اسم أن تقيد). هي(غائبة لل
املضاف إليه، والذي خرج إىل + د مضمون اجلملة باجلار وارور املضاف يقتو، )الكثرية(

  ). بإذن اهللا(معىن الدعاء يف قوله 
  ).الثاين والثالث(معموالها يف حمل نصب سدت مسد مفعويل أنبأ  وأن

يف مقام الرد على من تردد عن  قطعياًداً توكيد نسبة اخلرب إىل املبتدأ توكي: وأفاد التركيب
  . قتال الروم لقلة العدد

  ):٨(النمط 
خرب مجلة فعلية خربية منسوخة + مضاف إليه مقترن بأل + اسم مضاف + أنّ + أداة تعليل 

  . منفية
  : يف مجلة واحدة هي ورد هذا النمط

  . )١(ء ليس يشبه احلدودألن حد األنبيا ؛هاين فيها ألمرتك بقتلتفلوال ما قد سبق# 

  

                                                 
 .     ، اجتماعي٣٥٨الوثائق السياسية، كتاب أليب بكر إىل املهاجر، ص )١(

)١٣٢( 



 

  : يوضح بناء هذه اجلملة سطحاً) أ(والشكل 
         

  أداة تعليل 
 ) الالم(

 أداة توكيد     
 )نَّأ(      

  اسم مضاف        
       )حد( 

  مضاف إليه معرف بأل اجلنسية  

 )األنبياء(          
 خبر جملة فعلية           :         خرب مجلة  خربية امسية منسوخة منفية+

          
 أداة نفي حمولة عن الفعلية

 )ليس(         
 اسم+ 
 )…(.. 

 فعل مضارع
 )يشبه(  

  فاعل+        
     )…… ( 

  مفعول به +   
 )احلدود(   

  : يوضح بناء هذه اجلملة عمقاً) ب(والشكل 
         

  أداة تعليل 
 ) الالم(

 أداة توكيد     
 )نّأ(      

  اسم مضاف        
       )حد( 

  مضاف إليه معرف بأل اجلنسية  

 )األنبياء(          
 خبر جملة فعلية:                     خرب مجلة  خربية امسية منسوخة منفية+

          
 أداة نفي حمولة عن الفعلية

 )ليس(         
 اسم+ 
 )هو( 

 فعل مضارع
 )يشبه(  

  فاعل+        
 ) هو(        

  مفعول به +   
 )احلدود(   

حيث قال أبوبكر ألمرتك بقتلها؟ . يالحظ أنّ اجلملة االمسية مؤكدةٌ بأنَّ توكيداً استحسانياً
معظم حرمة األنبياء لبيان . فيأيت اجلواب مؤكداً توكيداً استحسانياً )١(فيتبادر إىل الذهن ل

  . ة املعتربة بل هم أشد حرمةاحلرم وأم ليسوا كبقية البشر يف
   . وأنّ ومعموالها يف تأويل مصدر يقع جمرور بالم التعليل

ما ضمري إاملخاطب و ضمريما إما ضمري الشأن وإ(اسم + أداة توكيد أنّ   ):٩(النمط 
  . ما مجلة فعلية فعلها ماضٍواخلرب إما مجلة شرطية وإ. اطبنياملخ

  : آلتيةا هذا النمط توزعته الصور

  . خرب مجلة شرطية+ اسم ضمري الشأن + ـ أنّ ١

  

                                                 
عبد القاهر بن عبد الرمحن بن حممد اجلرجاين النحوي،  الطبعة الثالثة، قرأه وعلق  اإلعجاز، دالئل)١(

 .     ٣١٥،  ص)م١٩٩٢/ هـ ١٤١٣دار املدين، : جدة(حممود حممد شاكر، : عليه

)١٣٣( 



 

  : وردت هذه الصورة يف الرسائل املدروسة يف مجلة واحدة هي

١ـ فقد علمتم أن فظُهحمل يؤمنه فهو خائف، من مل ي نه من مل يؤمن باهللا فهو ضالٌ، وم
ي، ومن مل يرزقه فهو اهللا فهو ضائع، ومن مل يصدقه فهو كاذب، ومن مل يسعده فهو شق

  . )١(حمروم ومن مل ينصره فهو خمذول

  : يوضح بناء هذه اجلملة سطحاً) أ(والشكل 

         

  أداة توكيد
 ) أن(

 اسم ضمري الشأن     
 )ـه(           

 
    خرب مجليت الشرط واجلواب معطوف عليها      + 

          
  أداة شرط جازمة

    )نم( 
 أداة نفي+  
 )مل( 

فعل مضارع فعل
  الشرط

 )يؤمن(

  فاعل+
 (....) 

  جار وجمرور+   
)لفظ اجلاللة+باء اجلر (

  أداة ربط+ 
 )الفاء( 

)            مجلة امسية خربية مثبتة(مجلة اجلواب +                                                         
          

 مبتدأ  
 )ضمري الغائب املفرد هو( 

  خرب+   
 )ضالٌ(  

  فاعل السم الفاعل+      
         (.......) 

ومن مل يؤمنه اهللا فهو خائف، معطوف عليها (مجلة شرطية معطوفة ) + الواو(أداة عطف + 
وف ومن مل حيفظه اهللا فهو ضائع، معط(مجلة شرطية معطوفة ) + الواو(أداة عطف + أيضاً 
+ معطوف عليها ) ومن مل يؤمنه فهو خائف(مجلة شرطية معطوفة + أداة عطف ) + عليها

أداة عطف + معطوف عليها ) ومن مل حيفظه فهو ضائع(مجلة شرطية معطوفة + أداة عطف 
مجلة + أداة عطف + معطوف عليها ) ومن مل يصدقه فهو كاذب(مجلة شرطية معطوفة + 

مجلة شرطية + أداة عطف + سعده فهو شقي معطوف عليها شرطية معطوفة ومن مل ي
ومن (مجلة شرطية معطوفة + أداة عطف + معطوف عليها ) ومن يرزقه فهو حمروم(معطوفة 

  ). مل ينصره فهو خمذول

                                                 
 .      ، نصح وإرشاد٣٤٧الوثائق السياسية، كتاب أيب بكر إىل عامة بين أسد، ص )١(

)١٣٤( 



 

يالحظ أنّ اسم أنّ ضمري الشأن وأنّ اخلرب مجلة شرطية عطفت عليها ست مجل شرطية 
  . اًعة خربمؤكدة ملعىن اجلملة الشرطية الواق

كما يالحظ أنّ الفاعل يف مجلة اخلرب مل يظهر يف بناء السطح دلّ عليه يف بناء األعماق 
أنه  إىلمما يشري ) يؤمن(وهي الصقة أمامية يف أول الفعل ) الياء(الوحدة الصرفية + السياق 

  ). هو(مفرد مذكر غائب تقديره 

،  )من مل يؤمنه اهللا فهو خائف(مجليت ول به على الفاعل وجوباً يف كما يالحظ تقدم املفع
؛ ألن املفعول به ضمري متصل والفاعل اسم ظاهر وجاء )ومن مل حيفظه اهللا فهو ضائع(

هو حمور اهتمام للعناية واالهتمام بأمر الشخص الضال أو املرتد و ضمرياً متصالًباملفعول به 
  . هكتاباخلليفة يف 

رطية املعطوفة على بعضها مل يظهر يف بناء السطح كما يالحظ أن الفاعل يف بقيه اجلمل الش
الوحدة الصرفية الياء وهي الصقة أمامية يف أول األفعال + دلّ عليه يف بناء األعماق السياق 

يعود على لفظ ) هو(مما يشري إىل أنه مفرد مذكر غائب ) يصدق، يسعد، يرزق، ينصر(
  ). اهللا(اجلاللة 

فاعل الواقع خرباً يف مجلة اجلواب واجلمل املعطوفة على الفاعل السم ال كما يالحظ أنَّ
الوحدة + مجليت الشرط واجلواب مل يظهر يف بناء السطح دلَّ عليه يف بناء األعماق السياق 

السابقة  لة عنها أمساء الفاعلني يف اجلملالصرفية الياء وهي الصقة أمامية يف أول األفعال احملو
  ). شقىيضلُّ، خياف، يضيع، يكذب، ي(

من مل "الشرط  الواقعني خرباً عن املبتدأ يف جواب ملفعولالفاعل المسي انائب ويالحظ أن 
يف بناء  يف بناء السطح دلّ عليه ، مل يظهر"يرزقه فهو حمروم ومن مل ينصره فهو خمذول

 بنينيامل لني املاضينيالوحدة الصرفية الياء وهي الصقة أمامية يف أول الفع+ األعماق السياق 
  ). يحرم، يخذَل(املفعول  للمجهول واحملول عنهما امسا

  

)١٣٥( 



 

ن اخلطاب موجه للمرتدين أل ؛أنَّ+ قد : كما يالحظ أنّ اجلملة مؤكدة وجوباً مبؤكدين مها
  . واحد مؤكدن منكرون فكان خطاب اخلليفة مالئماً حلالتهم ومؤكداً بأكثر من واملرتدو

ضال يف حمل نصب مفعول به للفعل علم مبعىن عرف،  أنه  من مل يؤمن باهللا فهو: ومجلة
ملن يقع له الشرط يف وقوعاً ثابتاً وتفيد وقوع اجلواب . املستقبل: وزمن التراكيب السابقة 

  .)١(الزمن املستقبل

  

   ):٢(الصورة 

  . خرب مجلة شرطية+ اسم ضمري املخاطبني أو املخاطب + أنّ 

  : وردت هذه الصورة يف مجلتني منها

  ):أ(الصورة

فاعل ضمري + فعل ماض + أداة شرط (خرب مجلة شرطية + ضمري املخاطبني متصل + أنّ  
تصل املفاعل ضمري املخاطبني ) + فعل ماض(مجلة اجلواب + مفعول به + املخاطبني املتصل 

  ). ضمري الغائب املتصل(مفعول به + 

  : وردت هذه الصورة يف الرسائل املدروسة يف مجلة واحدة هي

  . )٣(أنكم إذا لقيتم العدو هزمتموه )٢(إني قد أُلقي يف روعي# 

  

  

                                                 
 .       ١٧٤كما إبراهيم بدري، ص.حو العريب، دالزمن يف الن: انظر )١(
انظر لسان العرب، . القلب والعقل، ووقع ذلك يف روعي أي نفسي وخلدي وبايل: الروع بالضم )٢(

،ويف احلديث املرفوع إنّ يف كلِّ أمة محدثني ومروعني، فإن يكن يف هذه ١٣٧، ص٨البن منظور ج
 ...)).األمة منهم حمدث، 

 .        ، نصح وإرشاد٤٠٩وثائق السياسية، كتاب اخلليفة عمر إىل سعد بن أيب وقاص، صال )٣(

)١٣٦( 



 

  : والشكل اآليت يوضح بناء هذه اجلملة سطحاً وعمقاً

         

  أداة توكيد
 ) أن(

 اسم ضمري املخاطبني املتصل+   
 )ميم اجلمع + كاف اخلطاب (   

  

 خرب مجلة شرطية +                                                      
          

  أداة شرط غري جازمة
 )إذا(    

 فعل ماضٍ+    
 )لقي(       

  فاعل ضمري املخاطب املتصل+  
 )ميم اجلمع+بخاطتاء امل(          

  مفعول به+     
 )العدو(       

 مجلة جواب الشرط+           
          

  فعل ماض   
 )هزم(    

  فاعل ضمري املخاطبني املتصل+              
 )تولدة عن إشباع الضماملواو +ميم اجلمع+تاء اخلطاب( 

  مفعول به +             
 )هاء الغائب(            

  . عماقبناء األ قفملة قد وااجليالحظ أنّ بناء السطح يف هذه 

فقد ينكر منكر ما متع . أنّ+قد+إنّ: ويالحظ أن هذه اجلملة مؤكدة بثالثة مؤكدات هي
فاخلليفة على ثقة كاملة . والتوفيق والصواب. هللا به عمر بن اخلطاب من البصرية النافذةا

ترك الشك، الصدق يف التعامل مع  األعداء : هيو مع األخذ باألسباب. هللا للمؤمننيبنصر ا
  . الوفاء وعدم الغدر+ عطاهم املسلمون األمان أإذا 

  ) ). يقلْأُ(ها يف حمل رفع نائب فاعل للفعل يومعمول أنّ(ويالحظ أنّ 

توكيد نسبة اخلرب  إىل املبتدأ توكيداً واجباً يف الزمن املاضي واملمتد إىل : وأفاد التركيب
  .املستقبل

  

  

  

  

)١٣٧( 



 

   مجلة فعلية فعلها ماضٍ خرب+ اسم ضمري املخاطب املتصل +  أنّ ):٣: (الصورة

  : دروسة يف مجلة واحدة هيوردت هذه الصورة يف الرسائل امل

  .)١(وذكرت أنك وجهت اخليول حنو البالد اليت فيها ملك الرومِ ومجوعهم/ ١

  : والشكل اآليت يوضح بناء هذه اجلملة سطحاً وعمقاً

         

  أداة توكيد
 ) أنّ(

 )ضمري املخاطب املتصل(اسم+  
 )ك(              

  

 خرب مجلة فعلية خربية مثبتة+                                                      
          

  فعل ماض  
 )وجه(    

 فاعل+     
 )تاء املتكلم(  

 مفعول به+ 
 )اخليول(   

 ظرف مكان مضاف 
  )حنو(    

  مضاف إليه مقترن بأل موصوف
 )البالد(         

 )مجلة موصولية(صفة +    
          

  ملك الروم ومجوعهم اليت فيها

يداً وأنّ اجلملة مؤكدة بأنّ توك. يالحظ أن بناء السطح وافق بناء األعماق يف هذه اجلملة
والزمن . املضاف إليه املوصوف+ ملة بالظرف املضاف وختصص مضمون اجل. استحسانياً

  . )٢(للجملة من خالل السياق،الزمن املاضي

  . ذكر واجلملة يف حمل نصب مفعول به للفعل

  

  

  

                                                 
 .         ، سياسي٤٦٩الوثائق السياسية، كتاب عمر يف جواب كتاب أيب عبيدة السالف ، ص )١(
 .          ١١٥الزمن يف النحو العريب، ص )٢(

)١٣٨( 



 

  الثالث بحثامل
 اجلملة اخلربية االمسية املؤكدة بلكن  

  ) .مجلة فعلية(خرب + ل اسم معرف بأ+ لكن  ): ١(النمط 
  : هذا النمط يف الرسائل املدروسة يف مجلة واحدة هي ورد
١ /طةخي مل أعزلْ خالداً عن سإن ١(وال خيانة ولكن( فتنوا به، فخشيت الناس)كلوا أنْ  )٢وي

  . )٣(إليه ويبتلوا
         

 توكيدواستدراك  حرف
)لكن ( 

 اسم معرف بأل اجلنسية+
 )الناس(              

  

 فعلها ماضٍ معطوف عليها مثبتةخرب مجلة فعلية +                                                 
          

 فعل ماضٍ مبين                 
 )فُتن(للمجهول                

 فاعلنائب+ 
)واو اجلماعة( 

  جار وجمرور+   
  )به(         

     
 

 مجلة خربية فعلية مثبتة فعلها ماض معطوفة+
          
 فعل ماض فاء السببية      

 )خشى(
 فاعل+   
 )تاء املتكلم(  

  مفعول به            
  فعليةتركيب مصدري حمول عن مجلة 

 
          

  حرف مصدري
 )أن(

فعل مضارع  مبين
  للمجهول

 )يوكل(

  نائب فاعل        أداة عطف
 )الواو)       (واو اجلماعة(

فعل مضارع مبين 
  للمجهول معطوف

)بلَىتي( 

  نائب فاعل      
)واو اجلماعة(     

  .يالحظ أنّ بناء السطح وافق بناء األعماق يف هذه اجلملة

                                                 
            ٣٢١، ٣٢٠، ص١زل خالد بن الوليد، جالوثائق السياسية، كتاب عمر إىل اَألمصار يف ع )١(
 .            ١٨٥، ص١، وذلك غالب يف الفاء مجلة أو صفة، انظر مغين اللبيب،ج)تفيد السببية(الفاء العاطفة )٢(
)٣( حاشية الصبان على ٣٢١، ٣٢٠،ص١مغين اللبيب عن كتب األعاريب جـ: انظر حول لكن ،

وكتاب . ١٢٩، ص١ية  اخلضري على شرح ابن عقيل، جوحاش. ٢٧١، ص١شرح األمشوين، ج
، ٣٤٨ورصف املباين يف شرح حروف املعاين، ص. ١٣٣معاين احلروف أليب احلسن الرماين، ص

٣٤٩  . 

)١٣٩( 



 

  . حظ أن اجلملة مؤكدةٌ بلكن اليت تفيد االستدراك مع التوكيد يف هذه اجلملةيالو
فأكدت أن . مع توكيد هذه النسبة قبلهافيالحظ أا نسبت ملا بعدها حكماً خمالفاً حلكم ما

ب عزل خالد عن قيادة اجليش افتتان الناس به واعتقادهم أن النصر معه وأنه القائد الذي بس
اخلليفة من اتكال اجليش اإلسالمي على هذا وعدم األخذ باألسباب مما  وخوف. ال يهزم

  . لبتقوزمن هذه اجلملة الزمن املاضي املمتد إىل املس. يؤدي إىل اهلزمية
مجلة فعلية فعلها ماض معطوف (خرب ) + ضمري الغائبني املتصل(اسم + لكن  :)٢(النمط
  ). ةعطوفم(ضٍ مجلة فعلية فعلها ما+ أداة عطف ) + عليها
  : يف الرسائل املدروسة يف مجلة واحدة هي نمطال هذا ورد
وا ملصيبتهم، ولكنهم تأسوا م، وجاهدوا وال وهن الذين بقُوا من بعدهم، وال استكان/ ١

  . )١(يف سبيل اهللا من خالفهم منهم وفارق دينهم
  : والشكل اآليت يوضح بناء هذه اجلملة سطحاً وعمقاً

         

داة استدراك أ
 ) لكن(وتوكيد 

 اسم ضمري الغائبني املتصل+
 )ميم اجلمع+ هاء الغائب (

 
 خرب مجلة خربية فعلية مثبتة فعلها ماضٍ معطوف عليها+ 

          
  فعل ماض  

 )تأسى(   
 فاعل+    
)واو اجلماعة( 

 جار وجمرور+ 
هاء +ء اجلر با( 

 )ميم اجلمع+ الغائب

  أداة عطف+ 
  )  الواو(   

  مجلة فعلية معطوفة       
وجاهدوا يف سبيل اهللا من (

 )نهمخالفهم منهم وفارق دي
الحظ وي. يالحظ أنّ اجلملة مؤكدةٌ بلكن اليت تفيد االستدراك مع التوكيد يف هذه اجلملة

حلكم ما قبلها،مع توكيد هذه النسبة فأكدت عدم  اًالفأا نسبت ملا بعدها حكماً خم
ني يف عملهم وأمورهم كلها بسبب فقدهم للمجاهدين السابق(ااهدين املسلمني  )٢(ضعف

  م يف ساحات ـهن سبق، اقتدوا مبسـة بل على العكيبصيف سبيل اهللا وعدم خضوعهم للم
  

                                                 
 .           ، سياسي٤٧٧الوثائق السياسية، كتاب عمر إىل أيب عبيدة يف جواب كتابه، ص )١(
 .            ٤٥٣، ص١٣كذلك يف العظم وحنوه، انظر لسان العرب، جالضعف يف العمل واألمر، و: الوهن )٢(

)١٤٠( 



 

نصر بعد بوإميان من قبل ومن  اتاملخالفني واملرتدين عن الدين، بصرب وثب اجلهاد فجاهدوا
  . )١(اهللا هلم
  . الزمن املاضي: جلملةوزمن ا
رف ح+ مضاف إليه + مضاف ) جار وجمرور(خرب) + ضمري(اسم + لكن  :)٣(النمط

+ مضاف معطوف  اسم+ حرف عطف + ليه مضاف ع+ اسم مضاف معطوف + عطف 
  .مضاف إليه+ اسم مضاف معطوف + حرف عطف + مضاف إليه 
 حول وال قوة، ولكنه بعون اهللا وال عدة وال ا أنكم مل تظهروا على عدوكم بعددمثَّ اعلمو

  .    )٢(ونصره ومنه وفضله
                     : والشكل اآليت يوضح بناء اجلملة سطحاً وعمقاً

  : امسية مؤكدة بلكنخربية مجلة  
         

  أداة استدراك     
 )لكن(وتوكيد   

 )شأنضمري ال(اسم+   
 )ـه(           

  خرب جار وجمرور  +
 )بعون(مضاف   

 مضاف إليه + 
 )اهللا(      

حرف +   
 )الواو(عطف 

         

اسم معطوف +
 )نصر(مضاف 

 مضاف إليه+
 )هاء الغائب(

  حرف عطف +
 )الواو(

اسم معطوف 
 )من(مضاف 

  مضاف إليه
 )هاء الغائب(

         

  حرف عطف+
 )الواو(

 اسم معطوف مضاف+   
 )فضل(           

  ه مضاف إلي+
 )هاء الغائب(

  

كما يالحظ أنّ : يالحظ يف الشكل السابق أنّ بناء السطح وافق بناء األعماق يف هذه اجلملة
حيث نسبت ملا بعدها حكماً خمالفاً . اجلملة مؤكدةٌ بلكن اليت تفيد االستدراك مع التوكيد

مت بعون اهللا ونصره  فأكدت أنَّ الظهور على األعداء. ما قبلها مع توكيد هذه النسبةحلكم 
  . ومنه وفضله وليس بالقدرة املادية واملعنوية البشرية احملدودة

                                                 
 .            ٣٦٥، ص١٣ج: اخلضوع، لسان العرب: االستكانة )١(
، )جواب كتاب إليه(الوثائق السياسية، كتاب عمر بن اخلطاب إىل أيب عبيدة رضي اهللا عنهما  )٢(
 .             ، سياسي٤٨١ص

)١٤١( 



 

  الرابع بحثامل

  اجلملة االمسية املؤكدة بالقصر

  .احلبس: القصر يف اللغة
والشيء األول هو املقصور، والثاين  ختصيص شيء بشي بطريق خمصوص،: ويف االصطالح 

صر، واملراد بتخصيص الشيء بالشيء خصوص هو أدوات القيه، والطريق املعل هو ا ملقصور
إثبات أحدمها لآلخر ونفيه عن غريه، وذا تكون مجلةُ القصر يف قوة مجلتني ويكون القصر 

كني الكالم وتقريره يف طريقاً من طرق اإلجياز، ومن أغراض القصر أيضاً أنه قد يقصد به مت
العطف بال وبل، لكن، والنفي : طرق منها ، وللقصرإنكار وشكمن فع ما فيه الذهن، لد

  .)١(واالستثناء، وإنما، والتقدمي
   :أسلوب القصر بإمنا): ١(النمط
) ) + نكرة موصوف(خرب ) + ضمري(مبتدأ (مجلة امسية+ أداة قصر مركبة :)١(الصورة

  ). جار وجمرور(صفة 
  : وردت هذه الصورة يف الرسائل املدروسة يف مجلة واحدة هي

  . )٣(أنت رجلٌ منهم غري أنّ اهللا جعلك أثقلهم محالً )٢(افإمن/ ١
  : يوضح بناء هذه اجلملة سطحاً وعمقاً) أ(والشكل 

          

  أداة قصر مركبة
 )إنما(    

 )ضمري خماطب(مبتدأ+   
 )أنت (          

  خرب نكرة+   
 )رجل(   

  جار وجمرور+ 
 )ميم اجلمع+هاء الغائب+من(

         

  مضاف مستثىن+
      )غري( 

 مضاف إليه املصدر املؤول من+   
 )أثقلهم محالً كأنّ اهللا جعل(     

  

                                                 
 .              ٢٥ـ ٣، ص٢ع بغية اإليضاح، جانظر حول هذا املوضو )١(
. ٢٢٠، ص٢ج: شروح التلخيص: األصل يف إنما أن تستعمل فيما ال ينكره املخاطب، انظر )٢(

 .  ٢٠٤، ٢٠٣وانظر حول إنما رصف املباين يف شرح حروف املعاين، ص
 . ، اجتماعي٤٣٦الوثائق السياسية، كتاب عمر إىل أيب موسى، ص )٣(

)١٤٢( 



 

ج على الصفة، وهذا من خرو ظُ أنّ اجلملة االمسية مؤكدة بالقصر وهنا قصر املوصوفيالح
ن وإ) رجالً من املسلمني(ه وهو كون: احلكم يف هذا املثالالكالم على غري مقتضى الظاهر ف

 وملبسه هيف مأكلهو وأهله، ولكن بسبب ظهور عالمات تفرد ا كان معلوماً للمخاطب، 
رجالً من املسلمني، إذ موجب علمه  هكونب. لمهدون سائر املسلمني، ولعدم عمله مبوجب ع

مرتلة اهول، واستعمل  نزلذا أن ال مييز نفسه عن بقية املسلمني يف كل أمر من أموره، 
  . نما على خالف مقتضى الظاهرفيه إ

ن كان له إوهنا توبيخ من اخلليفة أليب موسى األشعري، ويؤكد أنه رجلٌ من املسلمني، و
 فأتى باالستثناء. اكليف وليست تشريفميزة فامليزة اليت تفرد ا عن سائر املسلمني، ميزة ت

  . أثقلهم محالًغري أنّ اهللا جعلك منهم  فإمنا أنت رجلٌ: تصل حيث قالالتام امل
  : والتركيب الداليل ذه اجلملة يوضحه الشكل اآليت

         

  أدة قصر مركبة+
 )إمنا(      

 راملقصو+   
 )املبتدأ أنت(    

 عليهراملقصو  
 )رجلٌ منهم(   

 

مضاف + مضاف ) جار وجمرور(خرب + مبتدأ معرف بأل + أداة قصر مركبة  ):٢(الصورة
  ). مصدره بإذا الشرطية الظرفية(طية مجلة شر+ إليه 

  : وردت هذه الصورة يف الرسائل املدروسة يف مجلة واحدة هي
  . )١(يف أرضنا فأولئك عليهم العشور أهل احلرب إذا استأذنوا أن يتجروا إمنا العشور على

  : والشكل اآليت يوضح بناء هذه اجلملة سطحاً وعمقاً
         

  أداة قصر مركبة
    )ماإن( 

 مبتدأ معرف بأل+   
 )العشور(          

  خرب جار وجمرور مضاف+
 )على أهل(   

  مضاف إليه+      
 )احلرب(        

         

    . )٢(شرطية مصدرة بإذا الظرفية الشرطيةمجلة + 

                                                 
 .  ، اجتماعي٤٢٢ئق السياسية، كتاب عمر إىل سعد حني افتتح العراق، صالوثا )١(
وألجل ذلك غلب لفظ املاضي مع إذا، ألن الفعل بعدها ... تستعمل يف األمر ازوم به، : إذا )٢(

  .جمزوم به فاستعمل فيه ما ينبئ عن حتققه؛ ألن املستقبل إذا قصد حتققه يؤدى بلفظ املاضي
 .  ٤٠، ص٢ص، جشروح التلخي: انظر



 

 )يف أرضنا فأولئك عليهم العشورإذا استأذنوا أن يتجروا(

اً مقيداً ا يالحظ قصر الصفة على املوصوف قصر، وهنيالحظ أنّ اجلملة مؤكدة بالقصر
وهذا األسلوب يوجب إثبات احلكم للمذكور ونفيه باجلملة الشرطية يف الزمن املستقبل، 

   . عما عداه

  : والشكل اآليت يوضح التركيب الداليل هلذه اجلملة

  أداة قصر مركبة
 )إنما(    

 املقصور+          
 )شورالع(          

  املقصور عليه+    
 )على أهل احلرب(    

 

مضاف + جار وجمرور مضاف (خرب + مبتدأ ضمري إشارة + أداة قصر مركبة  ):٣(الصورة
  ). مجلة شرطية مصدرة بإذا الشرطية الظرفية) + إليه

  : وردت هذه الصورة يف الرسائل املدروسة يف مجلة واحدة، وهي

إذا كانت الرغبة والرهبة رغبة الناس بعضهم إىل بعض ورهبة إنما ذلك يف آخر الزمان / ١
  . )١(الناس بعضهم من بعض

  : يوضح بناء هذه اجلملة سطحاً وعمقاً) أ(والشكل 

         

  أداة قصر مركبة
 )إنما(    

 )ضمري إشارة(مبتدأ+   
 )كاف اخلطاب+ الم البعد +ذا(

  خرب جار وجمرور مضاف+
 )يف آخر(       

  مضاف إليه+      
 )الزمان(        

         

 .شرطية مصدرة بإذا الظرفية الشرطيةمجلة +
 )إذا كانت الرغبة والرهبة رغبة الناس بعضهم إىل بعض ورهبة الناس بعضهم من بعض(

  
يالحظ أن اجلملة مؤكدة بالقصر؛ وهنا قصر املوصوف على الصفة قصراً مقيداً جبملة 

  . ذا الشرطية الظرفيةرة بإدالشرط املص

                                                 
 .   ، نصح وإرشاد٤٦١الوثائق السياسية، كتاب عمر يف جواب كتاب أيب عبيدة ومعاذ، ص )١(

)١٤٣( 

)١٤٤( 



 

  : الداليل للجملة يوضحه الشكل اآليت تركيبال
         

  أداة قصر مركبة
 )إنما(    

 املبتدأراملقصو+     
 )ذلك(         

  عليه اخلربراملقصو+
 )يف آخر الزمان(   

      

ملة د للجييِالتقْ+ ) آخر الزمان(رائن اللفظيةدلّ على ذلك الق. وزمن اجلملة الزمن املستقبل
الشرطية الظرفية، واليت تشري إىل وقوع هذا األمر وقوعاً  )١(صدرة بإذاباجلملة الشرطية امل
للسريرة وذلك  من الناس إخواناً للعالنية أعداد ن، حينما يكون مجاعةحمققاً يف آخر الزما

  . من بعضحني تكون الرغبة رغبة الناس بعضهم إىل بعض والرهبة رهبة الناس بعضهم 
  ): ٤(الصورة 

  ). جار وجمرور(خرب + مضاف إليه + مبتدأ مضاف + أداة قصر مركبة 
  : وردت هذه الصورة يف مجلة واحدة هي

١ / نمإال الس فإياك يا عبد اهللا أن تكون مبرتلة البهيمة مرت بواد خصيب فلم يكن هلا هم
نم٢(وإمنا حتفها يف الس( .  

  : ء اجلملة سطحاً وعمقاًيوضح بنا) أ(والشكل 

         

  أداة قصر مركبة
 )إنما(    

 مجلة امسية+           
  مضاف إليه + مبتدأ مضاف             
 )هاء الغائب)                 (حتف(  

 )جار وجمرور(خرب +
 )يف السمنِ(     

      

معىن اهلالك ملن ى الصفة لتأكيد يالحظ أنّ اجلملة مؤكدة بالقصر، وهنا قصر املوصوف عل
ويالحظ أن املبتدأ . ذلكب ون العناية بغذاء الروح والرضىاء اجلسد ورفاهيته ديعىن بغذ

                                                 
،حيي بن محزة بن علي بن إبراهيم كتاب الطراز املتضمن ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز)١(

لتسهيل ، وشرح ا٢٢٢، ص٢ج) م١٩٨٢/هـ١٤٠٢دار الكتب العلمية، : بريوت(العلوي اليمين، 
 ).    إذا الشرطية خمتصة بالتعليق على املقطوع بوقوعه حقيقة أو حكماً(، ٨٠، ص٣البن مالك، ج

  . ، اجتماعي٤٣٧الوثائق السياسية، كتاب عمر إليه أيضاً، ص )٢(
نم٢١٨، ص١٣لسان العرب، ج: نقيض اهلزال، انظر: الس .  
فوف، واحلتف: احلتتح هعم٣٨، ص٩لسان العرب، ج: انظر اهلالك،: املوت وج . 

)١٤٥( 



 

الحظ أدب اخلطاب حني قال. أضيف إىل فاعله )١(مصدرفإياك يا عبد اهللا أن تكون : وي
له من الفعل الذي يشبه  مبرتلة البهيمة، ومل يقل كالبهيمة، تكرمياً لإلنسان املسلم، وحتذيراً

  . فعلَ من كرمه اهللا عليه بالعقل

  : أما التركيب الداليل للجملة فيوضحه الشكل اآليت

         

  أداة قصر مركبة
 )إنما(    

  )املضاف إىل فاعلهاملبتدأ املصدر(املقصور+  
 )حتفها(            

  )اخلرب(املقصور عليه +              
 )يف السمنِ(                
      

  :أسلوب القصر بالنفي واالستثناء): ٢(النمط
بدل + غاة أداة استثناء مل+ فاعل + خرب + اسم نكرة + ال النافية للجنس ): ١(الصورة 

  ). صل وإما لفظ اجلاللةإما ضمري الغائب املنف(
  : للفظ منهاوردت هذه الصورة يف الرسائل املدروسة يف إحدى عشرة مجلة بنفس ا

  . )٣(الذي ال إله إال هو )٢(فإين أمحد إليكم اهللا/ ١
  : يوضح بناء اجلملة سطحاً) أ(والشكل 

         

  ال النافية للجنس
 

 اسم    
 )إله(    

 خرب  
  (....) 

  نائب فاعل+
(.....) 

 ة اأداة استثناء ملغ+
 ) إال(        

  بدل+     
 )هو(     

  
  : يوضح بناء اجلملة عمقاً) ب(والشكل 

         

                                                 
 .  ٢٥٦، ص٣والتصريح مبضمون التوضيح، ج. ٧٦، ص٢شرح ابن عقيل، ج )١(
قوله إنكار اخلرب ومنه ال شيء، وال إله إال اهللا فلفظ : (، احلاشية١٦، ص٢انظر حاشية الصبان، ج )٢(

جوب تنكريه وألن خربها اجلاللة بدل من الضمري املستكن يف اخلرب احملذوف وهو موجود ال خرب ال لو
وقيل بدل من ... خرب يف األصل عن امسها وال يصح أن يكون لفظ اجلاللة خرب إله لتعريفه وتنكري إله

وانظر حول هذه املسألة حاشية اخلضري على شرح ). حمل المع امسها وقيل من حملّ امسها قبل دخوهلا
 . ١٤٧، ص١ابن عقيل،ج

 )١٤٦( .   ٣٣٩ة أليب بكر إىل مجيع املرتدين، صالوثائق السياسية، كتب مفتوح )٣(



 

  ال النافية للجنس
 

 اسم    
 )إله(    

 خرب        
 ن وجِدع موجود حمول

  نائب فاعل+
 )هو(    

  ةاتثناء ملغسأداة ا+
 ) إال(      

بدل  +  
 )هو(

  . )١(يالحظ أن اجلملة مؤكدة بالقصر وهو من قصر الصفة على املوصوف
سم املفعول احملول إىل الصفة الفاعل النائب حمذوف تقديره موجود، وأن  ويالحظ أن اخلرب

صيغة الفعل حمد + بهة، مل يظهر يف بناء السطح دلَّ عليه يف بناء األعماق السياق املش
  .) هو(مفرد مذكر غائب  همما يشري إىل أن) فُعل(

  . والشكل اآليت يوضح التركيب الداليل هلذه اجلملة 
         

  أداة قصر    
 )ال(    

 املقصور+            
  )اخلرب احملذوف مع نائبه+االسم(    

  أداة قصر 
 )إال(   

  املقصور عليه +   
  )البدل(        

  ):٢(الصورة 
مفرد (حال ) + لفظ اجلاللة(بدل + نائب فاعل + خرب ) + نكرة(اسم + ال النافية للجنس  

+ اسم نكرة +  ال النافية للجنس مجلة امسية منسوخة منفية(حال) + مضاف إليه+ مضاف 
  ). جار وجمرور(خرب 

  : وردت هذه الصورة يف الرسائل املدروسة يف مجلتني منها
  . )٢(وأشهد أنّ ال إله إال اهللا وحده ال شريك له/ ١

  : يوضح بناء اجلملة سطحاً) أ(والشكل 
         

  ال النافية للجنس
 

 اسم    
 )إله(    

 خرب  
  (....) 

  نائب فاعل+
(.....) 

  ةاتثناء ملغسأداة ا+
 ) إال(       

  بدل+     
 )اهللا(       

         

  حال مضاف+
 )وحد(    

 مضاف إليه+ 
 )هاء الغائب( 

  منسوخة منفية حال مجلة امسية+                          
 )جار وجمرور(خرب )    +شريك(اسم )   + ال النافية للجنس(      

  : يوضح بناء اجلملة عمقاً) ب(والشكل 

         

                                                 
 .    ١٧٥، ص٢انظر حول هذه املسألة، شرح التلخيص، ج )١(
 )١٤٧( .     ، سياسي٣٣٩الوثائق السياسية، كتب مفتوحة أليب بكر إىل مجيع املرتدين، ص )٢(



 

  ال النافية للجنس
 

 اسم نكرة    
 )إله(    

حمول)موجود(خرب
 )وجِد(عن

نائب+ 
 )هو( فاعل

  استثناء أداة +   
 ) ال( ملغاة    

  بدل+     
 )اهللا(       

         

  حال مضاف+
 )وحد(    

 إليهمضاف+ 
 )هاء الغائب( 

  منسوخة منفية حال مجلة امسية+                          
)له(خرب جار وجمرور )    +شريك(اسم )   + ال النافية للجنس(     

  

يالحظ أن اجلملةَ مؤكدة بالقصر وهو من قصر الصفة على املوصوف لتأكيد توحد اهللا 
  . مؤكدة توكيداً استحسانياً اجلملةو. و ترددباأللوهية دون سواه ملن شك أ

املفعول واحملول إىل الصفة املشبهة يف وهو اسم ويالحظ أن خرب ال النافية للجنس حمذوف 
ة الفعل الوحدة الصرفية صيغ+ عماق السياق دل عليه يف بناء األومل يظهر نائبه بناء السطح 

)جِدهو(مما يشري إىل أنه مفرد مذكر غائب ) و .(  

  . رفع خرب أنْ املخففة من الثقيلة لفرد واحلال اجلملة واجلملة يف حمالبدل باحلال املختصص 

  . والتركيب الداليل هلذه اجلملة يوضحه الشكل اآليت

         

  أداة قصر    
 )ال(      

 املقصور+            
 )اخلرب احملذوف مع نائب الفاعل+االسم( 

  أداة قصر   
 )إال(     

  املقصور عليه +     
  )البدل املختص باحلال(  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
)١٤٨( 



 

  يباب الثانـال

  

  ـريةاجلملة الفعلية اخلب

  

  :التاليةوسوف أتناول فيه الفصول 

  .اجلملة الفعلية اخلربية املثبتة :األول الفصل

  .اجلملة الفعلية اخلربية ذات الفعل املاضي الالزم: املبحث األول  

  .اجلملة الفعلية اخلربية املثبتة ذات الفعل املتعدي: حث الثايناملب           

  :اجلملة الفعلية اخلربية املنفية :الثاين الفصل

 )بلم(املنفية  :املبحث الثاين   )                بلن(املنفية : املبحث األول

 )امل(املنفية بـ  :املبحث الرابع  )                بال(املنفية  :املبحث الثالث

 )  ما(املنفية بـ  :املبحث اخلامس

  :اجلملة الفعلية اخلربية املؤكدة:الثالث الفصل

  املؤكدة مبؤكدين: املبحث الثاين  )         قد(املؤكدة بـ : املبحث األول

  املؤكدة بالقصر  :املبحث الرابع    املؤكدة بلكن            :املبحث الثالث

  

  

  

  

  

  :لية اخلربية املثبتةاجلملة الفع: األولالفصل 
)١٤٩( 



 

  :اجلملة الفعلية اخلربية ذات الفعل املاضي الالزم: املبحث األول

بلغ عدد اجلمل الفعلية اخلربية املثبتة ذات الفعل املاضي الالزم املبين للمعلوم إحدى وسبعني 
  .مجلة

   :)١( النمط

  جار وجمرور + فاعل ضمري مستتر+ فعل ماض بلفظ التذكري ):١(الصورة  

  :مجل منها عشررد هذا النمط يف و 

  .)١(ورجع عن الضاللة والردى، تبع اهلدى سالم على من ا) ١

  :يوضح بناء اجلملة سطحياً) أ( والشكل 
                                     

                

 أداة عطف 
  ) الواو(

فعل ماض+
 بلفظ التذكري 

  )رجع(

 فاعل
(...)  

جار وجمرور+
  معطوف عليه

  )الضاللةعن (

  أداة العطف
  )الواو(

  اسم معطوف 
  )الردى(

  :يوضح بناء اجلملة عمقا) ب(والشكل 
                                     

                

 أداة عطف 
  ) الواو(

فعل ماض+
 بلفظ التذكري 

  )رجع(

 فاعل
  )هو(

جار وجمرور+
  معطوف عليه

  )عن الضاللة(

  أداة العطف
  )الواو(

  اسم معطوف 
  )لردىا(

الوحدة الصرفية +يالحظ أن الفاعل مل يظهر يف بناء السطح دلَّ عليه يف بناء األعماق السياق
  ). هو(مذكر غائب مفرد مما يشري إىل أنه ) جعر(صيغة الفعل 

  . ألا معطوفة على مجلة ال حمل هلا من اإلعراب ؛واجلملة ال حمل هلا من اإلعراب

  

                                                 

 .نصح وإرشاد٣٤٦كتاب أيب بكر إىل عامه بين أسد صفحه : الوثائق السياسية)١(
)١٥٠( 



 

+ جار وجمرور مضاف ) + ضمري مستتر(فاعل +التذكريفعل ماض بلفظ  :)٢( الصورة
  مضاف إليه

  .)١(حاجته وانصرف إىل أهله كوتعهد الغريب فإنه إذا طال حبسه تر # 

  :يوضح بناء اجلملة سطـحاً) أ(والشكل 
                                     

                

 أداة عطف 
  ) الواو(

فعل ماض+
  )انصرف(

 فاعل
(...)  

 جار  وجمرور مضاف+
  )أهل)      (إىل(  

  مضاف إليه
  )هاء الغائب(

  

  :اًقيوضح بناء اجلملة عم) ب(والشكل 
                                     

                

 أداة عطف 
  ) الواو(

فعل ماض+
  )انصرف(

 فاعل
  )هو(

 جار  وجمرور مضاف+
  )أهل)     (إىل( 

  مضاف إليه
  )هاء الغائب(

  

صيغة + حظ أن الفاعل مل يظهر يف بناء السطح دلّ عليه يف بناء األعماق السياق يـال
واجلملة ال حمل هلا من اإلعراب ،  )هو(مما يشري إىل أنه مفرد  مذكر غائب ) انصرف(الفعل 

  لكوا معطوفةُ على جواب الشرط غري اجلازم 

  .جازم على جواب الشرط الغريةً ملستقبل لكون اجلملة معطوفاوالزمن 

  : )٢(النـمط  

  .صفة+ موصوفجمرور جار و+للمؤنث ) ضمري مستتر(فاعل + بلفظ التأنيث  فعل ماضٍ

  : ورد هذا النمط يف ثـالث مجل منها
جار وجمرور + للمؤنث) ضمري مستتر(فاعل+فعل ماضٍ بلفظ التأنيث ):١(الصورة

  . صفة+ موصوف 
ن سمإال الهم مرت بواد خصيب فلم يكن هلا  مةد اهللاِ  أن تكون مبرتلة البهيفإياك يا عب) ١(

   .)٢(السمنوإمنا حتفها يف 
                                                 

 .اجتماعي ٤٣٨أم يف القضاء صفحه ب عمر إىل عبيدة بن اجلراح بـالشكتا: ياسية الوثائق الس)١(

 .٤٣٧نصح وإرشاد صفحه )أيب موسى األشعري ( كتاب عمر إليه أيضاً إىل، الوثائق السياسية )٢(

)١٥١( 



 

  :يوضح بناء اجلملة سطحاً) أ(شكل وال
                                     

                

 تاء التأنيث+فعل ماض 
  )مرت(

 فاعل
(...)  

  جار وجمرور موصوف+
  )بواد(

  صفة+
  )خصيب(

  

  :عمقـاً يوضح بناء اجلملة) ب(كل والش
                                     

                

 تاء التأنيث+فعل ماض 
  )مرت(

 فاعل
  )هي(

  جار وجمرور موصوف+
  )بواد(

  صفة+  
  )خصيب(

  

 الوحدة+ يالحظ أن الفاعل مل يظهر يف بناء السطح دلّ عليه يف بنـاء األعماق السياق 
مما يشري إىل أنه مفرد ) مـرت(خر الفعل آيف قة خلفية  صوهي ال، ) تاء التأنيث(الصرفية 

  .واجلملة يف حمل نصب حال) هي(مؤنث للغائية 

ألن الفاعل ضمري مستتر يعود على مؤنث حقيقي  ؛)١(ويالحظ أن الفعل مؤنث وجوباً
  .التأنيث

  ):٢(الصورة

ظرف زمان + جار وجمرور +للمؤنث ) ضمري مستتر(فاعل + فعل ماضٍ  بلفظ التأنيث 
  . اسم معطوف+ واو العطف +  همضاف إليه معطوف علي+ ف مضا

  .)٢(بقيِت من صفر سنة سبعٍ وثالثنيوكُتب يوم االربعاء لثالث  عشرة ليلةً  /١

  :يوضح بناء اجلملة سطحاً) أ(شكل وال
                                     

                

فعل ماض 
  تاء التأنيث+

  )بقيت(

 فاعل
(....)  

ارج+
  وجمرور

 )من صفر(

مفعول فيه+
  مضاف

  )سنة(

مضاف إليه 
  معطوف عليه

  )سبع(

حرف +
  عطف

  )الواو(

  اسم معطوف
  )ثالثني(

                                                 
شرح قطر الندى وبل الصدى البن هشام األنصاري، : انظر يف مسألة تأنيث الفعل وجوباً)١(
 .١٨٣ص

ـَقِ االستخالف صفحة ، السياسية الوثائق)٢(  .سياسي ٥٤١حتكيم علي ومعاوية يف ح

)١٥٢( 



 

  :يوضح بناء اجلملة عمقـاً) ب(والشكل 
                                     

                

فعل ماض 
  تاء التأنيث+

  )بقيت(

 فاعل
  )هي(

جار+
  وجمرور

 )من صفر(

هفيمفعول+
  مضاف

  )سنة(

مضاف إليه 
  معطوف عليه

  )سبع(

حرف +
  عطف

  )الواو(

  اسم معطوف
  )ثالثني(

دة الوح+ يف بنـاء األعماق السياق  هيالحظ أن الفاعل مل يظهر يف بناء السطح دلّ علي
مما يشري إىل أنه مفرد مؤنث ) بقيت(خر الفعل آقـة يف صوهي ال) تاء التأنيث(الصرفية 

ن الفاعل ضمري مستتر يعود أل ؛)أن الفعل  املاضي قد أنث وجوباحظ ويال، )هي(ة بللغائ
  .التأنيث جمازيعلى مؤنث 

مع  هاملضاف املعطوف علي+ ختصص مضمون اجلملة باجلار وارور والظرف املضاف       
  .يزاًيالواقعة مت) ليلة(واجلملة يف حمل نصب صفة لكلمة ، املعطوف

بقيت من صفر ومل يقل انقضت بالنسبة إىل : تقبل حيث قالوزمن مجلة الصفة الزمن املس
  . زمن التكلم

مضاف + مضاف إليه مضاف + ف فاعل مضا+ جار وجمرور + فعل ماض :) ٣(النمط
  .إليه

والذي استقر ، قله علمي مبا هجمتم عليه ،فإنه منعنـي من بعض ما أردت الكتابة به   
  .)١(عليه أمر عدوكم

  :ء اجلملة سطحاًيوضح بنا) أ(شكل وال
                                     

                

  فعل ماض 
  )استقر(

 جار وجمرور+
 )هاء الغائب+على(

 فاعل مضاف+
  )أمر(

 مضاف إليه مضاف+
  )عدو(

  مضاف إليه+
ميم +كاف اخلطاب (

  )اجلمع

  

                                                 
 .نصح وإرشاد ٤١٣، ٤١٤كتاب آخر لعمر إىل سعد صفحه ، الوثائق السياسية )١(

)١٥٣( 



 

  : يوضح بناء اجلملة عمقاً) ب(والشكل 
                                    

                

  فعل ماض 
  )استقر(

 فاعل مضاف+
  )أمر(

مضاف إليه+
  مضاف

  )عدو(

  مضاف إليه+
ميم +كاف اخلطاب (

  )اجلمع

  جار وجمرور +
  )هاء الغائب+على(

ويالحظ أن ، يالحظ أن اجلار وارور قد تقدما على الفاعل جوازاً للعناية واالهتمام
الواقع  ) هاء الغائب(لعائد على ضمري املوصول مضمون اجلملة قد ختصص باجلار وارور وا

  .يف حمل جر حبرف اجلر واجلملة صلة املوصول ال حمل هلا من اإلعراب

  .    )١(الزمن املاضي ويالحظ أن اخلرب ابتدائي :التركيب وزمن

  ).اسم ظاهر(فاعل + فعل ماض بلفظ التأنيث  .):٤(النمط 

فاعل مفرد مؤنث  + جار وارور +  املاضيبلفظ  فعل ماض+ مجلة فعلية معطوف عليها 
اضٍ فعل م(مجلة فعلية معطوفة ) +الواو(أداة عطف + مضاف إليه  +جمازي التأنيث مضاف 

  .)مضاف إليه+ جمازي التأنيث مضاف  فاعل مفرد مؤنث +جار وجمرور +بلفظ التأنيث
  :د هذا النمط يف أربع مجل منـها ور 

 #نسظُت يف ذلك نيوحتهم وعتبسيف اخلري ح ت٢(همم(.  
  :سطحـاً تنييوضح بناء اجلمل) أ(والشكل 

                                     

                

  فعل ماض
 )تاء التأنيث+حسن(

 جار وجمرور+
كاف +الم البعد+ذا+يف(

  )اخلطاب

فاعل+
  مضاف

  )نية(

  مضاف إليه+
ميم +هاء الغائب(

  )اجلمع

  حرف عطف+
  )الواو(

     
  

                                                 
  .٣٦، ٣٥صفحه ) ١جــ (انظر بغية اإليضاح لتخليص املفتاح )١(

. اخلرب على اآلخر والتردد فيه إذا كان املخاطب خايل الذهن من احلكم بأحد طريف(( اخلرب االبتدائي 
 )).اَستغنِي عن مؤكدات احلكم

 .سياسي ٣٩٩الروم صفحة  كتاب أيب بكر إىل أهل اليمن يف جهاد، الوثائق السياسية )٢(

)١٥٤( 



 

 :مجلة فعلية خربية مثبتة معطوفة+
                

  فعل ماض 
  )تاء التأنيث+عظم (

جار وجمرور+
  )يف اخلري(

 فاعل مضاف+
  )حسبة(

  مضاف إليه +        
 )ميم ا جلمع+هاء الغائب(

  

للعناية واالهتمام  ؛يالحظ يف اجلملتني أن اجلار وارور قد تقدما على الفاعل جوازاً     
ختصص مضون ، سم ظاهر جمازي التأنيث األن الفاعل  ؛الحظ أن الفعل قد أنث جوازاًوي

اجلملتني باجلار وارور واجلملة األوىل ال حمل هلا من اإلعراب فاألوىل استئنافية  والثانية 
  .)١(الزمن املاضي:. معطوفة عليها وزمن التركيب

  .فاعل ضمري متصل بارز+ فعل ماضٍ  ):٥(النمط 

+ مبتدأ ضمري غائبني (حال مجلة امسية + جار وجمرور )+تاء املخاطب(فاعل + ماضٍ    علف
  .ورد هذا النمط يف سبع عشرة مجلة منها الصوراآلتية).)  جار وجمرور :( خرب 

  .)٢(الذين قدمت عليهم وهم فيه هأهل هف فيوخلّ# 

  :قاًوالشكل اآلتـي يوضح بناء اجلملة سطـحاً وعمـ
                                    

                

 ضمري موصول
  )الذين(

 فاعل ماض+
  )قدم(

 فاعل+
 )تاء املخاطب(

  جار وجمرور+
هاء الغائب +على(

  )ميم اجلمع+

  مجلة امسية+حال+  واو احلال
  )هم فيه(

كما يالحظ أن مضمون اجلملة قد ، )التاء(يالحظ أن الفاعل ضمري املخاطب املتصل 
ني الواقع يف حمل جر جبرف بواجلملة احلالية ختصيص لضمري الغائ. رورختصص باجلار وا

  ).عليهم(اجلر يف قوله 

  .الزمن املاضي: صله املوصول ال حمل هلا من اإلعراب وزمن التركيب: واجلملة
                                                 

لفية ابن مالك حول مسألة حكم تأنيث الفعل للفاعل اازي التأنيث أوضح املسالك إىل أ: انظر)١(
  .١١٢.صفحة ) ٢جـ (

  ٥١صفحة ) ٢جــ (اشية الصبان على شرح األمشوين  على ألفية ابن مالك حو. 

 .سياسي ٣٩٠كتاب أيب بكر الصديق إىل خالد بن الوليد صفحه ، الوثائق السياسية)٢(

)١٥٥( 



 

  .الزمن املستقـبل.........) وخلف فيه أهله(وزمن اجلملة 
  .جار وجمرور +جارو جمرور  +فاعل ضمري املخاطب + فعل ماض )٢(الـصورة 

  .)١(انظر برأيك فيما استغنيت عنه منهم فسريهم

  :والشكـل اآلتـي يوضح بنـاء اجلملة سطـحاً وعمـقاً
                

 ضمري موصول
  )ما(

 فعل ماض+
  )استغىن(

 فاعل+
 )تاء املخاطب(

  جار وجمرور+
هاء +عن(
 )ميم اجلمع+الغائب

  جار وجمرور+
  )معميم اجل+هاء الغائب+من(

) ممنه(و) عنه(ملة باجلار وارور كما ختصص مضمون اجل،يالحظ أن الفاعل ضمريمتصل
  ) .الواقعة يف حمل جر حبرف اجلر اهلاء(والعائد على  ضمري املوصول 

  .املستقبل دلّ على ذلك السيـاق :وزمن التركيب  

+ ر ومضاف جمروجار و+ املتصل ) ضمري املخاطبني(فاعل + فعل ماض  :)٣(الـصورة 
مضاف + مضاف  جار وجمرور + مضاف إليه  + مضاف جار وجمرور و+ مضاف إليه 

  .مضاف إليه+ جار وجمرور مضاف + إليه 

  .   )٢(من أرضهم إىل أدىن  حجر من أرضكم ةرـدانصرفتم من أدىن مف

  :وضح بناء اجلملة سطـحاً وعمقـاًوالشكل اآلتــي ي
                

  فعل ماض
  )انصرف(

 علفا+
تاء املخاطب (

  )ميم اجلمع+

جار وجمرور+
  مضاف 

  )من أدىن(

مضاف إليه+
)رةدم(  

  مضاف إليه+جار وجمرور مضاف+
 )ميم اجلمع+هاء الغائب+من أرض(

                

 جار وجمرور مضاف+   
  )إىل أدىن(

 مضاف إليه+
  )حجر(

  جار وجمرور مضاف +
  )من أرض(

مضاف إليه+
)ميم اجلمع+كاف اخلطاب(  

  

                                                 
 . ، سياسي٤٦٢الوثائق السياسية، كتاب عمر يويل أبا عبيدة الشام وعزل خالد بن الوليد، ص )١(

 .   ، سياسي٤١٣لعمر إىل سعد ص الوثائق السياسية، كتاب  )٢(

)١٥٦( 



 

من أدىن (يالحظ أن الفاعل ضمري املخاطبني املتصل ختصص مضمون اجلملة باجلار وارور 
ـدمة من أرضهم إىل أدىن  حجر من أرضكم ر.(  

  ...املستقبل  دل على ذلك السياق :. وزمن التركيب 

  .فاعل ضمري مستتر+ فعل مــضارع  ):٦(النمط  

  ..جار وجمرور+ فاعل ضمري مستتر + فعل مضارع  ):١(الصورة

  . عشرة مجلة منها الصور اآلتيةىتثناورد هذا النمط يف 

  .)١( وتشخص  معه إذا شخص منها /١

  :يوضح بـناء اجلملة سطحـاً) أ(كلوالش
                

  فعل مضارع   
  )تشخص(

 فاعل+
(.....)  

  جار وجمرور+
  )معه(

   

  :.يوضح بـناء اجلملة عمقـاً) ب(والشكل
                

  رعفعل مضا   
  )تشخص(

 فاعل+
  )أنت(

  جار وجمرور +     
  )معه(     

   

                

  ظرف مضاف   
  ) مع(

مضاف إليه+
)هاء الغائب(  

  

الوحدة + يالحظ أن الفاعل مل يظهر يف بناء السطح دلّ عليه يف بناء األعماق السياق 
مفرد مذكر مما يشري إىل أنه ) تشخص(وهي الصقة أمامية يف أول الفعل ) التاء(الصرفية 
  .مجلة الشرط+ ختصص مضمون اجلملة باجلار وارور ) أنت(خماطب 

  .املستقبل : وزمن التركيب 

  . واجلملة ال حمل هلا من اإلعراب؛ ألا معطوفة على مجلة استئنافية

                                                 
 سياسي ٣٧٢صفحة ، رد أيب بكر إىل   مـذعور بن عدي، الوثائق السياسية  )١(

)١٥٧( 



 

صفة مضاف + موصوف ..جار وجمرور+ فاعل ضمري مستتر + فعل مضارع  ):٢(الصورة
جار وجمرور مضاف + اسم معطوف  +أداة عطف + همضاف إليه معطوف علي+ 
  .مضاف إليه+ مضاف إليه  مضاف +
ذي اجلالل واإلكرام على ، ونستعني باهللا   من رأينا ونرى، وأقم حىت ميضي هذا احلول / ١

  .)١(مجيع أمورنا
  :يوضح بنـاء اجلملة سطحـاً) أ(والشكل 

                

  فعل ماض
  )نستعني(

 فاعل+
(.....)  

 موصوفجار وجمرور+
  )باهللا(

صفة مضافة+
)ذي(  

  مضاف إليه معطوف عليه+
  )اجلالل(

                

 حرف عطف+
  )الواو(

 اسم معطوف+
  )اإلكرام(

 جار وجمرور مضاف+
  )على مجيع(

مضاف إليه مضاف+
)أمور(  

  مضاف إليه+
الناء الدالة على (

  )الفاعلني

  :بنـاء اجلملة عمقـاًيوضح ) ب(والشكل 
                

  فعل ماض
  )نستعني(

 فاعل+
  )حنن(

 جار وجمرور موصوف+
  )باهللا(

صفة مضافة+
)ذي(  

  مضاف إليه معطوف عليه+
  )اجلالل(

                

 حرف عطف+
  )الواو(

 اسم معطوف+
  )اإلكرام(

 جار وجمرور مضاف+
  )على مجيع(

مضاف إليه مضاف+
)أمور(  

  مضاف إليه+
  )نا(

الوحدة + يف بناء األعماق السياق  هلييالحظ أن الفاعل مل يظهر يف بناء السطح دلّ ع
مما يشري إىل أنه ضمري اجلمع ) نستعني(وهي ال صقة أمامية  يف أول الفعل ) النون(الصرفية 

  ).على مجيع أمورنا (ختصص مضمون اجلملة باجلار وارور ) حنن(لمني كللمت

  .وزمن التركيب املستقبل

  ): ٣(الصورة 

  .مضاف إليه + جار وجمرور مضاف + لمفرد لفاعل ضمري غائب + عل مضارع ف
                                                 

 .سياسي ٤٦٩الوثائق السياسية ، كتاب عمر يف جواب كتاب أيب عبيدة السالف صفحه   )١(

)١٥٨( 



 

  .)١(يقيد من نفسه -صلى اهللا عليه وسلم ـ ول اهللا وقد رأيت رس /١

  :جلملة سطحـاًيوضح بنـاء ا) أ(والشكل 
                

  فعل مضارع
  )يقيد(

 فاعل
(....)  

 جار وجمرور مضاف+
  )من نفس(

مضاف إليه    
)هاء الغائب(    

  

  :اجلملة عمقـاً يوضح بنـاء) ب(ل والشك
                

  فعل مضارع
  )يقيد(

 فاعل
  )هو(

 جار وجمرور مضاف+
  )من نفس(

مضاف إليه    
)هاء الغائب(    

  

  الياء+ يف بنـاء األعماق السياق هيالحظ أن الفاعل مل يظهر يف بناء السطح دلّ علي

  ).هو(غائب  مفرد مذكر همما يشري إىل أن) يـقـيد ( ية يف أول الفعلماموهي الصقة أ

  .واجلملة يف حمل نصب حـال

  ). وقد رأيت(بالنسبة لزمن التركيب يف قوله . ن مجلة احلال الزمن املاضيموز

  ):٧(النـمط 

  .فاعل ضمري متصل بـارز+ فعل مضارع  :)١(الصورة  

جار وجمرور ومضاف ) + واو اجلماعة(فاعل + فعل مضارع + حرف مصدري ونصب أن 
  ). مجلة موصولية(وجمرور جار + مضاف إليه + 

  :ورد هذا النمط يف سبع مجل منها 

١ /لَ السرية أن تنظـأال وإنّ أعطوهم ماهلم ، روا يف أمور املسلمني فيما عليهمدفَتع
  .)٢(هم مبا عليهمذووتأخ

  

                                                 
 .٤٠٦كتاب عمر إىل  عـماله سياسي صفحة ، الوثائق السياسة  )١(

 . سياسي ٥٢٨كتاب عثمان بن عفان إىل عماله صفحه ، اسية الوثائق السي)٢(

)١٥٩( 



 

  :ضح بنـاء اجلملة سطحـاً وعمقـاًوالشكل اآلتـي يو
                

حرف 
  مصدري

  )أن(  

فعل+
  مضارع

  )تنظر(

 فاعل+
واو (

  )اجلماعة

جار وجمرور+
 مضاف

)يف أمور(  

  مضاف إليه+
  )املسلمني(

جار وجمرور مجلة 
  موصولية

  )فيما عليهم(

ألنه من  ؛حذف النون  هوعالمة نصب )١(يالحظ أن الفعل املضارع منصوب بأنْ املصدرية
اجلار + املضاف إليه املضاف واألفعال اخلمسة ختصص مضمون اجلملة باجلار وارور 

يف تأويل مصدر يقع خرباً عن  هوأن ومادخلت علي  "يف أمور املسلمني فيما عليهم" وارور
  .ن أعدل السرية نظركم يف أمور املسلمني فيما عليهمإوالتقدير أال و نَّإ

  .املستقبل :وزمن التركيب 

  

   :)٢( الصورة

  .معطوف عليها  ائيةغمجلة 

  .فاعل واو اجلماعة+ فعل مضارع ) + حىت(غائية  أداة

وال حتتاجوا إىل زيادة إنسان إن ، وأنا مع ذلك ممدك بالرجال يف إثر الرجال حىت تكتفوا / ١
  .)٢(شاء اهللا

  :يوضح بنـاء اجلملة سطحـاً) أ( والشكل
                

  أداة غائبة  
  )حىت(   

 حرف مصدري+
(....)  

 فعل مضارع+ 
)تكتف(  

  فاعل+
  )واو اجلماعة(

  

                                                 
انظر يف هذه املسألة مغين اللبيب : إذا دخلت على الفعل املضارع خصته لالستقبال : أن املصدرية )١(

رصف املباين  يف شرح حروف املعاين صفحه ،  ٣٦ ص) ١جــ (عن كتب األعاريب البن هشام 
١٩٣. 

   .سياسي ٥٢٨اب عثمان بن عفان إىل عماله  صفحه كت، الوثائق السياسية)٢(

)١٦٠( 



 

  :يوضح بنـاء اجلملة عمقـاً) ب(ل والشك
                

  أداة غائبة  
  )حىت(   

 حرف مصدري+
  )أن(

 فعل مضارع+ 
)تكتف(  

  فاعل+
  )واو اجلماعة(

  

  .املتصل) الواو(يالحظ أن الفاعل ضمري اجلماعة 

والتقدير ) إىل(ويالحظ أن الفعل املضارع منصوب بأن املضمرة وجوباً بعد حىت اليت مبعىن 
  .وأن وما دخلت عليه تأويل مصدر جمرور حبىت اليت مبعىن إىل، ئكم إىل اكتفا

  ..املستقبل: وزمن التركيب 

  

   ):٨(النمــط 

  .فاعل اسم ظاهر+ جار وجمرور + فعل مضارع 

  : ورد هذا النمط يف مخس مجـلٍ

  .)١(يسلم لك دينك وتأخذ فيه بأفضل حظك، مخْس خصـالٍ  ألزم:  )١: (الصورة

  :وضح بنـاء اجلملة سطحـاًي) أ(ل والشك
                

  فعل مضارع
  )يسلم(   

 جار وجمرور+
 )ضمري كاف املخاطب+الم اجلر (

فاعل مضاف+
)دين(  

  مضاف إليه+
 )ضمري كاف املخاطب(

  

  

  :يوضح بنـاء اجلملة عمقـاً) ب(ل والشك
                

  فعل مضارع
  )يسلم(   

فاعل مضاف+
  )دين(

 مضاف إليه+
)كاف املخاطب( 

  ار وجمرورج
  )ضمري كاف املخاطب+الم اجلر (

                                                 
أو إىل أيب موسى األشعري يف القضاء (الوثائق السياسية، كتاب عمر إىل معاوية بني أيب سفيان   )١(

 .    ، اجتماعي٤٣٧، ص...)

)١٦١( 



 

  .)١(جمزوم يف جواب األمر) يسلم(يالحظ أن الفعل املضارع 

للعناية واالهتمام كما ختصص  ارور قد تقدما على الفاعل جوازويالحظ أنّ اجلار وا
  .لك )باجلار وارور(مضمون اجلملة ما 

  .املستقبـل: زمن التركيب 
  مضاف إليه + فاعل مضاف + جار وجمرور + ضارع مفعل  ):٢(الصورة

  .)٢(وأكتب إيلّ بالذي يستقر عليه أمرهم/ ١
  :يوضح بنـاء اجلملة سطحـاً) أ(ل والشك

                

  ضمري املوصول
  )الذي(

 فعل مضارع+
  )يستقر(

جار وجمرور+
)هاء الغائب+على(

 فاعل مضاف+
  )أمر(

  مضاف إليه
  )ميم اجلمع+هاء الغائب(

   :.يوضح بنـاء اجلملة عمقـاً) ب(والشكل 
                

  ضمري املوصول
  )الذي(

 فعل مضارع+
  )يستقر(

 فاعل مضاف+
)أمر(  

  مضاف إليه
  )ميم اجلمع+هاء الغائب(

جار وجمرور+  
  )هاء الغائب+ على(

                                                 
   ٣١٠، ٣٠٨صفحة ) ٣جــ (جاء يف حاشية الصبان على شرح األمشونيي على ألفية ابن مالك )١(

 وبعد غَير النفي جزماً اعتمد        إن تسقط الفاء واجلزاء قد قُصدا                 

.  اجلزم عند التعري من الفاء جائز باإلمجاع ]وبعـد غري النفي جزماً اعتمد إن تسقط الفاء واجلزاء قد قُصد[
وإليه ذهب ، شرط فجزمإنّ لفظ  الطلب ضمن معىن حرف ال:  الثاين اختلـف يف جازم الفعل حيِنئذ فقيل 

ابن خروف  واختاره املصنف ونسبه إىل اخلليل وسيبويه وقيل إن األمر والنهي  نائبا عن الشرط أي 
أال ترتل : اجلزم بالم مقدرة فإذا قيل : وقيل ، حذفـت مجلة الشرط وأنيبت هذه يف العمل مناا فجزمت:

  )).إال بتجوز تكلف تصب خرياً فمعناه لتصب خرياً وهو ضعيف وال يطرد

يف التحذير من أمور اشتهرت بني املعربني والصواب خالفها  ٧٥٢صفحة ) ٢جــ (وانظر مغين اللبيب 
  "اتين أكرمك "الثامن     قوهلـم يف حنو 

تقريب  اوقد يكون إمنا أرادو، إنّ الفعل جمزوم يف جواب األمر والصحيح أنه جواب لشرط مقدر"
 ). انتهى( "املسافة على املتعلمني

 ... سياسي ٤١٢عمر وسعد بن  أيب وقاص قبل حرب القادسية صفحة ، الوثائق السياسة )٢(

)١٦٢( 



 

  .ابقة أن الفعل املضارع فعل الزمالس ةيالحظ يف اجلمل

ازاً  للعناية واالهتمام  وختصص مضمون تقدم اجلار وارور  على الفاعل جو ويالحظ
  اجلملة باجلار وارور

  .قبلتوزمن التركيب املس 

  ): ٣(الصورة

بأل  مقترنفاعل  +مضاف إليه  +مضاف مضاف إليه + ظرف مضاف + فعل مضارع 
اسم معطوف + عطف  أداة) +همعطوف علي(اسم معطوف + أداه عطف  +ليه معطوف ع

اسم + عطف أداة ) +معطوف عليه(اسم معطوف  +عطف  أداة) +معطوف عليه(
  .اسم معطوف+ أداة عطف )  +معطوف عليه(معطوف 

  .)١(بني يدي الشريف والوضيع والعدو والصديق والقوي والضعيف يقعد /١

  :يوضح بنـاء اجلملة سطحـاً) أ(والشكل 
                

 فعل مضارع
  )يقْعد(

 ظرف مضاف+
  )بني(

مضاف إليه مضاف+
)يد(  

 ف إليهمضا+
  )ياء املتكلم(

 فاعل معطوف عليه+
  )الشريف(

                

  حرف عطف+
  )الواو(

 اسم معطوف+
  )الوضيع(

حرف عطف+
)الواو(  

 اسم معطوف+
  )العدو(

  حرف عطف+
  )الواو(

                

  اسم معطوف+
  )الصديق(

 حرف عطف+
  )الواو(

اسم معطوف+
)القوي(  

 حرف عطف+
  )الواو(

  اسم معطوف +
  )الضعيف(

  . املضاف إليه على الفاعل للعناية واالهتمام+ حظ تقدم الظرف املضاف يال

  .وزمن التركيب املستقبل  

                                                 
نصح  ٤٦٢، ٤٦١كتاب عمر يف جواب كتاب أيب عبيدة ومعاذ صفحة ، الوثائق السياسية )١(

  .وإرشاد

 

)١٦٣( 



 

  ".يتلِّو"وله قتاء املتكلم يف (الفاعل نائب واجلملة يف حمل نصب حال من ضمري 

+ جار وجمرور  مضاف + معرف بأل  فاعل+ جار وجمرور + ل مضارع فع :)٤(ورة الص
  مضاف إليه +مضاف إليه مضاف 

  .)١(نو فيه الوجوه لعزة ملكهتع/ ١

  :يوضح بنـاء اجلملة سطحـاً) أ(والشكل 
                

 فعل مضارع
  )تعنو(

 جار وجمرور+
هاء +يف(

  )الغائب

فاعل+
)الوجوه(  

جار وجمرور +
  مضاف

  )لعزة(

مضاف إليه 
  مضاف

  )ملك(

  مضاف إليه
 )هاء الغائب(

  : يوضح بناء اجلملة عمقا) ب(والشكل 
                

 فعل مضارع
  )تعنو(

فاعل+  
  )الوجوه(

جار وجمرور+
  مضاف

  )لعزة(

مضاف إليه 
  مضاف

  )ملك(

  مضاف إليه
 )هاء الغائب(

  جار وجمرور
  )فيه(

يالحظ تقدم اجلار وارور على الفاعل املعرف بأل جوازاً للعناية واالهتمام ختصص        
  )ملكه ةزلع(املضاف إليه + رور املضاف واجلار وا) فيه(مضمون اجلملة باجلار وارور 

  وزمن التركيب املستقبل 
ـَوم : (ا معطوفه على مجلة معطوفه على مجلة واقعة صفةً يف قولهأل ؛واجلملة يف حمل رفع ي

ـُبلى فيه السرائر وتكشف فيه الع   .)٢( )ورات وتعنو فيه الوجوه لعزة ملكهت
  
  

                                                 
 .شادنصح وإر ٤٦٢، ٤٦١كتاب عمر يف جواب كتاب أيب عبيدة ومعاذ صفحة ،الوثائق السياسية)١(

  . ٤٦٢السابق نفسه  صفحة ، الوثائق السياسية)٢(

  

 

)١٦٤( 



 

  :)٥(الـصـورة
+ موصوف ) علم(فاعل + جار وجمرور + فعل مضارع ) + ئبة حىتأداة غا(مجلة غائية 

  .مضاف إليه+ صفة مضاف 
  .)١(وهذا كتايب إليك آمرك أن ال تربح العراق حىت خيرج منه خالد بن الوليد/ ١

  :يوضح بنـاء اجلملة سطحـاً) أ(ل والشك
                

  أداة غائية
  )حىت(

 حرف مصدري+
)…(.  

فعل مضارع+
)خيرج(  

  جمرورجار و+
 )هاء الغائب+من(

  فاعل موصوف+
  )خالد(

                

  صفة مضاف+
  )بن(

 مضاف إليه+
  )الوليد(

     

  :.يوضح بنـاء اجلملة عمقـاً) ب(والشكل 
                

  أداة غائية
  )حىت(

 حرف مصدري+
  )أنْ(

فعل مضارع+
)خيرج(  

 فاعل موصوف+
  )خالد(

  صفة مضاف+
  )بن(

                

  مضاف إليه +
  )الوليد(

 جار وجمرور+
 )هاء الغائب+من(

     

رة وجوباً بعد حىت اليت مبعىن ـمنصوب بأنْ املضم) يخرج(يالحظ أنّ الفعل املضارع 
  .)٢( )..إىل(

  .وكما يالحظ أنّ اجلار وارور قد تقدما عل الفاعل جوازاً للعناية واالهتمام

                                                 
 .سياسي ٣٧٣در أيب بكر إىل املثىن بن احلارثة صفحه : الوثائق السياسية)١(

هل (املسألة الثالثة والثمانون) ٢جــ (الف البن األنـبا ري  انظر اإلنصاف يف مسائل اخل)٢(
عن كتب األعاريب  بوانظر مغىن اللبي.٦٠٢_٢٤٧من صفحه ) ؟.تنصب حىت الفعل املضارع بنفسها

حىت  ((مرادفه إىل : وحلىت الداخلة على املضارع املنصوب ثالثة  معان  ١٤٦إىل   ١٤٤صفحه ) ١ج (
، ومرادفه  اإل .....))لون يقاتلوكم حىت يردوكموال يزا((، ومرادفة كي التعليلية )) يرجع إلينا موسى 

 ......الفعل بعد حىت إال إذا كان مستقبالًوال ينتصب ....، .....يف االستثناء

)١٦٥( 



 

حبىت  ،تأويل مصدرٍ يقع جمروراًوزمن التركيب املستقبل وأنْ والفعل املضارع  بعدها يف   
  .إىل خروج خالد بن الوليد منه.والتقديراليت مبعىن إىل 

  :منهامجل ورد هذا النمط يف سبع ) اسم ظاهر(فاعل + فعل مضارع  :.) ٩( النمـط

+ أداة عطف + .فاعل معرف بأل+ مجلة فعليه معطوف عليها فعل مضارع ):١(الصورة
+ صفه+ فاعل معرف  بأل موصوف + ع فعل مضار)ليهامعطوف ع(  ةمجله فعليه معطوف

  ".صفة + فاعل معرف بأل موصوف + فعل مضارع "مجلة فعلية معطوفة + داه عطف أ

  . )١(حيثُ يؤمن الكافر ويـوقن املرتاب الفاجر ويصدق الشاك املكذب/ ١

واجلملة  ؛يالحظ يف اجلمل السابقة أن الفعل مضارعٌ  وأن الفاعل اسم ظاهر معرف بأل
وىل يؤمن الكافر يف حمل جر باإلضافة إىل حيثُ واجلملتان ويـوقن املرتاب الفاجر األ

معطوفة على حمل .) ويصدق الشاك املكذب(ويصدق الشاك املكذب يف حمل جر ألن مجلة 
  .وزمن التركيب املستقبل. ) ويـوقن املرتاب الفاجر(مجلة 

  ):٢(الـصورة 

  ).جار وجمرور+ جار وجمرور + فاعل علم + فعل مضارع + حىت (مجلة غائية /٢ 

  .  )٢(حىت يأيت اهللا بالفتح عليهم ويرد لكم الكرة 

مضاف + فاعل مضاف + فعل مضارع ) + حىت(أداة غائية .مجلة غائية معطوف عليها /٣
  .)مضاف إليه+ فاعل مضاف + مضارعفعل (مجلة فعلية معطوفة+أداة عطف+إليه

 نوأَدقلب الضعيف ٣(وينبسطَ لسانه هحىت يشتد(  .  

   .بدل) + شارةإفاعل ضمري + فعل مضارع +  )حىت(أداة غائية : مجلة غائية/٤

                                                 
 سياسي ٤٠٥وصية أيب بكر يف استخالف عمر صفحه ، الوثائق السياسية )١(

 .سياسي  ٤١٣كتاب لعمر إىل سعد صفحه ، الوثائق السياسية )٢(

كتاب عمر إىل معاوية بن أيب سفيان أو إىل أيب موسى األشعري يف القضاء ، الوثائق السياسة )٣(
 .اجتماعي  ٤٣٧ صفحة 

)١٦٦( 



 

  .)١(وأَقم حىت ميضي هذا احلول

  ....يالحظ أن الفعل مضارع يف اجلمل الثالث 

جلملة كما ختصص مضمون هذه ا) لفظ اجلاللة(علم : ويالحظ أن الفاعل يف اجلملة األوىل 
  )عليهم(باجلار وارور 

وأنْ ) إىل(اليت مبعىن ) حىت(ويالحظ أن الفعل املضارع منصوب بأن املضمرة وجوباً بعد  
  ).إىل(والفعل املضارع يف تأويل مصدر يقع جمروراً حبيت اليت مبعىن 

  ..زمن التركيب املستقبل

  .غائبالمري معرف باإلضافة إىل ض:  ويالحظ أن الفاعل يف اجلملة الثانية

) كي(اليت مبعىن )حىت (ويالحظ أن الفعل املضارع منصوب بأن املضمرة وجوباً بعد 
   .)٢(التعليلية

  ....وزمن التركيب املستقبل 

وأن الفعل منصوب )ذا +  تنبيهها ال) (ضمري إشارة: (ملة الثالثةاجلالفاعل يف  ويالحظ  أنّ
وأن والفعل املضارع يف تأويل مصدر يقع ) إىل(بأن املضمرة وجوباً بعد حىت اليت مبعىن 

  ..هذا احلول  )٣(والتقدير وأقم إىل مضي ) إىل(جمروراً حبىت اليت مبعىن 

  ...وزمن التركيب املستقبل

  
                                                 

 .سياسي  ٤٦٩كتاب عمر يف جواب كتاب أيب عبيدة السالف صفحة ، الوثائق السياسة )١(

هذا إذا دخلت على " فعلى"باب كي" ٢٩٠رصف املباين يف شرح حروف املعاين    صفحه : انظر)٢(
نظر مغىن أنْ واب ما بعدها بإضمار انتص..األفعال املضارعة ومل تدخل عليها الالم وال أرادها املتكلم

 .٢٠٦صفحه ) ١جـــ (اللبيب عن كتب األعاريب 

انظر لسان ، مضى الشيء ميضي مضياً ومضاَء ومضواً  خال وذهب واألخرية على البدل: مضى)٣(
  ٢٨٣صفحه ) ١٥جــ (العرب 

 

)١٦٧( 



 

  .اجلملة الفعلية اخلربية املثبتة ذات الفعل املتعدي: املبحث الثاين
  :تعدي إىل مفعولٍ واحدأ ـ اجلملة الفعلية اخلربية املثبتة ذات الفعل املاضي امل

  .مفعول به+ فاعل اسم ظاهر + فعل ماض  ):.١(النمـط 
  :ورد هذا النمط يف عشر مجل منها

حىت صار إىل ، من أدبر عنه  هفهدى اهللا باحلق من أجاب إليه وضرب رسول اهللا بإذن
  .)١(اإلسالم طوعاً وكرهاً

  .مجلة غائية + طوفة مجلة فعلية مع+ أداة عطف + مجلة فعلية معطوف عليها 
  :يوضح بناء اجلملتني سطحـاً) أ(والشكل 

                

  فعل ماض
  )هدى(

 )علم(فاعل+
  )اهللا(

جار وجمرور+
)باحلق(  

  مفعول به مجلة موصولية +
  )من أجاب إليه(

  أدة عطف+
  )الواو(

 مجلة فعلية معطوفة+
                

  فعل ماض
  )ضرب(

 فاعل مضاف+
  )رسول(

مضاف إليه+
)اهللا(  

  جار وجمرور مضاف+
  )بإذن(

  مضاف إليه+
 )هاء الغائب(

                

 مفعول به مجلة موصولية+
  )من أدبر عنه(      

  مجلة غائية+
  )حىت صار إىل اإلسالم طوعاً وكرهاً(

  

  :يوضح بنـاء اجلملة عمقـاً) ب(ل والشك
                

  فعل ماض
  )هدى(

 )علم(فاعل+
  )اهللا(

 مفعول به+
)من أجاب إليه(  

جار وجمرور+
  )باحلق(

  أدة عطف+
  )الواو(

 مجلة فعلية معطوفة+
                

  فعل ماض
  )ضرب(

 فاعل مضاف+
  )رسول(

مضاف إليه+
)اهللا(  

  مفعول به+
  )من أدبر عنه(

 جار وجمرور مضاف+
  )بإذن(

                

  مضاف إليه+
  )هاء الغائب(

 مجلة غائية+
)حىت صار إىل اإلسالم طوعاً وكرهاً(  

    

                                                 
 .     ، نصح وإرشاد٣٣٩الوثائق السياسية، كتب مفتوحة أليب بكر إىل مجيع املرتدين، ص)١(

)١٦٨( 



 

ـُال للعنايه واالهتمام ختصص  ؛ حظ يف اجلملتني تقدم اجلار وارور على املفعول به جوازاًي
باجلار (كما ختصص مضمون اجلملة الثانية ) قباحل(لة األوىل باجلار وارور مضمون اجلم

اجلملة الغائية) + هبإذن) (ضاف إليهامل+ رور املضاف وا.  

  .الزمن املاضي : وزمن التركيب 

...) ضرب رسول اهللا(استئنافية ال حمل هلا من اإلعراب واجلملة .) ..فهدى اهللا (لة واجلم
  .معطوفة على حمل اجلملة السابقة ال حمل هلا من اإلعراب 

  .الزمن املاضي: وزمن التركيب 

  .مفعول به ) ضمري مستتر(فاعل + فعل ماضٍ    ):.٢(النمـط 

  :ورد هذا النمط يف مخسٍ وعشرين مجلة منها

ر دينه وهـزم ولياءه وأذلً أعداءه وأظهوأعز أ، ق عبده وصد، احلمد هللا الذي أجنز وعده 
  .األحزاب وحده

                

 ضمري املوصول
  )الذي(

  
  

  

                

 فعل ماض 
  )أجنز(

فاعل+
(....) 

  مفعول به مضاف+
  )وعد(

 مضاف إليه+
 )هاء الغائب(

  أداة عطف
  )الواو(

 :معطوف عليهاجملة فعلية معطوفة + 
                

  فعل ماض  
  )صدق(    

فاعل+
(....) 

  مفعول به مضاف+
  )عبد(

  مضاف إليه
  )هاء الغائب(

  أداة عطف 
  )الواو(

  :مجلة فعلية معطوفة+ 
                

  فعل ماض
  )أعز(

 فاعل+
(....)  

مفعول به مضاف+
)أولياء(  

 مضاف إليه +
 )هاء الغائب(

أداة عطف +
  )الواو(

  

  

)١٦٩( 



 

  : ية معطوفةمجلة فعل+
                

  فعل ماض  
  )أذل(    

فاعل+
(....) 

  مفعول به مضاف+
  )أعداء(

  مضاف إليه
  )هاء الغائب(

  أداة عطف 
  )الواو(

  : مجلة فعلية معطوفة+
                

  فعل ماض  
  )أظهر(    

فاعل+
(....) 

  مفعول به مضاف+
  )دين(

  مضاف إليه
  )هاء الغائب(

  أداة عطف 
  )الواو(

  : لية معطوفةمجلة فع+
                

  فعل ماض  
  )هزم(    

فاعل+
(....) 

  مفعول به مضاف+
  )األحزاب(

  حال مضاف+
  )وحد(

  مضاف إليه+
 )هاء الغائب(

  

ـُالحظ أنّ الفاعل مل يظهر يف  ـُالحظ يف الشكل السابق سـت مجـلٍ متعاطفه كـما ي ي
  .يف كل مجلةالوحدة الصرفية صيغة الفعل + بناء السطح دلّ عليه السياق 

)دق(، ) أجنـزص( ،)ه ضمري مستتر للمفرد ) هزم(، ) أظهر(، ) أذلّ(، )أعزمما يشري إىل أن
كـما يالحظ أن مضمون اجلملة األخرية قد ختصص باحلـال ) هـو(الغائب تقديره 

  .)١( )وحده(املضاف إليه + املضاف 

  .الزمن املاضي: وزمن التركيب 

  

  

                                                 
)١(هودم األحزاب منفرداً: حال وهي معرفة لفظاً لكنها مؤولة بنكرة والتقدير: حزه .  

، ٢حاشية الصبان على شرح األمشوين على ألفية ابن مالك، جـ: انظر حول هذه املسألة
  .      ١٧٢ـ١٧١ص

 

)١٧٠( 



 

  .مفعول به+  )بارزضمري (فاعل +  فعل ماضٍ   ):٣(النمـط 

  .ورد هذا النمط يف ثالثني مجلة 

  .)١(وذكرت أنك وجهت اخليول حنو البالد اليت فيها ملك الروم ومجوعهم) ١(

  .مفعول به تركيب مصدري حمولّ عن مجلة امسية) + ضمري متصل(فاعل + فعل ماض 

  :والشكل اآليت يوضح بناء هذه اجلملة سطحاً وعمقاً
                

  واو
  االستئناف

فعل ماض+
)ذكر(  

 فاعل+
  )تاء املخاطب(

مفعول به تركيب مصدري حمول +
  عن مجلة امسية

                

حرف توكيد 
  )أن(ونصب 

اسم+
)ضمري املخاطب(  

  خرب مجلة فعلية+  
 )وجهت اخليول حنو البالد اليت فيها ملك الروم ومجوعهم(   

عماق يف هذه اجلملة ويالحظ أن الفاعل يالحظ أن بناء الشكل وافق بنـاء األ
  .ركيب مصدري حمول عن مجلة امسيةضمري متصل بارز واملفعول به ت

  .الزمن املاضي: وزمن التركيب 

  .)٢(واجلملة ال حمل هلا من اإلعراب ؛ ألا استئنافية

  

  .فاعل+ مفعول به +  فعل ماضٍ   ):.٤(النمـط 

  :.هـاورد هذا النمط يف إحدى عشرة مجلة من

صلى اهللا عليه (بلغين الذي سرت به يف املرأة اليت تغنت وزمزمت بشتيمة رسول اهللا  /١
  .)٣( )وسلم

                                                 
 .، سياسي٤٦٩كتاب عمر يف جواب كتاب أيب عبيدة السالف صفحه ، الوثائق السياسية )١(

 .٤٤_  ٤٤١صفحه من ) ٢جـ(ابن هشام األنصاري ، ين اللبيب األعاريب مغ)٢(

 .اجتماعي ٣٥٨صفحه ، كتاب أيب بكر إىل املهاجر ، الوثائق السياسية )٣(

)١٧١( 



 

  

  :يوضح بناء اجلملتني سطحـاً) أ(والشكل 
                

  فعل ماض
  )بلغَ(

مفعول به+
)ياء املتكلم(  

  
  :فاعل مجلة موصولية+ 

                                                   
                

  ضمري املوصول
  )الذي(

فعل ماض+
)سر(  

  فاعل+
  )تاء املخاطب(

  جار وجمرور +
  هاء الغائب+ الباء (

                

 جار وجمرور موصوف+
)يف املرأة(  

  )مجلة موصولية(صفة +
 )اليت تغنت وزمزمت بشتيمة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم(

قد تقدم وجوبا على الفاعل ؛ ألن املفعول به ضمري يالحظ يف الشكل السابق أن املفعول به 
  .متصل والفاعل اسم ظاهر 

  .الزمن املاضي : وزمن التركيب 

  .واجلملة ابتدائية ال حمل هلا من اإلعراب

  .)٤(فرمبـا ضيـع حقه مـن مل يرفع به رأسـه) ٢( 

مضاف  +مفعول به مضاف + فعل ماض (مجلة فعلية خربية فعلها ماض + رب مكفوفة 
  )).مجلة موصولية(فاعل + إليه 

  :اآليت يوضح بناء اجلملة سطحـاًوالشكل 
                

حرف شبيه بالزائد 
  مكفوف

  )ماالكافة+رب(

فعل ماض+
)ضيع(  

 

 مفعول به مضاف+
  )حق(

  مضاف إليه+
 )هاء الغائب(

  )مجلة موصولية(فاعل+
 )من مل يرفع به رأسه(

                                                 
... ري ـوسى األشعـية بن أيب سفيان أو إىل أيب مواـكتاب عمر إىل مع، الوثائق السياسية )٤(

 .اجتماعي ٤٣٧صفحه 

)١٧٢( 



 

الفاعل وجوباً لئـال يعود الضمري الواقع يف اجلملة  يالحظ أن املفعول به قد تقدم على
  .لفظاً ورتبة على متأخر ) بـه(املوصولية 

  .)١(حتقق ضياع حق من ال يرفع به رأْسه_ وأفادت رب املكفوفة يف هذا التركيب التحقيق 

  .الزمن املاضي: ركيب وزمن الت

  .واجلملة استئنافية ال حمل هلا من اإلعراب

  :إىل مفعولٍ واحد املتعديضارع املفعل الفعلية ذات اجلملة الب ـ 

ورد هذا النمط يف الرسائل . مفعول به+ فاعل ضمري مستتر + فعل مضارع  )١:.(النمط
  :. املدروسة يف مثان ومخسني مجلة منها 

ـِدكم قبل أن تقرءوا/ ١ ـْخص إليكم املـدد من قبليكتايب هذا  وأنا أم اهللا  إن شاء وأش
  .)٢(تعاىل

  : الصورة 

ظرف + مفعول به + فاعل  ضمري مستتر + فعل مضارع (مجلة فعلية معطوف عليها 
مجلة + حرف عطف ) + تركيب مصدري حمول عن اجلملة الفعلية: مضاف إليه + مضاف 

+ جار وجمرور مضاف + مفعول به + جار وجمرور+فاعل + فعل مضارع (فعلية معطوفه 
  .)مضاف إليه 

  :ناء اجلملتني سطـحـاًيوضح ب) أ(الشكل 
                

  فعل مضارع
)أمد(  

فاعل+
(....) 

 مفعول به+
  )ميم اجلمع+كاف اخلطاب(

  ظرف زمان مضاف+
  )قبل(

       

                                                 
عبد املعني : علي بن حممد النحوي اهلروي، الطبعة الثانية، حتقيق،  احلروف كتاب األزهية يف علم)١(

ومغين اللبيب . ٢٦٦،  ٢٦٥صفحه ) م١٩٨٢/ هـ ١٤٠٢دمشق، مطبوعات جممع اللغة العربية، (امللّوحي، 
 .١٥٧ص ) ١جـ(

 .سياسي ٤٧١جواب عمر على كتاب أيب عبيدة صفحة ، الوثائق السياسية )٢(

)١٧٣( 



 

 :مضاف إليه تركيب مصدري حمول عن مجلة فعلية+ 
                

 حرف مصدري
  )أن(

فعل مضارع+
)تقرأ(  

 فاعل+
  )واو اجلماعة(

 مفعول به مضاف موصوف+
  )كتاب(

                

مضاف إليه+  
)ياء املتكلم(  

 صفة+
  )ذا+ها التنبيه (

  أداة عطف +
 )الواو(

 : مجلة فعلية معطوفة+       
                

  فعل مضارع
)أشخص(  

فاعل+
(...) 

  جار وجمرور+
 )ميم اجلمع+كاف اخلطاب+إىل(

  مفعول به+
)داملد(  

                

جار وجمرور مضاف+  
)من قبل(  

 إليهمضاف+
  )ياء املتكلم(

  مجلة شرطية خرجت إىل معىن الدعاء +
  )إن شاء اهللا(

  :يوضح بناء اجلملتني عمقاً) ب(والشكل 
                

  فعل مضارع
)دأم(  

فاعل+
)أنا(  

 مفعول به+
  )ميم اجلمع+ضمريكاف املخاطب(

  ظرف زمان مضاف+
  )قبل(

        
                

مجلة فعليةحمول عنيدرمضاف إليه تركيب مص+

)قراءة كتايب هذا(  
  أداة عطف +

  )الواو(
 

        

  :  مجلة فعلية معطوفة+ 
                

  فعل مضارع
)أشخص(  

فاعل+
)أنا(  

  مفعول به مقترن بأل+
)داملد(  

  مضاف إليه +
  )ياء املتكلم(

                

جار وجمرور+  
ضمري كاف +إىل(

)ميم اجلمع+ املخاطب

  عىن الدعاء مجلة شرطية خرجت إىل م+
  )إن شاء اهللا(

أن الفاعل مل يظهر يف بناء السطح دلّ عليه يف بناء األعماق الوحدة ) أ(يالحظ يف الشكل 
مما يدل ) أُشخصِ(، )  دأُم(ة أمامية يف أول الفعلني  الصرفية مهزة املضارعة وهي الصقـ

)١٧٤( 



 

+ األوىل بالظرف املضاف  ختصص مضمون اجلملة) أنا(على أنَّ الفاعل ضمري املتكلم املفرد 
  .)١(املضاف إليه 

  ) . من قبلي( املضاف إليه + كما ختصص مضمون اجلملة الثانية باجلار وارور املضاف  

  .اء تقييد ملضمون اجلملتنيلشرطية اليت خرجت إىل معىن الدعـواجلملة ا

ا معطوفة على حمل أل واجلملة األوىل  يف حمل رفع خرب املبتدأ واجلملة الثانية يف حمل رفع ؛
  .اجلملة األوىل

  .الزمن احلايل :وزمن التركيب 

  :النـمط

النمط يف سبع مفعول به ورد هذا + فاعل ضمري متصل بارز + فعل مضارع  :)٢(
  :وعشرين مجلةُ منها

  . )٢(ويرجون رمحته، خيافون عقابه وينتظرون قضاءه ، فالناسُ  له داخرون / ١

مفعول به مضاف ) + ضمري متصل بارز(فاعل +فعل مضارع ( ، ا مجلة فعلية معطوف عليه
+ فعل مضارع ) معطوف عليها (مجلة فعلية معطوفة  + أداة عطف + مضاف إليه  + 

مجلة فعلية + أداة عطف  ) + مضاف إليه+ مفعول به مضاف ) + ضمري متصل بارز(فاعل 
  ) .مضاف إليه+ ه مضاف مفعول ب) + فاعل ضمري متصل بارز+ فعل مضارع ( معطوفة  

  :وعمقاًآلتـي يوضح بناء اجلمل  سطحاًوالشكل ا

 :ملة فعليةاجل          
                

  فعل مضارع
  )خياف(

فاعل+
)واو اجلماعة(  

 مفعول به+
  )عقاب(

  مضاف إليه+
  )هاء الغائب(

  حرف عطف
  )الواو(

 
  

                                                 
 . ١٦٢صفحة ). لدكتور كمال إبراهيم بدري(يف النحو العريب الزمن : انظر )١(

 .، نصح وإرشاد٤٦١الوثائق السياسية، كتاب عمر يف جواب كتاب أيب عبيدة ومعاذ، ص)٢(

)١٧٥( 



 

 ):معطوفة(معطوف عليها مجلة فعلية+
                

  فعل مضارع
  )ينتظر(

فاعل+
)واو اجلماعة(  

 مفعول به+
  )قضاء(

  مضاف إليه+
  )هاء الغائب(

  حرف عطف
  )الواو(

 : مجلة فعلية معطوفة
                

  فعل مضارع
  )يرج(

فاعل+
)واو اجلماعة(  

 مفعول به مضاف+
  )رمحة(

  مضاف إليه+
  )هاء الغائب(

  

  .ق يالحظ يف هذه اجلمل الثالث أن بناء السطح وافق بناء األعما

ويالحظ أن . كما يالحظ أن الفعل املضارع فيهن مرفوع وعالمة رفعه  فرعية ثبوت النون
الفعل يرجو يف اجلملة الثانية قد حذفت المه عند إسناده إىل واو اجلماعة حىت ال يلتقي 

  . ساكنان

ع واجلملة األوىل  يف حمل نصب حال من الضمري املستتر الواقع فاعالً السم الفاعل الواق 
  .خرباً

يف حمل  ةواجلملة الثالث، يف حمل نصب؛ ألا معطوفة على حمل مجلة حالية  واجلملة الثانية
  .نصب؛ ألا معطوفة على حمل مجلة معطوفة على حمل مجلة هلا حمل من اإلعراب 

  .املستقبل دلّ على ذلك السياق:. وزمن التركيب 

)١٧٦( 



 

  :..رد هذا النمط يف ثالث مجل منهاو+ فاعل + مفعول به + فعل مضارع  )٣(.:النمط

فيكون له ، ليلحق باملثىن بن حارثة ، ني قد أمرت ابن الوليد باملسري إىل العراق إأال و/ ١
  .)١(حىت يأتيه  أمريوال يربحها ، عونا على حماربة الفرس 

  .مجلة غائية والشكل اآليت يوضح بناء اجلملة سطحاً
                

  أداة غائية
  )حىت(

حرف+
صدريم  

(...) 

 فعل مضارع+
  )يأيت(

مفعول به +
  مقدم

 )هاء الغائب(

  فاعل مضاف
  )أمر(

  مضاف إليه 
  )ياء املتكلم(

ألن املفعول به  يالحظ يف الشكل السابق أن املفعول به قد تقدم على الفاعل وجوباً ؛
  .ضمري متصل والفاعل اسم ظاهر وهذه اجلملة الغائية تقييد ملضمون مجلة النهي

ل املضارع منصوب بأن املضمرة وجوباً بعد حىت اليت مبعىن إىل وأن والفعل املضارع والفع
  .يف تأويل مصدر يقع جمروراً حبىت اليت مبعىن إىل

  ...املستقبل:وزمن التركيب 

ورد هذا النمط يف الرسائل + مفعول به + فاعل اسم ظاهر + فعل مضارع ) ٤:. (النمط
  :.املدروسة يف مجلتني منها

  .)٢(يهدي اهللا من أقبل إليه/ ١                   

  .يوضح بناء اجلملة سطحـاً) أ(والشكل
                

  فعل مضارع
  )يهدي(

فاعل+  
)اهللا(  

 مفعول به+
  )مجلة موصولية(

    

                

 ضمري موصول   
  )من(

  فعل ماض+
  )أقبل(

  فاعل
(....)  

  جار وجمرور
 )هاء الغائب+إىل(

                                                 
 .نصح وإرشاد ٤٦١صفحة ..كتاب عمر يف جواب كتاب أيب عبيدة ومعاذ، الوثائق السياسية )١(

 .سياسي ٣٧٦لد ومن معه يسريهم إىل العراق صفحة كتاب أيب بكر إىل خا، الوثائق السياسية )٢(

)١٧٧( 



 

  ..ء اجلملة عمقاًيوضح بنا) ب(الشكل 
                

  فعل مضارع
  )يهدي(

فاعل+  
)اهللا(  

 مفعول به+
  )مجلة موصولية(

    

                

 ضمري موصول   
  )من(

  فعل ماض+
  )أقبل(

  فاعل
  )هو(

  جار وجمرور
 )هاء الغائب+إىل(

يالحظ أن الفاعل يف اجلملة املوصولية مل يظهر يف بناء السطح دلّ عليه يف بناء األعماق 
مما يشري إىل أنه مفرد مذكر غائب تقديره ) أقبل(الوحدة الصرفية صيغة الفعل + ق السيا

الزمن املستمر دلّ على ذلك السياق فهداية اهللا يف الزمن املاضي :. وزمن التركيب). هو(
  .)١(واجلملة استئنافية ال حمل هلا من اإلعراب، واحلايل واملستقبل للمقْبِلِ إليه

  

  :ية ذات الفعل املبين للمجهولاجلملة الفعلجـ ـ 

  .الفعل املبين للمجهول هو ما استغىن عن فاعله 

ـِل بضم أوله، وأُقيم املفعول مقَامه  ـُع وكسر . وعـدلَ فيه عن صيغة فَـعـلَ إىل ف
 )٢(فيضم ثالثه أيضاً، الزائدة اتلبه للنطق بالساكن ثانية إال إذا كان يف أولـه األلف

  .يفتح ماقبل آخرة إذا كان مضارعاًويضم أوله و

.                   فَعلَثالثي كـ قَال وباع أو عني افْتعل أو ان وإذا اعتلت عني املاضي وهو
ولك إخالص الضم ، أو امشام الضم فتـقلب ياًء فيهما، ك كسرما قبلها بإخالص فَل

ـَتقْـلب واواً    ...ف

  ...املضعف  وأوجب اجلمهور  ضم  فاء الثالثي

                                                 
 .نصح وإرشاد سياسي ٣٤٧كتاب أيب بكر إىل عامه بين أسد صفحة، الوثائق السياسية )١(

الدكتور ،  قضايا اجلملة اخلربية يف كتب إعراب القرآن ومعانية حىت اية القرن الرابع اهلجري)٢(
 .هـ١٩٨٣هـ ١٤٣) طـ( ٢٤١،  ٢٤٠صفحة ) ١ج (معيض بن مساعد العويف 

)١٧٨( 



 

  .واحلـق قول بعض الكوفيني أن الكسر جائز

  .)١(وجوز ابن مالك اإلمشام أيضا

  .)٢(وحيذف الفاعل ألغراض إما معنوية أو لفظية يفرضها املقام

  :اجلملة الفعلية اخلربية املثبتة ذات الفعل املاضي املبين للمهجولـ ١ 

+ نائب فاعل مضاف +  جار وجمرور+ فعل ماضٍ مبين للمجهول ) ١:.(النـمط
  .مضاف إليه

  :.ورد هذا النمط يف مجلتني منها
مـن قُـرِئ عليه كتايب من املؤمنني إىل ) صلى اهللا عليه وسلم(من خليفة رسول اهللا / ١

  .)٣(واملسلمني  من أهل اليمن

  :ل اآليت يوضح بناء اجلملة سطـحاًوالشك
                

  ضمري املوصل
  )من(

فعل ماض مبين+
ولللمجه  

)قرئ(  

  جار وجمرور+
 )هاء الغائب+على (

نائب فاعل +
  مضاف

  )كتاب(

  مضاف إليه+
  )ياء املتكلم(

                

  جار وجمرور+
 )من املؤمنني(

أداة عطف+  
)الواو(  

 اسم معطوف+
  )املسلمني(

  جار وجمرور ومضاف+
  )من أهل(

  مضاف إليه+
  )اليمن(

  

مه لعدم أمهيته يف املقام؛ ألنْ االهتمام يالحظ أن الفاعل قد حذف وأقيم املفعول به مقا
  .اإلجياز اعاةمنصب على قراءة الكتاب بغض النظر عمن قرأه مع مر

                                                 
اإلمام أبو  ومعه كتاب عدة السالك إىل حتقيق أوضح املسالك،أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك )١(

حممد : حممد عبد اهللا مجال الدين بن يوسف بن أمحد بن عبد اهللا بن هشام األنصاري املصري، تأليف
 ١٥٨، ١٥٧صفحة ).٢جـ (، )منشورات املكتبة العصرية: بريوت(حمي الدين عبد احلميد، 

أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك البن هشام ومعه : انظر حول مسألة أغراض حذف الفاعل)٢(
 .احلاشية+ املنت  ١٣٦،  ١٣٥صفحه )٢جــ (كتاب عدة السالك إىل حتقيق أوضح املسالك 

 .سياسي ٣٩٦كتاب أيب بكر إىل أهل اليمن يف جهاد الروم صفحة ، الوثائق السياسية )٣(

)١٧٩( 



 

  ) .عليه(ويالحظ أن نائب الفاعل اسم ظاهر مضاف كما يالحظ أن اجلار وارور 

  .للتخصيص ) كتايب(تقدم على نائب الفاعل 

هو العائد على ضمري ) عليه(اجلر يف  ويالحظ أن ضمري الغائب الواقع يف حمل جر حبرف
  .املوصول وضمري املوصول مع صلته يف حمل جر بإىل 

  .الزمن املاضي:. وزمن التركيب

بارز ورد هذا النمط ) ضمري متصل(نائب فاعل + فعل ماضٍ مبين للمجهول ) ٢:.(النمط
  :..يف مجلتني

أن ترجع   ديت لرشدكوه، وال مينعنـك قضاٌء قضيته باألمس فراجعت فيه نفسك / ١
  .)١(إىل احلق فإن احلق ال يبطلة شيء

  :.والشكل األيت يوضع بناء اجلملة سطحـاً

  :مجلة فعلية خربية مثبتة معطوفه
                

  أداة عطف
  )الواو(

فعل ماض مبين+
 للمجهول

)هدي(  

 نائب فاعل+
 )تاء املخاطب:ضمري(

جار وجمرور +
  مضاف

  )لرشد(

  مضاف إليه+
كاف (
  )طباملخا

يالحظ أن الفاعل قد حـذف وأقيم املفعول به مقامه؛ لكون الفاعل معلوماً للمخاطب 
ختصص مضمون اجلملة باجلار ، فاهلداية من اهللا وحده الشريك له ، فال حيتاج إىل ذكره 

  .املضاف إليه+ وارور املضاف 

معطوفة على حمل  ويالحظ أن نائب الفاعل ضمري متصل بارز واجلملة يف حمل رفع ؛ ألا
  مجلة معطوفة على حمل مجلة هلا حمل من اإلعراب 

  الزمن املاضي: زمن التركيب

                                                 
كتاب عمر أيب موسى األشعري املشهور بكتاب سياسة القضاء وتدبري احلكم ، الوثائق السياسية )١(

 .أجتماعي ٤٢٨صفحة 



 

  

  : )٣(لنـمط ا

رسائل نائب فاعل ضمري مستتر ورد هذا النمط يف ال+ فعل ماضٍ مبين للمجهول  
  .املدروسة يف أربع مجل منها

ـُرض عليكموأطيعوه فيما / ١   .)١(ف

  :ملة سطحـاًوالشكل اآليت يوضح بناء اجل
                

  ضمري موصول
  )ما(

فعل ماض مبين للمجهول+  
)فُرض(  

  نائب فاعل+
(......)  

  جار وجمرور +
 )ميم اجلمع+كاف اخلطاب+على(

  : يوضح بناء اجلملة عمقاً) ب(والشكل 
                

  ضمري موصول
  )ما(

فعل ماض مبين للمجهول+  
)فُرض(  

  نائب فاعل+
  )هو(

  جار وجمرور +
 )ميم اجلمع+اخلطابكاف +على(

يـالحظ أن نائب الفاعل قد حذف وأقيم املفعول به مقامه لكون الفاعل معلوماً 
  .للمخاطب

ويـالحظ أن نائب الفاعل ضمري مستتر وهو العائد على ضمري املوصول وهو يف البناء 
شري إىل مما ي) صيغة الفعل فُرِض(الوحدة الصرفية + األساسي املفعول به دلَّ عليه السياق 

  ). هو(أنه مفرد مذكر غائب 

  .وضمري املوصول مع صلته يف حمل جر حبرف اجلر 

  .يف الزمن املاضيعليكم الزمن املستقبل لتنفيذ ما  فُرِض يف وأطـيعوه : وزمن التركيب

  

  
                                                 

 ٣٧٦كتاب أيب بكر إىل خالد ومن معه باليمامة يسريهم إىل العراق صفخة ، الوثائق السياسية )١(
 .سياسي.نصح وإرشاد 



 

  :اجلملة الفعلية اخلربية املثبتة ذات الفعل املضارع املبين للمجهولـ ٢

  .نائب فاعل مقترن بأل+ جار وجمرور +  للمجهول فعل مضارع مبين) ١:.(النمط  

  :ورد هذا النمط يف الرسائل املدروسة يف مجلتني مها

ـُبلَى فيه السرائُر / ١ ـُكْـشف فيه العورات، يوم ت   .     )١(وت

  :والشكل األتـي يوضع بناء اجلملتني سطـحـاً
                

 فعل مضارع مبين للمجهول
  )وتبلى(

جار وجمرور+
)هاء الغائب+يف (

 نائب فاعل مقترن بأل+
)السرائر(  

  أداة عطف+
  )الواو(

  )فعليها مضارع مبين للمجهول(مجلة فعلية خربية مثبتة +
                

 فعل مضارع 
  )تكشف(

جار وجمرور+
)هاء الغائب+يف (

 نائب فاعل مقترن بأل+
  )العورات(

  

كما يالحظ أن نائب الفاعل . نيل قد حذف؛ لكونه معلوماً للمخاطبيـالحظ أن الفاع
  اسم ظاهر مقترن بأل

جوازاً للتخويف _ ويـالحظ أن اجلار وارور قد تقدما على نائب الفاعل يف اجلملتني  
  .ألن االهتمام ينصب على احلديث عن يوم القيـامة لإلعداد له.والتحذير

  .كما يـالحظ أن مضمون اجلملتني قد ختصص باجلار ارور 

  .الزمن املستقبل :. كيب وزمن التر

ـُبلَى فيه السرائر يف حمل رفع صفة لكلمة    .الواقعة خرباً ملبتدأ حمذوف ) يـوم(ومجلة ت

  .ومجـلةُ وتكشف فيه العورات  يف حمل رفع؛ ألنـها معطوفة على حمـل اجلملة السابقة

  

                                                 
 .نصح وإرشاد ٤٦١واب كتاب أيب عبيدة ومعاذ صفحة كتاب عمر يف ج، الوثائق السياسية )١(



 

نائب فاعل اسم ظاهر + جار وجمرور + فعل مضارع مبين للمجهول ) ٢:.(النـمط
  .ضافم

  .ورد هذا النمط يف مجلتني منها

أو وآتـه أرضه اليت زرع إال أن تكون أرضـاً عليها اجلزية من أرض األعاجم / ١
  . )١(يصرفُ إليها مـاُء أرضٍ عليها اجلزية

                

  أداة عطف
  )أو(

  )فعلها مضارع مبين للمجهول(مجلة فعلية خربية مثبتة +

                

فعل مضارع مبين 
  ولللمجه

  )يصرف(

جار وجمرور+
)هاء الغائب+إىل (  

نائب فاعل+
  مضاف

  )ماء(

مضاف إليه +
  موصوف

  )أرض(

صفة مجلة +
  امسية

  )عليها اجلزية(

 فـذال يستطيع أن ، يـالحظ أن الفاعل قد حـولكون الفاعل جمهوال للمتكلم فَه
  .يبينه بيانا واضحاً بعينه كما أن املقام ال يستدعي ذكره

ـُالو   .حظ أن اجلار وارور قد تقدما على نائب الفاعل جوازاً للعناية واالهتمامي

  ).عليها اجلزية(املضاف إليه قد ختصصا جبملة الصفة + ويالحظ أن نائب الفاعل املضاف 

  .واجلملة يف حمل نصب؛ ألا معطوفة على حمل مجلة هلا حمل من اإلعراب

 .لك السياقالزمن احلايل دلّ على ذ:. وزمن التركيب

  ).ضمري بارز متصل(نائب فاعل + فعل مضارع مبين للمجهول ) ٣:.(النـمط

  :.ورد هذا النمط يف مجلتني منها

ـُو كلُوا إليه / ١   .)٢(بتـلُوا و ي، فخشت أنْ ي

                                                 
 .٤٤٨اجتماعي صفحة  ٤٤٨كتاب عمر يف افتالء اخليل يف البصرة صفحة ، الوثائق السياسية )١(

 ٤٥٩صار يف عزل خالد بن الوليد من قيادة اجليش صفحة كتاب عمر إىل األم، ائق السياسية الوث)٢(
 .سياسي



 

  :والشكل اآلتـي يوضح بناء اجلملتني سطحـاً
                

  حرف مصدري
  )أن(

فعل مضارع مبين
للمجهول معطوف عليه 

)يوكل(  

 نائب فاعل+

 )واو اجلماعة(

  

جار وجمرور+  

 )هاء الغائب+إىل(

  حرف عطف+
  )الواو(

          

  )واو اجلماعة(نائب فاعل + )يبتلى(فعل مضارع مبين للمجهول معطوف+  

  .لكونه معلوماً للمخاطبني، يالحظ أن الفاعل قد حذف  

صدر يقع يه يف تأويل مويالحظ أن نائب الفاعل ضمري متصل بارز وأن ومادخلت عل
  )يخشـ(للفعل ، مفعوال به 

  .الزمن املستقبل: وزمن التركيب 

  .أما اخلشية فزمنها املاضي واملخشي منه زمنه املستقبل دلّ على ذلك السياق

  .نائب فاعل ضمري مستتر+ فعل  مضارع مبين للمجهول ):.٤(النـمط 

  :.ورد هذا النمط يف مجلتني منها  

فأخرج من ذلك ،  نائم والسيب وما أفاء اهللا عليك من مال بين حنيفةوامجع الغ/ ١
ـُمس ووجـه به إلينا  ـِقْـسم فيمن حيضرنا من املسلمني،  اخل ـُي   .)١(ل

                

  أداة تعليل وجر
  )الالم(

حرف مصدري+
 مضمر جوازاً

(....) 

فعل مضارع مبين +
  للمجهول

  )يقسم(

  نائب فاعل+

(.....)  

جار وجمرور +
  مجلة موصولية

من حيضرنا +يف(
  من املسلمني

مستتر جوازاً  ال للمتكلم وأن نائب الفاعل ضمرييالحظ أن الفاعل قد حذف لكونه جمهو
الياء وهي ال صقة أمامية يف أول ، الوحدة الصرفية+ دلّ على ذلك السياق ) هو(تقديره 
ـْسم(الفعل  ـُق   )هـو(ممايشري إىل أنه مفرد مذكر غائب ) ي

                                                 
  .اجتماعي ٣٥١ بكر لكتاب خالد صفحة جواب أيب، الوثائق السياسية )١(



 

وأنْ املضمرة   )١(املضمرة جوازاً بعد الم التعليل يالحظ أن الفعل مضارع منصوب بأنو
  .ومادخلت عليه يف تأويل مصدرٍ جمرور بالم التعليل 

  .املستقبل:.وزمن التركيب

  .)٢(اجلملة الفعلية اخلربية املثبتة ذات الفعل املتعدي إىل مفعولنيد ـ  

  :)١(النـمط

ورد  .)ن ومعموالها سدت مسد املفعولنيأ) + ضمري(فاعل + فعل ماضٍ متعد ملفعولني 
  :.ن ان اآلتـيتما الصورتاهذا النـمط يف مجلتني توزعته

  ):١(الصورة 

 )أن ومعموالها يف تأويل مصدر+ (ل فاعل ضمري متص+ فعل ماض متعد إىل مفعولني  
  :سدّ  مسد املفعولني

إال على توفيقٍ  وصوابٍ ورشـد يف فعلمت أن اهللا عز وجل مل يكن ليجمع رأيكم / ١
  . )٣(العاجلة والعاقبة

                                                 
  .٢٣٥صفحة ) ١جــ (البن هشام ، انظر مغين اللبيب عن كتب األعاريب )١(

ظن (اخلرب وهي ا املبتدأ و ما أن تـكون متعديةً إىل مفعولني أصلهمإاألفعال املتعدية إىل مفعولني )٢(
  )ل وأعطى وباماوهي سأ(ا املبتدأ واخلرب ملني ليس أصلهوعأو إىل مف) وأخواا

مايفيد يف اخلرب : أما املتعدية إىل مفعولني أصلهما املبتدأ واخلرب  فتنقسم إىل أربعة أقسام أحدمها (
ـَعـلّـم مبعىن ، وألفى ، وجـد : يقيـنا وهو أربعة    ).ودري ))... اعلَم(وت

ـَلَ : وهو مخسة ، مايفيد يف اخلرب رجحانا : والثاين ـَع ـَب ، ، عـد ، حجاَ ، ج ـَم ، وه   ..وزع

ـَلم ، رأى : مايرد بالوجهني والغالب كونه لليقني وهو اثـنان : والثالث   مايرد : والرابع . وع
ـِـب ، ظـن :. والغالب كونه للرجحان وهو ثالث ، ما  ـَس ـَال ، ح انظر أوضح .  وخ

:. السالك إىل حتقيق أوضح املسالك  ومعه عـدةم األنصاري املسالك إىل ألفية ابن مالك البن هشا
 .٧٩إىل  ٣٠صفحة ) ٢جــ (تـأليف حممد حمي الدين 

  .سياسي ٤٧١جواب عمر على كتاب أيب عبيدة صفحة ، الوثائق السياسية )٣(



 

  :الشكل اآلتـي يوضح بناء اجلملة سطحـاً
                

  فعل ماض
  )علم(

فاعل
)ضمري املتكلم(  

)التاء  

  أنّ و معموالها سدت مسد مفعويل علم 
أن اهللا عز وجل مل يكن جلميع رأيكم إال على توفيق 

  .اقبةوصواب ورشد يف العاجلة والع

يف باب اجلملة ) أيقن(مبعىن ) علمِ(سبق توضيح مجلة أن ومعموليها اليت سدت مسد مفعويل 
ـَلـم هنا مبعىن أيقني ، االمسية املؤكدة بأن    .يـالحظ أن ع

  .الزمن املاضي : واجلملة استئنافية الحمل هلا من اإلعراب وزمن التركيب 

أن ومعموالها  يف + فاعل ضمري مستتر +  فعل ماضٍ متعد إىل مفعولني):. ٢(الصورة 
ـَم(تأويل مصدر سد مسد مفعويل    ).زع

  .)١(فَـزعـم أن ذلك كان من رأي خياركم وأولـي النهى منكم ومجاعتكم/ ١

  :يوضح بناء اجلملة سطحـاً ) أ(والشكل 
                

فعل ماض متعد إىل
  )زعم(مفعولني

فاعل
(.....) 

موليها سد مصدر مؤول من أن ومع+
  )زعم(مسد مفعويل 

  

           

 أداة توكيد ونصب+           
  )أن( 

  اسم+
الم البعد +ذا(
  كاف اخلطاب+

  :خرب مجلة امسية+

  
  

                

  أداة حمولة عن الفعلية
  )كان(

 اسم
(....)  

 خرب جار وجمرور مضاف
  )من رأي(

  مضاف إليه مضاف معطوف عليه
  )من خيار(

               

 مضاف إليه +
 )ميم اجلمع+ضمري كاف اخلطاب(

 أداة عطف
  )الواو(

  اسم معطوف مضاف
  )أوىل(

  مضاف إليه مضاف 
  )النهى(

                                                                                                                                            
 
  .سياسي ٤٧١جواب عمر على كتاب أيب عبيدة صفحة ، الوثائق السياسية )١(

 



 

 
            

 جار وجمرور
 )ميم اجلمع+كاف اخلطاب+من(

 أداة عطف
  )الواو(

اسم معطوف 
  مضاف

  )مجاعة(
  

  مضاف إليه
  )ميم اجلمع+كاف اخلطاب (

  .يوضح بناء اجلملة عمقـاً ) ب(والشكل 
                

  فعل ماض 
  )زعم(

فاعل
)هو(  

مصدر مؤول من أن ومعموليها سد +
  )زعم(مسد مفعويل 

  

           

 أداة توكيد ونصب+           
  )أن( 

  اسم+
الم البعد +ذا(
 )كاف اخلطاب+

مجلة امسية (خرب +
  ) :خربية منسوخة

  
  

                

 أداة حمولة عن الفعلية
  )كان(

 اسم
  )هو(

  خرب جار وجمرور مضاف
  )من رأي(

  مضاف إليه مضاف معطوف عليه
  )خيار(

                

 مضاف إليه +
 )ميم اجلمع+كاف اخلطاب(

 أداة عطف
  )الواو(

  اسم معطوف مضاف
  )أوىل(

  مضاف إليه 
  )النهى(

 
            

 جار وجمرور+
 )ميم اجلمع+كاف اخلطاب+من(

 أداة عطف
  )الواو(

اسم معطوف 
 )مجاعة(مضاف

  مضاف إليه
  )م اجلمعمي+كاف اخلطاب (

يالحظ أن اخلليفة عمر رضي اهللا عنه قد استعمل الفعل زعـم فاملوقف  ليس مبنياً على 
  .اليقني عند اخلليفة بل قائماً على الظن من خالل إجابة الرسول املرسل إىل عمر

  .يف تأويل مصدر سد مسد مفعويل زعـم) اأن ومعموليه(_ ويالحظ أن  

+ يظهر يف بناء السطح دلّ عليه يف بناء األعماق السياق  مل) زعـم(ويالحظ أن فاعل 
ـَم) (صيغة الفعل(الوحدة الصرفية    ) .هو(مما يشري إىل أنه مفرد مذكر غائب ) زع



 

  واجلملة استئنافية ال حمل هلا من اإلعراب 

  .الزمن املاضي:. وزمن التركيب  

مصدر مؤول من أن + فاعل ضمري + فعل مضارع متعد إىل مفعولني  )٢:.(النمط
  ومعموليها سد مسد مفعويل الفعل املتعدي 

  :.ورد هذا النمط يف مجلتني منها

  .)١(أعلَم أنك خري منهوأنا / ١

  .يوضح بناء اجلملة سطـحاً) أ(والشكل 
                

فعل مضارع متعد إىل
  مفعولني مبعىن أوقن

  )أعلم(

فاعل
(....) 

مصدر مؤول من أن+
ومعموليها سد مسد 

  )أعلم(فعويل م

    

                

أداة توكيد ونصب+
  )أن(

 اسم+
)كاف  اخلطاب(

 خرب+
  )خري(

  فاعل +
(....)  

  جار وجمرور+
 )هاء الغائب+من(

  :يوضح بناء اجلملة عمقـاً) ب(شكل وال
                

فعل مضارع متعد إىل
  مفعولني مبعىن أوقن

  )أعلم(

فاعل
)أنا(  

مصدر مؤول من أن +
  سد اخلربها سد مومعمولي

    

                

أداة توكيد ونصب+
  )أن(

كاف ضمري(اسم+
 )اخلطاب

 خرب+
  )خري(

 فاعل +
  )هو(

  جار وجمرور+
 )هاء الغائب+من(

  : ل من شأن أيب عبيدة حيث قال لهمبعىن أُوقـن فاخلليفة ال يقل) أعـلم(يالحظ أن الفعل 

  .فإين وليته عليك وأنـا أعلم أنك خري منه 

                                                 
  .سياسي ٣٩٢ عبيدة خيربه بتولية خالد عليه صفحة كتاب أيب بكر إىل أيب، الوثائق السياسية )١(

 



 

  )يدة أفضل من خالد عن يقني؛ ألنه أحد العشرة املبشرين باجلنةكون أيب عب(

  .وأن ومعموالها  يف تأويل مصدر سد مسد مفعويل أعلم

الوحدة + ويالحظ أن الفاعل مل يظهر يف بناء السطح دلّ عليه يف بناء األعماق السياق 
شري إىل أنه مفرد وهي ال صقة  أمامية يف أول الفعل أعـلم مما ي مهزة املضارعة،  الصرفية 
  ).أنـا(متكلم 

  ).اأن(ملة يف حمل رفع خرب املبتدأ دلّ على ذلك السياق واجل)١(املاضي الزمن:وزمن التركيب

أنْ ومعموالها ) + ضمري متصل بارز(فاعل + فعل مضارع متعد ملفعولني ):٢(الصـورة 
  .يف تأويل مصدرٍ سد مسد مفعويل الفعل املتعدي

  :.قول أيب بكروردت هذه الصورة يف 

ـِر أقواماً  فَ/١ ـِهم فأين أكره أن أُق    اءواـوا أن قد أسـليعلم، يف منـازهلم، علُـوا فعل

  .)٢(وليذوقوا وبال بعض الذي أتوا

  .يوضح بناء اجلملة سطحاً) أ(والشكل 
                

  أداة تعليل وجر
  )الالم(

دريحرف مص
 مضمر

(...) 

+فعل مضارع متعد
  )ميعل(ملفعولني 

  فاعل 
 )واو اجلماعة(

مصدر مؤول من أن +
ومعموليها سد مسد 

  مفعويل يعلم
  

                

 حرف توكيد ونصب   
  )أنّ(

  )ضمري الشأن حمذوف(اسم    
  

  )مجلة فعلية مؤكدة بقد(خرب+    
                

 حرف توكيد   
  )قد(

  فعل ماض           فاعل     
 )   واو اجلماعة)           (أساء(     

                                                 
 .٢٠٠كمال إبراهيم صفحة .د، انظر الزمن يف حنو العريب )١(

  .سياسي ٣٥٩أليب بكر أيضا صفحة ، الوثائق السياسية )٢(

 



 

  :يوضح بناء اجلملة عمقاً) ب(والشكل  
                

  أداة تعليل وجر
  )الالم(

أن مضمرة
 جوازاً

+فعل مضارع متعد
  )يعلم(ملفعولني 

 فاعل ضمري
 )واو اجلماعة(

مصدر مؤول من +
أن ومعموليها سد 
  مسد مفعويل يعلم

  
                

 اسم ضمري الشأن أن املخففة من الثقيلة   
  )هم(

مجلة فعلية خرب 
  خربية مؤكدة بقد

                

 أداة توكيد   
  )قد(

  فعل ماض           فاعل     
)  ضمري واو اجلماعة)      (أساء(     

  ألن املقام يستدعي فعالً داال على اليقني؛ ألن ّْما أمر به) يوقن( يالحظ أن الفعل يعلم مبعىن

تستلزم أن يتكون لديهم يقني بسوء _ ء املرتدين اخلليفة من أمور الردع والتأديب هلوال
  .أفعاهلم

ويالحظ أنَّ أنْ ) يعلم(ويالحظ أن املصدر املؤول من أنْ ومعموليها سد مسد مفعويل 
وخربها مجلة فعلية فعلها متصرف غري دعاء ) ضمري الشأن(خمففة من التثقيلة وأن امسها 

ـْصول عن   .بقد) أن(مف

  .املستقبل الزمن:. وزمن التركيب

  وأن املضمرة مع مابعدها يف تأويل مصدرٍ يقع جمروراً بالم التعليل

  

  



 

ا املبتدأ و اخلرب مفعل مضارع متعد ملفعولني أصله+أن حرف مصدري ونصب)٣(:النمط
  :. ورد هذا النمط يف مجلة هي،  مفعول به ثان+ مفعول به أول + فاعل ضمري متصل + 

ذا على عبداهللا بن قيس وعمر بن العاص عهد اِهللا وميثاقه على أنَّ عليا ومعاوية أخ/ ١
  .)١(أن يتخذا القرآن أماماً، وذمته وذمة رسوله 

  :والشكل اآلتــي يوضح بناء اجلملة سطحاً وعمقاً
                

  حرف مصدري
  )أن(

فعل مضارع

)يتخذ(  
 فاعل

 )ضمري ألف االثنني(
  مفعول به أول+

  )القرآن(
  مفعول به ثان+

  )إماماً(

  من ) يتخذ(ويالحظ أن الفعل ، يالحظ أن بناء السطح وافق بناء األعماق يف هذة اجلملة 

  .ا املبتدأ واخلربمأفعال التصـيري وقد نصب مفعولني أصله

  .)٢(يف تأويل مصدرٍ جمرور حبرف حمذوفوأن وما دخلت عليه 

  .الزمن املستقبل:. وزمن التركيب

  

  :) ٤:.(النمط

+ مفعول به أول ) + ضمري(فاعل + ا املبتدأ واخلرب مفعولني أصلهفعل ماضٍ متعد إىل م
  .مفعول به ثان

  :ورد هذا النمط يف مجلة واحدة هي 

  .)٣(مبا واجداه فيه مسطوراً، أنْ يتخذا القرآن أماما واليعـدوابه إىل غريه يف احلكم / ١

  :يوضح بناء اجلملة سطحاً) أ(الشكل 
                                                 

 .سياسي ٥٣٨حتكم علي ومعاوية يف صفة األستخالف صفحة ، الوثائق السياسية )١(

) ١جــ(مغىن اللبيب عن كتب األعاريب : لصه لالستقبال انظرأنْ الداخلة على املضارع خت)٢(
 .١٩٣صف املباين يف شرح حروف املعاين صفحة ر و.  ٣٦صفحة 

 . ، سياسي٥٣٩الوثائق السياسية، حبكم علي ومعاوية يف االستخالف، ص)٣(



 

                

  ضمري موصول 
  )ما(

فعل ماض+

)وجد(  
 فاعل+

  )ألف االثنني(
 مفعول به أول

 )هاء الغائب(
  جار وجمرور +

  )هاء الغائب+يف(
  

                

 مفعول به ثان   
  )مسطوراً(

  نائب فاعل+
(....)  

  

  :والشكل التايل يوضح بناء اجلملة عمقاً
                

  ضمري موصول 
  )ما(

فعل ماض+

)وجد(  
 فاعل+

  )ضمريألف االثنني(
 به أول مفعول

 )هاء الغائب(
  مفعول به ثان

  )مسطوراً(

                

 نائب فاعل+   
  )هو(

  جار وجمرور+
  )فيه(

  

من أفعال اليقني ويالحظ الدقة يف استعمال هذا الفعل فيما يتعلق ) وجد(يالحظ أن الفعل 
  .بالقرآن العظيم

 نيرور املتعلقأصلهما املبتدأ و اخلرب  ويالحظ أن اجلار وا، وقد تعدى إىل مفعولني 
  .باملفعول به الثاين قد تقدماً عليه جوازاً للعناية واالهتمام

  .واسم املوصول مع صلته يف حمل جر حبرف اجلرالباء 

  .الزمن املاضي: وزمن اجلملة املوصولية

  . الزمن املستمر يف احلال واملستقبل... من التركيب أن يتخذوا القرآن إماماً زو

  ):٥(النمط 

فاعل ضمري + فعل ماض متعدٍ  إىل مفعولني ليس أصلهما املبتدأ  و اخلرب  ):١( الصورة 
  .مفعول به ثان+ مفعول به أول + متصل 

  :ورد هذا النمطـ  يف مجلة واحدة هي 



 

  ؟.)١(أعن رأي من مجيعكم كان ذلك: وسألت رسولكم / ١

  :والشكل اآلتـي يوضح بناء اجلملة سطحاً

  .اضٍ متعد إىل مفعولني ليس أصلها املبتدأ و اخلربمجلة فعلية خربية فعلها م
                

  فعل ماض
  )سأل(

فاعل+  

)تاء املتكلم(  
مفعول به أول+

  مضاف
  )رسول(

  مضاف إليه+
كاف (

ميم +اخلطاب
  )اجلمع

مفعول به ثان مجلة +
  استفهامية

أعن رأي من مجيعكم كان (
  )ذلك
  

  صلها املبتدأ و اخلرب ويالحظ أن يالحظ أن الفعل سأل قد تعدى إىل مفعولني ليس أ

  ).مجلة استفهامية(املفعول به الثاين 

  واجلملة استئنافية ال حمل ها من اإلعراب  

  .  الزمن املاضي:.وزمن التركيب

  

  ):٢( الصورة

مفعول + فاعل ضمري متصل  + ا املبتدأ واخلرب مفعل ماض متعدٍ  إىل مفعولني ليس أصله 
  ).ل به ثان  ضمري حمذوفمفعو+ (به أول ضمري متصل 

  :وردت هذه الصورة  يف مجلة واحدة هي

ورسالتهم اليت ، فإن كتابك جاءين بتنفري الروم إليك ومرتهلم الذي نزلوا به : أما بعد/٢
  .)٢(فيما سألوكأرسلوا والذي رجعت إليهم 

                                                 
 .سياسي ٤٦٤جواب عمر على مكتوب أيب عبيدة السالف صفحه ، الوثائق السياسية )١(

  .سياسي ٥٧١جواب عمر على كتاب أيب عبيدة صفحة ، وثائق السياسية ال)٢(

 



 

  :يوضح بناء اجلملة سطحاً ) أ(كل والش
                

  حرف جر 
  )يف(

     موصوليةجمرور مجلة+

                

ضمري 
  موصول

  )ما(

فعل ماض متعد إىل
مفعولني ليس أصلهما 

)سأل(املبتدأ واخلرب  

 فاعل+
  )واو اجلماعة(

  مفعول به أول+
ضمري كاف (

  )املخاطب

  مفعول به ثان
(......)  

  :يوضح بناء اجلملة عمقاً) ب(شكل وال
                

  حرف جر 
  )يف(

     جمرور مجلة موصولية+

                

ضمري 
  موصول

  )ما(

فعل ماض متعد إىل
مفعولني ليس أصلهما 

)سأل(املبتدأ واخلرب  

 فاعل+
  )واو اجلماعة(

  مفعول به أول+
ضمري كاف (

  )املخاطب

  مفعول به ثان
  )هاء الغائب(

أن  ويالحظ ؛يالحظ أن الفعل سأل قد تعدى إىل مفعولني ليس أصلهما املبتدأ و اخلرب
  وأن املفعول به الثاين حمذوف وهو هاء الغائب) ف اخلطابكا(املفعول به األول 

  .العائد على ضمري املوصول

  .واجلملة املوصولية يف حمل جر حبرف اجلـر

  .الزمن املاضي: وزمن التركيب 

  ) ٦: (النمط

مفعول به + فاعل ضمري + فعل مضارع متعد إىل مفعولني ليس أصلهما املبتدأ و اخلرب  
  . مفعول به ثان+ أول 

  :ورد هذا النمط يف مخس مجل توزعتها الصور اآلتية 

  



 

  ):١(الصورة 

مفعول + فاعل ضمري مستتر + فعل مضارع متعد إىل مفعولني ليس أصلهما املبتدأ و اخلرب 
  .مفعول به ثان اسم نكرة+ به أول ضمري متصل 

  .)١(فإن صاحبك العجلي كتب إىل يسألين أموراً/ ١

  :اجلملة سطحـاًيوضح بناء ) أ(الشكل 

  .مجلة فعلية خربية مثبتة ذات فعل مضارع متعد إىل مفعولني
                

فعل مضارع متعد إىل مفعولني ليس
 أصلهما املبتدأ واخلرب 

)يسأل(  

 فاعل+
(.....)  

  مفعول به أول+
  )ياء املتكلم(

  مفعول به ثان
  )أموراً(

  :يوضح بناء اجلملة عمقاً) ب(لشكل وا
                

ضارع متعد إىل مفعولني ليسفعل م
 أصلهما املبتدأ واخلرب 

)يسأل(  

 فاعل+
  )هو(

  مفعول به أول+
  )ياء املتكلم(

  مفعول به ثان
  )أموراً(

  متعد إىل مفعولني ليس أصلهما املبتدأ واخلرب ويالحظ) يسأل(يالحظ أن الفعل 

الوحدة الصرفية +  أن الفاعل مل يظهر يف بناء السطح دلّ عليه يف بناء األعماق السياق 
مما يشري إىل أنه مفرد مذكر غائب تقديره ) يسأل(وهي الصقة أمامية يف أول الفعل ) الياء(
  .واجلملة يف نصب حـال، ) هو(

  .الزمن املاضي: وزمن التركيب 

  

  

                                                 
  .سياسي ٣٧٣رد أيب بكر إىل املثىن بن حارثة صفحة ، الوثائق السياسية )١(

 



 

  ):٢(الصورة

مفعول + فاعل ضمري مستتر + فعل مضارع متعد إىل مفعولني ليس أصلها املبتدأ واخلرب 
  .مفعول به ثان مجلة موصولية) + ضمري متصل(ل به أو

  :ورد هذا النمط يف مجلتني منها

  ).)١(ويعطيهم الذي هلم، أخذ ما عليهم في( /١

  :يوضح بناء اجلملة سطحاً) أ(والشكل 
                

أداة عطف
)الواو(  

فعل مضارع متعد ملفعولني
 ليس أصلهما املبتدأ واخلرب 

)يعطي(  

 فاعل+
(...)  

  به أولمفعول +
ميم +هاء الغائب(

  )اجلمع

اجلملة  [مفعول به ثان
   ]املوصولية 

  )٢( )الذي هلم(

  .يوضح بناء اجلملة عمقاً ) ب(والشكل 

  .مجلة فعلية خربية مثبتة ذات فعل مضارع متعد إىل مفعولني ليس أصلها املبتدأ واخلرب
                

أداة عطف
)الواو(  

فعل مضارع متعد ملفعولني
ما املبتدأ واخلرب ليس أصله  
)يعطي(  

 فاعل+
  )هو(

  مفعول به أول+
ميم +هاء الغائب(

  )اجلمع

اجلملة [مفعول به ثان 
   ]املوصولية

   )الذي هلم(
قد تعدى إىل مفعولني ليس أصلها املبتدأ واخلرب ويالحظ أن الفاعل مل ) يعطي(يالحظ أن الفعل 

الوحدة الصرفية الياء وهي ال صقة + سياق يظهر يف بناء السطح دلّ عليه يف بناء األعماق ال
  ).هو(مما يشري إىل أنه مفرد مذكر غائب تقديره) يعطي(أمامية يف أول الفعل 

واجلملة ال حمل هلا من اإلعراب ؛ ألا معطوفة على حمل مجلة معطوفة على حمل مجلة  
  .معطوفة على حمل مجلة ال حمل هلا من اإلعراب 

  .ستقبلالزمن امل:. وزمن التركيب
                                                 

 .٦ص ) ٣جـ (انظر الكتاب ، الذي وصلته  اسم واحد )١(

  .١٢٩هـ ص ١٤٠٤د كمال إبراهيم طبعة ،  الزمن يف النحو العريب)٢(

 



 

  فاعل ضمري + فعل مضارع متعد ملفعولني ليس أصلها  املبتدأ واخلرب ):. ٣(الصورة

  ).مجلة استفهامية(مفعول به ثان + مفعول به أول ضمري متصل + متصل بارز 

  :وردت هذة الصورة يف مجلة واحدة هي 

  .)١(وتسأالين كيف أنا عند ذلك/٣

  :كل اآليت يوضح بناء اجلملة سطحاًوالش
                

فعل مضارع متعد إىل مفعولني ليس
 أصلهما املبتدأ واخلرب 

)تسأل(  

 فاعل+
 )ضمري ألف االثنني(

مفعول به +
  أول

 )ياء املتكلم(

مجلة   مفعول به ثان
  استفهامية

 )كيف أنا عند ذلك(

يالحظ أن الفعل قد تعدى إىل مفعولني ليس أصلها املبتدأ و اخلرب ويالحظ أن املفعول به 
؛ واجلملة استئنافية  ال حمل هلا من اإلعراب )مجلة استفهامية(ل ضمري متصل والثاين األو

  .املستقبل دلّ على ذلك السياق: والزمن 

  ):٤(الصورة 

 مفعول به+ فاعل ضمري مستتر + رب فعل ماض متعد إىل مفعولني ليس أصلها املبتدأ و اخل
  .مفعول به ثان ضمري منفصل) + ضمري متصل (أول 

  :.د هذا النمط يف مجلة واحدة هيور

  .)٢(إال أعطاهم إياهفال يتمنون علي اهللا شيئا / ١

  :يوضح بناء اجلملة سطحـاً) أ(والشكل 
                

أداة استثناء ملغاة 
)إال(  

فعل مضارع
أعطى(  

 فاعل+
(....) 

  مفعول به أول+
 )ميم اجلمع+هاء الغائب(

  مفعول به ثان 
  )هاء الغيبة+إيا(

                                                 
 .سياسي٣٤٤عهد أيب بكر ألمراء األجـناد ضد املرتدين صفحة ، لسياسية الوثائق ا)١(

 .نصح وإرشاد ٤٦١كتاب عمر يف جواب كتاب أيب عبيدة ومعاذ صفحة ، الوثائق السياسية )٢(



 

  :يوضح بناء اجلملة عمقـاً) ب(والشكل 
                

أداة استثناء ملغاة
)إال(  

فعل مضارع
أعطى(  

 فاعل+
  )هو(

  مفعول به أول+
 )ميم اجلمع+هاء الغائب(

  مفعول به ثان
  )هاء الغيبة+إيا(

  

 األول ضمري_ يالحظ أن الفعل أعطى تعدى  إىل مفعولني ليس أصلها املبتدأ واخلرب 
ويالحظ أن الفاعل مل يظهر يف بناء ، ين ضمري الغائب املنفصـلالغائبني املتصل والثا

مما  ؛)أعطى(الوحدة الصرفية صيغة الفعل + السطح دلّ عليه يف بناء األعماق السياق 
هو(مفرد مذكر غائب  هيشري إىل أن.(  

  .واجلملة يف حمل نصب صفة لكلمه شـيء

وأن ماهو ، وعه ـبيها على حتقق وقتن، الزمن املستقبل وعبر باملاضي :وزمن التركيب 
  .)١(للواقع كالواقع 

  

  ):٧(النمط 

  +فعل مضارع مبين للمجهول متعد إىل مفعولني ليس أصلها املبتدأ واخلرب 

  +مفعول به ثاين مضاف معطوف عليه + وهو املفعول به األول ) ضمري متصل(نائب فاعل 

  ).ةمعطوف ضمري املوصول مع صلت+ أداة عطف +مضاف إليه 

  : وردا هذا النمط يف مجله واحده 

  .)٢(يوفَوا أمانيهمّ ومامل خيطر على قلومفال يتمنون على اِهللا شيئا إال أعطاهم إياه حىت / ١

                                                 
 .١٢٢صفحة ) ١جـ(عبد املتعال الصعيدي ، بغية اإليضاح  لتلخيص املفتاح يف علوم البالغة )١(

  نصح إرشاد، ب أيب بكر إىل خالد ومن معه باليمامة يسريهم  إىل العراق كتا، الوثائق السياسية)٢(

  .٣٧٦سياسي صفحة 

 



 

   :والشكل اآليت يوضح بناء اجلملة سطحاً
                

أداة غائية
)حىت(  

حرف+
 مصدري 

)أن(  

  نائب فاعل +           فعل مضارع+
 ول         هو ا ملفعول األولمبين للمجه 

  )واو اجلماعة)              (يويف (      

مفعول به ثان مضاف معطوف +
 )أماين(عليه 

                

مضاف إليه +
)ميم اجلمع+هاء الغائب(  

 أداة عطف+         
  )الواو(          

  ) اسم املوصول مع صلته(معطوف+
  )مامل خيطر على قلوم(

ا املبتدأ و مفعل املضارع يوفَى مبين للمجهول متعد إىل مفعولني ليس أصلهيالحظ أن ال
  . اخلرب ويالحظ أن الفاعل حذف لكونه معلوماً للمخاطب وأقيم املفعول به األول مقامه

والفعل املضارع املبين للمجهول منصوب بأن املضمرة وجوباً بعد حىت اليت تفيد الغاية 
  دخلت عليه يف تأويل مصدرٍ جمرورٍ حبىت اليت مبعىن إىل وأن وما ) هي مبعىن إىل(و

  .الزمن املستقبل:. وزمن التركيب 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  الثاين الفصل

  .اجلملة الفعلية اخلربية املنفية

أتناول اجلمل الفعلية اخلربية املنفية بأدوات النفي وهي أدوات خمتلفة حسب ماصنفت  وفيه
ماصنف مع  ومنها) لَن( مع منصوبات الفعل كـ  فمنها ماصنف، له يف كتب النحو 
تدخل على االسم والفعل  ومنها ماصنف مع العوامل اليت) ملا(و) مل(جوازم الفعل كـ 

  .النافيات )إن(و)ال(و) ما(فإذا دخلت على الفعل مل تؤثر فيه شيئا كـ ،

  :)١(اجلملة الفعلية اخلربية املنفية بلن: املبحث األول

وات اليت تدخل على الفعل املضارع فينتصب بعد أن كان مرفوعاً وهي من األد: لن
ومن النحاة من عدها . )٢(االستقبال والنفي: تدخل على الفعل املضارع لتدخله يف إطارين

فاألصل فيها إن كانت يف مجلة بغري قيد زماين أنْ تكون للتأبيد . لتأبيد النفي، وإليه أذهب
  . أو النفي املطلق زمانا

   ):.١(مط الن

  .مفعول به + فاعل + فعل مضارع + أداة نفي و نصب لن 

  :. ورد هذا النمط يف مجلة واحدة هي

   .)٣(لن خيذلكفإذا لقيتموهم فاض إليهم مبن معك وقاتلهم فإن اهللا / ٢

  :يوضح بناء اجلملة سطحاً) أ(والشكل  
                

أداة نفي ونصب
)لن(  

+فعل مضارع متعد
)خيذل(لفعل واحد   

 فاعل+
(....)  

  مفعول به +
 )ضمري كاف اخلطاب(

                                                 
ورصف املباين . ٣٢٣ـ ٣٢١، ص١، مغين اللبيب، جـ٥، ٣الكتاب، جـ ):لَن(حول انظر )١(

 . ٣٥٧ـ ٣٥٥يف شرح حروف املعاين، 

 . ١/٢٤٨: ، والكشاف٢/٤انظر اهلمع، )٢(

 .سياسي ٤٠٢تبة بني يزيد أيب سفيان وأيب بكر صفحة مكا، الوثائق السياسية )٣(



 

  .يوضح بناء اجلملة عمقاً) ب(والشكل 
                

أداة نفي ونصب
)لن(  

+فعل مضارع متعد
)خيذل(لفعل واحد   

 فاعل+
  )هو(

  مفعول به +
 )ضمري كاف اخلطاب(

  

الفتحة لكونه  يالحظ أن اجلملة منفية بلن يف الزمن املستقبل ويالحظ أن حركه الفعل هي
  .صحيحاً مسنداً إىل املفرد 

الوحدة + ويالحظ أن الفاعل مل يظهر يف بناء السطح دلّ عليه يف بناء األعماق السياق 
مما يشري إىل أنه مفرد مذكر  ؛)يخذَل(الصرفيه الياء وهي ال صقة أمامية يف أول الفعل 

  ) .هو(غائب يعود عل لفظ اجلاللة تقديره 

توكيداً  توكيد اخلليفة نفي اخلذالن من اهللا للقائد املسلم يزيد بن أيب سفيان وأفاد التركيب
  . مطلقاً يف الزمن املستقبل، أي توكيد نفي نسبة الفعل إىل الفاعل مقيد باملفعول به

  .الزمن املستقبل : وزمن اجلملة 

  .واجلملة يف حمل رفع خرب إنّ

  .به ثانمفعول +مفعول به أول+فاعل+فعولنيفعل مضارع متعد مل+أداةُ نفي ونصبٍ):٢(النمط

  :مط يف مجلة واحدة هي ورد هذا الن

  . )١(فإناّ لن نألوك خرياً/ ١

   :يوضح بناء اجلملة سطحا ) أ(والشكل 
                

أداة نفي ونصب
)لن(  

+فعل مضارع متعد
)نألو(ملفعولني  

 فاعل+
(...)  

  مفعول به أول+
 )ضمري كاف املخاطب(

  نمفعول به ثا
  )خرياً(

                                                 
 .نصح وإرشاد. ٤٦١كتاب عمر يف جواب أيب عبيدة ومعاذ صفحة ، الوثائق السياسية )١(



 

 قد تعدى إىل) نألو(املستقبل ويالحظ أن الفعل  يالحظ أن اجلملة منفية بلن يف الزمن
  ).عنمن(معىن الفعل  ألنه ضمن، مفعولني بعد أن كان قاصراً 

  .ويالحظ أن حركه الفعل هي الفتحة لكونه معتل اآلخر بالواو

الوحدة + بناء األعماق السياق ويالحظ أن الفاعل مل يظهر  يف بناء السطح دلّ عليه يف 
مما يشري إىل أنه ضمري اجلمع ) نألو(وهي ال صقة أمامية يف أول الفعل ) النون(الصرفية 

  ).حنن(املتكلمني 

توكيد  نفي التقصري يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر والتناصح من : وأفاد التركيب
  .الرعية للراعي 

أي توكيد نفي نسبة الفعل إىل الفاعل . من املستقبليف الزمطلقا توكيداً استحسانيا 
  ).إن(واجلملة يف حمل رفع خرب . مقيداً باملفعول به نفياً مطلقا

ادت مجلة اخلرب فاستف )١(خرب إلنّ) اجلملة الفعلية املنفية(ألن اخلرب  ؛النفي التوكيد واستفاد
   .التوكيد

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

: أضيف إىل ذلك أنَّ لن تتضمن باإلضافة إىل االستقبال والنفي عنصر التوكيد ـ فيكون معناها)١(
 . نفي االستقبال املؤكد



 

  .ْم واملنفية بلات الفعل املبين للمعلوم ذاخلربية اجلملة الفعلية  :املبحث الثاين
يف أصلها مكونة من الالم وامليم، يف حني يرى قسم آخر ) مل(يرى بعض النحاة أنَّ : مل

وهي تدخل على الفعل املضارع فتترك أثرا يف . مث أبدلت األلف ميما) ال(منهم أنَّ أصلها 
ص النحاة على أنه يكون تارة ن.  )١(وآخر يف املعىن) عالمة اجلزم(املبين وهو السكون 

  . متصالً باحلال، وأخرى منقطعاً وثالثة مستمراً
  : ـ اجلملة الفعلية اخلربية املنفية بلم ذات الفعل الالزم١

  فاعل + فعل مضارع الزم ) + مل(أداة نفي وقلب وجزم ): ١(النمط 
  :ورد هذا النمط يف ثالث مجل هي 

  .)٢(خيطر على قلومحىت يوفوا أمانيهم وماملْ ،طاهم إياهشيئاً إال أع فال يتمنون علي اِهللا#
  :يوضح بناء اجلملة سطحـاً) أ(والشكل  

                

ضمري املوصول 
)ما(  

حرف نفي جزم+
)مل(وقلب   

 فعل مضارع+
  )خيطر(

  فاعل+
(....)  

 مضاف  جار وجمرور+
  )على قلوب(

                

  مضاف إليه +     
 )ميم اجلمع+هاء الغائب(

  :يوضح بناء اجلملة عمقاً) ب(لشكل وا
                

ضمري املوصول 
)ما(  

حرف نفي وجزم+
)مل(وقلب   

 فعل مضارع+
  )خيطر(

  فاعل+
  )هو(

 مضاف  جار وجمرور+
  )على قلوب(

                

  مضاف إليه +     
 )ميم اجلمع+هاء الغائب(

                                                 
قال . وقلب معناه، حرف جزم ونفي للفعل املضارع : ، مل ٤/٢٢٥الكتاب، : ةانظر هذه املسأل )١(

، ٢نفي لضربت، الكتاب، ج)  ومل أضرب((:أيضاً، وقال )٤/٢٢٥(انظر ا لكتاب. سيبويه لقوله فعلَ
ورصف املباين يف شرح حروف املعاين .  ٣٠٧إىل٣٠٥صفحة ) ١جـ (ومغىن اللبيب . .١٣٦ص

 . ٣٥١ـ ٣٥٠صفحة 
 ٣٧٦كتاب أيب بكر إىل خالد ومن معه باليمامة بسريهم إىل العراق صفحة . وثائق السياسية ال)٢(

 .نصح وإرشاد سياسي



 

ـُالحظ أن اجلملة منفية يف الزمن املاضي والفعل جمزوم وعالمة جز لكونه  )السكون(مه ي
  .صحيح اآلخر وهو مضارع لفظاً ماض معىن 

الوحدة + ويالحظ أن الفاعل مل يظهر يف بناء السطح دلّ عليه يف بناء األعماق السياق 
مما يشري إىل أنه مفرد مذكر  ،)خيطر(وهي ال صقة أمامية يف أول الفعل ) الياء(الصرفية 
؛ ألا معطوفة واجلملة املوصولية يف حمل جروهو العائد على ضمري املوصول ) هو(غائب 

  .ىت الغائية اليت مبعىن إىلحبعلى جمرور 

حتقيق اهللا ألماين الشهداء يف املستقبل حىت األماين اليت مل ختطر : وأفادت اجلملة الغائية 
  .على قلوم يف الزمن املاضي لعظمها

  ):٢(الصورة 

  ).اسم مقترن بأل(فاعل + وجمرور  جار+ فعل مضارع الزم + أداة نفي وقلب وجزم 

  :وردت هذه الصورة يف مجلة واحدة

ومل يقضِ  به وسلم   يف سنة رسول اهللا صلى اهللا عليهفإن مل يكن يف كتاب اهللا وال/ ١
  .)١(فإن شئت فتقدم وإن شئت فتأخر،الصاحلون 

  :يوضح بناء اجلملة سطحاً) أ(والشكل 
                

أداة عطف
)الواو(  

وقلبأداة نفي+
)مل(وجزم   

فعل مضارع الزم+
 )يقضِ(

  جار وجمرور +
  )هاء الغائب+الباء(

  فاعل+
 )الصاحلون(

   :يوضح بناء اجلملة سطحـاً) ب(والشكل 
                

أداة عطف
)الواو(  

أداة نفي وقلب+
)مل(وجزم   

فعل مضارع الزم+
 )يقضِ(

 فاعل مقترن بأل+

  )الصاحلون(
  جار وجمرور +

 )ئبهاء الغا+الباء(

يالحظ أن اجلملة منفية يف الزمن املاضي ويالحظ أن الفعل املضارع جمزوم وعالمة جزمه 
  ) .بالياء(حذف الياء؛ ألنه معتل اآلخر 

                                                 

 .سياسي ٤٣٩مكاتبه بني عمر والقاضي شريح قاضي الكوفة صفحة ، الوثائق السياسية )١(



 

  ويالحظ أن اجلار وارور قد تقدما على الفاعل جوازاً للعناية واالهتمام 

  .واجلملة يف حمل جزم؛ ألا معطوفه على حمل مجلة الشرط

جار + فاعل ضمري متصل + فعل مضارع الزم + أداة نفي وقلب وجزم  ):.٣(الصورة 
ال نافيه + حرف عطف + جار وجمرور معطوف عليه + مضاف إليه + وجمرور مضاف 

  .اسم معطوف + ال نافية زائدة + حرف عطف + اسم معطوف + زائدة 

  :هذه  الصورة يف مجلة واحدة هي  تورد

  .)١(لى عدوكم بعدد وال عدة وال حولٍ  وال قوةمثّ اعلموا أنكم مل تظهر ع/ ١

  :اًوالشكل اآليت يوضح بناء اجلملة سطحاً وعمقـ
                

أداة نفي وجزم 
)مل(وقلب   

فعل مضارع+
)تظهر(  

 فاعل+
  )واو اجلماعة(

جار وجمرور+
على (مضاف 
عدو(  

  مضاف إليه +
ضمري كاف املخاطب (
  )ميم اجلمع+

                

جار وجمرور 
وف عليه معط
)بعدد(  

حرف عطف+
)الواو(  

اسم + ال نافية زائدة+
 معطوف

  )عدة(

  حرف عطف+
 )الواو

 
                

ال نافية زائدة + اسم معطوف+   
)ددع(  

 حرف عطف+
  )الواو(

  اسم معطوف+ال نافية زائدة+
  )حولٍ(

                

حرف عطف+
)الواو(  

ال نافية زائدة+  حرف عطف+ 
  )الواو(

  اسم معطوف+
  )قوة(

  

وأن الفعل املضارع مضارع لفظاً ماض ، يالحظ أن اجلملة الفعلية منفية يف الزمن املاضي 
  .)األفعال اخلمسة(النون؛ ألنه من  معىن؛ لدخول مل عليه وهو جمزوم وعالمة جزمه حذف

                                                 
كتاب إليه الوثائق السياسية ،كتاب عمر بن اخلطاب إىل أيب عبيدة رضي اهللا عنهما يف جواب )١(

 .سياسي. ٤٨١صفحة 



 

ختصص مضمون اجلملة باجلار وارور بعدد وال عدة وال حولٍ وال قوة واجلملة يف حمل 
  .رب أنّرفع خ

بالعدد والعدة واحلول  ءالظهور على األعدااحلكم املثبت وهو وأفاد التركيب توكيد نفي  
  . والقوه يف الزمن املاضي

ذات الفعل املضارع املبين للمعلوم واملتعدي إىل .اجلملة الفعلية اخلربية املنفية بلمـ ٢
  :.مفعولٍ  واحد ومل يأخذه

  :ورد يف مجلتني 

  .)١(اهللا أمر األئمة أن يكونوا دعاةً ومل يتقدم إليهم أن يكونوا جباةً فإن: أما بعد/ ١

جار  +فاعل + فعل مضارع لفظاً ماضٍ معىن + أداة نفي وجزم وقلب  ):١(الصورة
  .ن مجلة امسية جمرورتركيب مصدري حمول ع+ وجمرور 

  :يوضح بناء اجلملة سطحـاً) أ(والشكل 
                

حرف نفي جزم +
)مل(وقلب   

فعل  مضارع+
)يتقدم(  

 فاعل+
(....)  

  جار وجمرور مضاف+
 )ميم اجلمع+هاء الغائب+إىل(

حرف جر 
  حمذوف

                

  جمرور تركيب مصدري +   
  )أن يكونوا جباةً(

  :يوضح بناء اجلملة عمقاً) ب(والشكل
                

حرف نفي جزم +
)مل(وقلب   

فعل  مضارع+
)يتقدم(  

 فاعل+
  )هو(

  ضافجار وجمرور م+
 )ميم اجلمع+هاء الغائب+إىل(

حرف جر 
 )الباء(حمذوف

                

  جمرور تركيب مصدري +   
  )أن يكونوا جباةً(

                                                 
 .سياسي.  ٥٢٨صفحة . كتاب عثمان بن عفان إىل عماله، الوثائق السياسية )١(



 

يالحظ أن اجلملة الفعلية منفية يف الزمن املاضي ويالحظ أن الفعل مضارع لفظاً ماض 
ء األعماق عليه وأنَّ الفاعل مل يظهر يف بناء السطح ودلَّ عليه يف بنا) مل (معىن لدخول 

مما يشري إىل أنه ) يتقدم (الوحدة الصرفية الياء وهي الصقة  أمامية يف أول الفعل + السياق
  .مفرد مذكر غائب يعود على لفظ اجلاللة

توكيد نفي أمر اهللا لألئمة : وأفاد التركيب ) إليهم(ختصص مضمون اجلملة باجلار وارور 
وهذا . نسبة الفعل إىل الفاعل مقيداً باجلار وارورأي توكيد نفي  .باجلباية يف الزمن املاضي

  .األمر ينطبق على األئمه يف كل زمان

  .نّإألا معطوفة على مجلة خرب ، واجلملة يف حمل رفع 

   :اجلملة الفعلية اخلربية املنفية بلم ذات الفعل املبىن للمعلوم واملتعدي إىل مفعول واحدـ ٣

مجل وعلما يف مجلة واحدة وضمرياً متصال يف أربع  الثجاء املفعول به امسا نكرة يف ث
  .مجلٍ وامساً مقترناً بأل يف ثالث مجلٍ

مفعول + فاعل + فعل مضارع لفظاً ماض معىن + حرف نفي وجزم وقلب  ):١(الصورة
فاعل ضمري + فعل مضارع (صفة مجلة فعلية + ظرف زمان + موصوف ) اسم نكرة(به

حرف عطف + جار وجمرور معطوف عليه + إليه  مضاف+ مفعول به مضاف + متصل 
  ).اسم معطوف+ 
  .)١(واعلم بأنك مل تلق قوماً قطّ  يشبهون بين حنيفة يف البأس والشدة/ ١
  :يوضح بناء اجلملة سطحـاً) أ(والشكل  

                

حرف نفي جزم 
)مل(وقلب   

فعل  مضارع لفظاً+

)تلق( ماض معىن  
 فاعل+

(...)  
  مفعول به موصوف+

  )وماًق(
ظرف زمان الستغراق +

  )قط(ما مضى
                

  صفة مجلة فعلية +   
  )يشبهون بين حنيفة يف البأس والشدة(

                                                 
يف أفصح اللغات ، بفتح القاف وتشديد الطاء مضمومةً ، ظرف زمان الستغراق ما مضى )١(

 .١٩٩،  ١٩٨صفحة ) ١جـ (انظر حول أقسام قط مغىن اللبيب"مافعلت قطّ"ويقال،وختتص بالنفي



 

  :يوضح بناء اجلملة عمقاً) ب(والشكل 
                

حرف نفي جزم +
)مل(وقلب   

ضارع لفظاًاملفعل +

)تلق( ماض معىن  
 فاعل+
  )أنت(

  مفعول به موصوف+
  )قوماً(

   صفة مجلة فعلية+
يشبهون بين حنيفة يف (

  )البأس والشدة
                

  ظرف زمان الستغراق ما مضى+   
  )قط(

يالحظ أن اجلملة منفية يف الزمن املاضي وأن الفعل املضارع مضارع لفظاً ماض معىن 
  .ويالحظ أنه جمزوم وعالمة جزمه حذف حرف العلة األلف  .لدخول مل عليه

الوحدة + اء األعماق السياق يف بن اء السطح دلّ عليهويالحظ أن الفاعل مل يظهر يف بن
مما يشري إىل أنه مفرد مذكر  ، )تلْق(الصرفية التاء وهي ال صقة أمامية يف أول الفعل 

  .ظرف الزمان بني الصفة واملوصوف جوازاً "فصل الظرف ) أنت(للمخاطب 

لقومٍ يشبهون ، همن عمروأفاد التركيب توكيد نفي اخلليفة لقاء خالد فيما سبق وانقطع 
أي توكيد نفي نسبة الفعل إىل  ،ألخذ احلذر واحليطة _بين حنيفة يف البأس و الشدة 

  ). قط(كما تقيد مضمون اجلملة بالظرف . الفاعل مقيد باملفعول به املقيد جبملة الصفة

  .واجلملة يف حمل رفع خرب أنّ

  

   ):.٢(الصورة

) + علم(مفعول به + فاعل + ظاً ماض معىن فعل مضارع لف+ أداة نفي وقلب وجزم 
  .اسم معطوف+ ال زائدة نافية + حرف عطف + جار وجمرور معطوف عليه 

  .)١(ولكن الناس فُـتنوا به أعزلْ خالداً عن سخطة وال خيانةمل إني / ١

                                                 
  كتاب عمر إىل األمصار يف عزل خالد بن الوليد من قيادة اجليش ودواعيه، الوثائق السياسية )١(

 .سياسي ٤٥٨صفحة 



 

  :يوضح بناء اجلملة سطحـاً) أ(والشكل 
                

حرف نفي جزم +
)مل(وقلب   

ظاًفعل  مضارع لف+

)أعزل( ماض معىن  
 فاعل+

(...)  
  مفعول به +

  )خالداً(
جار وجمرور معطوف +

  )عن سخطة(عليه
                

حرف عطف+ 
)الواو(  

ال زائدة+
  نافية

  اسم معطوف+
)خيانة(  

  :يوضح بناء اجلملةعمقـاً)ب(والشكل 
                

حرف نفي +
)مل(وجزم وقلب 

فعل  مضارع لفظاً+

)أعزل( ماض معىن  
 لفاع+
  )أنا(

  مفعول به +
  )خالداً(

جار وجمرور معطوف +
  )عن سخطة(عليه

                

حرف عطف+ 
)الواو(  

ال زائدة+
  نافية

  اسم معطوف+
)خيانة(  

يالحظ أن اجلملة الفعلية منفية يف الزمن املاضي، ويالحظ أن الفعل املضارع جمزوم  وعالمة 
  .جزمه السكون لكونه صحيح اآلخر

الوحدة + ل مل يظهر يف بناء السطح دلّ عليه يف بناء األعماق السياق ويالحظ أن الفاع
) أنـا(مما يشري إىل أنه مفرد متكلم ) أَعزل(اهلمزة وهي الصقة  أمامية يف أول الفعل  ،الصرفية

  .املعطوف + ختصص مضمون اجلملة باجلار وارور املعطوف عليه 

أي  منه يف الزمن املاضي، خيانة سخط عليه أو بسبب )١(توكيد نفي عزل خالد: أفاد التركيب 
  .توكيد نفي نسبة الفعل إىل الفاعل ـ عن املفعول به ـ مقيدا باجلار وارور 

  .واجلملة يف حمل رفع خرب إنَّ

  ):.٤(الصورة 

 ماضٍ  معىنً   فعل مضارع لفظاً+ حرف جزم ونفي وقلب + مجلة فعلية معطوف عليها  
  فاعل + جار وجمرور + جار وجمرور + مفعول به مقترن بأل + 

                                                 
 .١٦٩صفحة ) ١جــ (جاءت عن هنا للتعليل انظر مغىن اللبيب )١(



 

حرف جزم ونفي (مجلة فعلية معطوفة + حرف عطف + مضاف إليه + مضاف  مؤخر
  مفعول به مقترن+ فظاً ماضٍ معىن فعل مضارع مضارع ل) + وقلب

  .مضاف إليه + مضاف  فاعل مؤخر+ جار وجمرور + بأل 

ومل ك وع من الناسِ بعون اهللاِ شجياجلم مل يشجفإنه ، د ملثل مافعلت وإياك أن تعو/ ٢
عزمن الناس ن ي١(كيرتع الشج(.  

  :يوضح بناء اجلملة سطحـاً) أ(والشكل 
                

حرف نفي +
)مل(جزم وقلب 

ارع لفظاًفعل  مض+

)٢( )يشج( ماض معىن  
 مفعول به مقترن بأل+ 

  )اجلموع(
  جار وجمرور +
  )من الناس(

                

جار وجمرور +
)ونبع(مضاف  

مضاف إليه+  
)اهللا(   

فاعل+
  )شجي(مضاف

  مضاف إليه+
  )كاف املخاطب(

  حرف عطف+
  )الواو(

  :مجلة فعلية منفية بلم معطوفة +
                

حرف نفي جزم +
)مل(وقلب   

فعل  مضارع لفظاً+

)يرتع( ماض معىن  
 مفعول به مقترن بأل+ 

  )الشجي(
  جار وجمرور +
  )من الناس(

                

مضاففاعل+  

  )نزع(
 مضاف إليه ضمري+
  )كاف املخاطب(

  

  :.يوضح بناء اجلملة عمـقاً) ب(والشكل 
                

حرف نفي جزم +
)مل(وقلب   

فعل  مضارع+

)يشج(  
 مضاففاعل+
مضاف )+شجي(

مفعول به +
  مقترن بأل

  جار وجمرور +
  )من الناس(

                                                 
 .سياسي ٣٩٠كتاب أيب بكر إىل خالد صفحة ، الوثائق السياسية )١(

حلاجة، ولعلّ املراد من كالمه أنّ عساكر املسلمني حزنوا بسفرك احلزن واهلم وا: الشجا والشجو)٢(
فأحزنونا حبزم، ولو أنَّ شوقَك للحج وإتعابك نفسك يف سبيله مل يزد يف مهومهم فإنه مل ينقص من 

 . ٤٢٤ـ١٤/٤٢٢انظر لسان العرب، ج. آالمهم وأحزام شيئاً



 

  )اجلموع( )ك(إليه
                

جار وجمرور مضاف +

)بعون(  
مضاف إليه+  

)اهللا(   
  حرف عطف+    

  )الواو(

  :ة فعلية خربيه منفية بلم معطوفةمجل
                  

حرف نفي +
جزم وقلب 

)مل(  

فعل +
مضارع 

)يرتع(  

مضاف)نزع(مضاففاعل+
 )كاف املخاطب(إليه ضمري

مفعول به +
  مقترن بأل

  )الشجي(

  جار وجمرور +
  )من الناس(

                

 مضاف إليه ضمري+ )نزع(مضاف+   
  )اف املخاطبك(

 

من (يالحظ أن اجلملتني منفيتان يف الزمن املاضي ختصص مضمون اجلملتني باجلار وارور
والفعالن جمزومان قد تأخرعن املفعول به جوازاويالحظ أن الفاعل يف اجلملتني ) الناس

  . ا السكون لكوما صحيحي اآلخرموعالمة جزمه

  .  ملة املعطوفة يف حمل رفع واجل،  واجلملة األوىل يف حمل رفع خرب إنّ

من (يالحظ أن اجلملتني منفيتان يف الزمن املاضي ختصص مضمون اجلملتني باجلار وارور 
  . وأدت اجلملة املصدرة بإنّ وظيفة التعليل جلملة التحذير ).الناس

  

ىل اجلملة الفعلية اخلربية املنفية بلم ذات الفعل املضارع املبين للمعلوم واملتعدي إـ ٤
  .ا املبتدأ واخلربممفعولني ليس أصله

مفعول أول + فاعل + فعل مضارع لفظا ماضٍ  معىن + حرف نفي وجزم وقلب ):١(النمط 
  .مفعول به ثانٍ  + اسم معطوف + حرف عطف + معطوف عليه  تصلبه ضمري م

  :ورد هذا النمط يف ثالث  مجل منها 



 

  .)١(فإني كتبت إليك بكتاب مل آلك ونفسي خرياً/ ١

  :يوضح بناء اجلملة سطحـاً) أ(والشكل 
                

حرف نفي جزم +
)مل(وقلب   

فعل  مضارع+

)آل(  
 فاعل+

(...)  
مفعول به أول +

ضمري (معطوف عليه
  )كاف اخلطاب

  حرف عطف +
  )الواو(

                

اسم معطوف+  
  )نفس(مضاف 

  مضاف إليه+     
  )ياء املتكلم(      

  مفعول به ثان+
  )خرياً(

  :يوضح بناء اجلملة عمقـاً)ب(شكل وال
                

حرف نفي جزم +
)مل(وقلب   

فعل  مضارع+

)آل(  
 فاعل+
  )أنا(

مفعول به أول +
ضمري (معطوف عليه

  )كاف اخلطاب

  حرف عطف +
  )الواو(

                

اسم معطوف+  
  )نفس(مضاف 

  مضاف إليه+     
  )ياء املتكلم(      

  مفعول به ثان+
  )خرياً(

حظ أن اجلملة الفعلية منفية يف الزمن املاضي وأن الفعل مضارع لفظاً ماضٍ  معىن يال
  .لدخول مل عليه 

ألنه ضمن معىن الفعل ، ويالحظ أن الفعل متعدٍ  ملفعولني ليس أصلهما املبتدأ و اخلرب 
+ ويالحظ أن الفاعل مل يظهر يف بناء السطح دلَّ عليه يف بنـاء األعماق السياق ) أمنع(

مما يشري إىل أنه مفرد ) آل(الوحدة الصرفية اهلمزة وهي ال صقة أمامية يف أول الفعل 
  ).أنا(مذكر للمتكلم 

توكيد نفي امتناع : حذف حرف العلة الواو ودلّ التركيب جزمه والفعل جمزوم وعالمة
فعول أي توكيد نفي نسبة الفعل إىل الفاعل مقيدا بامل اخلليفة من النصح لنفسه وأليب عبيدة

  . واجلملة يف حمل نصب حال. واملفعول به الثاين يف الزمن املاضي. به واملعطوف عليه
                                                 

 .اجنماعي ٤٣٨اجلراح بالشام يف القضاء صفحة كتاب عمر إىل أيب عبيدة بن ، الوثائق السياسية )١(



 

  :اجلملة الفعلية املنفية بلم ذات الفعل املضارع املبين للمجهولـ ٥

  :جاء نائب الفاعل نكرةً  يف ثالث مجل وضمريأً متصال يف مجلة واحدة

  ):١(الصورة

نائب + جار وجمرور + للمجهول ماضٍ معىن  فعل مضارع مبين+ حرف نفي وجزم وقلب
  .جار وجمرور ) + نكرة(فاعل 

أو عذبه عليه ، فإن يعلى كتب يعتذر أن يكون أكره أحداً منكم على اإلسالم : أمابعد/ ١
    .)١(مل ينفذ إليه منه شيءإال أن يكون قَسراً جربا ووعيداً 

  :يوضح بناء اجلملة سطحـاً) أ(والشكل 
                

ف نفي جزم حر+
)مل(وقلب   

فعل  مضارع+
 مبين 
)ينفذ(للمجهول   

 جار وجمرور+
 )هاء الغائب+إىل(

 جار وجمرور +
  )هاء الغائب+من(

  نائب فاعل +
  ) شيء(

   :يوضح بناء اجلملة عمقاً) ب(والشكل 
                

حرف نفي جزم +
)مل(وقلب   

فعل  مضارع+
 مبين 
)ينفذ(للمجهول   

 نائب فاعل+
 )شيء(

 وجمرور جار +
  )منه(

  جار وجمرور +
  ) إليه(

  . تقدما على نائب الفاعل جوازاً) منه+ إليه(يالحظ أنّ اجلار وارور 

  . نسبة الفعل إىل نائب الفاعل مقيداً باجلار وارور يف الزمن املاضي: وأفاد التركيب نفي

  .اجلملة يف حمل نصب صفة لكلمة وعيدو

  

  

  

                                                 
 .سياسي ١٩٣كتاب عمر إليهم قبل إجالئه إياهم من جنران صفحة ، الوثائق السياسية )١(



 

  ):٢(الصورة

نائب فاعل ضمري + فعل مضارع مبين للمجهول ماضٍ معىن + بحرف نفي وجزم وقل
  .حال+ متصل 

  .)١(وإنّ صدر هذه األمة خلقُوا رعاةٌ ومل خيلقوا جباة/ ٢
                

حرف نفي جزم +
)مل(وقلب   

فعل مضارع لفظاً ماض معىن مبىن+
 )خيلق(للمجهول 

  نائب فاعل +
  )واو اجلماعة(

  حال +
  )جباةً(

ملة الفعلية منفية يف الزمن املاضي وأن الفعل املضارع مضارع لفظاً ماضٍ  يالحظ أن اجل
  .معىن والفعل مبين للمجهول

  .لعلم املخاطب به: ويالحظ أن الفاعل قد حذف 

  .ختصص مضمون اجلملة باحلال

أي تؤكد نفي نسبة الفعل إىل نائب .توكيد نفي خلق اهللا لألئمة من أجل اجلباية: وأفاد التركيب
  . اعل مقيدا باحلال يف الزمن املاضيالف

    .واجلملة يف حمل رفع؛ ألا معطوفة على حمل اجلملة الواقعه خرباً عن إنَّ 

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .سياسي ٥٢٨كتاب عثمان بن عفان إىل عماله صفحة ، الوثائق السياسية)١(



 

  اجلملة الفعلية اخلربية املنفية بال : املبحث الثالث

  :اجلملة الفعلية اخلربية املنفية بال ذات الفعل املبين للمعلوم

ولكن دخوهلا على الفعل املضارع ، خل على اجلملة الفعلية من احلروف النافية اليت تد: ال
فأكثر النحاة على أا تنفي ، أما داللتها على الزمن ، أكثر من دخوهلا على الفعل املاضي 

  .)١(الزمن املستقبل يقول سيبويه

  )٢(وقيل هي لنفي احلال واالستقبال، ومل يقع الفعل فتقول ال يفعل " يفْعلَ"نفي لقوله " ال"
إال إذا ورد يف اجلملة  .إا ملطلق املنفي: ورمبا نفَوا ا املاضي وعلى هذا فاألوىل أن يقال 

  .ما يقيد الزمن أو يوجهه

  :جلملة الفعلية اخلربية املنفية بال ذات الفعل املضارع الالزم املبين للمعلوماـ ١

احدة وضمرياً متصال يف مجلتني امساً نكرة يف مجلتني وضمريا مستتراً يف مجلة و: جاء الفاعل
  .وامساً مضافاً يف مجلة واحدة

فاعل اسم + فعل مضارع (مجلة فعلية معطوف عليها ) + ال(أداة نفي  ):١(الصورة 
مجلة فعلية معطوفة  +حرف عطف + مضاف إليه + جار وجمرور  مضاف ) + نكرة 

  .)مضاف إليه+ اف جار وجمرور مض+  فاعل اسم نكرة+ فعل مضارع  +)ال(أداة نفي (

حىت ال يطمع شريف يف حيفك وال ييأس ، وآسِ بني الناس يف جملسك ووجهك/١
  . )٣(ضعيف من عدلك

  .)٤( )حىت مبعىن كي(مجلة فعلية خربية منفية بال معطوف عليها + أداة تعليل 
                                                 

) ١جـ (يب مغىن اللب.٣٣٠رصف املباين يف شرح حروف املعاين صفحة ،  ٤/٢٢٢ :الكتاب)١(
 .٢٧٢صفحة 

 .٢٧٢صفحه ) ١جـ (انظر مغىن اللبيب )٢(

كتاب عمر إىل أيب موسى األشعري املشهور بكتاب سياسة القضاء وتدبري ، الوثائق السياسية )٣(
 .اجتماعي.  ٤٢٨احلكم    ص 

 .١٤٤صفحة ) ١جـ (نظر مغىن الّلبـيب عن كتب األعاريب ا)٤(



 

                

أداة نفي 
)ال(  

فعل مضارع الزم
)يطمع( 

فاعل اسم
  )شريف(نكرة

وجار وجمرور
  )يف حيف(مضاف

 يه إلمضاف
 )ضمري كاف املخاطب(

  حرف العطف
  )الواو(

  .مجلة فعلية خربية معطوفة منفية بـال+ 
                

أداة نفي 
)ال(  

فعل مضارع الزم
 )يأسي(

فاعل اسم
  )ضعيف(نكرة

جار وجمرور
 )من عدل( مضاف

 يه إلمضاف
 )ضمري كاف املخاطب(

  

لسطح وافـق بناء األعماق وجاءت اجلملتان تعليالً يالحظ يف الشكل السابق أن بناء ا
) كـي(موسى بالعدل بني الناس يف جملس القضاء وحىت هنا تعليلة مبعىن  يبألألمر اخلليفة 

  املضاف إليه + وختصص مضمون اجلملتني باجلار وارور املضاف 

  . الزمن املستقبل: زمن اجلملتني

الفعل إىل الفاعل مقيداً باجلار وارور يف الزمن نفي نسبة : وأفاد التركيب يف اجلملتني
  . املستقبل

  ):٢(الصورة 

جار وجمرور + فاعل ضمري مستتر + فعل مضارع  ( مجلة فعلية خربية) + ال(أداة نفي 
  ).مضاف إليه+ مضاف 

  .)١(يرغب يف أموال الناسفإن ذا مالٍ ال /  ١

  :يوضح بناء اجلملة سطحـاً) أ(والشكل 
                

أداة نفي 
)ال(  

فعل مضارع الزم
 )رغبي(

 فاعل
(....)  

  جار وجمرور ومضاف
  )يف أموال(

 يه إلمضاف
  )الناس(

  

  :يوضح بناء اجلملة عمقاً) ب(والشكل 
                

أداة نفي 
)ال(  

فعل مضارع الزم
 )رغبي(

 فاعل
  )هو(

 جار وجمرور و مضاف
  )يف أموال(

 يه إلمضاف
  )الناس(

  

                                                 
 .سياسي ٤٣٧ليه أيضاً يف تعيني صغار القضاة يف عمالته صفحة كتاب عمر إ، الوثائق السياسية )١(



 

لشكل السابق أن الفاعل مل يظهر يف بناء السطح دلّ عليه يف بنـاء األعماق يالحظ يف ا
مما يشري إىل ) يرغب(وهي ال صقة أمامية يف أول الفعل ) الياء(الوحدة الصرفية+ السياق 

  ) .هو(أنه مفرد مذكر غائب تقديره 

تنائه مبا يف توكيد نفي رغبة صاحب املال من القضاة يف أموال الناس؛ الغ: وأفاد التركيب 
+ أي توكيد نفي نسبة الفعل إىل الفاعل مقيداً باجلار وارور املضاف  .يديه من اهللا 
  ).إنّ(توكيداً استحسانياً يف الزمن املستقبل واجلملة يف حمل رفع خرب .  املضاف إليه

  

  ):٣(الصورة 

رور جار وجم+ جار وجمرور+ فاعل ضمري متصل ) + فعل مضارع) + (ال(أداة نفي  
  . مضاف إليه+ مضاف إليه مضاف + مضاف 

  .)١(يدهينتفعون بشيء من ذاتِ  وال،وال يكلمهم يكلمونه جدوا إنساناًلي واِهللا ماكانوا إذا/١

  :والشكل اآليت يوضح بناء اجلملة سطحـاً وعمقـاً 
                

حرف 
)الواو(عطف  

 أداة نفي
 )ال(

فعل مضارع الزم
  )نتفعي(

 فاعل
 )واو اجلماعة(

  جار وجمرور
  )بشيء(

  جار وجمرور مضاف
 )من ذات(

                

 مضاف إليه مضاف 
 )يد(

 مضاف إليه
  )هاء الغائب(

     

  .يالحظ أن بناء السطح وافق بناء األعماق يف هذه اجلملة 
توكيد نفي االنتفاع من أيدي الناس يف البالد املفتوحة يف حال  اقتسام : أفاد التركيب 
أي توكيد نفي نسبة الفعل إىل الفاعل .داً استحسانيا يف الزمن املستقبلكيتو، املسلمني هلم 

  . مقيدا باجلار وارور
  .يف حمل نصب صفةألا معطوفة على مجلة معطوفة على حمل مجلة واجلملة يف حمل نصب؛

                                                 
 .اجتماعي ٤٦٧جواب عمر إىل أيب عبيدة يف معاملة األرض املفتوحة صفحة ، الوثائق السياسية )١(



 

و املتعدي إىل  اجلملة الفعلية اخلربية املنفية بال ذات الفعل املضارع املبين للمعلومـ ٢
  :   احد مل يأخذه و

  :جاء الفاعل ضمرياً مستتراً يف مجلة واحدة وضمرياً متصالً يف مجلتني

  ):١(الصورة 

  .)١(ثُم ال يبقى على أحد منهم قدر عليه/ ١

  :يوضح بناء اجلملة سطحا) أ(والشكل 
                

أداة عطف

)٢( )مث(  

 أداة نفي
 )ال(

فعل مضارع
)ييبق(  

 فاعل
(.....) 

  رورجار وجم
  )على أحد(

  جار وجمرور 
ميم +هاء الغائب+من(

 )اجلمع

  :صفة مجلة فعلية+                  
                

 ماضفعل     
 )قدر(

 فاعل
)…(  

 جار وجمرور
 )هاء الغائب+على(

   

  :يوضح بناء اجلملة عمقـاً) ب(والشكل 
                

أداة عطف
  )مث(

 أداة نفي
 )ال(

فعل مضارع
)ييبق(  

 علفا
 )هو(

  جار وجمرور
)على أحد(  

  جار وجمرور مضاف
ميم +هاء الغائب+من(

 )اجلمع

  : مجلة فعلية صفة+
                

 ماضفعل     
)رقَد( 

 فاعل
  )هو(

 جار وجمرور
 )هاء الغائب+على(

   

                                                 
 .سياسي ٣٤٠كتب مفتوحة أليب بكر إىل مجيع املرتدين صفحة ، الوثائق السياسية )١(

ريكهما يف اخلرب أو العطف أو فيهما من غري مراعاة المسية على مثّ املشركة بني اجلملتني يكون تش)٢(
 ."٢٤٩انظر رصف املباين صفحة "فعلية أو بالعكس 



 

الوحدة + يالحظ أن الفاعل مل يظهر يف بناء السطح دلّ عليه يف بنـاء األعماق السياق 
  )يبـقي) (وهي ال صقة أمامية يف أول الفعل (ياء الصرفية ال

ختصص مضمون اجلملة باجلار ) هو(ممايشري إىل أنه مفرد مذكر غائب تقديره  
  .)١(اجلملة الواقعة صفة أو حاالً+ الصفة + املوصوف ) على أحد(وارور

بنـاء ويالحظ أن الفاعل يف فعل مجلة الصفة مل يظهر يف بناء السطح دلّ عليه يف 
مما يشري إىل أنه مفرد مذكر ) قـدر(الوحدة الصرفية صيغة الفعل + األعماق السياق 

  ). هـو(غائب تقديره 

أي نفي  .املقدور عليهم يف الزمن املستقبلدلّ التركيب على نفي اإلبقاء على املرتدين 
  . نسبة الفعل إىل الفاعل مقيداً باجلار وارور واملقيد بالصفة

  .ال حمل هلا من اإلعراب؛ ألا معطوفةٌ على مجلة استئنافية ال حمل هلا من اإلعراب واجلملة

  

  ):٢(الصورة 

  .جار وجمرور+ جار وجمرور + فاعل ضمري متصل + فعل مضارع + أداة نفي ال 

وال ، ال يتعمدان هلا خالفاً ، ومامل جيدا يف الكتاب رداه إىل سنة رسولِ  اهللاِ  اجلامعة / ١
يبغ٢(يان فيها بشبهة(.  

  :يوضح بناء اجلملة سطحـاً) أ(والشكل 
                

أداة عطف
  )الواو(

 أداة نفي
 )ال(

فعل مضارع
  )يبغي(

 فاعل
ضمري ألف (

 )االثنني

  جار وجمرور
  )هاء الغائبة+يف(

  جار وجمرور 
))بشبهة( 

                                                 

ألن النكرة غري حمضة فاجلملة الواقعة بعدها جيوز أن تكون يف حمل نصب حال وجيوز أن تكون يف )١(
 . ٤٩٣، ص٢انظر مغين اللبيب، ج... حمل جر صفة 

 .سياسي ٥٣٩ستخالف صفحة حتكيم علي ومعاوية يف حق اال، ية الوثائق السياس)٢(



 

  :يوضح بناء اجلملة عمقـاً) ب(والشكل 
                

أداة عطف
  )الواو(

اة نفيأد  
 )ال(

فعل مضارع
  )يبغي(

 فاعل
ضمري ألف (

 )االثنني

  جار وجمرور
))بشبهة(  

  جار وجمرور 
 )هاء الغائبة+يف(

شرط نفي نسبة الفعل إىل الفاعل مقيداً باجلار وارور يف الزمن املستقبل : ودلّ التركيب
  . الواقعة حاالً) فاال يتعمدان هلا خال(واجلملة يف حمل نصب؛ ألا معطوفة على حمل مجلة 

  

للمعلوم املتعدي إىل  اجلملة الفعلية اخلربية املنفية بال ذات الفعل املضارع املبينـ ٣
  .مفعول واحد

  .جاء املفعول به امساً نكرة يف ثالث مجل وامسا مقترناً بأل يف مجلتني
  .وامساً مضافا يف مجلة واحدة  
  .احدة و ضمرياً متصال يف أربع مجلومصدراً مؤوال حموالً عن الفعلية يف مجلة و 

  ):١(الصورة 
  ).اسم نكرة(مفعول به + جار وجمرور + فاعل ضمري متصل + فعل مضارع +أداة نفي ال

  .)١(ـاًا خالفال يتعمدان هل/ ١

  :يوضح بناء اجلملة سطحاً) أ(والشكل 
                

أداة نفي  
 )ال(

 فعل مضارع
  )يعتمد(

 فاعل
 )ضمري ألف االثنني(

  ر وجمرور جا
  )هاء الغائبة+الم اجلر(

  مفعول به 
 )خالفاً(

  :يوضح بناء اجلملة عمقـاًً) ب(والشكل 
                

أداة نفي  
 )ال(

 فعل مضارع
  )يعتمد(

 فاعل
 )ضمري ألف االثنني(

  مفعول به 
  )خالفاً(

  جار وجمرور 
 )هاء الغائبة+الم اجلر(

                                                 
 .٥٣٩حتكيم علي ومعوية يف حق االستخالف صفحة ، الوثائق السياسية )١(



 

تقدما جوازاً على املفعول به للعناية قد ار وارور يالحظ يف بناء اجلملة يف بناء السطح أن اجل
نفي تعمد خمالفة على ومعاوية رضي اهللا عنها للسنه النبوية يف : واالهتمام وأفاد التركيب

يف حمل و اجلملة .اجلار وارور + ، أي نفي نسبة الفعل إىل الفاعل مقيد باملفعول به املستقبل 
  . نصب حال

  ):٢(الصورة 
مضاف + ظرف مضاف ) + مقترن بأل(مفعول به + فاعل +فعل مضارع+ال أداة نفي

  .إليه
  .)١(وإنّ ذا حسـبٍ ال خيشى العواقب بني الناس/ ١

  

  :يوضح بناء اجلملة سطحاً) أ(والشكل 
                

أداة نفي 
)ال(  

فعل مضارع
 )خيشى(

 فاعل
(....)  

  مفعول به مقترن بأل
 )العواقب(

  ظرف مضاف
  )بني(

   مضاف إليه
  )الناس(

  

  :يوضح بناء اجلملة عمقـاً) ب(والشكل 
                

أداة نفي 
)ال(  

فعل مضارع
 )خيشى(

 فاعل
  )هو(

  مفعول به مقترن بأل
 )العواقب(

  ظرف مضاف
  )بني(

  مضاف إليه 
  )الناس(

الوحدة + يالحظ أن الفاعل مل يظهر يف بناء السطح دلّ عليه  يف بنـاء األعماق السياق 
مما يشري إىل أنه مفرد مذكر غائب )خيشى(وهي ال صقة أمامية يف أول الفعل ) ياءال(الصرفية 

  .املضاف إليه + ختصص مضمون اجلملة بالظرف املضاف ) هو(

توكيد نفي اخلشية من عواقب احلكم الصادر عن القاضي صاحب احلسب  : وأفاد التركيب 
إىل الفاعل مقيداً باملفعول به  أي توكيد نفي نسبة الفعل .بني الناس يف الزمن املستقبل

  . املضاف إليه+ والظرف املضاف 

  .واجلملة يف حمل رفع خرب إنّ
                                                 

كتاب عمر إىل أيب موسى أيضاً يف تعيني صغار القضاة يف عمالته صفحة ، الوثائق السياسية )١(
 .سياسي٤٣٧



 

  ):٣(الصورة 
مفعول به + فاعل ضمري مستتر + فعل مضارع )+ ال(أداة نفي ) +الواو(أداة عطف

  .جار وجمرور+ مضاف إليه + مضاف 
  وال يعجِِلْ بعضهم عنتفَقَدهم وي، وأن يقتصد باملسلمني ويرفق يف السري واملرتل / ١
  .)١(بعض  

  :يوضح بناء اجلملة سطحـاً) أ(والشكل 
                

أداة عطف
)الواو(  

 أداة نفي
 )ال(

فعل
مضارع 

 )يعجل(

 فاعل
(...)  

مفعول به 
)بعض(مضاف

  مضاف إليه
ميم +هاء الغائب(

  )اجلمع

  جار وجمرور
  )عن بعض(

  :يوضح بناء اجلملة عمـقاً) ب(والشكل 
                

أداة عطف
)الواو(  

 أداة نفي
 )ال(

فعل
مضارع 

 )يعجل(

 فاعل
  )هو(

مفعول به 
)بعض(مضاف

  مضاف إليه
ميم +هاء الغائب(

  )اجلمع

  جار وجمرور
  )عن بعض(

الوحدة + يالحظ أن الفاعل مل يظهر يف بناء السطح دلّ عليه يف بنـاء األعماق السياق 
مما يشري إىل أنه مفرد مذكر غائب ) يعجِِلْ(ة يف أول الفعل الصرفية الياء وهي ال صقة أمامي

  ) .عن بعض(ختصص مضمون اجلملة باجلار وارور ) هو(

أي  .القائد املسلم بعض املسلمني عن بعض يف الزمن املستقبل) تعجيل(نفي : وأفاد التركيب
  . الزمن املستقبلاجلار وارور يف + نفي نسبة الفعل إىل الفاعل مقيداً باملفعول به 

  ):.٤(الصورة 
مفعول به تركيب مصدري + فاعل + فعل مضارع + أداة نفي ال )+ الواو(أداة عطف

  .حمول عن مجلة فعلية 

  ! )٢(إن شاء اهللا وال تريد أن تزدادوأنا مع ذلك ممـدك بالرجال حىت تكتفي / ١

                                                 
 .سياسي ٣٤٥اء األجناد ضد املرتدين صفحة عهد أيب بكر ألمر، الوثائق السياسية )١(

 .سياسي٤٠١مكاتبة بني أيب بكر وأيب عبيدة صفحة ، الوثائق السياسية )٢(



 

  :يوضح بناء اجلملة سطحـاً) أ(والشكل 
                

 أداة عطف 
  )الواو(

أداة نفي
  )ال(

 فعل مضارع
)تريد( 

  فاعل
(....)  

مفعول به تركيب مصدري 
 حمول عن اجلملة الفعلية

  

        

 حرف مصدري   
 )أن(

 فعل مضارع
  )تزداد(

  فاعل
 (.....)  

  :وضح بناء اجلملة عمقـاًي) ب(والشكل 
                

 أداة عطف 
  )الواو(

أداة نفي
  )ال(

 فعل مضارع
)تريد( 

  اعلف
  )أنت(

مفعول به تركيب مصدري 
 حمول عن اجلملة الفعلية

  

        

 حرف مصدري   
 )أن(

 فعل مضارع
  )تزداد(

  فاعل         
  ) أنت(       

الوحدة + يالحظ أن الفاعل مل يظهر يف بناء السطح دلّ عليه يف بنـاء األعماق السياق 
مذكر  مما يشري إىل أنه مفرد خماطب) دتري(الصرفية التاء وهي الصقة أمامية يف أول الفعل 

  ).أنت(

بناء  كما يالحظ أن الفاعل للفعل يف التركيب املصدري احملول عن مجلة فعلية مل يظهر يف
الوحدة الصرفية التاء وهي الصقة أمامية يف أول + السطح دلّ عليه يف بنـاء األعماق السياق 

  ).أنت( مما يشري إىل أنه مفرد مذكر خماطب) تزداد(الفعل

ـُند يف الزمن املستقبل بعد وصول : أفاد التركيب    نفي رغبة أيب عبيدة يف زيادة عدد اجل

أي نفي نسبة الفعل إىل الفاعل مقيدا باجلملة الشرطية يف الزمن  .املدد إليه من اخلليفة أيب بكر 
  .   املستقبل



 

  . جهولاجلملة الفعلية اخلربية املنفية بال ذات الفعل املبين للمـ ٤

جاء نائب الفاعل امسا نكرة يف سبع مجلٍ  وضمرياً متصال يف مجلتني وجارا وجمروراً يف مخس 
  .مجل وامساً مقترناً بأل يف مجلة واحدة

  ):.١(الصورة 

  .مجلة فعلية خربية منفية بال معطوف عليها مجلة فعلية خربية منفية بال

جار وجمرور ) + اسم نكرة(ب فاعل نائ+ فعل مضارع مبين للمجهول ) + ال(أداة نفي(
فعل مضارع ) + ال(أداة نفي (مجلة فعلية معطوفة )+ حرف عطف+ مضاف إليه + مضاف 

  ) .مضاف إليه+ جار وجمرور مضاف + نائب فاعل اسم نكرة + مبين للمجهول 

١ /قُـفأُس يـرغمن رؤسائكم وال ي ١(من أساقفتكم وال رئيس(.  

  :اجلملتني سطحـاًيوضح بناء ) أ(والشكل 
        

 أداة استئناف    
 )الواو(       

مجلة فعلية خربية منفية بال فعلها مضارع 
  مبين للمجهول

  

                

أداة نفي 
)ال(  

مبينفعل مضارع
 )يغري(للمجهول 

 فاعلنائب
  )أسقُف(

  جار وجمرور ومضاف
 )من أساقفة(

  مضاف إليه
  )ميم اجلمع+كاف اخلطاب(

  

        

 أداة عطف   
 )الواو(       

مجلة فعلية خربية منفية بال فعلها مضارع 
  مبين للمجهول

 
                

أداة نفي 
)ال(  

مبينفعل مضارع
 )(...للمجهول 

 فاعلنائب
  )رئيس(

  جار وجمرور ومضاف
 )من رؤساء(

  مضاف إليه
  )ميم اجلمع+ضمري كاف املخاطب(

  

                                                 
 ١٩٦عهد عمر لنصارى املدائن وفارس على زعم اآلباء الشرقيني صفحة ، الوثائق السياسية )١(

 .سياسي

)٢٢٤( 



 

  :يوضح بناء اجلملة عمقـاً) ب(والشكل 
        

 أداة استئناف    
 )الواو(       

مجلة فعلية خربية منفية بال فعلها مضارع 
  مبين للمجهول

  

                

أداة نفي 
)ال(  

 فعل مضارع
 )يغري(

 فاعلنائب
  )رئيس(

  جار وجمرور ومضاف
 )من رؤساء(

  مضاف إليه
  )ميم اجلمع+ضمري كاف املخاطب(

وأما اجلملة املعطوفة ، ألعماق يف اجلملة املعطوف  عليها يالحظ أن بناء السطح وافق بناء ا
  .فإن الفعل املضارع حمذوف جوازاً دلّ عليه الفعل يف اجلملة املعطوف عليها 

ويالحظ أن الفاعل قد حذف للجهل به ويالحظ أنّ املفعول به أقيم مقام الفاعل وهو اسم 
  .نكرة يف اجلملتني 

   .املضاف إليه+ باجلار وارور املضاف  ختصص مضمون كل مجلة من اجلملتني

ـِيير املسلمني ألساقفة ورؤساء النصارى يف : وأفاد التركيب  غاملدائن وفارس يف الزمن نفي ت
  . أي نفي نسبة الفعل إىل نائب الفاعل مقيداً باجلار وارور يف الزمن املستقبل .املستقبل

هلا من اإلعراب واجلملة املعطوفة أيضاً ال حمل هلا من واجلملة املعطوف عليها استئنافية ال حمل 
  .لكوا معطوفة على مجلة ال حمل هلا من اإلعراب، اإلعراب 

  ):٢(الصورة 

مفعول به ) + ضمري متصل(نائب فاعل + فعل مضارع مبين للمجهول ) + ال(أداة نفي 
رور جار جم+ مضاف إليه + جار وجمرور مضاف + مضاف إليه +  ظرف مضاف  + 

  .مضاف إليه+ مضاف 

  .)١(ملالقاة احلربوال تـكَلّفُون  اخلروج  مع املسلمني إىل عدوهم / ١

  

                                                 
 ١٩٦اآلباء الشرقيني صفحة عهد عمر لنصارى املدائن وفارس على زعم ، الوثائق السياسية )١(

 .سياسي

)٢٢٥( 



 

  :والشكل اآليت يوضح بناء اجلملة سطـحاً وعمقـاً
                

 أداة عطف 
  )الواو(

أداة نفي
  )ال(

فعل مضارع مبين
 )تكلف(للمجهول

 نائب فاعل 
 واو اجلماعة

 فمفعول به     ظرف مضا
 )مع)         (اخلروج(

                

  مضاف إليه+
  )املسلمني(

 جار وجمرور مضاف
  )إىل عدو(

 مضاف إليه
 )ميم اجلمع+هاء الغائب(

 مضاف جار وجمرور
  )ملالقاة(

  مضاف إليه
 )احلرب(

يالحظ يف الشكل السابق أن بناء السطح وافق بناء األعماق يف اجلملة السابقة ختصص 
  .اجلار وارور + املضاف إليه + املضاف  مضمون اجلملة بالظرف

وأقيم املفعول به ؛ ويالحظ أن الفاعل قد حذف للجهل به ويالحظ أن الفعل متعد ملفعولني
نفي تكليف نصارى املدائن وفارس اخلروج مع املسلمني : األول مقام الفاعل وأفاد التركيب 

ي نفي نسبة الفعل إىل نائب الفاعل مقيداً باجلار أ .القاة األعداء يف الزمن املستقبليف احلرب مل
  . وارور يف الزمن املستقبل

  .واجلملة ال حمل هلا من اإلعراب ؛ ألا معطوفة على مجلة ال حمل هلا من اإلعراب

  ).جار وجمرور(نائب فاعل + فعل مضارع مبين للمجهول ) + ال(أداة نفي  ):٣(الصورة 

 ويستعان به وال يستعان عليه وال يقَـاَتلُ عليهقاتل به أهل الردة وقد كنتم يف نفسي ممن أُ/ ١
  .)١(إلجابتكم اإلسالم ورغبتكم فيه

  :والشكل اآلتـي يوضح بناء اجلملة سطحـاً وعمقـاً

  :مجلة فعلية منفية معطوفةُ
        

 أداة نفي    
 )ال(     

 فعل مضارع مبين للمجهول
  )يقاتل(

رور نائب فاعل جار وجم
  )هاء الغائب+على(

  :مجلة فعلية منفية معطوفةُ
        

 أداة نفي    
 )ال(     

 فعل مضارع مبين للمجهول
  )يستعان(

نائب فاعل جار وجمرور 
  )هاء الغائب+على(

                                                 
 .سياسي ٣٤١مكاتبة بني عبداهللا بن عبداهللا املداين وأيب بكر صفحة ، الوثائق السياسية )١(

)٢٢٦( 



 

يالحـظ يف اجلملتني أن بناء السطح وافق بناء األعماق ويالحظ أن الفاعل قد حذف للجهل 
  .قامهبه وأقيم اجلار وارور م

نفي قتال املرتدين واالستعانة عليهم يف الزمن املاضي إلجابتهم اإلسالم : وأفاد التركيب
  .ورغبتهم فيه حينذاك

  .واجلملتان ال حمل هلما من اإلعراب؛ ألما معطوفتان على مجلٍ ال حمل هلا من اإلعراب 

+ ع مبين للمجهول فعل مضار) + ال(أداة نفي + أن املصدرية + الم التعليل ):.٤(الصورة 
  .مضاف إليه + جار وجمرور مضاف + نائب فاعل مقترن بأل 

، وأن ال يدخل فيهم حشواً حىت يعرِفهم ويعلم ماهم ، وأن مينع أصحابة العجلَة والفَساد/ ١
ـُؤتى املسلمون من قبلهم   .)١(ال يكونوا عيونا ولٍَئال ي

  :ـاًوالشكل اآلتــي يوضح بناء اجلملة سطحـاً وعمق
        

  أداة عطف    
 )الواو(     

 حرف تعليل
  )الالم(

  حرف مصدري
  )أن(

  حرف نفي
  )ال(

          

فعل مضارع مبين    
 )يؤيت(للمجهول

 نائب فاعل
  )املسلمون(

  جار وجمرور مضاف
  )من قبل(

  مضاف إليه
  )ميم اجلمع+هاء الغائب(

ويالحظ أن الفاعل قد حذف وأقيم يالحظ أن بناء السطح وافق بناء األعماق يف هذه اجلملة 
+ وقد ختصص مضمون اجلملة باجلار وارور املضاف " للجهل بالفاعل"املفعول به مقامه 

  .الزمن املستقبل: وزمن التركيب.املضاف إليه 

  . بالم التعليل ومادخلت عليه يف تأويل مصدر جمروروأنْ 

   ):٥(الصورة 

) جار وجمرور(نائب فاعل + مبين للمجهول  فعل مضارع) + ال(حرف نفي +  داة عطف أ
  .مجلة امسية منسوخة مثبتة+ فاء السببية + جار وجمرور + مفعول به + مضاف إليه + مضاف

                                                 
 .سياسي ٣٤٥عهد أيب بكر ألمراء األجنـاد ضد املرتدين صفحة ، الوثائق السياسية )١(

)٢٢٧( 



 

  أال يكون أحد منهم عيناً ألحد من أهل احلرب على أحد من املسلمني يف سرٍ وال عالنية / ١

ـُؤوي يف منازهلم عدواً للمسلمني فيكون منه و   .)١( جود فرصة أو غرة وثبةوال ي

  :يوضح بناء اجلملة سطحـاً) أ(كل الش
        

  أداة عطف    
 )الواو(     

 حرف نفي
  )ال(

فعل مضارع مبين 
 )يؤوي(للمجهول 

نائب فاعل جار وجمرور 
  )يف منازل(مضاف 

          

هاء (مضاف إليه
 )ميم اجلمع+الغائب

 مفعول به
  ) عدواً(

  جار وجمرور 
  )للمسلمني(

  فاء 
  السببية

  : مجلة امسية منسوخة مثبتة+ 
        

أداة حمولة عن     
 )يكون(الفعلية

 جار وجمرور+خرب مقدم
  )هاء الغائب+ من(

اسم مؤخر 
  )وجود(مضاف 

  مضاف إليه معطوف عليه
)فرصة(  

          

  حرف عطف
 )أو(    

 )معطوف عليه(اسم معطوف
  )غزة(

  حرف عطف
  )و(

  اسم معطوف
)ثبة(  

  :يوضح بناء اجلملة عمقـاً) ب(كل الش
        

  أداة عطف    
 )الواو(     

 حرف نفي
  )ال(

فعل مضارع مبين 
 )يؤوي(للمجهول 

نائب فاعل جار وجمرور 
  )يف منازل(مضاف 

          

هاء (مضاف إليه
 )ميم اجلمع+الغائب

 مفعول به
  ) عدواً(

  جار وجمرور 
  )للمسلمني(

  فاء 
  السببية

  : ة مثبتةمجلة امسية منسوخ+ 
        

أداة حمولة عن     
 )يكون(الفعلية

 اسم مضاف
  )وجود(

 مضاف إليه معطوف عليه
)فرصة(  

  حرف عطف
  )أو(

          

 )معطوف عليه(اسم معطوف 
)غزة( 

 حرف عطف
  )و(

  اسم معطوف
)ثبة(  

  )جار وجمرور(خرب
  )ميم اجلمع+هاء الغائب+من(

                                                 
 .١٩٦م اآلباء الشرقيني صفحة عهد عمر لنصارى املدائن وفارس على زع، الوثائق السياسية / )١(

)٢٢٨( 



 

ل به وقد جعل نائب الفاعل اجلار وارور يالحظ يف هذه اجلملة أنه حذف الفاعل للجه
؛ ألنّ األمهية يف هذه اجلملة )عدواً(مع وجود املفعول به ) يف منازهلم(املضاف إليه + املضاف 
الكوفيون أي إنابة غري املفعول به مقام الفاعل  املضاف إليه وأجازه+ رور املضاف للجار وا

  .)١(مع وجود املفعول 

  .)٢(األخـفش الذي أجاز ذلك بشرط تقدم النائب ومنعه البصريون إال

الكوفيون رأي جيد فهو يبعدهم عن التقدير ويتفق مع الواقع اللغوي الذي  وما ذهب إليه
تنوب عن املفعول به بعد حذفة ماله أمهية يف  يفرض أنْ خيـتار من تلك األنواع اليت

وأنه  .فعول به أو غري مفعول به وإبراز املعىن املراد من غري تقييد بأنه م، إيضاح الغرض
  . )٣(متقدم على البقية أو غري متقدم، أول أو غري أول 

  ).لمسلمنيل(عول به باجلار وارور ختصص املف

نفي إيواء نصارى املدائن وفارس ألعداء املسلمني يف منازهلم يف الزمن : أفاد التركيب 
اجلار وارور يف الزمن +اً باملفعول به أي نفي نسبة الفعل إىل نائب الفاعل مقيد .املستقبل
  .املستقبل

  . واجلملة استئنافية ال حملَّ هلا من اإلعراب

  .مجلة فعلية ذات فعل ماضٍ منفي بال النافية ـ ٥

  :ورد هذا النـمط يف ثالث مجل

وال هابوا املوت يف جنب اهللا وال وهن الذين بقوا ، فما عجزوا الذين قاتلوا يف سبيل اهللا/ ١
  .)٤(وال استكانوا ملصيبتهم، من بعدهم 

  

                                                 
 .١/١٦٢اهلُمع ،  ١/٢٩٠شرح التصريح )١(

 .١٥٠_ ١٤٩صفحة ) ٢جــ (انظر أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك البن هشام )٢(

 .١٢٠صفحة ) ٢جـ (عباس حسن ، النحو الوايف )٣(

 .سياسي ٤٧٧كتاب عمر إىل أيب عبيدة يف جواب كتابه صفحه ، الوثائق السياسية )٤(

)٢٢٩( 



 

  :سطحـاً وعمقـاً والشكـل اآلتـي يوضح بناء اجلمل

  ).معطوف عليها(مجلة فعلية خربية منفية معطوفة على ماقبلها 
                

  حرف نفي
  )ال(

 فعل ماض
  )هاب(

 فاعل
 )واو اجلماعة(

  مفعول به 
  )املوت(

جار وجمرور مضاف 
 )يف جنب(

                

  )معطوف عليها(مجلة فعلية خربية منفية بال معطوفة+ )الواو(حرف عطف )اهللا(إليهمضاف 
 

                

  حرف نفي
  )ال(

 فعل ماض
  )وهن(

 فاعل مجلة موصولية
 )الذين بقوا من بعدهم(

  حرف عطف 
  )الواو(

 

  

  ): معطوفة(مجلة خربية منفية بال +
                

  حرف نفي
  )ال(

 فعل ماض
  )استكان(

 فاعل
 )اجلماعةواو (

  جار وجمرور مضاف 
  )مصيبة+ الم اجلر(

  مضاف إليه
 )ميم اجلمع+هاء الغائب(

  .يـالحظ أن بناء السطح وافق بناء األعماق يف اجلمل الثالث املتعاطفة
  .ويالحظ أن الفعل املاضي يف اجلملة األوىل متـعد ملفعول واحد ويف اجلملتني التاليتني الزم

ة قد دخلت على الفعل املاضي يف هذه اجلمل الثالث وهي يف معىن النافي) ال(ويالحظ أن 
  .)١("ما"

  .منفية يف الزمن املاضي واجلمل الثالث ال حمل هلن من اإلعراب واجلمل

  

  

  

                                                 
إن أن تكون على غري ذلك ف: اخلامس من أوجه ال "  ٢٧٠، ٢٦٩صفحه) ١جـ(مغىن البيب )١(

ها معرفةً أو نكرةً ومل تعمل فيها أو فعالً ماضياً لفظا وتقديراً وجب كان ما بعدها مجلة امسية صدر
  " تكرارها 

 .١٥٨،  ١٥٧فحه انظر ص) مل(وجاء يف األزهية أا مبعىن ،  ٣٣١وانظر رصف املباين صفحه   

)٢٣٠( 



 

  :اجلملة الفعلية اخلربية املنفية بلما: املبحث الرابع

فعل املضارع فتحوله تدخل على ال.)١(ختتص باملضارع فتجزمه وتنفية وتقلبه ماضياً كلم: ملّا
ويفهم املخاطب منها أنّ ماقد نفي وقوعه، ما يزال احتمال وقوعه . إىل املاضي غري املنقطع

  .كبرياً
  .جاء يف الرسائل املدروسة مجلة واحدة منفية بلما

  .)٢(زقـأدركين وملَّا أمـف وإال* * *  فإن كنت مأكوال فكن خري آكل #     
  .)٣(وإال فأدركين وملَّا أمزق

  .  نائب فاعل ضمري مستتر+ مضارع مبين للمجهول فعل + ملا :الصورة 
  :يوضح بناء اجلملة سطحـاً) أ(والشكل 

          

  واو
 احلال 

 حرف نفي وجزم وقلب
  )ملا(

فعل مضارع مبين 
 )أمزق(للمجهول 

  فاعل
(.....)  

  :يوضح بناء اجلملة عمـقاً) ب(والشكل 
          

  واو
 احلال 

 قلبحرف نفي وجزم و
  )ملا(

فعل مضارع مبين 
 )أمزق(للمجهول 

  فاعل       
  )أنا(        

+ يالحظ أن نائب الفاعل مل يظهر يف بناء السطح دلّ عليه يف بنـاء األعماق السياق     
مما يشري إىل أنه مفرد ) أُمزق(الوحدة الصرفية  اهلمزة وهي ال صقة أمامية يف أول الفعل 

  .)أنـا(مذكر متكلم 
واملتوقع وقوعه واجلملة )٤(نفي وقوع التمزيق يف الزمن املاضي املتصل باحلال: وأفاد التركيب 

  .يف حمل نصب حال يف الزمن املستقبل
                                                 

صفحة ) ١جـ (مغىن اللبيب ،  ٢٨٤_٢٨١ورصف املباين  ٣/٨انظر حول ملا الكتاب )١(
٣٠٩_٣٠٦. 

، ١، آمايل ابن الشجري، ج٣٩٩، ص١، الشعر والشعراء ج١٦٦للممزق العبدي، األصمعيات )٢(
 . ١١، ص١، والكامل، ج١٣٥ص

 .سياسي ٥٣٤ثمان صفحة كتاب عثمان إىل على حني حصر ع، الوثائق السياسية )٣(

 .١٧٨،  ١٧٧الزمن يف النحو العريب صفحة )٤(

)٢٣١( 



 

  "مبا"اجلملة الفعلية اخلربية املنفية: املبحث اخلامس

من احلروف اليت تنفي االسم والفعل على السواء وهي حرف نفي يدخل على اجلملة : ما
  ، لية سواء كان فعلها ماضياً أم مضارعاً الفع

  .وال عمل هلا يف الفعل إال حتديد الزمن يف التركيب

إذا كان يف حال ، يقول سيبويه ما نفي لقوله هو يفعل ، وهي نفي احلال عند أكثر النحاة 
  .)١(فتقول ما يفْعلُ، الفعل 

على الفعل املاضي  ،)ام(وقال بعضهم إذا دخلت )٢(هي نفي احلال واالستقبال: وقيل  
وليس : قال ابن مالك  )٣(بقي على مضيه وإذا دخلت على الفعل املضارع خلصته للحال

ة٤(كذلك بل قد يكون مستقبالً على قل(.  

 :يف الرسائل املدروسة يف ثالث مجل  تورد

ـَن ،فما عجزوا الذين قاتلو يف سبيل اهللا / ١ الذين  وال هابوا املوت يف جنب اهللاِ  وال وه
  .)٥(بقوا من بعدهم

  ):١(الصورة 

  .فاعل مجلة موصولية+ عالمة اجلمع + فعل ماض + ما لنافية 

  :والشكل اآلتـي يوضح بناء اجلملة سطحـاً وعمقـاً
          

  حرف نفي
 )ما(

 فعل ماض
  )عجز(

  عالمة اجلمع
  )واو اجلماعة(

  فاعل       
  )مجلة موصلية(        

                                                 
 .٢٤١/ ٤انظر الكتاب )١(

 .١٥٩األزهيـة )٢(

 ٣٣٣صفحه) ١جـ(مغىن اللبيب ،  ٣١٣رصف املباين )٣(

 ٣٣٣صفحه) ١جـ(مغىن اللبيب )٤(

 .٤٧٦كتاب عمر إىل أيب عبيدة يف جواب كتاب صفحة ، الوثائق السياسية )٥(

)٢٣٢( 



 

  

                

  ولضمري املوص
  )الذين(

 فعل ماض
  )قاتل(

 فاعل
 )واو اجلماعة(

 جار وجمرور مضاف
  يف سبيل(

  مضاف إليه
 )اهللا(

  .لسطح وافق األعماق يف هذه اجلملةيالحظ أن بناء ا

كما ، وأجريت األعراب على الوجه الصحيح )١( )أكلوين الرباغيث(وقد جاءت على لغة 
  .أوضح املسالكيف ورد 

  ..)٢( ..ز عن ااهدين املسلمني يف الزمن املاضينفي العج: وأفاد التركيب
  .اجلملة استئنافيه ال حمل هلا من اإلعراب

مجلة فعلية خربية + أداة عطف + ها يمجلة فعلية خربية منفية مبا معطوف عل ):٢(الصورة 
  .منفية مبا معطوفة 

  .)٣(جبنتهم  عنهم وال ما خفتم منهم وألعرفن ما / ١
  :ضح بناء اجلملتني سطحـاً وعمقـاًوالشكل اآلتـي يو

  :معطوف عليها) مبا(مجلة فعلية خربية منفية 
                

  حرف نفي
  )ما(

 فعل ماض
  )جنب(

تاء املخاطب(فاعل
 )ميم اجلمع+

  جار وجمرور 
 )ميم اجلمع+هاء الغائب+ عن(

  حرف عطف
 )الواو(

  :مجلة فعلية منفية مبا معطوفة+
                

  ال 
  الزائدة 

 ما
  افيةالن

 فعل ماض
 )خاف(

ميم +تاء الفاعل(فاعل
  )اجلمع

  جار وجمرور 
 )ميم اجلمع+هاء الغائب+من(

                                                 
ضربنين "و" ضربوين قومك"صريون عن طيء وبعضهم عن أزدشنوءة  حنو حكى الب)١(

رباين أخواك"و"نِسوتكأليب حممد عبد اهللا مجال الدين أوضح املسالك إىل ألفيه ابن مالكانظر " ض ،
 ،)منشورات املكتبة العصرية: بريوت(ج، ٤بن يوسف بن أمحد بن عبد اهللا بن هشام األنصاري، 

 .١٠٥ة صفح) ٢جـ (
 .١٨٣، الزمن يف النحو العريب )٢(
 .سياسي ٤٠٤جواب أيب بكر على كتاب أيب عبيدة رضي اهللا عنهما صفحه ، الوثائق السياسية )٣(

)٢٣٣( 



 

ويالحظ أن الفعل _ يالحظ أن بناء السطح وافق بناء األعماق يف هاتني اجلملتني       
  .فعل الزم، ا يف اجلملة األولـى املاضي املنفي مب

ختصص مضمون اجلملة األوىل باجلار ، مل يأخذه ويف اجلملة الثانية فعل متعد ملفعول واحد و
  ) منهم(وختصص مضمون اجلملة الثانية باجلار وارور ) عنهم(وارور 

من ) حتت إمراة أيب عبيدة(نفي اجلنب واخلوف عن ااهدين املسلمني : وأفاد التركيب
  .يف الزمن املاضي، األعداء

لثانية معطوفة على اجلملة واجلملة ا) أعرف(واجلملة األوىل يف حمل نصب مفعول به للفعل 
  . ى يف حمل نصباألولـ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  

)٢٣٤( 



 

  الفصل الثالث
  اجلملة الفعلية اخلربية املؤكـــدة

  

  : اجلملة الفعلية اخلربية املؤكدة بقد: املبحث األول
  .بلغ عدد اجلمل الفعلية ذات الفعل املاضي الالزم واملؤكــدة بقد تسع مجل

وامساً من األمساء الستة يف ، ل فيها ضمرياً متصال للمخاطـب يف مخس مجل جاء الفاع 
  :مستتراً للغائب يف مجلة واحــدةوضمرياً ، وامساً مقترناً بأل يف مجلتني ، مجلة واحدة 

  :ـ اجلملة الفعلية اخلربية املثبتة املؤكدة بقد ذات الفعل املاضي الالزم١
  .مجلة حالية+ جار وجمرور + فاعل ضمري متصل  +فعل ماض الزم+ )١(قد): ١(الصورة 

  :.يف مجلة واحدة هي )  الصورة( وردت هذه 
إذْ قد اعتكفت على ، اء عن املسلمني خشن العز، فإنك فارع القلبِ ! ليد يا بن الو/ ١

  . )٢(النساء وبفنـاء بيتك ألف ومائتا رجلٍ من املسلمني
  :يوضح بناء اجلملة سطـاً وعقـاً )أ(والشكل 

          

  أداة تعليل 

 )٣() إذْ(

 حرف توكيد
  )قد(

  فعل ماض الزم
  )اعتكف(

  فاعل
  )تاء املخاطب(

          

  جار وجمرور 
 )على النساء(

 واو
  احلال

  مجلة حالية
 )وبفناء بيتك ألف مائتا رجلٍ من املسلمني(

ة ختصص مضمون اجلمل، يالحظ أن اجلملة الفعلية مؤكـدة بقد وأن الفعل ماضٍ الزم 
  .باجلار وارور واجلملة احلالية 

  .ويالحظُ أن اجلملة مؤكدة يف الزمن املاضي القريب
توكيد نسبة الفعل إىل الفاعل مقيدا باجلار وارور توكيداً استحسانياً يف : وأفاد التركيب

  . الزمن املاضي القريب
                                                 

 .هي من احلروف اليت ختتص بتوكيد اجلملة الفعلية وال يليها إال الفعل املتصرف  املثبت: قـد)١(
  .١٩٥_ ١٩١صفحة ) ١ جــ(انظر مغىن اللبيب عن كتاب األعاريب )٢(

 لسيبويه ١١٥،  ١١٤صفحة ) ٣جــ (ب الكتا     
 . ٩٧، ٩٦، ص١، جانظر مغىن اللبيب )٣(

)٢٣٥( 



 

  ):٢(الصورة 
أداة + لة فعلية معطوفة  مج+ أداة عطف ) + معطوف عليها( مجلة فعلية مؤكـدة بقد

  .مجلة فعلية معطوفة+ عطف 
 ذلك إىل وقد سارعواوقد استـنفَرنا من قبـلَناَ من املسلمني إىل جهاد الروم / ١

  .)١(وخرجواوا وعسكر
  

  :ي ميثل بناء اجلملة سطحـاً وعمقـاًوالشكل اآلتـ
              

  واو 
  االستئناف

مجلة فعلية خربية مؤكدة بقد
  ضٍ معطوف عليهافعلها ما

 أداة عطف
 )الواو(

  مجلة فعلية معطوفة
  )معطوف عليها(

  أداة عطف
 ) الواو(

مجلة فعلية 
 معطوفة

  
                

  أداة توكيد
 )قد(

 فعل ماض
 )سارع(

واو(فاعل
 )اجلماعة

الم +ذا+إىل(جار وجمرور
  )كاف املخاطب+البعد

 فعل ماض 
  عسكر( 

  فاعل     
  )واو اجلماعة(

  
                

 فعل ماض    
  )خرج(

  فاعل 
  )واو اجلماعة(

  

وقد عطف عليها مجلتان فتأكدتا بالعطف على ) بقد(يالحظُ أن اجلملة الفعلية مؤكدة 
  .مـؤكّـد 

واو (أفعالٌ الزمة وأن الفاعل فيها ضمري "  خرج، عسكر ، سارع " ويالحظَ أن األفعال 
  .ماق يف هذه اجلمل ويالحظ أن بناء السطح وافق بناء األع) اجلماعة

ألا استئنافية واجلملتان الثانية والثالثة أيضا ال حمل  ؛واجلملة األوىل ال حمل هلا من اإلعراب
  ألـما معطوفتان على حمل مجلة ال حمل هلا من اإلعراب  ؛ا من اإلعرابمهل

  . واجلملة مؤكدة يف الزمن املاضي القريب
د نسبة الفعل إىل الفاعل توكيداً استحسانياً يف يف اجلمل الثالث توكي: وأفاد التركيب

  . الزمن املاضي القريب للرد على سؤال سائل
  

                                                 

 .٣٩٧_  ٣٩٦كتاب أيب بكر إىل أهل اليمن يف جهاد الروم سياسي صفحة ، الوثائق السياسية )١(

)٢٣٦( 



 

اجلملة الفعلية اخلربية املثبته املؤكـــدة ذات الفعل املاضي املتعدي إىل مفعول ـ ٢
  .به واحد ومل يأخذه

  :يف قول أيب بكر  اوردت: ورد هذا النمط يف مجلتني 
، ونصح ألمته ، وقد نفذ ألمر اهللاِ  ) صلى اهللا عليه وسلم (مثّ توىف هللا رسوله )١(

  .)١(وقضى اهللا عليه
معطوف (مجلة فعلية معطوفة + أداة عطف + مجلة فعلية مؤكـدة بقد ذات فعل الزم 

مجلة فعلية معطوفه ذات + أداة عطف + ذات فعل ماضٍ متعد لواحد ومل يأخذه ) عليها
   فعل ماض متعدٍ  مل يأخذ مفعوله

  :يوضح بناء اجلملتني سطـحـاً) أ(والشكل 
  :مجلة فعلية معطوفة على مجلة فعلية مؤكــدة+  أداة عطف  

              

 فعل ماض  )الواو(
  )نصح(

 فاعل
(...) 

جار وجمرور 
  )ألمة(مضاف 

  مضاف إليه 
 )هاء الغائب(

  أداة عطف
 )الواو(

  : مجلة فعلية معطوفة+                
          

 ل ماضفع        
  )قضى(      

 فاعل        
  )اهللا(        

  جار وجمرور
)هاء الغائب+على (

  
  :.يوضح بناء اجلملتني عمقــاً) ب(والشكل 

  :مجلة فعلية معطوفة على مجلة فعلية مؤكــدة+ أداة عطف                 
              

 فعل ماض  )الواو(    
  )نصح(

 فاعل
 )هو(

جار وجمرور 
  )ألمة(مضاف 

  ضاف إليه م
 )هاء الغائب(

  أداة عطف
 )الواو(

  : مجلة فعلية معطوفة+                
          

 فعل ماض        
  )قضى(      

 فاعل        
  )اهللا(        

  جار وجمرور
  )عليه(

                                                 
 .يسياس ٣٣٩كتب مفتوحة أليب بكر إىل مجيع املرتدين صفحة ، الوثائق السياسية )١(

)٢٣٧( 



 

يالحظ أن الفاعل مل يظهر يف بناء السطح يف اجلملة األولـى دلّ عليه يف بنـاء األعماق 
مما يشري إىل أنه مفرد مذكر غائب ) قضـى(لوحدة الصرفية صيغة الفعل ا+ السياق 
   .)هو(تقديره

و يالحظ أن بناء السطح وافق بناء األعماق يف اجلملة الثانية واجلملتان مؤكـدتان يف 
  ".وقد نفذ ألمر اهللا"الزمن املاضي القريب ألما معطوفتان على مجلة 

" وقد نفذ ألمر اهللا"ا معطوفة على حمل مجلة نصح ألمته يف حمل نصب؛ أل: ومجلة 
  ".نصح ألمته"عليه يف حمل نصب؛ ألا معطوفة على مجلة " وقضى اهللا"مجلة ،الواقعه حاال

  .ـ  اجلملة الفعلية املثبتة املؤكدة بقد وفعلها ماضٍ متعد إىل مفعولٍ به واحد٣
  :ورد هذا النمط يف إحدى وأربعني مجلة

  مجلة موصولية يف أربع مجل وضمرياً متصال يف مخس وعشرين مجلة واملفعول به وقع 
 وامسا مضافاً يف ثالث مجل وامساً معرفاً بأل يف ست مجل وعلماً يف مجلة واحدة.  

  .ومصـدراً مؤوالً يف مجلتني
  ).مجلة موصولية(مفعول به + فاعل ضمري متصل + فعل ماض + قد  ):١(الصورة 

١ /ما أصا تلـم١(م من املسلمنيوقد ع(.  
  :يوضح بناء اجلملة سطـحـاً) أ(والشكل 

  :بقد مجلة فعلية مؤكــدة+ أداة عطف             
              

 أداة توكيد  )الواو(    
  )قد(

 فعل ماض

 )٢( )علم(

  فاعل ضمري متصل
  )تاء الفاعل(

مفعول به 
مجلة موصولية

 

                  
              

ضمري  
  املوصول

  )ما(

 عل ماضٍف
 )أصاب(

 فاعل
(...)  

  مفعوب به
 ميم اجلمع+هاء الغائب (

  جار وجمرور
 )من املسلمني(

 
                                                 

 .سياسي ١٩٨كتاب عثمان إىل عامله يف النجرانيني  صفحه ، الوثائق السياسية )١(

ـَرف فتعدى إىل مفعول واحد فقط )٢( انظر أوضح املسالك إىل ألفية ابن ...علـم هنا مبعىن ع
 .٤٨ص) ٢جـ(مالك البن هشام 

)٢٣٨( 



 

  :يوضح بناء اجلملة عمقــاً) ب(ل والشك
  :مجلة فعلية فعلها متعد إىل مفعول به واحد+                                              

                

أداة استئناف  
  )الواو( 

 أداة توكيد
  )قد(

 فعل ماض
  )علم(

  فاعل 
  )تاء الفاعل(

مفعول به 
مجلة موصولية

 

  
 

              

ضمري  
  املوصول

  )ما(

 فعل ماضٍ
 )أصاب(

 فاعل
  )هو(

  مفعوب به
 ميم اجلمع+هاء الغائب (

  جار وجمرور
 )من املسلمني(

األعماق  يالحظ أن الفاعل يف اجلملة املوصولية مل يظهر يف بناء السطح دلّ عليه يف بنـاء
مما يشري إىل أنه مفرد مذكر غائب ) أصاب(الوحدة الصرفية صيغة الفعل + السياق 
  .وهو العائد على ضمري املوصول ) هو(تقديره 

مؤكـدة يف ) قد علمت(واجلملة . ختصص مضمون اجلملة املوصولية باجلار وارور
  .وهي استئنافية ال حمل هلا من اإلعراب، الزمن املاضي القريب

. توكيد نسبة الفعل إىل الفاعل مقيدا باملفعول به يف الزمن املاضي القريب: وأفاد التركيب
  . توكيدا استحسانياً ملن شك يف علم اخلليفة مبا أصاب أهل جنران من املسلمني

  
  ):٢(الصورة

فعل + قد ) (معطوف عليها(مجلة فعلية مؤكدة بقد فعلها ماضٍ متعد إىل مفعول به واحد 
+ فاعل اسم ظاهر مضاف + مفعول به ضمري متصل + متعدٍ  إىل  مفعول به واحد  ماضٍ

+ فاعل ضمريمتصل  + فعل ماض (مجلة فعلية معطوفة + أداة عطف )+ مضاف إليه
  .))مفعول به ضمري متصل

ـَهِمته/ ١ ـِتابك وف   .)١(قد جاءين ك
  

                                                 

 .سياسي ٤١٤مكاتبة عمر وسعد يف أمر القادسية صفحه ، الوثائق السياسية )١(

)٢٣٩( 



 

  :والشكل اآلتـي يوضح بناء اجلملتني سطحـاً
  :كـدة معطوف عليهامجلة فعلية مؤ

              

  أداة توكيد
  )قد(

 فعل ماض
  )جاء(

ياء(مفعول به متقدم
 )املتكلم

فاعل اسم ظاهر 
  )كتاب(مضاف

ضمري (مضاف إليه 
 )كاف املخاطب

 أداة عطف 
 )الواو(

  
  :مجلة فعلية معطوفة+ 

          

  فعل ماض         
      )فَهِم(  

 فاعل        
 )تاء املخاطب(   

  بهمفعول
  )هاء الغائب(

يالحظ أن املفعول به تقدمِ يف اجلملة األوىل على الفاعل وجوبا ؛ألن املفعول به ضمري 
متصل و الفاعل اسم ظاهر ويـالحظ أن بناء السطح  وافق بناء األعماق يف اجلملة 

  .املعطوفة
ا من اإلعراب؛  واجلملة األوىل ابتدائية ال حمل هلا من اإلعراب؛ واجلملة الثانية ال حمل هل

  .ألا معطوفة على اجلملة األوىل
  .واجلملتان مؤكدتان يف الزمن املاضي القريب 

توكيد نسبة الفعل إىل الفاعل مقيداً باملفعول به توكيداً استحسانياً يف : وأفاد التركيب
  . الزمن املاضي القريب

ف إليه مضا+ مفعول به مضاف  + فاعل ضمري + فعل ماضٍ + قد ( ):٣(الصورة
  .مجلة حالية+ مجلتان دعائيتان معترضتان+
  .)١(يقيد من نفسه) صلى اهللا عليه وسلم(وقد رأيت رسول اهللا / ١

  :يوضح بناء اجلملة سطحـاً) أ(والشكل 
              

  أداة استئناف
  )الواو(

 أداة توكيد
  )قد(

 فعل ماضٍ

 )٢( )رأى(
  فاعل ضمري متصل

  تاء الفاعل(
  مفعول به مضاف

  )رسول(
 

 

                                                 
 .سياسي ٤٠٦كتاب عمر إىل عماله صفحة ، الوثائق السياسية )١(
  وليست من أفعال القلوب ، رأى هنا مبعىن أبصر وهي يف هذا املعىن تتعدى إىل مفعول واحد )٢(

 .احلاشية ٤١صفحه ) ٢جـ (أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك :انظر 

)٢٤٠( 



 

              

مضاف إليه لفظ 
  )اهللا(اجلاللة

مجلة دعائية معطوف عليها

  )صلى اهللا عليه(
 أداة عطف

 )الواو
 مجلة دعائية معطوفية

  )سلم(
  

 مجلة حالية +
 

  
              

 فعل مضارع   
 يقيد

 فاعل
(...)  

  جار وجمرور مضاف
 )من نفس(

  مضاف إليه
 )هاء الغائب(

  
  :قــاًيوضح بناء اجلملة عم) ب(والشكل 

              

  أداة استئناف
  )الواو(

 أداة توكيد
  )قد(

 فعل ماضٍ
 )رأى(

  فاعل ضمري متصل
  )تاء الفاعل(

  مفعول به مضاف
 )رسول(

 

              

مضاف إليه لفظ 
  )اهللا(اجلاللة

مجلة دعائية معطوف عليها

  )صلى اهللا عليه(
 أداة عطف

 )الواو
 مجلة دعائية معطوفية

  )سلم(
  

 مجلة حالية +
 

  
              

 فعل مضارع   
 يقيد

 فاعل
  )هو(

  جار وجمرور مضاف
 )من نفس(

  مضاف إليه
 )هاء الغائب(

يالحظ أنّ اجلملة مؤكدة بقد يف الزمن املاضي القريب ويالحظ أن املفعول به قـد 
  ،ختصص باجلملة احلالية 

األعماق  ويالحظ أن الفاعل يف مجلة احلال مل يظهر يف بناء السطح دلّ عليه يف بناء 
مما يشري إىل أنه ) يقيد(وهي الصقة أمامية يف أول الفعل ) الياء(الوحدة الصرفية + السياق 

  ).رسول اهللا(يعود على صاحب احلال) هو(مفرد مذكر غائب تقديره 
  .اإلعرابواجلملة استئنافية ال حمل هلا من 

مقيدا باملفعول به املقيد توكيد نسبة الفعل إىل الفاعل توكيد استحسانياً : وأفاد التركيب
  . باحلال
  ):٤(الصورة

مفعول مطلق + مفعول به مقترن بأل + فاعل + فعل ماضٍٍ (مجلة فعلية مؤكدة بقد 
+ حرف عطف ) + مجلة امسية منفية بال النافية للجنس(صفة + موصوف معطوف عليه 
+ اة عطف أد) + مجلة امسية منفية بال النافية للجنس (صفة + اسم معطوف موصوف 

)٢٤١( 



 

مفعول به مقترن + فاعل ضمري مستتر + فعل ماض ) (بقـد(مجلة فعلية معطوفة مؤكدة
  ).صفة+ مفعول مطلق موصوف + مضاف إليه + جار وجمرور مضاف + بأل 
ـُلْف فيه / ١ اجلهاد  وقد فرض، وقوال ال ريب فيه ، وقد وعد اهللا املؤمنيني وعداً الخ

  .)١(على عباده فرضاً مفروضاً
  :يوضح بناء اجلملتني سطحــاً) أ(الشكلو

  مجلة فعلية مؤكدة بقد معطوف عليها+         أداة اسئناف
              

  أداة استئناف
  )الواو(

 أداة توكيد    
  )قد(

 فعل ماضٍ
 )وعد(

  فاعل
  )اهللا(

 مفعول به مقترن بأل
 )املؤمنني(

 

              

مفعول مطلق 
معطوف عليه 

  )وعداً(موصوف

 ة منفيةصفة مجلة امسي
  )ال خلْف فيه(

 أداة عطف

 )الواو
اسم معطوف 

  )قوالً(موصوف
  صفة مجلة امسية منفية

 )  ال ريب فيه(

  
 :جملة فعلية مؤآدة بقد معطوفة+                   أداة عطف+

              

 أداة توكيد  )الواو(
  )قد(

 فعل ماضٍ
 )فرض(

  فاعل
(....)  

 مفعول به مقترن بأل
 )اجلهاد(

 

              

جار و جمرور 
 )على عباد(مضاف 

 مضاف إليه
  )هاء الغائب(

مفعول مطلق
)فرضاً(موصوف

  صفة 
  مفروضاً(

  

يالحظ أن اجلملتني مؤكدتان بقد ويالحظ أن الفاعل يف اجلملة املعطوفة مل يظهر يف بناء 
ـَرض(الوحدة الصرفية صيغة الفعل + السطح دلّ عليه يف بنـاء األعماق السياق ا مم) ف

  ).اهللا( يعود على لفظ اجلاللة) هو(ر غائب يشري إىل أنه مفرد مذك
  .)٢(يالحظ يف اجلملتني أن الفعل قد تأكد باملفعول املطلق املبني لنوعه

                                                 
نصح وإرشاد  ٣٧٦هم إىل العراق صفحه ريد ومن معه باليمامة يسكتاب  أيب بكر إىل خال، الوثائق السياسية )١(

 .سياسي+ 
أما الدال على النوع والدال على العدد كـالً منهمـا يدل على ...املصدر املؤكّد ال يدل إال على التوكيد ")٢(

تدل عليه ومل ينظروا  إال أن النحاة نظروا إىل الصورة فأعطوه االسم الذي، التوكيد زيادة على ما تدل عليه صورته 
) ٢جــ(انظر أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك " إىل داللته على التوكيد ألنه أمر عام يكون فيه ويكون يف غريه

 احلاشية ٢٠٧صفحه 
)٢٤٢( 



 

  .)١(واجلملتان مؤكدتان يف الزمن املستمر املتجدد يف األزمنة الثالثة
  . عراباستئنافية ال حمل هلا من اإل...) وقد وعد اهللا (واجلملة 
  . معطوفة على حمل اجلملة السابقة ال حمل هلا من اإلعراب....) وقد فرض(واجلملة 

توكيد نسبة الفعل إىل الفاعل مقيداً باملفعول املطلق توكيداً : وأفاد التركيب يف اجلملتني
  . استحسانياً يف الزمن املستمر

ب مصدري حمول عن مفعول به تركي+ فاعل+ فعل ماضٍ + أداة توكيد قد ):٥(الصورة
  .مجلة تعليلية+ مجلة فعلية

ـَد عزمت أَنْ أوجهكم إىل بالد الشأم لتأخذوها من أيدي الكفار/ ١   .)٢(قـ
  :يوضح بناء اجلملة سطـحاً) أ(والشكل

   :فعلية خربية مثبتة مؤكـدة بـقد مجلة 
          

  أداة توكيد
 )قَد(

 فعل ماض

  )٣( )عزم(

  فاعل 
  )تاء املتكلم(

ه تركيب مصدريمفعول ب
  حمول عن مجلة فعلية

  
          

 جرف مصدري 
 )أن(

 فعل مضارع
  )أوجه(

  فاعل 
(...)  

  ضمري كاف   (مفعول به     
  )ميم اجلمع+املخاطب     

          

 جار وجمرور مضاف
 )إىل بالد(

 مضاف إليه
  )الشام(

  مجلة تعليلية              
  )لتأخذوها من أيدي الكفار(     

  :ح بناء اجلملة عمقـاًيوض) ب(لوالشك
          

  أداة توكيد
 )قَد(

 فعل ماض
   )عزم(

  فاعل 
  )تاء املتكلم(

مفعول به تركيب مصدري
  حمول عن مجلة فعلية

  
  

          

                                                 

 .١١٧الزمن يف  النحو العريب صفحه )١(

 .سياسي ٣٩٦وأهل مكه لالستـنفار صفحه ، كتاب أيب بكر إىل ملوك اليمن ،الوثائق السياسية)٢(

ـَزم)٣(  .٣٩٩صفحه ) ١٢جـ (انظر لسان  العرب، ماعقد عليه قلبلك من أمـرٍ أنك فاعله : الع

)٢٤٣( 



 

 جرف مصدري 
 )أن(

 فعل مضارع
  )أوجه(

  فاعل 
  )أنا(

  ضمري كاف(مفعول به
 )ميم اجلمع+املخاطب

          

 جار وجمرور مضاف
 )إىل بالد(

 مضاف إليه
  )الشام(

  مجلة تعليلية              
  )ها من أيدي الكفارولتأخذ(     

يالحظ أن اجلملة الفعلية مؤكدة بقد والفعل عـزم تعدى إىل مفعول بنفسه يف هذا 
ويالحظُ أن املفعول به تركيب مصدري . )١( )نوى(ألنه ضمن معىن الفعل . التركيب

ـُحول عن مجلة فعلية   .م
  . واجلملة استئنافية ال حمل هلا من اإلعراب واجلملة مؤكدة يف الزمن املاضي القريب

توكيد نسبة الفعل إىل الفاعل مقيدا باملفعول به احملول عن التركيب : وأفاد التركيب
  . توكيدا استحسانياً يف الزمن املاضي القريب. املصدري
  ):٦(الصورة

) علَم(مفعول به + جار وجمرور + ضمري متصل فاعل + فعل ماضٍ +  )قد(أداة توكيد 
+ معطوف عليه  جار وجمرور+ جار وجمرور  + مضاف إليه + مضاف  صفه+ موصوف 

  .اسم معطوف+ أداة عطف 
  .)٢(وبعد فـقد وجهت إليكم خالد بن الوليد يف جيش من املهاجرين واألنصار/ ١

  :اجلملة سطحـاً يوضح بناء) أ(والشكل
          

  أداة توكيد
 )قد(

 فعل ماض
  )وجه(

  فاعل 
  )تاء املتكلم(

  ضمري+إىل(جار وجمرور    
  )ميم اجلمع+كاف املخاطب

          

مفعول به علم موصوف
 )خالد(

 صفة مضافة
  )بن(

  مضاف إليه      
  )الوليد(          

  جار وجمرور 
  )يف جيش(

          

 جار وجمرور معطوف عليه

 )من املهاجرين(
 حرف عطف

  )الواو(
  م معطوفاس
  )األنصار(

  

  :يوضح بناء اجلملة عمقـاً) ب(شكلوال
          

                                                 
 . ٧٩١، ص٢انظر مغين اللبيب، ج)١(
 )٢٤٤( .نصح وأرشاد ٣٤٧كتاب أيب بكر إىل عامة بين أسـد صفحه ، الوثائق السياسية )٢(



 

  أداة توكيد
 )قد(

 فعل ماض
  )وجه(

  فاعل 
  )تاء املتكلم(

  مفعول به علم موصوف 
  )خالد(            

          

  صفة مضافة
 )بن(

 مضاف إليه        
  )الوليد(

  ضمري+إىل(جار وجمرور 
 )ميم اجلمع+كاف املخاطب

  رور جار وجم    
  )يف جيش(    

          

 جار وجمرور معطوف عليه

 )من املهاجرين(
 حرف عطف

  )الواو(
  اسم معطوف

  )األنصار(
  

) ملَع(يالحظ أن اجلملة الفعلية مؤكدة بقد توكيداً استحسانياً، ويالحظ أن املفعول به
  .دأس يف بينوقد تقدم اجلار وارور يف بناء السطح على املفعول به جوازاً لتحذير وختو

  .ال حمل هلا من اإلعراب؛ ألا ابتدائية: واجلملة 
  .ريباجلملة مؤكدة يف الزمن املاضي القو

توكيد نسبة الفعل إىل الفاعل مقيدا باملفعول به توكيدا استحسانيا يف : وأفاد التركيب
  . الزمن املاضي القريب

دأ ــعولني أصلهما املبتاجلملة الفعلية املؤكدة بقد فعلها ماضٍ متعد إىل مف ـ ٤
  .واخلرب

  :ورد هذا النمط يف مجلتني منها
ومن مل ، من مل يؤمنه اهللا فهو خائف و، فقد علمتم أنه من مل يؤمن باهللاِ  فهو ضال / ١

   )١( ...حيفظه اهللا فهو ضائع
مسد تركيب مصدري سد + فاعل ضمري متصل + فعل ماض متعد إىل مفعولني + قد 

ـلممفعولـي ع.  
ـُالحظ أن اجلملة الفعلية مؤكدة بقد والفع ـِم ي ـَل إىل مفعولني  متعد)  مبعىن اليقني(ل ع

  .أنّ+ سد مسدمها املصدر املؤول من أنّ ومعموليها ومضمون اجلملة تأكد مبؤكدين قد 
  .)٢(لترتيل العامل بالشيء مرتلة اجلاهل به لعدم جريهم على مـوجب العلم

  .يف الزمن املاضي القريب واجلملة استئنافية ال حمل هلا من اإلعراب واجلملة مؤكدة 

                                                 
 .سياسي+ نصح وإرشاد  ٣٤٧صفحه كتاب أيب بكر إىل عامة بين أسد، الوثائق السياسية )١(
 )٢٤٥( .٣٤صفحه ) ١جـ(بغية اإليضاح لتلخيص املفتاح يف علوم البالغة عبد املتعال الصعيدي ،انظر )٢(



 

   
اجلملة الفعلية املثبتة املؤكدة بقد و فعلها ماضٍ متعد إىل مفعولني  ليس أصلهما املبتدأ ـ ٥

  .واخلرب
  :ورد هذا النمط يف مجلة  واحدة هي

  .)١( وقد سألين رسولَكَم املدد لكم/ ١
   )الصورة( 

+ مفعول به أول متقدم + اضٍ متعد إىل مفعولني ليس أصلهما املبتدأ و اخلرب فعل م+ قد 
  .جار وجمرور + مفعول به ثان + مضاف إليه + فاعل مؤخر مضاف 

  
  :يوضح بناء اجلملة سطـحاً) أ(والشكل 

  
  مجلة فعلية فعلها ماضٍ متد+أداة توكيد                  

  تعد إىل مفعولنيم)                            قد(
       

              

  فعل ماض
  )سأل(

مفعول به أول
 )ياء املتكلم(متقدم

 فاعل مضاف
 )رسول(

ضمري (مضاف إليه
كاف املخاطب 

  )ميم اجلمع+

  مفعول به ثان
 )املدد(

الم (جار وجمرور
ضمري كاف +اجلر

)ميم اجلمع+املخاطب

وقد تقدم املفعول به ، أ و اخلرب يالحظ أن الفعل متعد إىل مفعولني ليس أصلهما املبتد
  .األول على الفاعل وجوباً ؛ ألن املفعول به ضمري متصل والفاعل اسم ظاهر

  واجلملة مؤكدة بقـد توكيداً استحسانيا  يف الزمن املاضي القريب
  .واجلملة استئنافية ال حمل هلا من اإلعراب 

ملفعول به توكيد استحسانياً يف توكيد نسبة الفعل إىل الفاعل مقيدا با: وأفاد التركيب
  . الزمن املاضي القريب

                                                 

 .سياسي ٤٧١جواب عمر على كتاب أيب عبيدة صفحه ، الوثائق السياسية )١(

)٢٤٦( 



 

  :)١(اجلملة الفعلية املؤكدة بقد و فعلها ماضٍ متعد إىل ثالثة مفاعيــلـ ٦
  :.ورد هذا النمط يف مجلتني منها

  .)٢(أن الفئة القليلة تغلب الفئة الكثرية بإذن اهللا:وقد أنبأنا اهللا تعاىل / ٢
+ مجلة دعائية + فاعل+ مفعول به أول  : (الثة مفاعيل  فعل ماضٍ متعد إىل ث+ قد 

  . )تركيب مصدري سد مسد مفعويل أنبأ الثاين والثالث
  :يوضح بناء اجلملة سطحاً) أ(لشكل وا

          

  أداة توكيد
 )قد(

 فعل ماض
  )أنبأ(

الناء (مفعول به متقدم أول 
  )الدالة على الفاعلني

  فاعل    
  )لفظ اجلاللة(

          

 لة دعائية اعتراضيةمج
 )تعاىل(

تركيب مصدري حمول عن مجلة امسية
أنّ (سد مسد مفعويل أنبا الثاين والثالث
  )الفئة القليلة تغلب الفئة الكثرية

  جار وجمرور مضاف
خرجا إىل معىن الدعاء 

  )بإذن(      

  مضاف إليه    
  )اهللا(     

املتعدي " أعلَم"ألنه ضمن معىن الفعل يالحظ أن الفعل أنبأ قد تعدى إىل ثالثة مفاعيل؛ 
التركيب املصدري احملول عن . إىل ثالثة مفاعيل املفعول األول الناء الدالة على الفاعلني 

به األول قد تقدم ويالحظ أن املفعول ، الثاين والثالث ) أنبأ(مجلة امسية سد مسد مفعويل 
  .تصل والفاعل اسم ظاهراً ؛ ألن املفعول به األول ضمري معلى الفاعل وجوب

  .أنّ+ قد : ومضمون اجلملة مؤكد مبؤكدين مها
اجلملة مؤكدة توكيداً استحسانيا يف الزمن املستمر املمتد املتجدد يف األزمنة الثالثة 

  .واجلملة استئنافية ال حمل هلا من اإلعراب
عن تركيب توكيد نسبة الفعل إىل الفاعل مقيدا باملفعول به احملول : وأفاد التركيب

توكيدا استحسانيا يف الزمن املستمر . مصدري حمول عن مجلة امسية مؤكدة مبؤكدين
  . املمتد واملتجدد يف األزمنة الثالثة

  
                                                 

معناها من نبأ وأنبأ وخرب وهي أَعلَم ورأَى اللذان أصلهما عـلم ورأى املتعديان الثنني وماضمن )١(
 .٨٠ص) ٢جـ (وأخرب وحدث انظر أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك البن هشام األنصاري 

 .سياسي ٤٠٢كتاب أيب بكر إىل يزيد بن أيب سفيان صفحه ، الوثائق  السياسية )٢(

)٢٤٧( 



 

  :جهول ورد هذا النمط يف ثالث مجلاجلملة الفعلية املؤكدة بقـد وفعلها مبين للمـ ٧
  :.الصـورة

  .)١(فـقد أُعـذر من أنـذر/ ١
  :ح بناء اجلملة سطحـاًيوض) أ(والشكل 

          

  أداة توكيد
 )قد(

 فعل ماض مبين للمجهول
  )أُعذرِ(

    نائب فاعل مجلة موصولية

 
          

 ضمري موصول       
           )نم(  

  فعل ماض
  )أنذر(  

  فاعل   
  (....)  

  :يوضح بناء اجلملة عمـقـاً) ب(ل والشك
          

  أداة توكيد
 )قد(

 مجهولفعل ماض مبين لل
  )أُعذرِ(

    نائب فاعل مجلة موصولية

 
          

 ضمري موصول       
           )نم(  

  فعل ماض
  )أنذر(  

  فاعل   
  )هو(  

يالحظ أن اجلملة مؤكـدة بـقد توكيداً استحسانيا وهي حتمل يف مضموا ديداً 
  .ووعيداً شديداً من اخلليفة ملن ارتد من بين أسد

يف بنـاء  ة مل يظهر يف بناء السطح دلّ عليهفاعل يف اجلملة املوصوليويالحظ أن ال
  مما يشري إىل أنه مفرد مذكر غائب) نذرأ(عل الوحدة الصرفية صيغة الف+ األعماق السياق 

  .يعود على من املوصولية ) هـو)(تقديره ( 
نافية ال حمل هلا واجلملة مؤكدة توكيداً استحسانيا يف الزمن املاضي القريب واجلملة استئ

  .من اإلعراب
توكيد نسبة الفعل إىل نائب الفاعل توكيد استحسانيا لتقرير عالقة : وأفاد التركيب

  . اإلسناد يف نفس املتلقي الشاك يف الزمن املاضي القريب

                                                 
 .سياسي ٣٤٦كتاب أيب بكر إىل عامة بين أسد صفحه ، الوثائق السياسية )١(

)٢٤٨( 



 

  ):.٢(الصورة 
فعل + قـد (معطوف عليها ) وفعلها ماضٍ مبين للمجهول(مجلة فعلية خربية مؤكدة بقد 

) مضاف إليه+ جار وجمرور مضاف + نائب فاعل ضمري متصل + مبين للمجهول  ماضٍ
نائب + فعل ماضي (معطوفة ) فعلها مبين للمجهول(مجلة فعلية خربية + أداة عطف + 

  ).مضاف إليه+ مفعول به ثان مضاف + فاعل ضمري متصل 
  .)١(وقد سددت حبجتك وأتيت رشدك/ ٢

   :سطحـاً وعمقـاً يوضح بناء اجلملتني) أ(والشكل 
  :امعطوف عليه) مبين للمجهول(مجلة فعلية خربية مؤكدة بقد فعلها ماضٍ

              

  أداة توكيد
  )قد(

فعل ماض مبين
  )سدد(للمجهول

 نائب فاعل
 )تاء املخاطب(

جار وجمرور 
  )حبجة(مضاف

ضمري (مضاف إليه
 )كاف املخاطب

  حرف عطف
 )الواو(

  :ماضٍ مبين للمجهول مجلة فعلية مؤكدة بقد فعلها+ 
          

فعل ماضٍ مبين 
 )أويت(للمجهول 

 نائب الفاعل
  )تاء املخاطب(

  مفعول به مضاف 
  )رشد(

ضمري(مضاف إليه
 )كاف املخاطب

يف مدى ) أيب عبيدة(يالحظ أنّ اجلملتني مؤكدتان بقد توكيداً استحسانياً؛ إلقناع املتردد 
ه الروم ويالحظ أن الفاعل قد أنيب عنه املفعول به تأييد اخلليفة للتصرف الصادر عنه جتا

متعد إىل : ويتواملفعول به األول يف اجلملة املعطوفة ألن الفعل أ،  يف اجلملة األويل 
كما يالحظ أن اجلملة األوىل قد ختصص مضموا .مفعولني ليس أصلهما املبتدأ واخلرب 

نافية  ال حمل هلا اإلعراب؛ ألا استئوىلواجلملة األ.املضاف إليه+ باجلار وارور املضاف 
  .واجلملة الثانية ال حمل هلا من اإلعراب ألا معطوفة  على اجلملة السابقة 

  .واجلملتان مؤكدتان توكيداً استحسانيا يف الزمن املاضي القريب
يدا توك. توكيد نسبة الفعل إىل الفاعل يف الزمن املاضي القريب: وأفاد التركيب يف اجلملتني

  . استحسانيا، لتقرير عالقة اإلسناد يف نفس املتلقي الذي قد يتوهم العكس
  

                                                 
  .سياسي ٤٦٤جواب عمر على كتاب أيب عبيدة السالف صفحه ، ثائق السياسية الو)١(

 

)٢٤٩( 



 

  : اجلملة الفعلية املؤكدة مبؤكدين: املبحث الثاين
  :اجلملة الفعلية املؤكدة مبؤكدين وفعلها ماضٍ الزم ورد ذلك يف أربع مجل 

ـَروضمرياً متصال يف الثالث اُأل،جاء الفاعل يف اجلملة األوىل نكـرة    .خ
فاعل + خرب مجلة فعلية خربية مؤكدة بقـد فعلها الزم +اسم  ضمري متصل+إن :الصورة

  .تركيب مصدري حمول عن مجلة امسية.جار وجمرور + جار وجمرور + ضمري متصل 
ـْت له أن يزرع فإين / ١   .)١(قد أَذن

  :مجلة فعلية خربية مثبته مؤكدة بقد فعلها ماض الزم : اخلبـر
  :يوضح بناء اجلملة سطحاً )أ(والشكل 

              

  أداة توكيد 
  )قد(

 فعل ماض
  )أذن(

 فاعل
)تاء املتكلم(

  جار وجمرور
  )هاء الغائب+الم اجلر(

  حرف جر حمذوف 
(....) 

  : جمرور تركيب مصدري حمول عن مجلة فعلية+
          

 حرف مصدري    
  )أن(          

  فعل مضارع
  )يزرع(  

  فاعل   
  (....)  

  :يوضح بناء اجلملة عمقـاً) ب(شكلوال
              

  أداة توكيد 
  )قد(

 فعل ماض
  )أذن(

 فاعل
)تاء املتكلم(

  جار وجمرور
  )هاء الغائب+الم اجلر(

  حرف جر حمذوف 
 )الباء(

  : جمرور تركيب مصدري حمول عن مجلة فعلية+
          

 حرف مصدري    
  )أن(          

  فعل مضارع
  )يزرع(  

  فاعل   
  )هو(  

تأكيداً واجباً؛ ترتيالً للمخاطب مرتلة ) قد+ إنّ (يالحظ أن اجلملة مؤكدة مبؤكدين 
واجلملة مؤكدة توكـيداً واجباً يف الزمن املاضي . واجلملة يف حمل رفع خرب إنّ.املنكـر
   .القريب

 توكيد نسبة الفعل إىل الفاعل مقيدا باجلار وارور توكيدا واجباً يف: وأفاد التركيب
  . الزمن املاضي القريب

                                                 
 .اجتماعي ٤٤٨كتاب عمر يف افتالء اخليل  بالبصرة صفه ، الوثائق السياسية )١(

)٢٥٠( 



 

  ):٢(النـمط 
ورد  ؛مجلة فعلية خربية مثبته مؤكدة مبؤكدين ذات فعل ماضٍ متعد إىل مفعول به واحد 

  .هذا النمط يف تسع عشرة مجلة 
وضمرياً متصال  وقع املفعول به عـلماً يف مخس مجلٍ وامساً مقترناً بأل يف مجلة واحدة، 

  . يف إحدى عشرة مجلة
  .مؤوالً يف مجلة واحدة و نكرة يف مجلة واحدة و مصدراً

  
  ):١(الصورة

فعل ماضٍ متعد إىل مفعول + خرب مجلة فعلية مؤكدة بقـد + اسم ضمري متصل + إنّ 
+ صفة مضاف + مفعول به موصوف + جار وجمرور + فاعل ضمري متصل + واحد 

  .مضاف إليه+ جار وجمرور مضاف + مضاف إليه 
  .)١(قد بعثت إليك خالد بن الوليد إىل أرض العراق فإني: أما بعد / ١

  :يوضح بناء اجلملة سطحاً) أ(والشكل 
  "مجلة فعلية خربية مؤكـدة بقــد"خرب 

              

  أداة توكيد 
  )قد(

 فعل ماض
  )بعث(

 فاعل
)تاء املتكلم(

ضمري+إىل(جار وجمرور 
  )كاف املخاطب

  مفعول به موصوف
 )خالد(

              

  صفة مضاف
  )بن(

 مضاف إليه
  )الوليد(

جار وجمرور
)إىل أرض(مضاف

  مضاف إليه 
  )العراق(

 

  :يوضح بناء اجلملة عمقـاً) ب(والشكل
  "مجلة فعلية خربية مؤكـدة بقــد"خرب 

              

  أداة توكيد 
  )قد(

 فعل ماض
  )بعث(

 فاعل
 )تاء املتكلم(

 مفعول به موصوف
  )خالد(

  صفة مضاف
 )بن(

              

  مضاف إليه
  )دالولي(

+إىل(جار وجمرور
 )ضمري  كاف املخاطب

جار وجمرور
 )إىل أرض(مضاف

  مضاف إليه 
  )العراق(

 

                                                 
 .سياسي ٣٧١تولية املثىن على حرب العراق والفرس صفحه ، الوثائق السياسية )١(

)٢٥١( 



 

توكيداً واجباً خشية أن ينكر ) قـد + إنّ( يالحظ أن اجلملة مؤكـدة مبؤكدين مها 
  .املثىن إمارة خالد عليه

  .عناية واالهتمامقد تقدما جوازاً على املفعول به لل) إليك(ويالحظ أن اجلار وارور 
  ).إنّ(واجلملة مؤكده توكيداً واجباً يف الزمن املاضي القريب واجلملة يف حمل رفع خرب

توكيد نسبة الفعل إىل الفاعل مقيدا باملفعول به واجلار وارور توكيدا واجباً : وأفاد التركيب
  . يف الزمن املاضي القريب

  ):٢(الصورة
  .ية مؤكدة بقـدخرب مجلة فعل) + علـم(اسم + إنّ 

  ).مفعول به مقترن بأل + فاعل + فعل ماضٍ + قد (  
  .)١(وإنّ اهللا قـد أعـز اإلسالم/ ١

  :ء اجلملة سطحاًيوضح بنا) أ(والشكل 
  ):مجلة فعلية خربية مؤكدة بقـد(خرب 

          

 أداة توكيد       
 )قد(

 فعل ماض        
          )أعز(  

  فاعل   
   (...)  

مقترن  مفعول به
  )اإلسالم(بأل

  :يوضح بناء اجلملة عمقـاً) ب(والشكل
  ):مجلة فعلية خربية مؤكدة بقـد( خرب.:

          

 أداة توكيد       
 )قد(

 فعل ماض        
          )أعز(  

  فاعل   
  )هو(   

مفعول به مقترن 
  )اإلسالم(بأل

واجباً رداً على املنكر لقرار  توكيداً) قـد+ إن (يالحظ أن اجلملة مؤكدة مبؤكدين مها 
بناء السطح دلّ عليه يف بنـاء يف ويالحظ أن الفاعل مل يظهر ، عمر مبنع اإلقطاع 

مما يشري إىل أنه مفرد مذكر ) أعـز(الوحدة الصرفية صيغة الفعل + األعماق السياق 
املاضي  واجلملة مؤكدة توكيداً واجباً يف الزمن.يعود على لفظ اجلاللة ) هو(غائب 

  ) إنّ(القريب واجلملة يف حمل رفع خرب 
                                                 

ومنع عمر اخلطاب منه ، من حصن واألقرع بن حابس  إقطاع أيب بكر لعيينة، الوثائق السياسية )١(
 .اجتماعي ٣٧٥صفحة 

)٢٥٢( 



 

  ):٣(الصورة
مفعول به + فعل ماضٍ + قد ( خربمجلة فعلية مؤكدة بقـد) + ضمري متصل(اسم + إنّ 

  ).حال مجلة فعلية+ مضاف إليه + فاعل اسم ظاهر مضاف ) + ضمري متصل(
  .)١(إنه قد جاءين كتابكم تستمدوين/ ١

  :اجلملة سطحـاًوالشكل اآلتـي يوضح بناء 
  ):مجلة فعلية خربية مؤكدة بقـد( خرب

              

  أداة توكيد 
  )قد(

 فعل ماض
  )جاء(

 مفعول به متقدم
 )ياء املتكلم(

 فاعل مضاف 
  )كتاب(

كاف (مضاف إليه 
 )ميم اجلمع+اخلطاب

  ): مجلة فعلية(حال +             
          

 فعل مضارع       
  )تستمد(         

  فاعل 
  )جلماعةواو ا(

  مفعول به 
  )ياء املتكلم(

ويالحظ أن ، يالحظ أن اجلملة مؤكدة مبؤكدين وجوباً؛ لترتيل املخاطبني مرتلة املنكر 
  .املفعول به قد تقدم على الفاعل وجوبا ؛ألنه ضمري متصل والفاعل اسم ظاهر
  .)إنّ(خرب واجلملة مؤكدة توكيداً واجباً يف الزمن املاضي القريب واجلملة يف حمل رفع 

املضاف إليه واملقيد + (توكيد نسبة الفعل إىل الفاعل مقيدا باملفعول به املضاف : وأفاد التركيب
  . توكيدا واجباً يف الزمن املاضي القريب) باجلملة احلالية 

  
  ):٤(الصورة

فعل ماضٍ متعد + قد + خرب فعلية  خربية مؤكدة بقـد) + ضمري متصل(اسم + أنّ 
مصدري حمول عن اجلملة  تركيب(مفعول به + فاعل ضمري متصل +ملفعول واحد 

تركيب مصدري حمو عن اجلملة الفعلية + حرف عطف + معطوف علية ) الفعلية
  .معطوف

  .)٢(إال أين قد رأيت أن تقرهم وأن حيمل اجلزية عليهم، فعرِف رأييِ فيما سأليت عنه / ١
                                                 

 .سياسي ٤٧٩صفحه ، مكاتبة أيب عبيدة وعمر رضي اهللا عنهما، الوثائق السياسية )١(

 .اجتماعي ٤٦٧جواب عمر إىل أيب عبيدة  يف معاملة األرض املفتوحة صفحة ، الوثائق السياسية )٢(

)٢٥٣( 



 

  :يوضح بناء اجلملة سطحاً) أ(شكل وال
  ):لة فعلية خربية مؤكدة بقـدمج(خرب 

          

 أداة توكيد      
 )قد(   

 فعل ماض    
  )رأى(      

 فاعل  
  )تاء املتكلم(

  مفعول به تركيب مصدري 
 )معطوف عليه(حمول عن مجلة فعلية

  
              

  حرف مصدري
  )أن(

 فعل مضارع
  )تقر(

 فاعل
(...) 

هاء(مفعول به
 )ميم اجلمع+الغائب

  حرف عطف 
 )اوو(

              

 ركيب مصدري حمول عن مجلة فعلية معطوفت
 )وأن حيمل اجلزية عليهم(

   

  :يوضح بناء اجلملة عمـقاً) ب(والشكل 
  ):مجلة فعلية خربية مؤكدة بقـد(خرب 

          

 أداة توكيد      
 )قد(   

 فعل ماض    
  )رأى(      

 فاعل  
  )تاء املتكلم(

  مفعول به تركيب مصدري     
 )معطوف عليه(ول عن مجلة فعليةحم

  
              

  حرف مصدري
  )أن(

 فعل مضارع
  )تقر(

 فاعل
 )أنت(

هاء(مفعول به
 )ميم اجلمع+الغائب

  حرف عطف 
 )واو(

              

 ركيب مصدري حمول عن مجلة فعلية معطوفت
 )وأن حيمل اجلزية عليهم(

   

ويالحظ ، ناع املخاطبني ذا الرأيإل ق؛)قـد+ أنَّ(يالحظ  أن اجلملة مؤكدة مبؤكدين مها 
مل يظهر يف بناء السطح دلّ عليه يف بنـاء ) الواقع مفعوال(أن الفاعل يف التركيب املصدري 

مما يشري ) تقر(الوحدة الصرفية التاء وهي الصقة أمامية يف أول الفعل + األعماق السياق 
  .جباً يف الزمن املاضي القريبواجلملة مؤكدة توكيداً وا) أنت(إىل أنه مفرد مذكر خماطب 

  ). أنّ(واجلملة يف حمل رفع خرب   
التركيب املصدري ـ احملول . توكيد نسبة الفعل إىل الفاعل مقيدا باملفعول به: وأفاد التركيب

عن مجلة فعلية ـ واملعطوف عليه ـ توكيدا واجباً  لتقرير عالقة اإلسناد يف نفس املتلقي 
  . يف الزمن املاضي القريب والذي قد ينكر هذا الرأي

)٢٥٤( 



 

  ):٥(الصورة  
فعل ماضٍ متعد +  قد(خرب مجلة فعلية  خربية مؤكدة بقـد) + ضمري متصل(اسم + أنّ 

  ).مضاف إليه+ جار وجمرور مضاف + ز متيـي+ مفعول به +جار وجمرور+فاعل+ملفعول واحد
  .)١(وإنـي قد خفّـفْت عنهم ثالثني حلةً من جزيتهـم/ ١

  :يوضح بناء اجلملة سطحـاً) أ(والشكل 
  "مجلة فعلية خربية مؤكـدة بقــد"خرب 

          

  أداة توكيد
 )قد(

 فعل ماض
  )خفّف(

  فاعل 
  )تاء املتكلم(

هاء +عن (جار وجمرور 
  )ميم اجلمع+الغائب

          

  مفعول به 
 )ثالثني(

 متييز
  )حلة(

  جار وجمرور مضاف
  )من جزية(

  مضاف إليه
  )ميم اجلمع+هاء الغائب(

  :يوضح بناء اجلملة عمـقـاً) ب(والشكل 
   "مجلة فعلية خربية مؤكـدة بقــد"خرب 

          

  أداة توكيد
 )قد(

 فعل ماض
  )خفّف(

  فاعل 
  )تاء املتكلم(        

  مفعول به 
  )ثالثني(       

          

  متييز
 )حلة(

هاء+عن(جار وجمرور
  )ميم اجلمع+الغائب

  جار وجمرور مضاف
  )من جزية(

  مضاف إليه      
  )ميم اجلمع+هاء الغائب(

توكيداً واجباً للرد على من ينكر هذا ) قـد+ إنَّ (يالحظ أن اجلملة مؤكدة مبؤكدين مها 
  ،الفعل الصادر من اخلليفة عثمان

قد تقدم جوازاً على املفعول به للعناية واالهتمام بأمر ) عنهم(ويالحظ أن اجلار وارور 
  .مالنجرانيني ومن معه

  ).إنّ(اجلملة مؤكدة توكيـداً واجباً يف الزمن املاضي القريب واجلملة يف حمل رفع خرب 
توكيد نسبة الفعل إىل الفاعل مقيدا باملفعول به توكيدا واجباً للرد على : وأفاد التركيب

  . من أنكر هذا الفعل يف الزمن املاضي القريب
                                                 

  .سياسي ١٩٧عثمان إىل عامله يف النجرانيني صفحه كتاب ، الوثائق السياسية )١(

 

)٢٥٥( 



 

  :ضٍ متعد ملفعول واحد ومل يأخذهمجلة فعلية خربية مؤكـدة مبؤكدين فعلها ماـ ٢
  :ورد هذا النمط يف ثالث مجل

وليذوقوا وبالَ  أن قد أساءوافإين أكره أَن أُقر أقواماً فعلوا فعلْهم يف منازهلم ليعلموا / ١
  .)١(الذي أتوابعض 
  :الصورة

فعل + قـد(خرب مجلة فعلية مؤكدة بقـد  +حمذوفامسها ضمري الشأن + أنْ خمففة 
  .والشكل اآلتـي يوضح بناء هذه اجلملة سطحاً وعمقـاً ) فاعل ضمري متصل + ٍ ماض
  "مجلة فعلية خربية مؤكـدة بقــد"خرب 

          

 أداة توكيد      
 )قد(   

 فعل ماض     
  )أساء(       

 فاعل      
 )واو اجلماعة(      

  

موجهاً ملن ينكر حكم  توكيداً واجباً) قد+ أن (يالحظ أن اجلملة مؤكدة مبؤكدين 
  .اخلليفة أيب بكر يف معاملة املرتدين يف بالد حضر موت

ا ضمري الشأن حمذوف وقد فُصلـت عن خربها هثقيلة وامسخمففة من ال) أنْ(ويالحظ أن 
فعلها متصرف غري دعاء  بقـد على الوجه األحسن  وهو أحد  واقع مجلة فعلية خربيةال

ا بني أن املخففة وخربها اجلملة الفعلية املثبتة ذات الفعل  الفواصل األربعة اليت يفصل
  .املتصرف غري الدعاء 

  .ويالحظ أن  الفعل متعد ملفعول واحد ومل يأخذه لعدم احلاجة إليه 
  .ويالحظ أن بناء السطح وافق بناء األعماق يف هذه اجلملة 
) أنْ(اجلملة يف حمل رفع خرب و. واجلملة مؤكدة توكيداً واجباً يف الزمن املاضي القريب

  .املخففة
توكيد نسبة الفعل إىل الفاعل توكيدا واجباً  لتقرير عالقة اإلسناد يف نفس : وأفاد التركيب

  . املتلقي الذي قد ينكر حكم اخلليفة

                                                 
  .٣٥٩كتاب أيب بكر  إىل املهاجر مع املغرية بن شعبة سياسي صفحه ، الوثائق السياسية )١(

 

)٢٥٦( 



 

مجلة فعلية خربية مثبتة مؤكدةً مبؤكدين وفعلها ماضٍ متعد إىل مفعولني ليس أصلهما ـ ٣
  .املبتدأ واخلرب 

  :ورد هذا النمط يف مجلة واحدة هي
  .)١(سألين األمان وقد نزل على حكميإن األشعـثَ بن قيس قـد / ١

  :يوضح بناء اجلملة سطحـاً) أ(والشكل 
  :مجلة فعلية خربية مؤكدة مبؤكدين معطوف عليها: خرب 

          

  أداة توكيد
 )قد(

فعل ماض متعد إىل مفعولني ليس
  )سأل(رب أصلهما املبتدأ واخل

  فاعل   
   (....)  

  مفعول به أول
  )ياء املتكلم(        

          

 مفعول به ثان مقترن بأل
 )األمان(        

 أداة العطف
  )الواو(

  مجلة فعلية مؤكدة معطوفة  
  )قد نزل على حكمي(   

  :يوضح بناء اجلملة عمـقـاً) ب(والشكل 
  :ين معطوف عليهامجلة فعلية خربية  مثبتة مؤكدة مبؤكد:خرب

          

  أداة توكيد
 )قد(

 فعل ماض        
  )سأل(         

  فاعل   
  )هو(   

  مفعول به أول
  )ياء املتكلم(        

          

 مفعول به ثان مقترن بأل
 )األمان(        

 أداة العطف
  )الواو(

  مجلة فعلية مؤكدة معطوفة  
  )قد نزل على حكمي(   

وجوباً للرد على من ينكر أمر اخلليفة أيب ) قد+ نّ إ(ملة مؤكدة مبؤكدين حظ  أنّ اجليال
ـْسنِ معاملة  األشعث بن قيس وأشراف كندة بكر بِح.  

ويالحظ أن الفاعل يف مجلة اخلرب مل يظهر يف بناء السطح دلّ عليه يف بنـاء األعماق 
 أنه مفرد مذكر غائب مما يشري إىل) سـألَ(الوحدة الصرفية صيغة الفعل + السياق 

واجلملة مؤكدة توكيداً واجبا يف الزمن ، يعود على األشعث الواقع امساً إلنّ) هـو(
  ). نّإ(املاضي القريب واجلملة يف حمل رفع خرب 

                                                 
،  ٣٥٨كتاب أيب بكر إىل زياد الواقدي، أيضاً كما يف الوثيقة العالفة، ص ، الوثائق السياسية )١(

  .سياسي

 

)٢٥٧( 



 

 ؛ لتثبيتتوكيدا واجباً. توكيد نسبة الفعل إىل الفاعل مقيدا باملفعولني: وأفاد التركيب
والذي قد ينكر هذا الفعل الصادر عن اخلليفة يف الزمن عالقة اإلسناد يف نفس املتلقي 

  . املاضي القريب
  :اجلملة الفعلية اخلربية املؤكدة مبؤكدين وفعلها ماضٍ مبين للمجهول ـ ٤

  :ورد هذا النمط يف مجلتني
  .جاء نائب الفاعل يف األوىل ضمرياً مستتراً ويف الثانية تركيب مصدري حمول عن اجلملة الفعلية

+ حرف عطف + مجلة دعائية اعتراضية معطوف عليها )+ علم(اسم + إنّ  ):١(ةالصور
  .خرب مجلة فعلية خربية مؤكدة بقد وفعلها ماضٍ مبين للمجهول + مجلة دعائية  معطوفة 

+ مضاف إليه + ظرف زمان مضاف + نائب فاعل + فعل ماضٍ مبين للمجهول + قد (
  ).يهمضاف إل+ جار وجمرور مضاف+ جار وجمرور 

  .)١(قد نصر يوم بدر يف أقل من عدتكم) صلى اهللا عليه وسلم (فإن حممداً / ١
  :يوضح بناء اجلملتني سطحـاً) أ( والشكل
  :مجلة فعلية خربية  مثبتة مؤكدة مبؤكدين: خرب

         

  أداة توكيد
 )قد(

 فعل ماض مبين للمجهول
  )نصر(

  نائب فاعل 

   (....)  
 ظرف زمان مضاف

  )يوم(
          

 مضاف إليه
 )بدر(

 جار وجمرور
  )يف أقل(

  جار وجمرور مضاف
  )من عدة(

  ضمري (مضاف إليه       
)ميم اجلمع+كاف املخاطب

  :يوضح بناء اجلملة عمـقـاً) ب(والشكل 
  :مجلة فعلية خربية  مثبتة مؤكدة مبؤكدين: خرب

          

  أداة توكيد
 )قد(

 فعل ماض مبين للمجهول
  )نصر(

  اعلنائب ف 
  )هو(  

 ظرف زمان مضاف
  )يوم(

          

 مضاف إليه
 )بدر(

 جار وجمرور
  )يف أقل(

  جار وجمرور مضاف
  )من عدة(

  ضمري(مضاف إليه       
)ميم اجلمع+كاف املخاطب

                                                 
  .سياسي ٤٠٦عمر إىل عماله صفحه كتاب، الوثائق السياسية )١(

 

)٢٥٨( 



 

  .وجوباً؛ ترتيال للمخاطبني مرتلة املنكـر) قد+ إنّ (يالحظ أن اجلملة مؤكدة مبؤكدين 
لكونه معلوماً للمخاطبني ونائب الفاعل ضمري مستتر مل ويالحظ أن الفاعل قد حذف 

الوحدة الصرفية صيغة الفعل + يظهر يف بناء السطح دلّ عليه يف بنـاء األعماق السياق 
)رصن ( ه مفرد مذكر غائبمما يشري إىل أن)صلى اهللا عليه ) حممد(يعود على النيب ) هو

املضاف إليه واجلار + ة بالظرف املضاف الواقع امساً إلنَّ ختصص مضمون اجلمل: وسلم 
   .)يف أقل من عدتكم(وارور 

  ).إنّ(واجلملة مؤكدة توكيداً واجباً يف الزمن املاضي القريب واجلملة يف حمل رفع خرب 
املضاف + توكيد نسبة الفعل إىل نائب الفاعل مقيدا بالظرف املضاف : وأفاد التركيب

  . املاضي القريبإليه واجلار وارور يف ا لزمن 
  

   ):٢(الصورة

خرب مجلة فعلية خربية مؤكدة مبؤكدين  وفعلها ماضٍ مبين )+ ضمري متصل (اسم + إنّ 
  .للمجهول

نائب فاعل + مضاف إليه + جار وجمرور مضاف  + فعل ماضٍ مبين للمجهول + قد ( 
  .تركيب مصدري حمول عن مجلة امسية

  

١ /عي أنويف ر أُلْقي ي قُـد١(كم إذا لقيتم العدو هزمتموهإن(.  

  :يوضح بناء اجلملة سطحـاً) أ(والشكل 

  :ها ماض مبين للمجهولخرب مجلة فعلية خربية مؤكدة مبؤكدين وفعل 
          

  أداة توكيد
 )قد(

 فعل ماض
  )أُلقي(

جار وجمرور
 )يف روع(مضاف

  مضاف إليه
  )ياء املتكلم(

  نائب فاعل تركيب مصدري  
  لة امسية حمول عن مج      

 )أنكم إذا لقيتم العدو هزمتموه(

  

                                                 
 . ، نصح وإرشاد٤٠٩الوثائق السياسية، كتاب اخلليفة عمر إىل سعد بن أيب وقاص، ص)١(

)٢٥٩( 



 

  :يوضح بناء اجلملة عمـقـاً) ب(والشكل 
  :مجلة فعلية خربية مؤكدة مبؤكدين وفعلها ماض مبين للمجهول:خرب

            

  أداة توكيد
 )قد(

 فعل ماض
  )أُلقي(

 نائب فاعل تركيب مصدري  
  حمول عن مجلة امسية       

  )دو هزمتموهأنكم إذا لقيتم الع(

  جار وجمرور    
  )يف روع(مضاف

  مضاف إليه
  )ياء املتكلم(

    

ظنهم (يرد عليهم اخلليفة . توكيداً واجباً) قد+ إنّ (يالحظ أن اجلملة مؤكدة مبؤكدين 
  .)١( )الذي ظنوا

حيث قال :ليفة بنصرهم على عكس اعتقادهم الذي تومهوه وأنّ ثقة اخل ويبني هلم اخلطأ 
  .وا الشك وآثرِوا التقْية عليهفاطرح:  بعد ذلك

  .ويالحظ أن الفاعل قد حذف لعلم املخاطبني به

اليت زادت ) أنَّ(ويالحظ أنّ نائب الفاعل تركيب مصدري حمول عن مجلة امسية تصدرته 
  .التركيب قوةً يف التوكيد

  .)يف روعي(املضاف إليه + ختصص مضمون اجلملة باجلار وارور املضاف 

واجلملة يف حمل . جلملة مؤكدة توكيداً واجباً يف الزمن املستمر املتجدد يف األزمنه الثالثةوا
  ).إنّ(رفع خرب 

توكيد نسبة الفعل إىل نائب الفاعل توكيدا واجباً لتقرير عالقة اإلسناد يف : وأفاد التركيب
  .  نفس املتلقي والذي يظن غري ذلك يف الزمن املستمر

  
  
  
  

                                                 
 .٣٢٧عبد القاهر اجلرجاين صفحه ، كتاب دالئل اإلعجاز : انظر )١(

)٢٦٠( 



 

  :اجلملة الفــعلية املـؤكدة بلكن: املبحث الثالث

  .ا املبتدأ واخلربماجلملة الفعلية اخلربية املؤكدة بلكن وفعلها ماضٍ متعد إىل مفعولني أصله

  :ورد هذا النمط يف مجلة واحدة هـي

ت أن له فطنة يف احلرب ليس ولكن ظنن، فإني وليته عليك وأنا أعلم أنك خري منه / ١

  .)١(لك

  ):أ(ل الشك

          

 أداة استدراك وتوكيد
 )لكن(

    مجلة فعلية مثبتة 

          

 فعل ماض 
  )ظن(  

 فاعل
  )تاء املتكلم(

  تركيب مصدري حمول عن       
  )ظن(مجلة امسية سد مسد مفعويل 
  ) أنّ له فطنة يف احلرب ليس لك( 

  
لتوكيد مع يالحظ أن لكن خمففة من التثقيلة ولذلك دخلت على اجلملة الفعلية وأفادت ا

كردتساالستدراك أي التوكيد للم،  
  .واجلملة مؤكدة يف الزمن املاضي 
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .كتاب أيب بكر إىل أيب عبيدة خيربه بتولية خالد عليه ، الوثائق السياسية )١(

)٢٦١( 



 

  :اجلملة الفعلية املؤكـدة بالقصـر: املبحث الرابع
  :اجلملة الفعلية املؤكدة بالنفي واالستثـناءـ ١

  ):١(الـنمـط 
  .فاعل+ أداة استثنـاء ملغاة + مفعول به مقدم + فعل مضارع + مـا 

  :.ردت هذه الصورة يف مجلة واحدة هيو
  .)١(وما يعـلَـم الغيب إال اهللا/ ١

 :يوضح بناء هذه اجلملة سطـحـاً) أ(والشكل 
            

  حرف نفي
 )ما(

 فعل مضارع
  )يعلم(

 مفعول به           
  )الغيب(              

  أداة استثناء ملغاة
  )إال(     

  فاعل     
  )اهللا(   

وهو قصر املفعول به على ) اهللا(على املوصوف ) علم الغيب(صر الصفة يالحظ أنه ق
  .ويالحظ أن املفعول به تقدم على الفاعل وجوباً ألن الفاعل حمصور بإالً، الفاعل

  
  :.والتركيب الداليل هلذه اجلملة يوضحه الشـكل اآلتـي

  :أداتـــا القصـر
          

 املقصور  ما    
  )املفعول به+ الفعل (

  ة استثناء ملغاة أدا 
  )إال(   

  املقصور عليه
  )الفاعل(

يف الزمن املستمر املتجدد يف األزمنة الثالثة ) إال، مبـا (يالحظ أن اجلملة مؤكدة بالقصر 
  ويالحظ أن اخلليفة أبا بكر قد استعمل هذا األسلوب فيما يعلمه املخاطب وال ينكـره 

وتنبيها هلم على أنّ ماقرره اخلليفة ، ه استدعاء مايوجبهتذكرياً هلم باألمر املعلوم ليبنِي علي
من استخالف عمر بعده إمنا هو قائم على أساس اجتهاد بشري ورغبة صادقة يف اخلري 

  .للمسلمني على ضوء ماعرف عن عمر من أمور ظاهرية خالل حياته 
  .واجلملة استئنافية ال حمل هلا من اإلعراب

  

                                                 
 .سياسي ٤٠٤بكر يف استخالف عمر صفحه  وصية أيب)١(

)٢٦٢( 



 

  ):٢(الـنمـط 
  ).إال، بـال (فعلية املؤكدة اجلملة ال
  :)١(الصورة 

  .مفعول به+ أداة استثناء  ملغاة+ فاعل + فعل مضارع + ال 
  :وردت هذه الصورة يف ثالث مجـل

  .ومجلةً موصولية يف مجلة واحدة، فعول به يف مجلتني مقترناً بأل املوقع 
  .)١(فإن اهللا خلق اخللق باحلق فال يـقْـبلُ إال احلق/ ١
  :يوضح بناء اجلملة سطحاً) أ(شكل وال

  .مجلة فعلية خربية مؤكـدة بالقصـر
            

  حرف نفي
 )ال(

 فعل مضارع
  )يقبل(

 فاعل                
               (....)  

  أداة استثناء ملغاة
  )إال(     

  مفعول به    
  )احلق(   

  :يوضح بناء اجلملة عمقـاً) ب(والشكل 
            

  حرف نفي
 )ما(

 فعل مضارع
  )يقبل(

 فاعل                
  )هو(               

  أداة استثناء ملغاة
  )إال(     

  مفعول به    
  )احلق(   

  .يالحظ أن اجلملة مؤكدة بالنفي واالستثناء يف الزمن املستمر املتجدد يف األزمنة الثالثة 
  ،الصفة) احلق(على املفعول ) املوصوف(ويالحظ قصر الفاعل 

+ يالحظ أن الفاعل مل يظهر يف بناء السطح دلّ عليه يف بنــاء األعماق السياق و
   .)يقبل (وهي الصقة أمامية يف أول الفعل ) الياء(الوحدة الصرفية 

  .يعود على لفظ اجلاللة) هـو(مما يشري إىل أنه مفرد مذكر غائب تقديره 
ينكره؛ ليبين على هذا وقد استخدم هذا األسلوب يف أمـرٍ يعلمه املخاطب وال 

األسـاس استدعاء ما يوجبه هذا العلم من التعامل بني الراعي والرعية على أساس احلق 
أخذاً وعطاًء مثل الوفاء باألمانة وعدم الظـلم وغري ذلك مما ورد يف كتاب اخلليفة 

  .   عثمان
  

                                                 
 .اجتماعي ٥٢٩كتاب عثمان بن عفان إىل عمال اخلراج صفحه )١(

)٢٦٣( 



 

  :والشكل اآلتــي يوضح التركيب الداليل هلذه اجلملة
  :ـرأداتـا القص.:

          

 املقصور  )ال(   
  )الفاعل+ الفعل (

  أداة استثناء ملغاة  
  )إال(      

  املقصور عليه
  )املفعول به(

  :)٢(الصورة 
أداة استثناء + مضاف إليه + جار وجمرور مضاف + فاعل + فعل مضارع + أداة نفي 

  ) مجلة موصولية(مفعول به + ملغاة 
  .)١(كان خالصاً فإن اهللا ال يقبل من عباده إالما/ ١

  :يوضح بناء اجلملة سطحـاً) أ(والشكل 
              

  حرف نفي
 )ال(

 فعل مضارع
  )يقبل(

 فاعل  
         (.....) 

  جار وجمرور
)من عباد(مضاف

  مضاف إليه  
  )هاء الغائب( 

أداة استثناء ملغاة 
  )إال(     

  ): مجلة موصولية(مفعول به + 
          

  ضمري موصول 
  )ما(

 حمولة عن الفعليةأداة
  )كان(

  اسم     
    (....)  

  خرب 
  )خالصاً(

  :يوضح بناء اجلملة عمقـاً) ب(والشكل 
              

  حرف نفي
 )ال(

 فعل مضارع
  )يقبل(

 فاعل  
  )       هو(  

  جار وجمرور
)من عباد(مضاف

  مضاف إليه  
  )هاء الغائب( 

أداة استثناء ملغاة 
  )إال(     

  ): موصولية مجلة(مفعول به + 
          

 ضمري موصول       
  )ما(        

 أداة حمولة عن الفعلية
  )كان(

 اسم    
  )هو(     

  خرب 
  )خالصاً(

وتوكيدها يف الزمن املستمر ) النفي واالستثناء+ إن (يالحظ أن اجلملة مؤكدة مبؤكدين 
  .املتجدد يف األزمنة الثالثة

                                                 
الوثائق السياسية، كتاب عمر إىل أيب موسى األشعري املشهور بكتاب سياسية القضاء وتدبري )١(

 .   ، اجتماعي٤٢٨احلكم، ص

)٢٦٤( 



 

املفعول به تذكرياً للمخاطب باألمر املعلوم لديه  ويالحظ أنه قصر الفعل مع الفاعل على
  .والذي يقربه ليبين عليه استدعاء مايوجبه

الوحدة + ويالحظ أن الفاعل مل يظهر يف بناء السطح دلّ عليه يف بنـاء األعماق السياق 
مما يشري إىل أنه مفرد مذكر ) يقبل(وهي الصقة أماميه يف أول الفعل ) الياء(الصرفية 

  ،) اهللا(يعود على لفظ اجلالله ) هو(غائب 
  .املضاف إليه + ختصص مضمون اجلملة باجلار وارور املضاف 

  

  .والشكل اآلتـي يوضح التركيب الداليل هلذه اجلملة
  :أداتـــا القــصـر

          

 املقصور  )ال(   
  )الفاعل+ الفعل (

  أداة استثناء ملغاة  
  )إال(      

  املقصول عليه
  )املفعول به(

  

  :)٣(لصورة ا
+ أداة استثناء ملغاة + جار وجمرور + مفعول به ضمري متصل + فعل مضارع + أداة نفي 

  ) .مجلة موصولية(فاعل 
  .منهما ا عن تراضٍوال حيـضرمها فيه إال مـن أحب/ ١

  :يوضح بناء اجلملة سطـحـاً) أ(والشكل 
            

  أداة نفي   
  )ال(  

 فعل مضارع
  )حيضر(  

 ه ضمري متصلمفعول ب
  )عالمة التثنية+هاء الغائب(

 جار وجمرور 
)هاء الغائب+يف (

  أداة استثناء ملغاة 
  )إال(

  ): مجلة موصولية(فاعل +
              

ضمري 
 )من(موصول

 فعل ماضٍ
)أحب(  

 فاعل
  )ألف االثنني(

 مفعول به
(.....)  

  جار وجمرور
  )عن تراض(

  جار وجمرور 
  ) مها+ من (

  
  
  
  

)٢٦٥( 



 

  :يوضح بناء اجلملة عمقـاً )ب(والشكل 
            

  أداة نفي  
  )ال(  

 فعل مضارع
  )حيضر(  

 مفعول به ضمري متصل
 )عالمة التثنية+هاء الغائب(

  جار وجمرور 
  )هاء الغائب+يف (

أداة استثناء ملغاة 
  )إال(

  ): مجلة موصولية(فاعل +
              

ضمري 
 )من(موصول

 فعل ماضٍ
)أحب(  

 فاعل
  )ألف االثنني(

 فعول بهم
)هاء الغائب(

  جار وجمرور 
  )عن تراض(

هاء + من (جار وجمرور 
 ) عالمة التثنية+الغائب 

  

وقصر الفعل . يالحظ أن اجلملة مؤكدة بالنفي واالستثناء رداً على من ينكر هذا الشرط 
مع املفعول به على الفاعل ويالحظ أن املفعول به قد تقدم على الفاعل وجوباً ؛ ألن 

  .ل حمصور بإالالفاع
ويالحظ أن املفعول به يف اجلملة املوصولية مل يظهر يف بناء السطح دلّ عليه يف بنـاء 

  األعماق السياق وهو هاء الغائب العائد على ضمري املوصول 
  )فيه(ختصص مضمون اجلملة املؤكدة بالقصر باجلار وارور 

  ويالحظ أن اجلملة مؤكدة يف الزمن املستقبل 
  .ة استئنافية ال حمل هلا من اإلعراب واجلمل 

  
  .والشكل اآلتــي يوضح التركيب الداليل هلذه اجلملة 

  :تـــا القــصراأد
          

الفعل مع املفعول(املقصور  )ال(   
  اجلار وارور+به

  أداة استثناء ملغاة  
  )إال(      

  املقصور عليه
  )الفاعل(

  

  :.)٤(الصورة 
+ مفعول به أول +فاعل + عد ملفعولني أصلهما املبتدأ واخلرب فعل مضارع مت+ أداة نفي 

  . جار وجمرور+ مفعول به ثان+ أداة استثناء ملغاة 
  .)١(وال أرى التأخر إال خرياً لك/ ١

                                                 
 . ، سياسي٤٣٩الكوفة، ص الوثائق السياسية، مكاتبة بني عمرو القاضي شريح قاضي)١(

)٢٦٦( 



 

  :يوضح بناء اجلملة سطـحاً) أ(كل والش
          

  أداة نفي 
  )ال(

 فعل مضارع
  )أرى(

  فاعل    
    (....)  

  مفعول به أول
  )لتأخرا(

          

 أداة استثناء ملغاة 
  )إال(

مفعول به ثان 
  )خرياً(

  جار وجمرور   
  )لك(    

  

  
  :يوضح بناء اجلملة عمقـاً) ب(والشكل 

          

  أداة نفي 
  )ال(

 فعل مضارع
  )أرى(

  فاعل    
  )أنا(    

  مفعول به أول
  )التأخر(

          

 أداة استثناء ملغاة 
  )إال(

مفعول به ثان 
  )رياًخ(

  جار وجمرور   
  )لك(    

  

  

يالحظ أن اجلملة مؤكدة توكيداً استحسانيا بالنفي واالستثناء حتـى ال يكون هذا الرأي 
قد قُصـر على ) التأخر(ويالحظ أن املفعول به األول .جماال للشك أو التـردد يف قبوله

  .املفعول به الثاين 
+ طح دلّ عليه يف بنـاء األعماق السياق ويالحظ أن الفاعل مل يظهر يف بناء الس 

مفرد  همما يشري إىل أن) أرى(وهي الصقة أمامية يف أول الفعل ) اهلمزة(الوحدة الصرفية 
  .)لك(ختصص مضمون اجلملة باجلار وارور) نـاأ(للمتكلم مذكر 

  .راب واجلملة مؤكدة بالقصر يف الزمن املستقبل واجلملة استئنافية ال حمل هلا من اإلع 
  

  :.ي يوضح التركيب الداليل هلذه اجلملةوالشكـل اآلتـ
  :.ـرأداتـا القـص.:

          

 املقصور  )ال(   
  )املفعول به األول(

  أداة استثناء ملغاة  
  )إال(      

  املقصول عليه
 )املفعول به الثاين(

  
  

)٢٦٧( 



 

  :)١(اجلملة الفعلية  اخلربية املـؤكدة بإنـمـا
  ):١(النمـط 

  ).مفعول به+ فاعل ضمري مستتر + فعل مضارع  (مجلة فعلية + إمنا    
  :ورد هذا النمط يف ثالث مجلٍ  منه

  .)٢(وإنما يـقاتل من كفـر باهللا على اإلقرار مبا جاء من عند اهللا/ ١
  

  :.يوضح بناء اجلملة سطحـاً) أ(والشكل 
          

 أداة قصر مركبة   
  )إمنا(

    مجلة فعلية

  

            

 فعل مضارع
  )يقاتل(

 فاعل
(...)  

 مفعول به مجلة موصولية
  )من كفر باهللا(

  جار وجمرور   
  )على اإلقرار(  

  جار وجمرور مجلة موصولية
  )مبا جاء من عند اِهللا(   

  

  
  :يوضح بناء اجلملة عمقـاً) ب(والشكل 

          

 أداة قصر مركبة   
  )إمنا(

    مجلة فعلية

  

            

فعل مضارع 
  )يقاتل(

 فاعل
  )هو(

 مفعول به مجلة موصولية
  )من كفر باهللا(

  جار وجمرور   
  )على اإلقرار(  

  جار وجمرور مجلة موصولية
  )مبا جاء من عند اِهللا(   

  
                    

ضمري 
  موصول

  )من(

فعل 
ماض 
 )كفر

 فاعل    جار وجمرور
  باهللا)       هو( 

ضمري
  املوصول

  )ما(

 فعل ماض
  )جاء(  

  فاعل   
  )هو(  

ار وجمرورج
  مضاف 

 )من عند(

مضاف إليه
  )اهللا(  

                                                 
دالئل ،  ٨٩معاين احلروف للرماين صفحه ،  ١٣٩صفحه) ٣جـ(الكتاب : انظر حول إنـما )١(

 .٣٩صفحه ) ١جـ(مغين اللبيب ،  ٣٣٧اإلعجاز صفحه 

 .سياسي ٣٤٤صفحه : ضد املرتدين  عهد أيب بكر ألمراء األجناد، ياسية الوثائق الس)٢(

)٢٦٨( 



 

يالحظ أن اجلملة مؤكدة بإمنا توكيداً استحسانيا ويالحظ أن الفعل مع الفاعل قد قصرا 
و الغرض من اخلرب بعدها إعالم السامع أمراً قد غلط ) اجلملة املوصولية(على املفعول به 

  :)١(فيه باحلقيقة واحتاج إىل معرفته
فاعل الفعل بعد إمنا مل يظهر يف بناء السطح دلّ عليه يف بنـاء األعماق ويالحظ أن 

مما ) يقاتل (وهي الصقة أمامية يف أولّ  الفعل ) اليـاء(الوحدة الصرفية وهي + السياق
ويالحظ قصر الصفة على املوصوف واجلملة ختصص ، يشري إىل أنه مفرد مذكر غائب 

  .مضموا باجلار وارور
  ) .ار مبا جاء من عند اهللاعلى اإلقر(

  .واجلملة مؤكدة بإمنا يف الزمن املستقبل 
  .ية ال حمل هلا من اإلعراب ثنائوهي مجلة است

  

  :والتركيب الداللـي يوضحه الشكل اآلتــي
          

 أداة قصر مركبة
  )إمنا(

 املقصور+
  )الفاعل+ الفعل (

  املقصور عليه +  
  )املفعول به(    

  

فاعل اسم + مفعول به ضمري متصل + فعل مضارع  (مجلة فعلية + ا إمن ):٢(النمـط 
  ).اسم معطوف) +الواو(اداة عطف+ظاهر

  :ورد هذا النمط يف مجلتني منها
  .)٢(إنـما يكفيكم الكتاب واخلُبـرال تبعـثوا إيلّ برأس / ١

  :.والشكل اآلتــي يوضح بناء اجلملة سطحـاً
          

 أداة قصر مركبة   
  )إمنا(

    مجلة فعلية

  

            

فعل مضارع 
  )يكفي(

ضمري كاف(مفعول به
 )ميم اجلمع+ املخاطب

فاعل اسم ظاهر
 )الكتاب(معطوف عليه

  حرف عطف 
  )الواو(   

  اسم معطوف          
  )اخلرب(            

                                                 
 .احلاشية ١٩,١٨صفحه ) ٢جـ(املفتاح ح لتلخيص انظر بغية اإليضا)١(

 .سياسي ٣٨٩كتاب أيب بكر إىل أمراء األجناد بالشأم  يف احلرب صفحه ، الوثائق السياسية )٢(

)٢٦٩( 



 

يالحظ أن اجلملة مؤكدة بإنـما توكيداً استحسانيا؛ للرد على سؤال سائل عن ي 
  .اخلليفة

ي إرسال ر وهو من قصر الصفة على . س كبار القتلى ءووالتوكيد بالقصر لتأكيد
املوصوف ويالحظ أن املفعول به قد تقدم على الفاعل وجوباً ؛ ألن املفعول به ضمري 

  .  كون املفعول به مقصوراً+ متصل والفاعل اسم ظاهر
  .ية ال حمل هلا من اإلعراب واجلملة مؤكدة بالقصر يف الزمن املستقبل واجلملة استئناف

  
  :.والتركيب الداللـي هلذه اجلملة يوضحه الشكل اآلتـي

          

 أداة قصر مركبة
  )إمنا(

 املقصور+
  )املفعول+ الفعل (

  املقصور عليه+              
  )الفاعل املعطوف عليه مع املعطوف(

  

  ):.ـمابإن القصر +نّ إِ(اجلملة الفعلية  اخلربية املـؤكدة مبؤكدين 
  .خرب مجلة فعلية مؤكدة بإمنا + اسم ضمري متصل + إنّ 

  :.ورد هذا النمط يف مجلة واحدة  هـي
١ / ل قومـاً كفـاراً باهللا وبالرسول حممد صلى ، واعلم يا خالدـقَـاتمـا تفإنك إن

  .)١(اهللا عليه وسلـم
  :يوضح بناء اجلملة سطـحـاً) أ(والشكل 

  )إنـما+ إن (ة مبؤكدين مجلة فعلية مؤكد: اخلرب 
          

 أداة قصر مركبة   
  )إمنا(

    مجلة فعلية

  

            

فعل مضارع 
  )تقاتل(

 فاعل   
  (....)  

 مفعول به موصوف
  قوماً(

  صفة
  )كفاراً(

  جار وجمرور معطوف عليه
  )لفظ اجلاللة+حرف الباء(

              

  أداة عطف 
  )الواو(

 جار وجمرور ومعطوف
 )لالرسو+حرف الباء(

 بدل
  )حممد(

مجلة دعائية معطوف

)صلى اهللا عليه( عليها
  أداة عطف   
  )الواو(   

 مجلة دعائية معطوفة
  )سلم(      

                                                 
 .سياسي ٣٤٨كتاب أيب بكر إىل خالد عن مسيلمة الكذاب صفحه ، الوثائق السياسية )١(

)٢٧٠( 



الوحدة + يالحظ أن الفاعل مل يظهر يف بناء السطح دلَّ عليه يف بناء األعماق السياق 
ا يشري إىل أنه مفرد خماطب مم) تقاتل(وهي الصقة أمامية يف أول الفعل ) اءالت(الصرفية 
والذي ختصص (؛ ويالحظ أن الفعل مع الفاعل قد قصرا على املفعول به )أنت(مذكر 
؛ تذكرياً للمخاطب باألمر املعلوم لديه والذي يقر به ليبىن عليه استدعاء ما )بالوصف
  . يوجبه

لداليل هلذه اجلملة والتركيب ا. وهي مؤكدة يف الزمن املستقبل. واجلملة يف حمل رفع خرب إنّ
  : يوضحه الشكل اآليت

          

 أداة قصر مركبة
  )إمنا(

 املقصور+
  )الفاعل+الفعل (

  املقصور عليه +              
  )املفعول به(               

  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

)٢٧١( 



  

 

  
  

  

  

  الباب الثالث

  اجلملة اإلنشائية الطلبية

  

  : واشتمل هذا البال على ستة فصول هي

  . اجلملة األمرية: الفصل األول

  . مجلة النهي: الفصل الثاين

  . اجلملة االستفهامية: الفصل الثالث

  . اجلملة الندائية: الفصل الرابع

  . اجلملة الدعائية: الفصل اخلامس

  . مجلة الترجي: الفصل السادس

  

  

  

  

 



  

 

  

  )١(اجلملة اإلنشائية الطلبية

  :اجلملة األمرية: الفصل األول

غة  تستدعي الفعل، أو قولٌ ينبئ عن استدعاء الفعل من جهة الغري على جهة صي: األمر
  . )٢(االستعالء

  : طرق األمر ثالثة

  . الفعل املضارع+ ـ الم األمر١

  . ـ األمر بالصيغة الفعلية بدون الالم٢

  . األمر باملصدر النائب عن فعل األمر+ ـ باسم فعل األمر٣

  : مالحظة

وأنهما . يتفقان يف أن كل واحد منهما البد فيه من اعتبار االستعالء اعلم أن األمر والنهي"
مجيعاً يتعلقان بالغري، وأما مجيعاً البد فيهما من اعتبار حال فاعلهما يف كونه مريداً هلما 

ضاً يف أن األمر البد وخيتلفان يف أن األمر دالّ على الطلب والنهي دال على املنع وخيتلفان أي
  . )٣("ة مأمورة وأَنَّ النهي البد فيه من كراهية منهيةإرادفيه من 

                                                 
ـ  ٢٨٠لوم حقائق اإلعجاز، ص منانظر حول اإلنشاء الطليب الطراز املتضمن ألسرار البالغة وع)١(

٢٩٣     . 

 .    ٢٨٢، ٢٨١، ص٣السابق نفسه، ج )٢(

  .    ٣٨٦، ٣٠٥، ص٣السابق نفسه، ج)٣(

 .  مل أتعرض للتمين إذْ مل أجد له أمثلة تطبيقية يف الرسائل املدروسة وال للعرض والتحضيض: مالحظة

)٢٧٣( 



  

 

  . وقد بلغ عدد مجل األمر يف الرسائل املدروسة مئتني ومخساً وثالثني مجلة

الفعل املضارع، ورد هذا النوع يف الرسائل املدروسة يف عشر مجل منها ثالث + أمر باألداة 
مجل معلّلة .  

الرسائل املدروسة يف مئتني واثنني وعشرين مجلة منها سبع ـ أمر بالصيغة ورد هذا النوع يف 
  . وعشرون مجلة معلَّلَة

  . الرسائل املدروسة يف ثالث مجل يفأمر باسم الفعل ورد هذا النوع 

  . )١(زمن األمر يف الغالب يكون لالستقبال

  . وأدت اجلمل األمرية وظيفتني حنويتني

لشرط اجلازم وذلك يف سبع عشرة مجلة، منها اثنتا جزم حمل مجلة األمر، جواباً ل: األوىل
  . الفعل املضارع+ عشرة مجلة أمريةً بصيغة الفعل ومخس مجل  بأداة األمر الالم 

وذلك يف ثالث مجل منها اثنتان فيهما األمر . جزم حمل مجلة األمر يف جواب األمر: الثانية
  . الفعل املضارع+ بصيغة الفعل وواحدة بالالم 

كما . ست مجل أمرية يف حمل جزم لكوا معطوفة على جواب أداة شرط جازمومنها 
  . وقعت أربع مجل أمرية يف حمل جزم لكوا معطوفة على جواب األمر

  

  : النمط األول

  . الفعل املضارع+ أمر بالالم 

  . ورد هذا النمط يف عشر مجل من الرسائل املدروسة

  . )١(ـ ولْيبشر من أسلم منكم١
                                                 

    . ٢٢١كما إبراهيم بدري، ص.د: الزمن يف النحو العريب)١(

)٢٧٤( 



  

 

  . )٢(ـ فَمن مروا به من أمراء الشام والعراق فليوسعم من حرث األرض٢
  . )٣(ـ فَمن حضرهم من رجلٍ مسلمٍ فلينصرهم على من ظلمهم؛ فإم أقوام هلم الذمة٣
ـ فاقرأ كتايب هذا على الناس ومرهم فلْيقاتلوا يف سبيل اِهللا، ولْيصربوا كيما يؤتيهم اهللا ٤

  .)٤(نيا وحسن ثواب اآلخرةَثواب الد
  . )٥(ـ فليهنأك أبا سليمان النيةُ واخلطوة٥ُ
  . )٦(ـ ولْيكُن فيمن حيبس عندك خالد بن الوليد؛ فإنه ال غىن بك عنه٦

  ) : ١(الصورة 
  ) مجلة موصولية(فاعل + فعل مضارع ) + الالم(أداة األمر 

  .ـ ولْيبشر من أسلم منكم١
  : يوضح بناء هذه اجلملة سطحاً) أ(الشكل 

                    

  أداة أمر
  ) لـ(

    
   مجلة فعلية فعلها مضارع+ 

                    

  فعل مضارع    
)رشبي (  

  

  فاعل مجلة موصولية+   

 ضمري املوصول
)نم(  

 فعل ماضٍ
)لَمأْس  (  

  فاعل +
 (.....)  

  جار وجمرور + 
  )ميم اجلمع+ كاف اخلطاب + من(

                                                                                                                                               
 .     ، سياسي١٩٢الوثائق السياسية، كتاب عمر هلم قبل إجالئه إياهم من جنران، ص)١(

 .     ، سياسي١٩٣الوثائق  السياسية، كتاب عمر هلم قبل وقت إجالئه إياهم، ص)٢(

 .      ، سياسي١٩٤السابق نفسه، ص)٣(

 .     ، سياسي٤٧٦الوثائق السياسية، كتاب عمر إىل أيب عبيدة يف جواب كتابه، ص)٤(

 .     ، سياسي٣٩٠الوثائق السياسية، كتاب أيب بكر إىل خالد، ص)٥(

 . ، سياسي٤٦٢الوثائق السياسية، كتاب عمر يولِّي أبا عبيدة الشأم وعزل خالد بن الوليد، ص)٦(

)٢٧٥( 



  

 

  : يوضح بناء هذه اجلملة عمقاً) ب(الشكل 

                    

  أداة أمر
  ) لـ(

    
   مجلة فعلية فعلها مضارع+ 

                    

  فعل مضارع    
)رشبي (  

  

  فاعل +  
  مجلة موصولية

                    

 ضمري املوصول 
)نم(  

 فعل ماضٍ+
)لَمأْس  ( 

 فاعل+   
  )هو(    

  جار وجمرور+
  )ميم اجلمع+ اخلطاب  كاف+ من (

يالحظ أنّ الفاعل يف اجلملة املوصولية مل يظهر يف بناء السطح دلَّ عليه يف بناء األعماق 
وهو العائد ) هو(مما يشري إىل أنه مفرد مذكر غائب ) أَسلَم(الوحدة الصرفية صيغة الفعل 

  . على اسم املوصول

ون وأنّ أداة األمر الصقة أمامية، وأنَّ كما يالحظ أنَّ الفعل جمزوم وعالمة جزمه السك
  . الفاعل يف هذا النمط ظهر يف بناء السطح واألمر هنا غري معلل

+ مفعول به + فاعل + فعل مضارع (مجلة فعلية فعلها مضارع + أداة أمر ) : ٢(الصورة 
  ) مضاف إليه+ جار وجمرور مضاف 

  . من حرث األرضفَمن مروا به من أمراء الشام والعراق فليوسعهم 

  : يوضح بناء هذه اجلملة سطحاً) أ(الشكل 

                    

  أداة أمر     
    )لِـ(

  

  مجلة فعلية فعلها مضارع+ 

                    

  فعل مضارع 
  ) يوسع(

 فاعل+
(....)  

 مفعول به
ميم + هاء الغائب (

 اجلمع

  جار وجمرور مضاف     ومضاف إليه + 

  ) ضاألر)        (من حرث(      

)٢٧٦( 



  

 

  : يوضح بناء هذه اجلملة عمقاً) ب(والشكل 

                    

  أداة أمر     
    )لِـ(

  

  مجلة فعلية فعلها مضارع+ 

                    

  فعل مضارع 
  ) يوسع(

 فاعل+
  )هو(

 مفعول به
ميم + هاء الغائب (

 اجلمع

  جار وجمرور مضاف       ومضاف إليه + 

   )األرض)              (من حرث(    

الياء(الحظ أن الفاعل مل يظهر يف بناء السطح دلّ عليه يف بناء األعماق الوحدة الصرفية ي (
  ). هو(مما يشري إىل أنه مفرد مذكر غائب ) يوسع(وهي الصقة أمامية يف أول الفعل 

وأنّ أداة األمر الصقة أمامية كما ختصص . ويالحظ أن الفعل جمزوم وعالمة جزمه السكون
ويالحظ أنّ اجلملة األمرية غري . املضاف إليه+ لة باجلار وارور املضاف مضمون اجلم

  . واجلملة الطلبية األمرية يف حمل جزم جواب الشرط. معلَّلة

  ): ٣(الصورة 

  . مجلة تعليلية+ جار وجمرور + مفعول به + فاعل + فعل مضارع ) + الالم(أداة أمر 

  ". من ظلمهم؛ فإم أقوام هلم الذمةُ فمن حضرهم من رجلٍ مسلمٍ فلينصرهم على"

  : يوضح بناء هذه اجلملة سطحاً) أ(الشكل 

                    

  أداة أمر     
    )لِـ(

  

  مجلة فعلية فعلها مضارع+ 

                    

  فعل مضارع 
  ) ينصر(

 فاعل+
(.....)  

 مفعول به
ميم + هاء الغائب (

  اجلمع

  يلية جار وجمرور                 مجلة تعل+ 

) فإم أقوام هلم الذمة( مجلة موصولية           

  )على من ظلمهم(  

)٢٧٧( 



  

 

  : يوضح بناء هذه اجلملة عمقاً) ب(الشكل 

                    

  أداة أمر     
    )لِـ(

  

  مجلة فعلية فعلها مضارع+ 

                    

  فعل مضارع 
  ) ينصر(

 فاعل+
  )هو(

 مفعول به
ميم + هاء الغائب (

  اجلمع

  ار وجمرور                  مجلة تعليلية ج+    

) فإم أقوام هلم الذمة( مجلة موصولية           

  )على من ظلمهم(  

الوحدة + يالحظ أنّ الفاعل مل يظهر يف بناء السطح دلَّ عليه يف بناء األعماق السياق
أنه مفرد مذكر غائب مما يشري إىل ) ينصر(وهي الصقة أمامية يف أول الفعل ) الياء(الصرفية 

  ). هو(

وهذا يناسب . ختصص مضمون اجلملة باجلار وارور، واجلملة يف هذا التركيب معلَّلة
  . املقام، ألنّ أهل جنران من أهل الذمة وأهل الذمة بينهم وبني املسلمني شروط جيب تنفيذها

) + صفة+ مضاف إليه+مفعول به مضاف+فاعل+ فعل أمر(مجلة أمرية ): ٤(الصورة 
  . مجلة أمرية معطوفة) + الواو(حرف عطف 

  مجلة أمرية +  ]أداة ربط+ مفعول به+ فاعل + فعل أمر  [

حرف +  ]مضاف إليه+ جار وجمرور مضاف + فاعل + فعل مضارع ) + الالم(أداة أمر[
  . مجلة أمرية معطوفة) + الواو(عطف 

  . ليةمجلة تعلي+  ]فاعل+ فعل مضارع ) + الالم(أداة أمر [

 م فليقاتلوا يف سبيل اهللا، وليصربوا كيما يؤتيهم اهللا ثوابهرفاقرأ كتايب هذا على الناس وم
  . الدنيا وحسن ثواب اآلخرة

)٢٧٨( 



  

 

بدت هذه الصورة يف تركيبٍ قامت فيه مجلة األمر بوظيفة الشرط الذي تعلق به جواب 
  . شرطي

  :والشكل اآليت يوضح بناء هذه اجلملة

  مجلة أمرية                       

                    

  فعل أمر
)رم (  

 فاعل+

 (.....)  
 مفعول به

 ميم اجلمع+ هاء الغائب (
     

                    

    مجلة أمرية
                      

  أداة ربط 
  ) الفاء(

 أداة أمر+
  ) الالم(

 فعل مضارع+
  ) يقاتل(

 فاعل+
واو (

  )اجلماعة

جار وجمرور + 
  مضاف

 )يف سبيل(

ف مضا+ 
  إليه 

  ) اهللا(

أداة + 
  عطف 

)و (  
   مجلة أمرية معطوفة على جواب األمر+ 

                    

  أداة أمر 
  )الالم(

 فعل مضارع+
  )يصرب(

 فاعل
 )واو اجلماعة(

  مجلة تعليلية+            

 )كيما يؤتيهم اهللا ثواب الدنيا وحسن ثواب اآلخرة(

يظهر يف بناء السطح دلّ عليه يف بناء األعماق  يالحظ أن الفاعل يف مجلة األمر األوىل مل
مث حذفت فاء الفعل فأصبحت على ) وأمر(اليت أصلها ) مر(الوحدة الصرفية صيغة الفعل 

. واألمر هنا أمر بالصيغة) أنت(وهذه الصيغة تدل على أن الفاعل ضمري خماطب ) علَ(وزن 
قد جزما ) يصربوا) (يقاتلوا(اجلماعة كما يالحظ أن الفعلني املضارعني واملسندين إىل واو 

  . وعالمة جزمهما حذف النون، وأن أداة األمر الصقة أمامية يف أول كل واحد منهما

فليقاتلوا يف سبيل اهللا، (واجلملتان األمريتان ) واو اجلماعة(كما يالحظ أن الفاعل ظهر وهو 
  . يا وحسن ثواب اآلخرةكيما يؤتيهم اهللا ثواب الدن: معلَّلتان بقوله) وليصربوا 

)٢٧٩( 



  

 

فاعل معطوف  + مجلة ندائية اعتراضية + مفعول به + فعل مضارع ) + الالم(ـ أداة أمر ٥
  . اسم معطوف+ أداة عطف + عليه 

  . فليهنأْك أبا سليمان النيةُ واخلطوةُ

  : الشكل اآليت يوضح بناء هذه اجلملة سطحاً

                    

  أداة أمر 
  )الالم(

 فعل مضارع+
  )يهنأ(

مفعول به
  مقدم 

 )ك(

مجلة ندائية
  اعتراضية

 )أبا سلمان(

فاعل مؤخر+ 
   عليه معطوف

  )النية(

  اسم معطوف  حرف عطف  

  )اخلطوة)       (الواو(

نالحظ تقدم املفعول به على الفاعل وجوباً؛ ألن املفعول به ضمري متصل والفاعل اسم 
  . كون وأنّ أداة األمر الصقة أمامية لهظاهر؛ ويالحظ أن الفعل جمزوم وعالمة جزمه الس

  .واألمر هنا غري معلّل

أداة (يالحظُ أنّ املنادى به مجلة أمرية خرجت إىل معىن الدعاء اكتنفت املنادى، فَتقَدم عليه 
+ أداة العطف + الفاعل املعطوف عليه (وتأخر عنه ) املفعول به+ الفعل املضارع + األمر 

  ). االسم املعطوف على الفاعل

  :ويوضح الشكل اآليت بناء هذه اجلملة عمقاً

                    

  اة نداء أد
  )يا(

 منادى+
  )أبا سلمان(

  منادى به+      

  )ليهنأك النية واخلطوة((    

  ): ٦(الصورة 

  . مجلة تعليلية+ اسم مؤخر + خرب مقدم + أداة حمولة من الفعلية ) + الالم(أداة أمر 

  . وليكن فيمن حيبس عندك خالد بن الوليد، فإن ال غين بك عنه

)٢٨٠( 



  

 

  : ذه اجلملة سطحاًيوضح بناء ه) أ(والشكل 

                    

  أداة أمر 
  )الالم(

أداة حمولة+
  عن الفعلية

  )يكن(

 خرب مقدم

فيمن حيبس (
  ) عندك

مؤخراسم+
  موصوف

   )خالد(

  صفة مضافة+ 

  )بن(
  مضاف إليه       مجلة تعليلية

فإنه ال غىن )    (الوليد(
  )بك عنه              

  

  : عمقاً يوضح بناء هذه اجلملة) ب(والشكل 

                    

  أداة أمر 
  )الالم(

أداة حمولة+
  عن الفعلية

  )يكن(

اسم+
  موصوف

  )خالد(

صفة+
  مضافة

  )بن(

 مضاف إليه 
  )الوليد(

  خرب+ 

  ) عندك فيمن حيبس(

  مجلة تعليلية+                
            

  )فإنه ال غىن بك عنه(                                     

  . رب هنا قد تقدم على االسم جوازاً للعناية واالهتماميالحظ أن اخل

  . كما يالحظ أن األمر هنا معلَّل

  

  

  

  

  

  

)٢٨١( 



  

 

  النمط الثاين

  فعليةأمر بالصيغة ال

  : ورد هذا النمط يف مئتني واثنتني وعشرين مجلة من الرسائل املدروسة منها

إلسالم، واحرص على ـ فإذا قدمت عليهم، فال تبدأهم بقتال حىت تدعوهم إىل داعية ا١
  . )١(صالحهم

ـ أما بعد فإين بعثْت إليكم عماراً أمرياً، وعبد اهللا معلماً ووزيراً، ومها من النجباء من ٢
  . )٢(فامسعوا هلما واقتدوا ما أصحاب رسول اهللا 

ـ وذَكَرت أنك وجهت اخليول حنو البالد اليت فيها ملك الروم ومجوعهم، فال تفْعل، ٣
  . )٣(بعث إىل خيلك فاضممها إليك وأقم حىت ميضي هذا احلولُوا

  . )٤(ـ فإنْ شئت فتقدم، وإنْ شئت فتأخر وال أرى التأخر إال خرياً لك٤

فأعينوا األبناء على من ناوأهم، وحوطوهم وامسعوا من فريوز وجدوا معه؛ : ـ أما بعد٥
  . )٥(فإين قد وليته

  . )١(ستعملوهم على القضاء، وارزقوهمـ انظروا رجاالً صاحلني، فا٦

                                                 
 سياسي. ٣٤٩، ٣٤٨الوثائق السياسية،كتاب أيب بكر إىل خالد  عن مسيلمة الكذاب، ص)١(

 .      ، سياسي٤١٦السياسية، كتاب عمر إىل أهل الكوفة، صالوثائق )٢(

 .     ، سياسي٤٦٩الوثائق السياسية، كتاب عمر يف جواب كتاب أيب عبيدة السابق، ص)٣(

 .      ، سياسي٤٣٩الوثائق السياسية، مكاتبة بني عمر والقاضي شريح، ص)٤(

 .      ، سياسي٣٤٣وآخرين ملساعدة املسلمني، صالوثائق السياسية، كتاب أيب بكر إىل عمري ذي مران )٥(

 .      سياسي

)٢٨٢( 



  

 

  . )٢(ـ وتعاهد الغريب فإنك إن مل تعاهده ترك حقه ورجع إىل أهله ٧

  . )٣(ـ فأمتم يتمم اهللا لك٨

ـ آسِ بني الناس يف جملسك ووجهك، حىت ال يطمع شريف يف حيفك، وال ييأس ضعيف ٩
  . )٤(من عدلك

  

  ظيفة األمرتركيب يعتمد على الصيغة يف تأدية و

ـ فإذا قدمت عليهم، فال تبدأهم بقتال حىت تدعوهم إىل داعية اإلسالم، واحرص على ١
  . صالحهم

  . مضاف إليه+ جار وجمرور مضاف + فاعل + فعل أمر  ):١(النمط

  : يوضح بناء هذه اجلملة سطحاً) أ(الشكل 

  مجلة أمرية

                    

  فعل أمر
  )احرص(

 فاعل+
 (......)  

  رور مضاف جار وجم+
  )على صالح(

  مضاف إليه+ 
  )ميم اجلمع+ هاء الغائب (

                                                                                                                                               
 .      ، سياسي٤٣٩الوثائق السياسية، كتاب عمر إىل أيب عبيدة ومعاذ يف تعيني صغار القضاة، ص)١(

الوثائق السياسية، كتاب عمر إىل معاوية بن أيب سفيان أَو إىل أيب موسى األشعري يف القضاء، )٢(
 .     ، اجتماعي٤٣٨ص

 .      ، سياسي٣٩٠السياسية، كتاب أيب بكر إىل خالد، ص الوثائق)٣(

الوثائق السياسية، كتاب عمر إىل أيب موسى األشعري املشهور بكتاب، سياسة القضاء وتدبري )٤(
 .      ، اجتماعي٤٢٨ص. واحلكم



  

 

  

  : يوضح بناء هذه اجلملة عمقاً) ب(الشكل 

  مجلة أمرية

                    

  فعل أمر
  )احرص(

 فاعل+
  ) أنت(

  جار وجمرور مضاف +
  )على صالح(

  مضاف إليه+ 
  )ميم اجلمع+ هاء الغائب (

ه يف بناء األعماق الواحدة الصرفية صيغة الفعل مل يظهر الفاعل يف بناء السطح دلَّ علي
  ). أنت(مما يشري إىل أنه مفرد مذكر خماطب ) احرص(

ومجلة األمر ال حملَ هلا من اإلعراب ألا معطوفة على حمل مجلة النهي الواقعة جواباً للشرط 
  . غري اجلازم

  ). صالحهمعلى (املضاف إليه + ختصص مضمون اجلملة باجلار وارور املضاف 

  ): ٢(الصورة 

مجلة + أداة عطف ) + جار وجمرور+ فاعل + فعل أمر (مجلة أمرية + مجلة تعليلية 
  ). جار وجمرور+ فاعل + فعل أمر (أمرية

فإين بعثت إليكم عماراً أمرياً، وعبد اهللا معلماً ووزيراً، ومها من النجباء من : أما بعد
  . ا مافامسعوا هلما واقتدو أصحاب رسول اهللا 

  : الشكل اآليت يوضح بناء هذه اجلملة عمقاً

  مجلة أمرية

                    

  مجلة تعليلية+ 
ومها النجباء ومن ( 

 مجلة أمرية+
 فعل أمر     فاعل   جار وجمرور

  أداة عطف+

  )الواو(
  مجلة أمرية معطوفة+ 

 جار وجمرور   فعل أمر   فاعل  

)٢٨٣( 

)٢٨٤( 



  

 

 )ما)   (واو اجلماعة)  (اقتد(  )هلما)  (واو اجلماعة) (امسع(  )  أصحاب رسول اهللا

يالحظ تقدم اجلملة التعليلية على تركيب األمر جبملتيه، ورتبهما التأخري عنه يف بناء 
  : األعماق، ويالحظ أنّ أداة التعليل قد تلت اجلملة التعليلية والتقدير يف بناء األعماق

  .  أصحاب رسول اهللا  امسعوا هلما واقتدوا ما فهما من النجباء من

  . وإمنا قدم التعليل على األمر حلملهم على االمتثال هلذا األمر والطاعة عن اقتناع

  . املستقبل: وزمن األمر

  ) ٣(الصورة 

مجلة + أداة عطف ) + مضاف إليه+ جار وجمرور مضاف + فاعل + فعل أمر (مجلة أمرية 
مجلة أمرية + أداة عطف ) ر وجمرورجا+ مفعول به + فاعل + فعل أمر (معطوفة أمرية 

  ). مجلة غائية+ فاعل + فعل أمر (معطوفة 

وذكرت أنك وجهت اخليول حنو البالد اليت  فيها ملك الروم ومجوعهم، فال تفْعلْ، وابعثْ "
  . إىل خيلك فاضممها إليك، وأقم حىت ميضي هذا احلول

  : يوضح بناء هذه اجلملة سطحاً) أ(الشكل 

  أداة عطف+                             ةمجلة أمري

                  

  فعل أمر
  )ابعث(

 فاعل
(....)  

  جار وجمرور مضاف

  )إىل خيل(
  مضاف إليه+ 

  )ك(
 )الفاء(

 أداة عطف+ مجلة أمرية                                                                                                      +
                  

  فعل أمر
  اضمم(

 فاعل
(....)  

  مفعول به

  )ها(
  )و(جار وجمرور       + 

  )إليك(
 



  

 

 
  

  مجلة أمرية                                                                                                      + 
                  

  فعل أمر
  )أقم(

 فاعل+
(....)  

  
  مجلة غائبة +

            

  ة غائبةأدا   
  )حىت(

  فعل مضارع
  )ميضي(

  فاعل
 )ذا+هاء التنبيه (

  بدل+ 
 )احلول(

، مل )بالواو(والثالثة ) بالفاء(يالحظ هنا ورود ثالث مجل أمرية عطفت الثانية على األوىل 
، )ابعثْ(يظهر الفاعل يف بناء السطح، دلَّ عليه يف بناء األعماق الوحدة الصرفية صيغة الفعل

)مماُض) (موختتلف صيغة الفعل يف كل مجلة )أنت(، اليت تدل على املخاطب املذكر )أَق ،
  . من هذه اجلمل الثالث

حيث ) أَفعلِ(بضم العني، ويف الثالثة ) اُفْعل(بفتح العني، ويف الثانية ) افْعل: (فهي يف األوىل
التقى نتيجة . السكونمبا أن فعل األمر هنا مبين على . إعالل باحلذف) أقم(حدث يف الفعل 

هلذا اإلعالل ساكنان األول عني الكلمة والثاين الم الكلمة مث حذفت عني الكلمة للتخلص 
  )). أَفل(من التقاء الساكنني وأصحب الوزن 

  ): ٤(الصورة 

+ أداة عطف + مجلة أمرية جواب الشرط + أدارة ربط + مجلة فعلية مثبتة + أداة شرط 
  ). مجلة أمرية  جواب الشرط+ أداة ربط + مجلة فعلية + أداة شرط 

  . فإن شئْت فَتقَدم وإنْ شئْت فتأخر وال أرى التأخر إال خرياً لك

  

  

)٢٨٥( 



  

 

  

  : الشكل اآليت يوضح بناء اجلملتني سطحاً

مجلة أمرية         +   أداة ربط                       +مجلة فعلية                     +أداة شرط                        
                      

         
  ) إنّ(

 فعل ماض           فاعل 
  )ت)               (شاء( 

  فعل أمر                 فاعل         )الفاء(  
      )متقد)                 (… (.  

         
 مجلة أمرية          +أداة ربط                      +مجلة فعلية ذات فعل ماض    + ط       أداة شر+ أداة عطف    +   

                  

 فعل ماض    فاعل)         إن(       )  الواو( 
  )ت)       (شاء(                     

  )الفاء(     

  
  فاعل         فعل أمر               
  .) …)                 (تأخر(      

يالحظ وقوع اجلملتني األمريتني جواباً للشرط، ومل يظهر الفاعل فيهما يف بناء السطح دلَّ 
مما يشري إىل أنه مفرد ) ، تأَخر)تقَدم(عليه يف بناء األعماق الوحدة الصرفية صيغة الفعل 

  ). أنت(مذكر خماطب 

وجود اجلواب لوجود الشرط الذي حيتمل الوجود وعدم الوجود يف : شرطية هيوالداللة ال
  . الزمن املستقبل

... كما يالحظ حث أمري املؤمنني عمر على التأخر عن االجتهاد بالرأي من قبل ابن شريح 
يف حمل جزم ) تقدم(ومجلة . إذا مل جيد ما يريد يف كتاب وال سنة وال إمجاعٍ من السابقني

  . يف حمل جزم جواب الشرط) تأخر(الشرط، ومجلة جواب 

  ): ٥(الصورة 

أداة عطف ) + مجلة موصولية(جار وجمرور + مفعول به + فاعل + فعل أمر (مجلة أمرية  
مجلة أمرية ) + الواو(أداة عطف )  + مفعول به+ فاعل + فعل أمر (مجلة أمرية ) + الواو(

)٢٨٦( 

)٢٨٧(



  

 

مجلة ) + جار وجمرور+ فاعل + فعل أمر (رية مجلة أم+ جار وجمرور + فاعل + فعل أمر (
  . تعليلية

فأعينوا األبناء على من ناوأهم، وحوطوهم  وامسعوا من فريوز وجدوا معه؛ فإين قد : أما بعد
  . وليته

  : الشكل اآليت يوضح بناء هذه اجلملة سطحاً وعمقاً

            )  جواب الشرط(مجلة أمرية+أداة ربط                       
                  

 فعل أمر              فاعل   ) الفاء( 
  )واو اجلماعة)           (أعني( 

  مفعول به    

  )األبناء(    
 مجلة موصولية (جار وجمرور 

  ) على من ناوأهم(      
        

  أداة عطف+                             مجلة أمرية معللة                         + أداة عطف                      +   
                  

 فعل أمر              فاعل  )  الواو( 
)    واو اجلماعة)           (حوط( 

  مفعول به     
  )ميم اجلمع+ هاء الغائب (

  )الواو(               

    

  مجلة أمرية معللة             + 
                  

  فعل أمر( 
  ) عامس(   

 فاعل        
  )واو اجلماعة(    

  جار وجمرور     

  )من فَيروز (   
   

   

  مجلة أمرية معطوفة على على اجلملة األمرية املعللة             +  
                  

  فعل أمر 
  ) جد(  

 مضافجار وجمرور فاعل         

  )مع)       (واو اجلماعة(

  مجلة تعليلية    مضاف إليه                   
  )فإين قد وليته)         (هاء الغائب(     

مجلٍ أمرية الحظُ هنا  أربعي .  

) بالواو(يف حمل جزم جواب الشرط، وقد عطفت كلُّ واحدة منها على األخرى : األوىل
  )) فإين قد وليته: ((واجلملتان الثالثة والرابعة معللتان بقوله



  

 

  ) على من ناوأهم(اجلار وارور ختصص مضمون اجلملة األوىل ب

  ) من فريوز(وختصص مضمون اجلملة الثالثة باجلار وارور 

  ). معه(باجلار وارور : ص مضمون اجلملة الرابعةختصو

  . ولقد طابق بناء السطح بناء األعماق يف هذه اجلمل االمرية

  ): ٦(الصورة 

مجلة )+ الفاء(أداة عطف ) + صفة+ مفعول به موصوف + فاعل + فعل أمر (مجلة أمرية 
مجلة أمرية ) + الواو(أداة عطف ) + جار وجمرور+ مفعول به + فاعل + فعل أمر (أمرية 

  ). مفعول به+ فاعل + فعل أمر (

  . نظُروا رجاال صاحلني فاستعملوهم على  القضاِء وارزقوهما#  

  : الشكل اآليت يوضح بناء هذه اجلمل سطحاً وعمقاً

                                              مجلة أمرية
                  

فعل أمر     
  ) انظر(   

 فاعل             مفعول به موصوف   
  )رجاالً)            (واو اجلماعة( 

  صفة   
  )صاحلني(  

  أداة عطف                      
  )                 الفاء(        

                                              ريةمجلة أم+ 
                  

فعل أمر     
 ) استعمل(  

 فاعل                    مفعول به   
 )ميم اجلمع+ هاء الغائب ()   واو اجلماعة( 

  جار وجمرور    
 )على القضاء(  

  أداة عطف                       
                )   الواو(        

                                              مجلة أمرية+ 
                 

فعل أمر     
  ) ارزق(   

 فاعل                     مفعول به   
 )ميم اجلمع+هاء الغائب()    واو اجلماعة( 

   

  )).نيانظروا رجاال صاحل: ((األوىل. يالحظُ هنا ثالث مجل أمرية

)٢٨٨( 



  

 

فتعدى إىل املفعول به بنفسه )  اختر(ويالحظ أن الفعل انظر فعلٌ الزم قد ضمن معىن الفعل 
ويالحظ أنّ بناء السطح قد وافق بناء األعماق . ويالحظ أنّ املفعول به قد ختصص بالوصف

على حذف يف هذه اجلمل الثالث ومبا أنّ فعل األمر فيها قد أُسنِد إىل واو اجلماعة فهو مبين 
  . النون نيابة عن السكون

  ): ٧(الصورة 

  ) مجلة تعليلية+ مفعول به + فاعل + فعل أمر (مجلة أمرية 

  . وتعاهد الغريب فإنك إن مل تعاهده ترك حقه ورجع إىل أهله

  : يوضح بناء هذه اجلملة سطحاً) ١(الشكل 

                                              مجلة أمرية
                  

فعل أمر     
 ) تعاهد(   

 فاعل                   مفعول به   
  )الغريب(.....)                  ( 

  مجلة تعليلية        

  )فإنك إن مل تعاهده ترك حقه(

  : يوضح بناء هذه اجلملة عقماً) ب(والشكل 

                                              مجلة أمرية
                  

فعل أمر     
 ) تعاهد(   

 فاعل                    مفعول به   
  )الغريب)                  (أنت( 

  مجلة تعليلية        

  )فإنك إن مل تعاهده ترك حقه ورجع إىل أهله(

رفية صيغة الفعل مل يظهر الفاعل يف بناء السطح دلَّ عليه يف بناء األعماق الوحدة الص
)داهعواجلملة األمرية معلّلة جبملة امسية ) أنت(مما يشري إىل أنه مفرد مذكر خماطب ) ت

  . خربها مجلة شرطية معطوف على جواا مجلة فعلية مثبتة) بإنّ(مؤكدة 

  

)٢٨٩( 



  

 

  

  

+ فعل مضارع (مجلة فعلية ) + فاعل+ فعل أمر (مجلة أمرية + أداة استئناف ): ٨(الصورة 
  ). جار وجمرور+ ل فاع

  : يوضح بناء هذه اجلملة سطحاً) أ(الشكل 

  مجلة فعلية                                 +                                       مجلة أمرية              
                  

أداة استئناف   
  )  الواو(     

 فعل أمر         فاعل   
 .))        (.....أمتم(   

  فعل مضارع  
     )ميتم(  

 فاعل     
  )اهللا(    

  جار وجمرور
  )لك(   

  : يوضح بناء هذه اجلملة عمقاً) ب(الشكل 

  مجلة فعلية              +                                                    مجلة أمرية
                  

أداة استئناف   
  )  الواو(     

 فاعل     فعل أمر     
  )أنت)          (أمتم(   

  فعل مضارع  
     )ميتم(  

 فاعل     
  )اهللا(    

  جار وجمرور
  )لك(   

يالحظ أنّ الفاعل مل يظهر يف بناء السطح، دلَّ عليه يف بناء األعماق الوحدة الصرفية صيغة 
  ). أنت(مما يشر إىل أنه مفرد مؤكد خماطب ) أتمم(الفعل 

  ): ٩(الصورة 

جار وجمرور مضاف + مضاف إليه + ظرف مضاف + فاعل + فعل أمر (مجلة أمرية 
مضاف إليه + اسم معطوف مضاف ) + الواو(أداة عطف + مضاف إليه + معطوف عليه 

  ) مجلة تعليلية+ 

)٢٩٠( 



  

 

بني الناس يف جملسك ووجهك، حىت ال يطمع شريف يف ضيفك وال ييأس ضعيف  )١(آسِ
  . من عدلك

  : ضح بناء هذه اجلملة سطحاًيو) أ(الشكل 

                                              مجلة أمرية
                  

  فعل أمر
  )  آسِ(

 ظرف مضاف  فاعل      
  )بني(......)      ( 

 مضاف إليه  
  )الناس(     

  جار وجمرور معطوف     
  )يف جملس(عليه مضاف     

  مضاف إليه
  )ك(   

  

                  

  أداة عطف +
)و(  

 مضاف إليه  اسم معطوف مضاف

  )ك)          (وجه(    
 مجلة تعليلية معطوف

حىت ال يطمع (عليها
  )شريف يف حيفك

  أداة عطف   
  )الواو(    

مجلة فعلية خربية 
  منفية معطوفة

ال ييأس ضعيف (
  )من عدلك

  : يوضح بناء هذه اجلملة عمقاً) ب(والشكل 

                                              مجلة أمرية
                  

  فعل أمر
  )  آسِ(

 ظرف مضاف  فاعل      
  )بني)      (أنت(   

  مضاف إليه  
  )الناس(     

  جار وجمرور معطوف 
  )يف جملس(مضاف عليه    

  مضاف إليه
  )ك(   

  

                  

  أداة عطف +
    )و(  

 مضاف إليهمعطوف مضاف  

  )ك)          (جهو(    
مجلة تعليلية معطوف 

حىت ال يطمع (عليها 
  )شريف يف حيفك

  أداة عطف   
  )الواو(    

مجلة فعلية خربية 
  منفية معطوفة

ال ييأس ضعيف (
  )من عدلك

                                                 
أي سو بينهم واجعل كل واحد منهم أُسوة خصمه، لسان : آسِ بني الناس يف جملسك ووجهك)١(
 .       ١٤/٣٥عرب، جال

)٢٩١( 



  

 

يالحظ أن الفاعل مل يظهر يف بناء السطح دلَّ عليه يف بناء األعماق الوحدة الصرفية صيغة 
  ). أنت( أنه مفرد مذكر خماطب مما يشري إىل) آسِ(الفعل 

والفعل هنا مبين على حذف حرف العلة من آخره وهو الياء والكسرة قبله دليلٌ على 
  . احملذوف

يف جملسك (كما ختصص مضمون اجلملة باجلار وارور املعطوف واملعطوف عليه يف قوله 
  . )١()كحىت ال يطمع الشريف يف حيف: (واألمر هنا معلّل باجلملة ).  ووجهك

  : خروج األمر إىل معان أخرى

  .جار وجمرور) + مجلة غائية+ مفعول به + فاعل + فعل أمر (مجلة أمرية  :النمط

  . )٢(فتعاهداين رمحكما اهللا بكتابكما

  : يوضح بناء هذه اجلملة سطحاً) أ(الشكل 

                  

 فعل أمر
) تعاهد(

 مفعول به+       فاعل   +   
  )ياء املتكلم()  ألف االثنني(

     مجلة دعائية اعتراضية+       

  فعل ماض    مفعول به    فاعل مؤخر
  ) اهللا)         (كما)       (رحم( 

  مضاف+      جار وجمرور +
  مضاف              إليه 

  )ك(         )بكتاب(
  

  : يوضح بناء هذه اجلملة عمقاً) ب(والشكل 

                  

 فعل أمر
) تعاهد(

 مفعول به+       فاعل   +   
  )ياء املتكلم)  (ألف االثنني(

  مضاف+    جار وجمرور+
  مضاف               إليه 

  )ك(         )بكتاب(
  

   .       مجلة دعائية +          
  فعل ماض     فاعل     مفعول به

  )كما)         (اهللا)       (رحم(

                                                 
انظر حول معىن حىت، رصف املباين يف شرح حروف املعاين، لإلمام أمحد بن عد بالنور املالقي، )١(

 .        ٢١٥وكتاب األزهية يف علم احلروف، لعلي بن حممد اهلروي،ص

  .       ، نصح وإرشاد٤٦١الوثائق السياسية، كتاب عمر يف جواب كتاب أيب عبيدة ومعاذ، ص)٢(

)٢٩٢( 



  

 

دعائية قد توسطت بني املفعول به واجلار وارور املضاف أن اجلملة ال) أ(يالحظ يف الشكل 
  . املضاف إليه وحقها التأخري عنهما+ 

كما تقدم املفعول به على الفاعل يف اجلملة الدعائية وجوباً؛ ألن املفعول به ضمري متصل 
  . والفاعل اسم ظاهر

  . ألف االثننييالحظ أن فعل األمر مبين على حذف النون نيابة عن السكون؛ التصاله ب

فعمر يطلب من أيب عبيدة ومعاذ دوامِ مناصحته وذلك : )١(وخرج األمر إىل االلتماس
  . بأسلوب لطيف متضمن الدعاء هلما بالرمحة

  

  : )٢( منط

فعل (منادى به مجلة أمرية+ أداة تعليل + مجلة تعليلية ) + منادى+ أداة نداء (مجلة ندائية 
جار وجمرور مجلة + مضاف إليه + جمرور مضاف جار و+ مفعول به + فاعل + أمر 

  . موصولية

ياعتبه بن فرقد إنه ليس من كدك، وال من كد أمك فاشبع املسلمني يف رحاهلم مما تشبع / ١
  . )٢(منه يف رحلك

                                                 
انظر بغية اإليضاح لتلخيص املفتاح يف علوم . إذا استعملت صيغة األمر على سبيل التلطف: االلتماس)١(

 .        ٤٨، ص١البالغة، ج

  .     ، اجتماعي٤٤٦الوثائق السياسية، كتاب عمر إىل عتبة بن فرقد يف احلرير، ص)٢(

     

)٢٩٣( 



  

 

  

  

  : يوضح بناء هذه اجلملة سطحاً) أ(الشكل 

                  

  أداة نداء 
  )   يا(

منادى+
  موصوف

  )عتبة(

 صفة مضافة+

  )بن(     
 مضاف إليه+

  )فرقد(    
  مجلة تعليلية+

إنه ليس من كدك (
  )وال من كد أمك

أداة تعليل              + 
               )الفاء(   

  

 )مجلة أمرية(منادى به +
                  

  فعل أمر 
)بِعاش   ( 

  فاعل +  

 (.....)  
 مفعول به+

  ) املسلمني( 
جار وجمرور+

  مضاف
  ) رحاليف(

  مضاف إليه+
ميم +هاء الغائب(

  )اجلمع

جار وجمرور مجلة +
  موصولية

  )يف رحلك همما تشبع من(
  

  : يوضح بناء هذه اجلملة عمقاً) ب(والشكل 

                  

  أداة نداء 
  )   يا(

منادى+
  موصوف

  )عتبة(

 صفة مضافة+

  )بن(     
 مضاف إليه+

  )فرقد(    
     

  

 )مجلة أمرية(منادى به +
                  

  فعل أمر 
 )   اشبِع(

  فاعل +  

  )أنت( 
 مفعول به+

  ) املسلمني( 
جار وجمرور+

  مضاف
  )يف رحال(

  مضاف إليه+
ميم +هاء الغائب(

  )اجلمع

جار وجمرور مجلة + 
 موصولية                   

  )مما تشبع من يف رحلك(
  

            

أداة تعليل             +        
               )اءالف(     

  مجلة تعليلية+   
إنه ليس من كدك (

  )وال من كد أمك

)٢٩٤( 



  

 

وحقها ) اجلملة األمرية(أن اجلملة التعليلية قد تقدمت على املنادى به ) أ(يالحظ يف الشكل 
كما يالحظ أن فاعل فعل . كما يالحظ أن أداة التعليل قد تلت اجلملة التعليلية. التأخر عنه

) اشبع(بناء السطح دلَّ عليه يف بناء األعماق الوحدة الصرفية صيغة الفعل  األمر مل يظهر يف
ختصص مضمون اجلملة باجلار وارور يف ) أنت(مما يشري إىل أنه مفرد مذكر خماطب 

  . اجلار وارور مما تشبع منه يف رحلك+ رحاهلم 

  : إىل التوبيخ دلَّ على ذلك قوله: ولقد خرج األمر هنا

  . س من كدك وال من كد أمكـ إنه لي١

  . ـ مما تشبع منه يف رحلك٢

   ):٣(النمط

منادى + معوض ا عن حرف النداء احملذوف (ميم ) + لفظ اجلاللة(منادى  [مجلة ندائية 
+ أداة عطف الواو ) + مضاف إليه + مفعول به مضاف + فاعل + فعل أمر (به مجلة أمرية 

أداة عطف +  ]مضاف إليه+ مفعول به مضاف + فاعل + فعل أمر (مجلة أمرية معطوفة 
فاء + مضاف إليه + جار وجمرور مضاف + مفعول به + فاعل + فعل مضارع + أداة ي 
 أداة حمولة عن الفعلية + (أداة عطف الواو +  جار وجمرور+ فاعل+ فعل مضارع + السببية 

+ وجمرور  جار+ فاعل + اسم معطوف + حرف عطف+ جار وجمرور + خرب +  اسم+ 
  ). مضاف إليه+ جار وجمرور مضاف 

اللهم فتولّ نصرهم، وأظهر فلحهم، وال تكلهم إىل أنفسهم فيعجزوا عنها، وكُن الصانع * 
  . )١(هلم والدافع عنهم برمحتك

  : يوضح بناء هذه اجلمل سطحاً) أ(الشكل 

                                                 
 .          نصح وإرشاد+، سياسي٤٦٤لسالف، صالوثائق السياسية، جواب عمر على مكتوب أيب عبيدة ا)١(

)٢٩٥( 



  

 

 )لة أمريةمج(منادى به+                             
  منادى علم

  )اهللا(   

ميم معوض+ 
ا  عن حرف 

  )م(النداء 

              

 فعل أمر
  )   تول(

  مفعول به مضاف+فاعل  +  

  )نصر(....)        (  
هاء (مضاف إليه    

  )ميم اجلمع+الغائب 
  أداة عطف +  

  )الواو(     
  

                                ة معطوفةمجلة أمري+                                 
                

  فعل أمر        
  )   أظهر(       

 فاعل+   

   (....)  
  مفعول به مضاف+

  )فلح(      
  مضاف إليه +     

 )ميم اجلمع+هاء الغائب(
  أداة عطف         
  ) الواو(       

  

 معطوفة مجلة ي+
                  

  آداة ي
  )   ال(

 فعل مضارع+ 

  )تكل(    
 فاعل +  

 (..... ) 
 جار وجمرور مضاف+

  )إىل أنفس(   
  مضاف إليه+

  )ميم اجلمع+هاء الغائب(

  فاء السببية+ 
  

 

                  

  فعل مضارع  +
   )يعجز(      

 فاعل+  

  )واو اجلماعة( 
 جار وجمرور+
  )هاء الغائبة+عن(

  أداة عطف + 
  )الواو(   

  

  معطوفةمر مجلة أ+
                  

أدلة حمولة 
  عن الفعلية

  )كن(

 اسم     
   (....)  

خرب معطوف
  عليه

  ) الصانع(

 فاعل     
      (.....)  

  جار وجمرور +    
هاء + الم اجلر (   

 )ميم اجلمع+ الغائب 

  أداة عطف
  الواو

 

         
  اسم معطوف+

 )الدافع(   
 فاعل

(....) 

 جار وجمرور
ميم + اء الغائب ه+ عن(

 )اجلمع

  جار وجمرور مضاف+

 )برمحة(    
  مضاف إليه+

 )ك(         

 

لفظ (السابق؛ ألنه عوض عنه بامليم يف آخر املنادى ) الشكل(مل يظهر حرف النداء يف 
  . )١(وال جيمع يف اللغة بني العوض واملعوض به عنه) اهللا) (اجلاللة

                                                 
 .         ١٤٦، ص٣انظر حاشية الصبان على شرح األمشوين، ج)١(

)٢٩٦( 



  

 

ثالث أمرية وواحدة ي وقد عطفت كل واحدة منها على ورد يف هذه الصورة أربع مجل، 
، مل يظهر الفاعل يف بناء السطح يف اجلملتني األوىل والثانية دلَّ )الواو(األخرى بأداة العطف 

مما يشري إىل أنه مفرد ) تولَّ، وأظهر(عليه يف بناء األعماق الوحدة الصرفية صيغة الفعل 
  ). أنت(مذكر خماطب 

دل عليه يف بناء األعماق الوحدة ) وكُن الصانع هلم(سم يف اجلملة الرابعة كما مل يظهر اال
، كما مل يظهر الفاعل يف )أنت(، مما يشري إىل أنه مفرد مذكر خماطب )كُن(الصرفية صيغة 

مما يشري إىل ) تكل(مجلة النهي املعلَّل دلَّ عليه يف بناء األعماق الوحدة الصرفية صيغة الفعل 
  ). أنت(اطب أنه مفرد خم

  . حيث اُستعملت هذه األفعال على سبيل التضرع )١(خرج األمر يف هذه اجلمل إىل الدعاء

  األمر باسم فعل األمر

  : النمط الثالث

  : األمر باسم فعل األمر وقد ورد هذا النمط يف ثالث مجل من الرسائل املدروسة منها

  . )٢(ـ وعلَيك بالرفق والتأين١

  . )٣(إليك اخلصمان فعليك بالبينة العادلة واليمني القاطعة ـ إذا تقدم٢

  ): ١(الصورة

  . اسم معطوف+ أداة عطف ) + جار وجمرور+ (فاعل + ـ اسم فعل أمر ١

  ". وعليك بالرفق والتأينّ"

                                                 
 .         ٤٨، ص٢انظر بغية اإليضاح لتلخيص علوم املفتاح، ج)١(

 .    ، سياسي٣٤٨الوثائق السياسية، كتاب أيب بكر إىل خالد بن الوليد عن مسيلمةالكذاب، ص  )٢(

 . ، اجتماعي٤٣٧ائق السياسية، كتاب عمر إىل معاوية بن أيب سفيان، صالوث )٣(

)٢٩٧( 



  

 

  : يوضح بناء هذه اجلملة سطحاً) أ(الشكل 

                

  اسم فعل أمر
  )   عليك(

 فاعل+   

   (....)  
  جمرور معطوف عليهجار و+

  )بالرفق(      
  أداة عطف+     

  )الواو(     
   اسم معطوف        
  ) التأين(           

  

  : يوضح بناء هذه اجلملة عمقاً) ب(والشكل 
                

) التزم(اسم فعل أمر مبعىن
  )   عليك(      

 فاعل+  

  )أنت(   
  جار وجمرور معطوف عليه+

  )بالرفق(      
  أداة عطف+     

  )الواو(     
   اسم معطوف        
  ) التأين(           

هو اسم الفعل املنقول عن اجلار ) ب(يف ) التزم(نالحظ أن الذي أدى وظيفة فعل األمر 
على أنّ الفاعل مفرد خماطب مذكّر ) كاف اخلطاب(وقد دلَّ ارور ) عليك(وارور 

  . سم الفعل متعلقا باجلار وارور واملعطوف عليه واملعطوفوهو املأمور واألمر هو ا) أنت(
  . وقد خرج األمر هنا عن معناه األصلي إىل النصح واإلرشاد

صفة + جار وجمرور موصوف + فاعل + اسم فعل أمر ) + الفاء(أداة ربط ): ٢(الصورة 
  . صفة+ اسم معطوف موصوف ) + الواو(أداة عطف + 
  . فعليك بالبينة العادلة واليمني القاطعة إذا تقدم إليك اخلصمان/ ١

  : يوضح بناء هذه اجلملة سطحاً) أ(والشكل 
                

 أداة ربط 
)    الفاء(

 فعل األمر اسم + 

  )عليك(   
 فاعل+  

(..... )  

  جار وجمرور معطوف +   
  بالبينة(     

   صفة                 
  ) العادلة(               

  
                

حرف عطف  +
    )و(  

 اسم معطوف+  

  )اليمني(      
 صفة+  

  )القاطعة( 

   

  : يوضح بناء هذه اجلملة عمقاً) ب(والشكل 
                

 أداة ربط 
)    الفاء(

مراألفعلاسم+     

 )عليك()  التزم(مبعىن
 فاعل+  

  )أنت( 

  جار وجمرور معطوف +   

  )بالبينة(           
   صفة                 
  ) العادلة(               

                

    صفة+   اسم معطوف+  حرف عطف  +

)٢٩٨( 



  

 

   )القاطعة( )اليمني(       )و(  

هو اسم الفعل املنقول عن اجلار ) ب(يف ) التزم(يالحظ أنّ الذي أدى وظيفة فعل األمر 
اعل مفرد خماطب مذكر على أن الف) كاف اخلطاب(وقد دل ارور ) عليك(وارور 

  . وهو املأمور) أنت(

  النهيمجلة : الفصل الثاين

  . )١(وهو عبارة عن قولٍ ينبئ عن املنع من الفعل على جهة االستعالء

  . الفعل املضارع+ وله أسلوب واحد وهو ال الناهية 

) علُتفْ(زمن النهي املستقبل؛ ألن ال هذه ختلص الفعل املضارع لالستقبال ألا نقيضة بـ
: كما نقول. فعلى معىن تقريب املستقبل إىل احلال) ال تفْعل اآلن(املخلِّصة للحال؛ فإن قلت 

  . )٢(لذلك)) لتفعل اآلن((

  : ورد النهي يف الرسائل املدروسة يف ثالث وستني مجلة منها

  . )٣(ـ وال تستوحش ملن غاب عنك من املسلمني؛ فإن اهللا تعاىل معك١

  . )٤(املدائن حىت يأتيك أمري ـ وال حتاصروا٢

  . )٥(ـ فإذا أتاكم كتايب هذا فقاتلوهم، وال تراجعوين٣

                                                 
 .  ٣/٢٨٤حيىي بن محزة العلوي، ج: الطراز املتضمن ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز، تأليف )١(

 .  ١/٢١: ، ومهع اهلوامع٣٤٠رصف املباين يف شرح حروف املعاين، ص )٢(

 . ، سياسي٤٠٠يب عبيدة أيب بكر، صالوثائق السياسية، مكاتبة بني أ )٣(

 .  سياسي. ٤٤الوثائق السياسية، جواب أيب بكر على كتاب أيب عبيدة رضي اهللا عنهما، ص )٤(

 . ٤٠٦الوثائق السياسية، كتاب عمر زمن الريموك، سياسي، ص )٥(

)٢٩٩( 



  

 

  . )١(ـ وال تغلُوا وال تغدروا وال متثلوا، وال تقتلوا وليدا٤ً

  

  . )٢(ـ وال خيْدعنكم؛ فإم خدعةٌ مكرةٌ، أمرهم غري أمركم إال أن جتادوهم٥

ع عنهم حىت تقْحم عليهم املدائن؛ فإنه خراا إنْ ـ فإن منحك اهللا أدبارهم، فال تنـز٦
  . )٣(شاء اهللا

ـ قف وال تتبعهم واختذ للمسلمني دار هجرة، ومنـزل جهاد وال جتعل بيين وبني ٧
  . )٤(املسلمني حبراً

  . )٥(فال يبقني يف أيديكم رأس واحد. ـ إنه ال طاقة لكم بعمل األرض٨

ه باألمس فراجعك فيه نفسك، وهديت لرشدك أنْ ترجع إىل ـ وال مينعنك قضاٌء قضيت٩
  . )٦(احلق، فإن احلق ال يبطله شيء

  

  ): ١(الصورة

                                                 
  . ٤١٠الوثائق السياسية، تعليمات عمر للمجاهدين، سياسي، ص )١(

 

 . ٤١٢كتاب لعمر أيب سعد، سياسي، صالوثائق السياسية،  )٢(

 . ٤١٤الوثائق السياسية، مكاتبة عمر وسعد إىل أمر ، سياسي، ص )٣(

 . ٤١٦، ٤١٥الوثائق السياسية، جواب عمر وبناء الكوفة، سياسي، ص )٤(

 .  ٤١٩اجتماعي، ص. الوثائق السياسية، جواب عمر )٥(

 . ٤١٠فع بن عبد احلارث، اجتماعي، صالوثائق السياسية، تعليمات عمر لقائد اجليش نا )٦(

)٣٠٠( 



  

 

  . مجلة تعليلية) + مجلة موصولية(جار وجمرور  + فاعل + فعل مضارع + أداة ناهية (

  . وال تستوحش لمن غاب عنك من املسلمني فإنّ اهللا تعاىل معك

  

  : بناء هذه اجلملة سطحاً الشكل اآليت يوضح

                

  أداة ي    
  )    ال(      

 فعل مضارع 

  )تستوحش(  
 فاعل+  

   (.....)  
  جار وجمرور +     

   )ملن غاب عنك من املسلمني(

  أداة تعليل 
  )الفاء(

 )مجلة امسية مؤكدة بإنّ(مجلة تعليلية +
                  

  أداة توكيد
  )   إنّ(   

 اسم+     

  )اهللا(    
 مجلة دعائية اعتراضية+  

  )تعاىل(      
  جار وجمرور خرب +

  )معك(

   
  

) التاء(يالحظ أن الفاعل مل يظهر يف بناء السطح دلَّ عليه يف بناء األعماق الوحدة الصرفية 
ويالحظ أنّ مجلة ) أنت(مما يشري إىل أنه مفرد خماطب مذكر ) تستوحش(يف أول الفعل 

وجاء التعليل )) فإنَّ اهللا تعاىل معك: ((عطفت على مجلة األمر وقد علِّلتا بقوله  النهي قد
  . جبملة امسية مؤكدة بإنّ؟ إلبراز نصرة اهللا للمجاهدين يف صورة األمر الثابت املؤكد

  ): ٢(الصورة 

  . مجلة غائية+ مفعول به + فاعل + فعل مضارع + أداة ي 

أمريوال حتاصروا املدائن حىت يأت يك .  

  : الشكل اآليت يوضح بناء هذه اجلملة سطحاً

                

  أداة ي    
  )    ال(      

 فعل مضارع 

  )حتاصر(  
 فاعل+  

 ) واو اجلماعة(  
   مفعول به+     

   )املدائن(     
  مجلة غائية+   
  ) حىت( أداة   

)٣٠١( 



  

 

 
                  

فعل +
 )يأيت(مضارع

 مفعول به+ 

  )ك(    
 فاعل مضاف+  

  )أمر(      
   مضاف إليه+

  )ي(

   
  

  . يالحظ أن الفعل املضارع قد جزم وعالمة جزمه حذف النون؛ ألنه من األفعال اخلمسة

ا يالحظ تقدم املفعول به على الفاعل يف اجلملة الثانية وجوباً؛ ألنّ املفعول به ضمري كم
  .  متصل والفاعل اسم ظاهر

  . موا باجلملة الغائيةومجلة النهي ختصص مض

  . النهي عن حصار املسلمني للمدائن إىل إتيان أمر اخلليفة بذلك: وأفاد التركيب

  ): ٣(الصورة 

  مفعول به+ فاعل + فعل مضارع + أداة ي 

  . فإذا أتاكم كتايب هذا فقاتلوهم وال تراجعوين

  : والشكل اآليت يوضح بناء هذه اجلملة سطحاً

                

  ي أداة    
  )    ال(      

 فعل مضارع 

  )تراجع(  
 فاعل+  

 ) واو اجلماعة(  
   مفعول به+     

   )ياء املتكلم(     

  

يالحظ موافقة بناء السطح بناء األعماق يف هذه اجلملة ومجلة النهي عطفت بأداة العطف 
  . على مجلة األمر الواقعة جواباً للشرط غري اجلازم) الواو(

  . ركيب املستقبلوزمن هذا الت

  . طلب الكف عن مراجعة اخلليفة بعد تنفيذ أمره بقتال الروم: وأفاد التركيب

)٣٠٢( 



  

 

  ): ٤(الصورة 

  .  مجلة معطوفة+ أداة عطف ) فاعل+ فعل مضارع + أداة ي : مجلة ي# 

  .  مجلة معطوفة+ أداة عطف) فاعل+ فعل مضارع + أداة ي : مجلة ي(# 

  .  مجلة معطوفة+ أداة عطف ) فاعل+ فعل مضارع +  أداة ي: مجلة ي(# 

  . مفعول به+ فاعل + فعل مضارع + أداة ي : مجلة ي# 

  . ال تغلُوا وال تغدروا وال تمثلُوا وال تقتلوا وليدا# 

  ). الواو(يالحظ هنا أربع مجلٍ وقد عطفَت كُلُّ واحدة منها على األخرى بأداة العطف 

مل األربع يف بناء السطح يوافق بناء األعماق، كما يالحظ بساطة تركيب هذه وتركيب اجل
+ فاعل ، والرابعة تتركب من فعل + فعل + اجلمل، فالثالث األول تتركَّب من أداة ي 

مفعول به، وهذه اجلمل املتعاطفة مع بساطة التركيب تناسب املقام الذي ال يسمح + فاعل 
  . تمد على املختصر املفيدوإنما يع. بإطالة الكالم

النهي عن الغلو والغدر والتمثيل جبثث األعداء وعن قتل أطفال األعداء يف : وأفاد التركيب
  . الزمن املستقبل

  ): ٥(الصورة 

  . مجلة تعليلية+ مفعول به + فاعل + فعل مضارع + أداة ي 

 #والضرب وإي أو أحداً منهم فابدءوهم الشد اكم واملناظرة جلموعهم، وإذا لتقتيم القوم
  . وال خيدعنكم فإم خدعة مكرة أمرهم غري أمركم إال أن تجادوهم

  : الشكل اآليت يوضح بناء هذه اجلملة سطحاً

                

)٣٠٣( 



  

 

  أداة ي 
 )    ال(   

فعل مضارع مؤكد بنون
  التوكيد الثقيلة

  )خيدع(

 فاعل+  

 ) واو اجلماعة(  
  مفعول به+             

   )ميم اجلماعة+ كاف اخلطاب (
  مجلة تعليلية

 فإم خدعة مكره(
أمرهم غري أمركم 
  )إال أن جتادوهم

ألن واو اجلماعة مبنية . يالحظ أن الفاعل مل يظهر يف بناء السطح وذلك لعلة صرفية
والفعل من األفعال اخلمسة فلما دخل اجلازم على الفعل حذفت النون مث . على السكون

والنون األوىل من نون التوكيد الثقيلة فحذفت واو اجلماعة ) واو اجلماعة(قى ساكنان الت
للتخلص من التقاء الساكنني وبقيت الضمة دليالً عليها؛ ولذا مل ينب هذا الفعل لعدم مباشرة 

فيما عدا ما ذكرت يوافق بناء السطح بناء األعماق وجند أن النهي هنا . نون التوكيد له
  . لك إلقناع املنهيمعلَّل؛ وذ

  . وزمن هذا التركيب املستقبل

  ): ٦(الصورة 

  . مجلة دعائية+ مجلة تعليلية+ مجلة غائية + جار وجمرور + فاعل + فعل مضارع + أداة ي : مجلة ي# 

  . فإن منحك اهللا أدبارهم فال تنـزع عنهم حىت تقحم عليهم املدائن، فإنه خراا إن شاء اهللا

  : يوضح بناء هذه اجلملة سطحاًوالشكل اآليت 

                

  أداة ي  
)   ال(      

 فعل مضارع  

  )تنـزع(  
 فاعل+  

   (.....) 
 جار وجمرور+

ميم +هاء الغائب+عن(
  )اجلمع

  مجلة غائبة+
 )حىت تقحم عليهم املدائن(

  مجلة تعليلية
  )فإنه خراا(

) التاء(عليه يف بناء األعماق الوحدة الصرفية  يالحظ أنّ الفاعل مل يظهر يف بناء السطح دلَّ
). أنت(مما يشري إىل أنه مفرد خماطب مذكر ) تنزِع(وهي الصقة أمامية يف أول الفعل 

  ). حىت تقْحم عليهم املدائن(ختصص مضمون اجلملة باجلملة الغائية 

  ). فإنه خراا(كما يالحظ أنّ النهي معلّل جبملة 

)٣٠٤( 



  

 

  . حمل جزم جواب الشرط ومجلة النهي يف

طلب الكف عن الفعل الذي حيتمل الوقوع وعدم الوقوع يف الزمن : وداللة التركيب
  . املستقبل

  

  ): ٧(الصورة 

  .مجلة ي+ مجلة أمر + ي + مجلة أمرية # 

قف وال تتبعهم واتخذْ للمسلمني دار هجرة ومنـزلَ جهاد وال جتعل بيين وبني املسلمني 
  . حبرا

                

  مجلة أمرية     
  )    قف(        

 أداة ربط+ 

  )الواو(  
     

  مجلة ي +
                

  أداة ي  
)   ال(      

 فعل مضارع  

  )تتبع(  
 فاعل+  

   (.....)  
 مفعول به+

  )ميم اجلمع+هاء الغائب(
  أداة عطف + 
  )الواو(

  أمريةمجلة 
اختذ للمسلمني دار هجرة (

  ) ل جهادومرت

 مجلة ي+ أداة عطف      +
                

 أداة ي    )الواو(  
  )    ال(   

 فعل مضارع

  )جتعل(
 فاعل+        

  (.....)  

  ظرف مضاف + 
  )بني(        

  مضاف إليه +          
  ) ي(

 

                

أداة عطف +   
 )    الواو(      

 ظرف مضاف+        
  )بني(         

 مضاف إليه+
  )املسلمني(

  مفعول به
  )حبرا(

  

وقد عطفت كلُّ . هنا أربع مجل متعاطفة األوىل أمرية والثانية ي والثالثة أمرية والرابعة ي
أنّ الفاعل مل ) وال تتبعهم(ويالحظ يف تركيب مجلة النهي . واحدة منها على األخرى بالواو

)٣٠٥( 



  

 

) تتبع(يف أول الفعل ) التاء(األعماق الوحدة الصرفية  يظهر يف بناء السطح دلَّ عليه يف بناء
وال (كما يالحظ أنّ الفاعل يف مجلة النهي ). أَنت(مما يشري إىل  أنه مفرد مذكر خماطب 

مل يظهر يف بناء السطح دلَّ عليه يف بناء األعماق الوحدة ) جتعل بيين وبني املسلمني حبراً
مما يشري إىل أنه مفرد مذكر خماطب ) جتعل(يف أول الفعل الصرفية التاء وهي الصقة أمامية 

  ). أنت(

+ الظرف املضاف املعطوف + أداة عطف + املضاف إليه + كما تقدم الظرف املضاف 
ورتبهم التأخر عنه ختصص مضمون اجلملة بالظرفني ) حبراً(املضاف إليه على املفعول به 

  . املضاف إليهما+ املضافني 

  .  معلّلوالنهي هنا غري

  ): ٨(الصورة 

+ جار وجمرور مضاف + فعل مضارع مؤكد النون + أداة ي (مجلة ي + مجلة تعليلية 
  ). صفة+ فاعل موصوف + مضاف إليه 

  . إنه ال طاقةً لكم بعمل األرض فال يبقين يف أيديكم رأس واحد

                

  مجلةتعليلية     
    ) إنه ال طاقة لكم بعمل األرض(

      

  مجلة ي +
                

  أداة ي  
)   ال(      

فعل مضارع  
  مؤكد بالنون

  )نيقبي(  

جار+  
  وجمرور مضاف

  ) يف أيدي(  

  مضاف إليه +
ميم +كاف املخاطب(

  )اجلمع

  فاعل موصوف + 
  )رأس(      

  صفة+ 
  ) واحد(  

  . قها التأخري عنهايالحظ تقدم مجلة التعليل على مجلة النهي وح



  

 

كما تقَدم اجلار وارور املضاف . كما يالحظ أنّ فاء التعليل قد تأخرت عن اجلملة التعليلية
  . املضاف إليه، على الفاعل وحقهما التأخري عنه+ 

  . ختصص مضمون مجلة النهي باجلار وارور

  

  

  ): ٩(الصورة

فاعل + مفعول به + نون التوكيد الثقيلة فعل مضارع مؤكد ب) ) + ال(أداة ي (مجلة ي 
أداة عطف + مجلة فعلية معطوفة + أداة عطف ) + مجلة فعلية مثبتة(صفة + موصوف 

تركيب مصدري حمول عن مجلة فعلية يف حمل جر حبرف جر + مجلة فعلية ) + الواو(
  . مجلة تعليلية+ حمذوف 

نفسك وهديت لرشدك أَنْ ترجع إىل احلق  وال يمنعنك قَضاٌء قضيته باألمس فراجعت فيه
  . فإنّ احلق ال يبطله شيء

  : والشكل اآليت يوضح بناء هذه اجلملة سطحاً

  مجلة ي +
                

  أداة ي  
)   ال(      

فعل مضارع      
  مؤكد     

  )مينعن(  

 مفعول به+

  )ك (  
 فاعل مضاف موصوف +

  )قضاء(
  أداة عطف + 
  )لواوا(

   

 ) مجلة فعلية(صفة +
                

  فعل ماض  

 )قضى(    
 فاعل    
   )ت    ( 

 مفعول به

)ـه(  
 جار وجمرور    +

  )باألمس(  

  أداة عطف + 
  )الفاء(        

   

  :مجلة فعلية معطوفة+
                

)٣٠٧( 



  

 

  فعل ماض
  )راجع(

 فاعل
 )تاء املخاطب(

 جار وجمرور
  )هاء الغائب+يف(

  مضاف بهمفعول  
  )نفس(     

  مضاف إليه
  )كاف املخاطب(

 :مجلة فعلية معطوفة+                        
                

  حرف عطف+ 
  )الواو(    

فعل ماض مبين+
)   هدي(للمجهول 

 نائب فاعل+
)ت(  

 جار وجمرور مضاف +
  )لرشد(

  مضاف إليه+ 
     )ك(  

                

+ل عن مجلة فعلية يف حمل جر باحلرف من تركيب مصدري موح  
  )أَنْ ترجع إىل احلق(

  مجلة تعليلية+         
   )فإن احلق ال يبطلُه شيء(    

  . والتقدير وال يمنعنك قضاُء قضيته باألمس من الرجوع إىل احلق

ضمري متصل والفاعل اسم يالحظ أنّ املفعول به يف مجلة النهي تقدم على الفاعل وجوباً ألنه 
  . كما ختصص الفاعل جبملة الصفة. ظاهر

جمرور حبرف جر حمذوف واجلار ) أن ترجع إىل احلق(كما يالحظ أن التركيب املصدري 
  . املؤكد بنون التوكيد الثقيلة) مينع(وارور متعلقان بالفعل املضارع 

ن هذا الكتاب يف القضاء ويالحظ طول مجلة النهي هنا، وهذا الطول مناسب للمقام؛ أل
  . والقضاء أصول حتتاج إىل تفصيل، والنهي هنا معلّل جبملة امسية مؤكدة بإنّ

  ): ١٠(الصورة 
حرف + مضاف إليه + ظرف مضاف + فاعل + فعل مضارع ) + ال(أداة ناهية : مجلة ي
+ مضاف إليه + ظرف مضاف + فعل حمذوف مع فاعله + أداة ي (مجلة ي + عطف
  ). ر وجمرورجا

  . ال تفَرقوا بني األخوين وال بني األم وولدها يف البيع

  : يوضح بناء هذه اجلملة سطحاً) أ(والشكل 

  أداة عطف+ مجلة ي                                                                                       +
                

  ) و(        مضاف إليه +   ظرف مضاف  + فاعل+  فعل مضارع     أداة ي  

)٣٠٨( 



  

 

  )األخوين(    )بني( )واو اجلماعة( )تفرق(   )   ال(      

  أداة عطف+ مجلة ي                                                                                       +
                

  أداة ي  
)   ال(      

فعل            

   (.....)  
 فاعل+  
  )......... ( 

  ظرف مضاف  +
  )بني(

مضاف إليه + 
  معطوف عليه 

  )األم(   

  ) و(       

 

                

 معطوف عليه مضاف+   
  )ولد(        

 مضاف إليه+   
  )ها(       

  جار وجمرور +   
   )يف البيع(  

  : يوضح بناء اجلملتني عمقاً) ب(والشكل 

  أداة عطف+ مجلة ي                                                                                       +
                

  أداة ي  
)   ال(      

فعل مضارع   

  )تفرق(   
 فاعل+  
 ) واو اجلماعة(

  ظرف مضاف  +
  )بني(

 مضاف إليه + 
  )األخوين(   

   )و(       

  أداة عطف+ مجلة ي                                                                                       +
                

  أداة ي  
)   ال(      

 مضارع فعل  

  تفرق(   
 فاعل+  
 ) واو اجلماعة(

  ظرف مضاف  +
  )بني(

مضاف إليه + 
  معطوف عليه 

  )األم(   

  ) و(       

 

                

 معطوف مضافاسم +   
  )ولد(        

 مضاف إليه+   
  )ها الغائبة(       

  جار وجمرور +   
   )يف البيع(  

يالحظ هنا مجلتان عطفت إحدامها على األخرى بالواو وقد حذف الفعل مع الفاعل يف 
ص مضمون اجلملة األوىل بالظرف ختص. اجلملة املعطوفة لداللة اجلملة املعطوفة عليها عليهما

  . املضاف إليه+ املضاف 

املضاف إليه املعطوف عليه + وختصص أيضاً مضمون اجلملة الثانية أيضاً بالظرف املضاف 
  . مع املعطوف

)٣٠٩( 



  

 

  

  

  

  

  

  يةاالستفهاماجلملة : الفصل الثالث

  : طلب املراد من الغري على جهة االستعالم وآالته على نوعني: ـ االستفهام ١

  : أمساء وحروف
  . اهلمزة وهل ال غري: فاحلروف

  : واألمساء على وجهني أيضاً
  : ظروف وأمساء
  . مىت، أيان: ظروف زمانية حنو: والظروف على قسمني

  . أين، أنى: وظروف مكانية حنو

  .)١(من، ما، كَم، كيف: وأما األمساء فهي

منها مخس مجل خرجت عن . املدروسةولقد ورد اثنتا عشرة مجيلة استفامهيةً يف الرسائل 
  . معىن االستفهام

                                                 
 .  ٢٨٦، ص٣كتاب الطراز، ج )١(

)٣١٠( 



  

 

وأدت مخس منهن وظيفة حنوية اثنتان وقعتا يف حمل نصب مفعول به ثان للفعلني سأَلَ، 
والرابعة يف حمل نصب مفعول . والثالثة يف حمل نصب مفعول به ثان للفعل ـ يعلَم. تسأَلُ

  . امية يف حمل نصببه للفعل كسب معطوف على حملها مجلة استفه

  ؟ )١(ـ وسألْت رسولكم أَعن رأي من مجيعكم كان ذلك١

  .؟ )٢(ـ واكْتب إيلَّ أين بلغك مجعهم ومن رأسهم الذي يلي مصادمتكم٢

  

  )٣(! ـ أما ذا اهللا يا خالد؟٤

  . )٤(ك بثواب عند اهللا يف عاجل رزقه وخزائن رمحتهفما ظنـ ٥

ا واقتسمناهم من كان يكون ملن يأيت بعدنا من ـ أرأيت لو أنا أخـذنا أهـلن٦
  .)٥(املسلمني؟

ـ وقد بلغين كتابكما تذكران أنكما عهدمتاين وأمر نفسي يل مهم، فما يدريكما وهذه ٧
  )٦(تزكية منكما يل؟

   )١(ـ وتسأالين كيف أنا عند ذلك؟٨

                                                 
 .  ، سياسي٤٧١الوثائق السياسية، جواب عمر على كتاب أيب عبيدة، ص )١(

 .  ، سياسي٤١٣الوثائق السياسية، كتاب آخر لعمر إىل سعد، ص )٢(

 .   د، وعظ وإرشا٣٥٢الوثائق السياسية، كتاب أيب بكر إىل خالد يعنفه، ص )٣(

 .   ، اجتماعي٤٢٨الوثائق السياسية، كتاب عمر إىل أيب موسى األشعري، ص )٤(

 .   ، اجتماعي٤٦٧الوثائق السياسية، جواب عمر إىل أيب عبيدة يف معاملة األرض املفتوحة، ص )٥(

 .   ، نصح وإرشاد٤٦٠الوثائق السياسية، كتاب عمر يف جواب كتاب أيب عبيدة ومعاذ، ص )٦(

)٣١١( 



  

 

، لينظر ـ فإنّ اهللا تعاىل فاتح، ومظهركم على عدوكم بالنصر وملتمس منكم الشكر٩
  ؟)٢(كيف تعملون

  . )٣(ـ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون؟١٠

جار + جار وجمرور ) خرب مقدم(مجلة امسية منسوخة ) + اهلمزة(أداة استفهام ): ١(الصورة 
  . اسم+ أداة حمولة عن الفعلية + مضاف إليه + وجمرور مضاف 

  وسألت رسولكم أعن رأيٍ من مجيعكم كان ذلك؟/ ١

  : يوضح بناء هذه اجلملة سطحاً) أ(شكل وال

 مجلة امسية منسوخة+ أداة استفهام     
                

    خرب مقدم  )  اهلمزة(  

 جار وجمرور 
 )عن رأي( 

جار وجمرور+
  مضاف

  ) من مجيع(

  مضاف إليه +
 )ميم اجلمع+كاف اخلطاف(

أداة حمولة + 
  عن الفعلية 

  )كان(   

  اسم+        
كاف + الم البعد  +ذا (

  )  بطااخل

  : يوضح بناء هذه اجلملة عمقاً) ب(الشكل 

 مجلة امسية منسوخة+ أداة استفهام     
                

أداة حمولة  )  اهلمزة(  
      عن الفعلية

  )كان(

 اسم+
   )ذلك(

 خرب +

  )عن رأي(
  جار وجمرور مضاف  +

  )من مجيع(   
  مضاف إليه+        

ميم + خاطبكاف امل(
  )  اجلمع

                                                                                                                                               
 . بق نفسهالسا )١(
 . ٤٠٤الوثائق السياسية، جواب أيب بكر على كتاب أيب عبيدة رضي اهللا عنما، ص  )٢(

  . ، سياسي٤٠٥الوثائق السياسية، وصية أيب بكر يف اسخالف عمر، ص )٣(

  

)٣١٢( 



  

 

تقدم اخلرب على األداة احملولة عن الفعلية مع امسها وهذا ) أ(يالحظ يف بناء السطح الشكل 
  . للعناية واالهتمام )١(التقدمي جائز

واجلملة ) من مجيعكم(املضاف إليه + ختصص مضمون اجلملة باجلار وارور املضاف 
سأل(للفعل  االستفهامية يف حمل نصب مفعول به ثان.(  

تقرير املسئول بارور أي اإلقرار بإمجاع املقاتلني على هذا الرأي يف : وداللةُ التركيب 
  . )٢(الزمن املاضي

  ): ٢(الصورة 

+ فاعل مضاف + مفعول به + فعل ماض ) + أداة استفهام أين(مفعول فيه : مجلة استفهامية
+ خرب مضاف موصوف ) + مبتدأ أمن(ة مجلة استفهامي+ أداة عطف ا لواو + مضاف إليه 
  ). مجلة موصولية(صفة + مضاف إليه 

  واكتب إيلّ أين بلغك مجعهم؟ ومن رأسهم الذي يلي مصادمتكم؟ /١

  : الشكل التايل يوضح بناء اجلملتني سطحياً

 أداة عطف            مجلة استفهامية معطوف عليها                                                             
                

 أداة استفهام 

  )٣( )أين(

 فعل ماض+ 

  )بلغ(
 مفعول به+
  )كاف اخلطاب(

  فاعل مضاف +

)مجع(  
  مضاف إليه+
+ هاء الغائب (

  )ميم اجلمع

  )الواو(

                   :                                                                     مجلة استفهامية معطوفٌة
                

نصفة +       مضاف إليه+خرب مضاف+   )١(م    

                                                 
 . ٢٢، ص١ومغين اللبيب، ج. ١/٦٠٦: انظر التصريح مبضمون التوضيح )١(

 . ٢٥، ص١اللبيب، جـومغين . ٢١٤، ص٢ج: انظر شروح التلخيص )٢(

)٣( ا عن املكان، انظر حول هذه املسألة: أين ٤/٢٣٥: الكتاب: يستفهم  . 

)٣١٣( 



  

 

 موصوف  )مبتدأ(

)رأس(  
ميم+هاء الغائب(

  )اجلمع
  )الذي يلي مصادمتكم(

على الفعل مع الفاعل واملفعول وجوباً؛ ) أين(يالحظ يف اجلملة األوىل تقدم املفعول فيه 
  . هام وأمساء االستفهام هلا الصدارة يف اجلملةوذلك ألن املفعول فيه اسم استف

كما يالحظ تقدم املفعول به على الفاعل وجوباً؛ ألن املفعول به ضمري متصل والفاعل اسم 
  .ظاهر

  .وداللة التركيب طلب تعيني مكان جتمع األعداء يف الزمن املستقبل

  . اجلملة فهي يف حمل رفع مبتدأ ويالحظ يف اجلملة الثانية أنّ أداة االستفهام ركْن أساسي يف

  . يف الزمن املستقبل. طلب تعيني اسم قائد جيش األعداء: وداللة التركيب

  ): ٣(الصورة 

لفظ (خرب ) + اسم إشارة(اسم+ ما النافية + أداة استفهام اهلمزة (منادى به مجلة استفهامية 
  . منادى علم) + ياء(أداة نداء ) + اجلاللة

  ! خالد؟أماذا اهللا يا / ١

  : يوضح بناء هذه اجلملة سطحاً) أ(الشكل 

  منادى به مجلة استفهامية                                                                    
  منادى +أداة نداء           + مجلة امسية منفية                                          + حرف استفهام     

                

ما النافية العاملة  ) اهلمزة(
  )ليس(عمل 

 اسم+
  )ذا(  

 خرب +

  )اهللا(  
  )خالد(  )يا(   

                                                                                                                                               
)١( نعند النحاة اسم لالستفهام عن العاقل، انظر حول : م)ن٢/٤٠٨: ، الكتاب)م  . 

)٣١٤( 



  

 

  : يوضح بناء هذه اجلملة عمقاً) ب(والشكل 

                

  أداة نداء 
  )يا(

 منادى+    

  )خالد(
  )مجلة استفهامية(منادى به+ 

  )أماذا اهللا؟(       

     

قد تقدم على كلٍ من أداة النداء واملنادى ) اجلملة االستفهاميةهو (يالحظ أنّ املنادى به و 
  . وإنما قدم املنادى به للتحذير والتخويف. وحقه التأخري عنهما

وداللة التركيب محل املنادى على اإلقرار مبا يعرفه أي طلب اإلقرار من غري سبق جهل 
خالد ال ينكر هذا األمر ولكن  بطبيعة احلال. اإلقرار بالواجب املكلف به القائد املسلم

األخبار اليت وصلت إىل أيب بكر عن خالد تفيد انشغال خالد عن أمور من يتواله من اجليش 
  . اإلسالمي

  . ذا اُهللا يا خالد: إذ املراد: واهلمزة هنا للتقرير

  . )١(ألنّ نفي النفي إثبات، فاهلمزة فيه للتقرير مبا دخله النفي ال للتقرير باالنتفاء

  . )٢(وملكانة خالد املعروفة بني املسلمني، جاء التوبيخ على شكل تقرير

  ): ٤(الصورة

                                                 
 .  ٤١، ص٢بغية اإليضاح لتلخيص علوم املفتاح، جـ )١(

  /  .  ٢ج: ، شروح التلخيص٤١، ص٢فتاح، جانظر بغية اإليضاح لتلخيص علوم امل )٢(

كما . أليس اهللا بكاف عبده؟ للتقرير، مبا دخله النفي، وعلى هذا يصح أن يقال أن اهلمزة فيه للتقرير(
فُعلم أن التقرير ليس جيب أن يكون مبا دخلت عليه اهلمزة، بل مبا يعرفه ... يصح أن يقال أا لإلنكار
 .  ١/٢٤ج: مغين اللبيب). دخلت عليه اهلمزة من إثباتاملخاطب من الكالم الذي 

)٣١٥( 



  

 

ظرف مكان + جار وجمرور + مضاف إليه + مبتدأ مؤخر مضاف ) + اسم استفهام(خرب 
+ مضاف إليه مضاف + جار وجمرور مضاف معطوف عليه + مضاف إليه + مضاف 

  . مضاف إليه+مضاف إليه مضاف + اسم معطوف مضاف + حرف عطف + مضاف إليه 
  فما ظنك بثوابٍ عند اِهللا يف عاجل رزقه وخزائن رمحته؟

  : والشكل اآليت يوضح بناء هذه اجلملة سطحاً
                

  خرب مقدم
  ) ما(   

مبتدأ مؤخر 
  )ظن(مضاف 

 مضاف إليه+
  )كاف اخلطاب(  

  جار وجمرور+

  ) بثوابٍ(   
  ظرف مضاف

  )عند(
  ه مضاف إلي+ 

  )اهللا(
  

                

 جار وجمرور  مضاف+

  )يف عاجل(    
مضاف إليه+

  )رزق(مضاف 
 مضاف إليه+

  ) ـه(     

  أداة عطف + 

  ) الواو(
  اسم معطوف مضاف+ 

  ) خزائن(

  
                

 )مضاف(مضاف إليه +
  )رمحة(          

 مضاف إليه+
  )ـه(      

     

اً؛ ألنه اسم استفهام وأمساء االستفهام هلا الصدارة يف يالحظ تقدم اخلرب على املبتدأ وجوب
  . اجلملة

  . كما يالحظ أنّ املبتدأ مصدر مضاف إىل فاعله
  . ختصص مضمون اجلملة باجلار وارور

طلب تصور عظم الثواب من اهللا يف اآلخرة ملن حترى بالعدل بني الناس يف : وداللة التركيب

  .  القضاء

  ): ٥(الصورة 

مجلتا الشرط (مفعول به + فاعل + فعل ماضٍ + مجلة فعلية + (ستفهام اهلمزة أداة ا
+ كان الزائدة ) + من مبتدأ(اسم استفهام ) جواب الشرط(مجلة استفهامية ) + واجلواب

  . )مجلة موصولية( خرب جار وجمرور+ اسم ) + يكون( فعليةأداة حمولة عن ال

)٣١٦( 



  

 

  من كان يكون ملن يأيت بعدنا من املسلمني؟ سمناهم تأرأيت لو أنا أخذنا أهلها واق

  : الشكل اآليت يوضح بناء هذه اجلملة سطحاً

   .مجلة فعلية مثبتة+أداة استفهام   

                

 فعل ماض   )اهلمزة(  
  )رأى(   

 فاعل+  
  )تاء املخاطب( 

  مفعول به+          

  ) مجلتا الشرط واجلواب(    

  

   

  لة فعليةمج+        أداة شرط+ 
                

 فعل ماض    ) لو(  
  (......)  

 فاعل+
  )....(  

  املؤكدةأَنْ+

  
  اسم 

  )الناء الدالة على الفاعلني(

  

 معطوف عليها خرب مجلة فعلية+
                

  فعل ماضٍ
  ) أخذ( 

 فاعل+       
  )الناء الدالة على الفاعلني(

  مفعول به مضاف+     
  )أهل(          

  مضاف إليه 

  )هاء الغائبة(
  
 

  

  مجلة فعلية+ أداة عطف       + 
                

 فعل ماض    ) الواو(  
  )اقتسم(  

 فاعل+     
 )الناء الدالة على الفاعلني(
  

  مفعول به
  )ميم اجلمع+ هاء الغائب (

  

 )مجلة استفهامية(جواب الشرط 
                

 اسم استفهام مبتدأ   
  النفيمشربة مبعىن)من(

 كان+
  ) الزائدة(

  اسم+        أداة حمولة على الفعلية+

  .)…)              (يكون(      
  خرب جار وجمرور+

 )ملن يأيت بعدنا من املسلمني(

  

)٣١٧( 



  

 

الشرط  وجواب )١()لو ثبت أخذنا أهلها واقتسامهم(حمذوف تقديره يالحظ أنّ فعل الشرط 
والتركيب ... ستفهام عن معناه احلقيقي إىل النفي ها خرج االوفي. مجلة امسية استفهامية
  : الداليل جلملة الشرط

: جواب منفي وبذلك تكون الداللة الشرطية يف هذه الصورة هي + شرط مثبت + لو 
  . امتناع اجلواب لوجود الشرط

طلب تصور ما ) أخربين(خرج معناه إىل األمر مبعىن ... واالستفهام يف قوله أرأيت لو أنا 
  . حدث يف املستقبل مترتباً على أفعال املاضيسي

  

  

  ): ٦(الصورة 

  . مجلة حالية) + مجلة فعلية مثبتة(خرب ) + مبتدأ(ـ ) ما(أداة استفهام 

فما يدريكما وهذه . وقد بلغين كتابكما تذكران أنكما عهدمتاين وأمر نفسي يل مهم# 
  تزكية منكما يل؟

  : طحاًوالشكل اآليت يوضح بناء هذه اجلملة س

  

  خرب مجلة فعلية مثبتة+         مبتدأ+ 
                

                                                 
وذهب املربد والزجاج والكوفيون إىل أنّ ما : (١/٢٩٨ج: انظر حول هذه املسألة مغين اللبيب )١(

ورجح بأن .. والفعل مقدر بعدها ) ّ ومعموليها فيؤول مبصدر مرفوع على الفاعلية  بعدها إذا كان أن
  . ٤١٩، ٤/٤١٧: التصريح مبضمون التوضيح) بالفعلفيه إبقاء لو على االختصاص 

   

)٣١٨( 



  

 

) ما(  
  االستفهامية

 فعل مضارع  
  )يدري(  

 فاعل+     
      ).......(  

  مفعول به+
  )كما(

  مجلة حالية +
  )وهذه تزكية منكما يل (

عماق الوحدة يالحظ أنّ الفاعل يف مجلة اخلرب مل يظهر يف بناء السطح دلَّ عليه يف بناء األ
  ). هو(مما يشري إىل أنه مفرد مذكر غائب ) يدري(الصرفية الياء يف أول الفعل 

وهنا امتنع محل . استبعاد معرفتهم بشخصيته إىل درجة إصدار هذا احلكم: وداللة التركيب
االستفهام على حقيقته؛ ألن اجلملة احلالية تنايف احلمل على االستفهام احلقيقي فكان البد 

محله على معىن يناسب املقام ليحملَ عليه واملناسب هنا استبعاد معرفتهم بشخصية  من
وهذه تزكية منكما يل، ألن اإلنسان العاقل . املعرفة اليت ختوهلم إصدار هذا احلكم بدليل قوله

إرضاء اهللا بالعدل بني : إذا اهتم بأمر نفسه حرص على سالمتها ومن احلرص على سالمتها
  . ريه من األعمال الصاحلةالناس وغ

  

  

  

  ): ٧(الصورة 

  . مضاف إليه+ ظرف مضاف + مبتدأ مؤخر ) + اسم استفهام(خرب مقدم : مجلة استفهامية

  وتسأالين كيف أنا عند ذلك؟ # 

  : والشكل اآليت يوضح بناء هذه اجلملة سطحاً
 

  

                

  خرب مقدم
  ) كيف(

 مبتدأ        
  )أنا(        

 افظرف مض+
  ) عند(
  

  مضاف إليه
  )كاف اخلطاب+ الم البعد + ذا (

  

)٣١٩( 



  

 

  . تقدم اخلرب وجوباً على املبتدأ؛ ألنه اسم استفهام وأمساء االستفهام هلا الصدارة

  . املضاف إليه+ ختصص مضمون اجلملة بالظرف املضاف 

  . واجلملة االستفهامية يف حمل نصب مفعول به ثان للفعل سأل

السؤال عن حال اخلليفة عمر عند ما يتوىل أمر هذه األمة يقعد بني يديه  على: ودلّ التركيب
  . الشريف والوضيع والعدو والصديق يف الزمن املستقبل

  ): ٨(الصورة

  . فاعل+ فعل مضارع ) + حال(اسم استفهام 

فإنّ اهللا تعاىل فاتح لكم، ومظهركم على عدوكم بالنصر وملتمس منكم الشكر؛ لينظر # 
  . ون؟كيف تعمل

  : والشكل اآليت يوضح بناء هذه اجلملة سطحاً

                

حال اسم 
 ) كيف(استفهام

 فعل مضارع       
  )تعمل (           

 فاعل +
  )  واو اجلماعة(

    

؛ ألنَّ احلال اسم استفهام وأمساء )١(يالحظ تقدم احلال على الفعل مع الفاعل وجوباً
  . لةاالستفهام هلا الصدارة يف اجلم

  ...السؤال عن حاهلم بعد فتح اهللا هلم وإظهارهم على عدوهم: وأفاد التركيب

  ): ٩(الصورة

  . فاعل+ فعل مضارع + مضاف إليه + مضاف ) أي(مفعول مطلق 

                                                 
 .  ٢٥٢قطر الندى وبل الصدى، ص: انظر  )١(

)٣٢٠( 



  

 

  . وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون# 

  : الشكل اآليت يوضح بناء هذه اجلملة سطحاً

                

 مفعول مطلق مضاف 

      )١() أي(  

 مضاف إليه     
  )منقَلَبٍ(      

  فعل مضارع +
  ) ينقلب(   

  فاعل         
  )واو اجلماعة(    

  

  .)٢( ))وسيعلم الذين ظلموا أي منقلبٍ ينقلبون: ((هذه اجلملة اقتباس من قوله تعاىل

عول املطلق اسم وجوباً عل الفعل مع الفاعل ؛ألن املف) أي(يالحظ تقدم املفعول املطلق 
  . استفهام وأمساء االستفهام هلا الصدارة يف اجلملة

للفعل يعلم واجلملة االستفهامية يف حمل نصب مفعول به ثان .  

  . )٣(خرج االستفهام يف هذا املوضع إىل معىن الوعيد: وداللة التركيب

  اجلملة الندائية: الفصل الرابع

  : النداء

أو إحدى أخواا، وداللة النداء ) يا(اب أدعو؛ وهو هو طلب اإلقبال حبرف نائب من  
وهو فعل مضارع ال أمر ولكن ) أدعو(على الطلب التزامية؛ ألنه مبقتضى تعريفه يف معىن 

                                                 
)١( املشاركني يف أمرٍ يشملهما: أي ز أحدا مييتفيد السؤال عم .١/١٢٦الكتاب، : انظر حول أي ،
٤١١، ٤٠٨، ٢/٣٨٩  . 
 .  ٢٢٧: القرآن الكرمي، سورة الشعراء، آية رقم )٢(

 .  ٢٩٠لصباحي، البن فارس، صا )٣(

)٣٢١( 



  

 

إنه جمرد تنبيه ال : الدعاء يتضمن طلب اإلقبال، فلهذا جعل النداء من أقسام الطلب، وقيل
  . )١( )التزاماً(الطلب مطابقة ال  إنه مبعىن أَقْبِلْ، فيدل على: طلب فيه، وقيل

  : أركان النداء ثالثة

  . منادى به+ منادى + أداة النداء   

  . وهذا هو الترتيب األصلي

  : ثالث عشرةَ مجلة منها: بلغ عدد اجلمل الندائية الواردة فيما حللت من الرسائل

  . )٢(وفزارة ـ يا خالد سر حنو طليحة بن خويلد األسدي ومن معه من بين أسد وغطفان١

يا خالد فإين قد أمرتك باجلد يف أمر اهللا، وااهدة ملن توىل عنه إىل غريه، : ـ أما بعد٢
  . )٣(ورجع عن دين اإلسالم واهلدى إىل الضاللة والردى

٣العزاء عن املسلمني: ـ أما بعد الوليد فإنك فارغ القلب خشن إذْ قد اعتكفت . )٤(يا بن
تك ألف ومائتا رجل من املسلمني منهم سبعمائة رجل من حفظة على النساء وبفناء بي

  . )٥(القرآن

  . )١(ـ أماذا اهللا يا خالد٤

                                                 
 .   ٢/٥١بغية اإليضاح لتلخيص املفتاح يف علوم البالغة، تأليف عبد املتعال الصعيدي، ج )١(

 .   ، سياسي٣٤٦الوثائق السياسية، كتاب أيب بكر إىل عامة بين أسد، ص )٢(

     .، سياسي٣٤٨الوثائق السياسية، كتاب أيب بكر إىل خالد عن مسيلمة الكذاب، ص )٣(

   

 . ، سياسي٣٥٢الوثائق السياسية، كتاب أيب بكر إىل خالد يعنفه، ص )٤(

 .   ، سياسي٣٥٢الوثائق السياسية، كتاب أيب بكر إىل خالد يعنفه، ص )٥(

)٣٢٢( 



  

 

ـ فثقوا عباد اهللا مبوعود اهللا، وأطيعوه فيما فُرِض عليكم وارغبوا يف اجلهاد رمحكم اهللا ٥
  .)٢(واألوالد وإن عظُمت فيه املُؤنةُ وبعدت فيه املشقة وفُجِعتم فيه باألموال واألنفس

  . )٣(ـ وعهدي إليك يا خالد أن نتقي اهللا وحده ال شريك له٦

ـ فسارعوا عباد اهللا إىل فريضة ربكم وإىل إحدى احلسنني، إما الشهادة وإما الفتح ٧
  . )٤(والغنيمة

  . )٥(ـ أيها الناس، إين بعثت عمايل هؤالء والة باحلق عليكم٨

  : الصورة األوىل

  )مجلة أمرية(منادى به ) + علم(نادى م) + ياء(أداة نداء 

  .يا خالد سر حنو طليحة بن خويلد األسدي ومن معه من بين أسد وغطفان وفزارة: أما بعد

  : ويوضح الشكل اآليت بناء هذه اجلملة سطحاً وعمقاً

                

  ادى بهمن+                               منادى+       أداة نداء 
                                                                                                                                               

 . ، اجتماعي٣٥٢الوثائق السياسية، كتاب أيب بكر  إىل خالد يعنفه،  )١(

، ٣٧٦عه باليمامة يسريهم إىل العراق، صالوثائق السياسية، كتاب أيب بكر إىل خالد ومن م )٢(
 . سياسي

 .  ، نصح وإرشاد٣٤٨الوثائق السياسية، كتاب أيب بكر إىل خالد عن مسيلمة الكذاب، ص )٣(

 . ، سياسي٣٩٩كتاب أيب بكر إىل أهل اليمن يف جهاد الروم ، ص )٤(

  . الوثائق السياسية، كتاب عمر إىل غابة عتبة بن عكرمة )٥(

  

   

)٣٢٣( 



  

 

د األسدي ومن معه من بين أسد يلسر حنو طليحة بن خو(  )خالد(       ) ياء( 
  )وغطفان وفزارة

  .منادى به+ منادى +أداة نداء: يالحظ يف هذه اجلملة أنه الْتزِمِ الترتيب األصلي جلملة النداء

فهو . كما يالحظ أن املنادى به مجلة أمرية غري معلّلة ويف عدم تعليلها ما جيعل املعىن أقوى
من خليفة املسلمني إىل قائد اجليش خالد ومن معه الذين سوف يقابلون هذا األمر أمر 

إذ يسارع إىل التنفيذ . بسرعة اإلجابة، ألن هذا دأب املسلم ااهد يف مثل هذه املواقف
  . ومجلة النداء ابتدائية ال حمل هلا من اإلعراب. دون انتظار تعليل أو تربير األمر

  ): ٢(الصورة 

مجلة امسية مثبتة مؤكدة، اخلرب فيها مجلة فعلية (منادى به ) + علم(منادى ) + يا(داء أداة ن 
  ). مثبتة مؤكدة بقد

يا خالد فإين قد أمرتك باجلد يف أمر اهللا، وااهدة ملن توىل عنه إىل غريه، ورجع : أما بعد
  . عن دين اإلسالم واهلدى إىل الضاللة والردى

  

  

  : هذه اجلملة سطحاً والشكل اآليت يوضح بناء

                

  أداة نداء 
  ) يا(  

 منادى+     
  )خالد(      

  منادى به+                              
فإين قد أمرتك باجلد يف أمر اهللا، وااهدة ملن توىل عنه إىل (

  )غريه، ورجع عن دين اإلسالم واهلدى إىل الضاللة والردى

  . ال حمل هلا من اإلعراب؛ ألا معترضة بني الشرط وجوابه يالحظ أن اجلملة الندائية

  ): ٣(الصورة 

)٣٢٤( 



  

 

مجلة امسية مثبتة (منادى به ) + مضاف إليه+ منادى مضاف (منادى ) + يا(أداة نداء 
  ). مؤكدة

العزاء عن املسلمني: أما بعد الوليد فإنك فارغ القلب خشن إذْ قد اعتكفت على . يا بن
  .ألف ومائتا رجل من املسلمني منهم سبعمائة رجل من حفظة القرآن النساء وبفناء بيتك

  : والشكل اآليت يوضح بناء هذه اجلملة سطحاً وعمقاً

                

 أداة نداء 
  ) يا(  

  افمنادى مض+ 
  )بن(      

 مضاف إليه+
  )الوليد(   

  منادى به+                              
 إذْ قد. ن العزاء عن املسلمنيقلب خشفإنك فارغ ال(

اعتكفت على النساء وبفناء بيتك ألف ومائتا رجل من 
  )املسلمني منهم سبعمائة رجل من حفظة القرآن

يا (يالحظ أنّ املقام مقام تعنيف خلالد؛ لذا فإن أبابكر مل يناده بامسه كما يف بقية الرسائل 
  ). يابن الوليد(وإمنا قال ) خالد

  

  

  ): ٤(الصورة 

خرب ) + اسم إشارة(مبتدأ + ما النافية ) + أداة استفهام اهلمزة(منادى به مجلة استفهامية 
  ). علم(منادى ) + يا(أداة نداء ) + لفظ اجلاللة(

  .)١(!أماذا اُهللا يا خالد؟

  ): ٥(الصورة 

                                                 
 . ٣١٦، ٣١٥حتليل هذه اجلملة يف مبحث اجلملة االستفهامية، ص انظر )١(

)٣٢٥( 



  

 

أداة + مجلة أمر + أداة عطف + منادى معرفة بدون أداة نداء ) + مجلة أمر(منادى به 
  . مجلة دعائية+ مجلة أمر + طف ع

  . فثقوا عباد اهللا مبوعود اهللا، وأطيعوه فيما فرض عليكم وارغبوا يف اجلهاد رمحكم اهللا

  : يوضح بناء هذه اجلملة سطحاً) أ(الشكل 

  

 مضاف إليه  جار وجمرورمضاف+مضاف إليه    + منادى مضاف      .      +منادى به مجلة أمرية معطوف عليها
                  

  فعل أمر
  )ثق(

 فاعل
  )واو اجلماعة(

 )عباد(أداة نداء       
 (....)  

  )اهللا)       (مبوعود(        )اهللا(   

 )معطوفة على مجلة فثقوا(مجلة أمرية        أداة عطف 
                

 فعل أمر      )الواو(
  )أطيع(      

 فاعل+     
  )واو اجلماعة(      

  مفعول به+
  )ئبهاء الغا(

   جار وجمرور مجلة موصولية+
  ) فيما فُرِض عليكم(

 )معطوفة(مجلة أمرية        أداة عطف 
                

 فعل أمر      )الواو(
  )أرغب(      

 فاعل+     
  )واو اجلماعة(      

  جار وجمرور+
  )يف اجلهاد(

   مجلة دعائية+
  ) رمحكم اهللا(

  : يوضح بناء اجلملة عمقاً) ب(والشكل 

                

  أداة نداء  
  ) يا(    

 منادى
  مضاف إليه+مضاف
  )عباد اهللا(

 منادى به+
  )مجلة أمرية معطوف عليها(

  )ثقوا مبوعود اهللا(

  مفعول به+
  )هاء الغائب(

  أداة عطف+
  )الواو(

  
                

 مجلة أمرية معطوفة+
  )وأطيعوه فيما فرض عليكم(

أداة عطف+     
  )الواو(          

  مجلة أمرية معطوفة+
  )وارغبوا يف اجلهاد(

   مجلة دعائية+
  ) رمحكم اهللا(

)٣٢٦( 



  

 

جار وجمرور + فاعل + فعل أمر (اجلملة األوىل : يالحظ أنّ املنادى به ثالث مجل أمرية
اجلار (اكتنفت املنادى فتقدم عليه فعل األمر والفاعل، وتأخر عنه ) مضاف إليه+ مضاف 

  ). هاملضاف إلي+ وارور املضاف 

) الواو(ويالحظ أن اجلملتني الثانية والثالثة قد عطفتا على اجلملة األوىل بأداة العطف 
  . اكتنفت اجلملة األمرية األوىل املنادى يف حني تأخرت الثانية والثالثة عنه

املوقف اللغوي لتركيب . دلّ عليهما يف بناء األعماق. ومل تظهر أداة النداء يف بناء السطح
  . ذي يعتمد على األداة يف تأدية وظيفة النداءالنداء ال

  . )١(؛ ألا أم الباب، فال يقدر عند احلذف غريها)يا(واألداة هي

  ): ٦(الصورة 

+ منادى + أداة نداء + جار وجمرور + مضاف إليه + مبتدأ مضاف (منادى به مجلة امسية 
  ). تركيب مصدري حمول عن مجلة فعلية(خرب 

  . خالد أن تتقي اهللا وحده ال شريك لهوعهدي إليك يا # 

  : يوضح بناء اجلملة سطحاً) أ(الشكل 

                

 مبتدأ مضاف
  )عهد(    

 مضاف إليه+
  )ياء املتكلم(

 جار وجمرور
  )إليك(   

  أداة نداء+
   )يا(     

 أن تتقي اهللا(خرب+      منادى علم+
 )وحده ال شريك له        )خالد( 

                                                 
  .   ٤/٦ج: أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك: انظر )١(

  

   

)٣٢٧( 



  

 

ى به مجلة امسية قد اكتنفت أداة النداء واملنادى، حيث تقدم عليهما املبتدأ يالحظ أن املناد
تركيب مصدري حمول عن مجلة فعلية (املضاف إليه، وتأخر عنهما اخلرب وهو + املضاف 

  ). أن تتقي اهللا وحده ال شريك له(

  : يوضح بناء هذه اجلملة عمقاً) ب(والشكل 

                

  أداة نداء  
  )يا(    

 ادى علممن+
  )خالد(

  ) مجلة امسية خربية مثبتة(منادى به          
  خرب +        جار وجمرور  مضاف إليه +مبتدأ مضاف        
 )أن تتقي اهللا وحده ال شريك له( )  إليك(    )      ياء املتكلم(  )      عهد(  

  ):٧(الصورة 
  ). مضاف إليه+ أداة نداء مضاف  منادى بدون+ مجلة أمرية اكتنفت املنادى (منادى به  

إما الشهادة،وإما الفتح :فسارعوا عباد اهللا إىل فريضة ربكم، وإىل إحدى احلسنني# 
  . والغنيمة

  : يوضح بناء اجلملة سطحاً) أ(الشكل 
 

  

                

  منادى به
  )فسارعوا(

 أداة نداء
(......)  

 منادى مضاف     
  )عباد(       

  مضاف إليه 
  )اهللا(

  جار وجمرور مضاف + 
  )إىل فريضة(

 

                

مضاف إليه + 
  )رب(مضاف

 مضاف إليه+   
  )ميم اجلمع+ كاف اخلطاب (

 أداة  عطف+
  )الواو(

  جار وجمرور+ 
  )وإىل إحدى(

  مضاف إليه
  ) احلسنني(

  

  : يوضح بناءها عمقاً) ب(والشكل 
                

  أداة نداء  + 
  )يا(

 )مضاف(منادى+ 
  )عباد(       

  مضاف إليه+
  )اهللا(

  منادى به+ 
فسارعوا إىل فريضة ربكم وإىل إحدى (

  )احلسنني إما الشهادة وإما الفتح والغنيمة

)٣٢٨( 



  

 

املوقف اللغوي لتركيب النداء، ) ب(دلَّ عليها يف ) أ(يالحظ أنّ أداة النداء مل تظهر يف  
  . والذي يعتمد على األداة يف تأدية وظيفة النداء

املنادى، فتقدم الفعل مع الفاعل + اجلملة األمرية قد اكتنفت أداة النداء : ا أنَّ املنادى بهكم
املضاف إليه وأداة العطف واجلار وارور + عليهما وتأخر عنهما اجلار وارور املضاف 

  ). أ(املضاف واملضاف إليه املعطوف على السابق كما يتضح يف الشكل 

مجلة امسية مؤكدة اخلرب (منادى به + صفة + وف األداة موصوف منادى حمذ): ٨(الصورة 
  ). فيها مجلة فعلية

  . أيها الناس، إني بعثت عمايل هؤالء والةً باحلق عليكم: فقال

  : يوضح بناء اجلملة سطحاً) أ(الشكل 

                

  أداة نداء
 (.....)  

 منادى موصوف+
) هاء التنبيه+ أي(  

  صفة +
  )الناس(

  منادى به مجلة مؤكدة+    
  )إين بعثت عمايل هؤالء والةً باحلق عليكم(

   

  : يوضح بناء اجلملة عمقاً) ب(الشكل 

                

  أداة نداء
  )يا( 

 منادى موصوف+
  )أيها(     

  صفة +
  )الناس(

  منادى به مجلة مؤكدة+      
  )إين بعثت عمايل هؤالء والةً باحلق عليكم(

   

املوقف اللغوي لتركيب النداء الذي ) ب(دلَّ عليها يف ) أ(لنداء مل تظهر يف يالحظ أنّ أداة ا
  . يعتمد على األداة يف تأدية وظيفة النداء

  اجلملة الدعائية: الفصل اخلامس
)٣٢٩( 



  

 

  . )١(هو الرغبة إىل اهللا عز وجل: الدعاء

وخروج النهي ويف هذا الباب أتناول اجلملة االمسية والفعلية اللتني خرجتا إىل معىن الدعاء 
  . واألمر إىل الدعاء

. بلغ عدد اجلمل اخلربية االمسية املثبتة اليت خرجت إىل معىن الدعاء تسعاً وأربعني مجلة
  . واجلمل االمسية املؤكدة اليت خرجت إىل معىن الدعاء مخس مجل

  :عىن الدعاءملة االمسية اخلربية اخلارجة إىل ماجل

  . )٢(ـ سالم عليكم١

  . )٣(منِ اتبع اهلدى ـ سالم على٢

  . )٤(ـ احلمد ِهللا رب العاملني٣

  . )٥(ـ والسالم على عباد اِهللا املؤمنني٤

ـ ورمحة اهللا على أيب بكر، القائل باحلق، واآلمر بالقسط واآلخذ بالعرف والرب الشيم، ٥
  . )٦(والسهلِ القريب

  . )٧(ـ فإنا ِهللا وإنا إليه راجعون٦

                                                 
 .    ١٤/٢٥٧لسان العرب، ج: انظر )١(
 . ، سياسي١٩٢الوثائق السياسية، كتاب عمر إليهم قبل، إجالئه إياهم من جنران، ص)٢(
 . ، سياسي٣٤١ بكر إىل كفار صنعاء، صالوثائق السياسية، كتاب أيب )٣(
 . ، سياسي٣٤٢الوثائق السياسية، مكاتبة بني عبد اهللا بن عبد اهللا املداين وأيب بكر، ص )٤(
 . ٣٤٨الوثائق السياسية، كتاب أيب بكر إىل عامة بين أسد، ص )٥(

 . ٤٥٩ر، صالوثائق السياسية، كتاب عمر إىل أيب عبيدة بن اجلراح خمرباً بوفاة أيب بك )٦(

 .٤٥٩الوثائق السياسية، كتاب عمر إىل أيب عبيدة بن اجلراح خمرباً بوفاة أيب بكر، ص )٧(
)٣٣٠( 



  

 

  . )١(س له نفاد وال حيصى له تعدادـ فاحلمد هللا محداً لي٧

  . )٢(ـ فاذهبا فاجهدا علي جهد كما، ال أرعى اهللا عليكما إن أرعيتما٨

  ): ١(الصورة : النمط األول
  . ورد هذا النمط ذه الصورة مرة واحدة) جار وجمرور(خرب + مبتدأ نكرة 
  . سالم عليكم

  : والشكل اآليت يوضح بناء هذه اجلملة سطحاً وعمقاً

                

  مبتدأ
)سالم(  

 خرب  جار وجمرور+              
  )ميم اجلمع+ كاف اخلطاب + على (

   

  . يالحظ تطابق بناء السطح مع بناء األعماق يف هذا النمط

  . )٣(ويالحظ أن املبتدأ نكرة سوغ االبتداء ا الدعاء

  . )٤(دلّ هذا التركيب على ثبات السالم للمدعو هلم

  . عمر عرِف من خالل السياق :الداعي

  . اهللا ومل يظهر يف  اللفظ ولكن معروف من خالل السياق: املدعو
                                                 

 . ، سياسي٤٦٩الوثائق السياسية، كتاب عمر يف جواب كتاب أيب عبيدة السالف، ص )١(
، الوثائق السياسية، إقطاع أيب بكر لعيينة بن حصن األقرع بن حابس ومنع عمر بن اخلطاب منه )٢(
 . ، اجتماعي٣٧٥ص

، " ) من النكرة جيري جمرى ما فيه األلف والالم من املصادر واألمساء"هذا باب : ((انظر الكتاب  )٣(
 . ١٩٠،  ص١وشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، جـ. ٣٣٤ـ  ٣٣٠، ص١ج
حممود بن عمر أبو القاسم جار اهللا :، وعيون األقاويل، يف وجوه التأويل الكشاف عن حقائق الترتيل)٤(

) دار الكتاب العريب: بريوت(مصطفى حسني أمحد : ج،رتبه ضبطه وصححه ٤عمر الزخمشري، 
 . ٤٠١، ص٤جـ

)٣٣١( 



  

 

  . السالم: املدعو به

  ). النجرانيون(ضمري املخاطبني ارور بالالم : املدعو هلم

  . ويالحظ أنّ هذا التركيب خربي مثبت خرج إىل معىن الدعاء وهي مجلة دعائية باخلري

  ): ٢(الصورة  :النمط الثاين

  ) مجلة موصولية(خرب جار وجمرور + مبتدأ نكرة 

  . ورد هذا النمط ذه الصورة ثالث مرات يف الرسائل املدروسة
  . سالم على من ابتع اهلدى

  : يوضح بناء هذه اجلملة سطحاً) أ(والشكل 
 

  

                

  مبتدأ 
  )سالم(

 )مجلة موصولية(خرب جار وجمرور
  ) اهلدىعلى من اتبع (

 

                

 ضمري املوصول    
       )نم(  

  فعل ماض+
  )اتبع(

  فاعل +        
      (........)  

  مفعول به
  ) اهلدى(

  : يوضح بناء هذه اجلملة عمقاً) ب(والشكل 
 

  

                

  مبتدأ 
  )سالم(

 )مجلة موصولية(خرب جار وجمرور
  ) على من ابتع اهلدى(

 

                

 ري املوصولضم    
       )نم(  

  فعل ماض+
  )اتبع(

  فاعل +        
  )هو(      

  مفعول به
  ) اهلدى(

)٣٣٢( 



  

 

يالحظ أنّ الفاعل مل يظهر يف بناء السطح يف اجلملة املوصولية دلَّ عليه يف بناء األعماق 
ى وهو العائد عل) هو(مما يشري إىل أنه مفرد مذكر غائب ) اتبع(الوحدة الصرفية صيغة الفعل 

  . ضمري املوصول

عبر باجلملة االمسية الدالة على الثبوت وهو ثبوت السالم ملن اتبع اهلدى ففيها ترغيب يف 
الثبات على اإلميان وعدم االرتداد وفيه حتذير ملن ارتد عن اإلسالم بعدم السالم واألمان يف 

  . الدنيا واآلخرة مبشيئة اهللا

  . أبو بكر عرف من خالل السياق: الداعي

  ). معروف من خالل املقام(اهللا ـ عز وجل ـ : املدعو

  . السالم: املدعو به 

  . من اتبع اهلدى: املدعو هلم

ويالحظ أن هذه العبارة مجلة امسية خرجت إىل معىن الدعاء وجاءت مناسبة حلال من بعث 
  . إليهم أبوبكر رسائله من املرتدين

  . واملبتدأ نكرة سوغ االبتداء ا كُوا دعاًء

  ): ٣(الصورة : النمط الثالث

  مضاف إليه + عطف بيان مضاف ) جار وجمرور(خرب + مبتدأ معرف بأل 

  . احلمد ِهللا رب العاملني

  : والشكل اآليت يوضح بناء هذه اجلملة سطحاً وعمقاً

                

 لمبتدأ معرف بأ    
   )احلمد(  

خرب  شبه مجلة جار

  )هللا(    وجمرور
  مضافعطف بيان+ 

      )رب  
  مضاف إليه

  ) العاملني(

)٣٣٣( 



  

 

وهذا التركيب اخلربي املثبت خرج إىل معىن الدعاء ) احلمد(ختصص املسند إليه بأل يف قوله 
ا أبوبكر رسالته إىل كفار صنعاء. الذي قد حصل وثبت واستقر وهذه اجلملة اختتم .

جنداً غالباً يقطع دابر القوم الذين وإنْ تابوا فإن هللا تعاىل حزباً منصوراً ، و: حيث قال
  . )١(إيذان بوجوب احلمد عند هالك الظلمة)) واحلمد هللا رب العاملني: ((مث قال: ظلموا

  . وافق بناء السطح األعماق يف هذه اجلملة

  ): ٤(الصورة :  النمط الرابع

  . صفة+ مضاف إليه ) + جار وجمرور مضاف موصوف(خرب + مبتدأ معرف بأل 

  . د هذا النمط ذه الصورة مرة واحدةور

  . والسالم على عباد اهللا املؤمنني

  : والشكل اآليت يوضح بناء هذه اجلملة سطحاً وعمقاً

                

 مبتدأ معرف بأل العهدية
  )السالم(      

 خرب+       
 جار وجمرور مضاف موصوف  

  )على عباد(      

  مضاف إليه + 
  )اهللا(

  صفة+    
  )مننياملؤ(

   

  . يالحظ مطابقة بناء السطح لبناء األعماق يف هذه اجلملة

  . وختصص املسند إليه بأل العهدية

  . عرف من خالل السياق. أبوبكر: الداعي

  . اهللا عز وجل معروف من املقام: املدعو

                                                 

 .   ٢٤، ٢/٢٣ج: انظر الكشاف )١(

)٣٣٤( 



  

 

  . السالم: املدعو به

  . عباد اهللا املؤمنني: املدعو له

. وهي مجلة دعائية باخلري. ثبت قد خرج إىل معىن الدعاءيالحظ أن هذ التركيب اخلربي امل
  . اختتم ا أبوبكر كتابه إىل عامة بين أسد

دع ذا الدعاء لبين أسد عامة؛ وإمنا خصص هذه الدعوة ملن اتبع اهلدى، ــوأبوبكر مل ي
مل ففيه إغراء للمخاطب باتباع اهلدى وأن يدخل يف احلكم حىت يناله هذا السالم، كما حي

هذا الدعاء حتذيراً بعدم السالم ملن ارتد ومل يتبع اهلدى، فترى الدعاء مطابقاً متاماً ملقتضى 
  . احلال

  

  ): ٥(الصورة : امسالنمط اخل

صفة ) + مضاف إليه+ جار وجمرور مضاف موصوف (خرب + مضاف إليه + مبتدأ مضاف 
أداة + جار وجمرور +  فاعل+ اسم معطوف + أداة عطف الواو + جار وجمرور + فاعل + 

+ اسم معطوف ) + الواو(أداة عطف + جار وجمرور + فاعل + اسم معطوف + عطف 
اسم معطوف ) + الواو(أداة عطف + اسم منصوب على التشبيه باملفعول به + فاعل 

  . صفة+ موصوف 

  : ورد هذا النمط ذه الصورة مرة واحدة

اآلمرِ بالقسط واآلخذ بالعرف، والرب الشيم والسهلِ ورمحةُ اهللا على أيب بكر، القائلِِ باحلق، و
  . القريب

  

  

)٣٣٥( 



  

 

  : والشكل التايل يوضح بناء هذه اجلملة سطحاً
 

  

                

 مبتدأ مضاف
  )رمحة(

 مضاف إليه+ 
  )اهللا(

 جار وجمرور مضاف+
  )على أيب(

  مضاف إليه+ 
  ) بكر(

  صفة 
  )القائل باحلق(

  حمول عن 
 

                

  فاعل +    )يقول(       
   (.....)  

  جار وجمرور+ 
  )باحلق(

 
  

                

أداة عطف +
  )الواو(

 اسم معطوف+                   
   اآلمر بالقسط حمولة                  

 

                

 فعل مضارع     
  )يأمر(       

 فاعل+
(.....)  

  جار وجمرور+      
  )بالقسط(      

   

                

أداة عطف +
  )الواو(

 اسم معطوف+                   
   اآلخذ بالعرف حمولة عن                  

 

                

 فعل مضارع     
  )يأخذ(       

 فاعل+
(.....)  

  جار وجمرور+      
  )بالعرف(      

   

                  

أداة عطف +
  )الواو(

  موصوف    صفة أداة عطف       اسم معطوف باملفعول به    لتشبيهااسم منصوب على     فاعل  اسم معطوف+ 
    ) القريب                   السهل)           الواو(        )                   الشيم(              (...)       )      الرب  

 

                

       
  

   

  . عمر دلَّ عليه السياق: الداعي

  . أبوبكر: املدعو له

  

)٣٣٦( 



  

 

  . الرمحة: املدعو

  ) عز وجل(اهللا : املدعو

قَرتواس وهذا التركيب اخلربي مثبت خرج إىل معىن الدعاء الذي قد حصل وثَبت .  

  . كما يالحظ ختصص االسم ارور بالصفة واألمساء املعطوفة عليها

  ): ٦(الصورة: سادسالنمط ال

مجلة (صفة + صفة + ل مطلق موصوف مفعو) + جار وجمرور(خرب + مبتدأ معرف بأل 
  .معطوفة) مجلة فعلية منفية(أداة + أداة عطف ) + امسية منفية منسوخة معطوف عليها

  . ورد هذا النمط ذه الصورة مرة واحدة

  . فاحلمد ِهللا محداً كثرياً ليس له نفاد وال حيصى له تعداد

  : يوضح بناء هذه اجلملة سطحاً) أ(والشكل 

                

تدأ معرف بأل مب
  )احلمد(العهدية

 خرب جار وجمرور+     
  ) هللا(            

  مفعول مطلق موصوف+
  ) محداً(          

  صفة +    
  )كثرياً(   

  أداة عطف:                                          + صفة مجلة امسية منفية منسوخة+
                

  أداة ناسخة
  ) ليس(

 خرب مقدم+
  جار وجمرور

  ) له(

 اسم مؤخر+
  ) نفاد(

 )الواو(         
        

   

 :                                         منفية  فعليةمجلة +
                

  أداة نفي
  )ال(

فعل مضارع مبين للمجهول+
  )حيصى(          

 جار وجمرور+
  ) له(

  نائب فاعل +          
  )تعداد(          

   

  

)٣٣٧( 



  

 

  : يوضح بناء هذه اجلملة عمقاً) ب(والشكل 

                

  مبتدأ معرف بأل
  )احلمد(

 خرب جار وجمرور+     
  ) هللا(            

  مفعول مطلق موصوف+
  ) محداً(          

  صفة +    
  )كثرياً(   

  عطفأداة:                                          + صفة مجلة امسية منفية منسوخة+
                

  أداة ناسخة
  ) ليس(

 اسم+       
  )تفاد(          

  )جار وجمرور(خرب+
  ) له(

  )الواو(         
        

   

  :                                          مجلة امسية منفية منسوخة+
                

  أداة نفي
  )ال(

فعل مضارع مبين للمجهول+
  )حيصى(          

  نائب فاعل +     
  )تعداد(     

  جار وجمرور+ 
  )له(

   

وحقه  التأخري  سمتقدم اخلرب على اال) االمسية املنفية(يالحظ يف مجلة الصفة اجلملة 
للتخصيص، ويالحظ يف اجلملة الفعلية املنفية املعطوفة على مجلة الصفة تقدم اجلار وارور 

  . على نائب الفاعل وحقه التأخري

  : خربي مثبت خرج إىل معىن الدعاءوهذا تركيب 

  . عمر دلَّ عليه السياق: الداعي

  . اهللا: املدعو

  . احلمد: املدعو به

  . اهللا: املستحق للحمد

  . ختصص مضمون اجلملة باملفعول املطلق املبني لنوع عامله

  . دلَّ التركيب على اختصاص اهللا عز وجل باحلمد دون غريه؛ فالالم يف قوله هللا لالختصاص

  

)٣٣٨( 



  

 

  ): ٧(الصورة: سابعالنمط ال

أداة ) + جار وجمرور(خرب + اسم إن + أداة توكيد + مجلة امسية مؤكدة معطوف عليها 
  ). خرب+ جار وجمرور + اسم إنّ )+إنّ(أداة توكيد+(مجلة امسية مؤكدة معطوفة) الواو(عطف

  : ورد هذا النمط ذه الصورة مرةً واحدة

  . إنا هللا وإنا إليه راجعون# 

  : يوضح بناء اجلملتني سطحاً) أ(والشكل 

  :مجلة امسية مؤكدة معطوف عليها

                

أداة توكيد +
  )إنّ( 

 اسم+ 
   )الناء الدالة على الفاعلني(

  ) جار وجمرور(خرب
  ) هللا(

  أداة عطف 
  )الواو(

 :مجلة امسية مؤكدة معطوفة+
                

 أداة توكيد+   
  ) إنّ(    

 اسم+
 )ناء الدالة على الفاعلنيال(

  جار وجمرور +
  )إليه(     

  خرب + 
  )راجعون(

) راجعون(على قوله ) إليه(يالحظ يف اجلملة املعطوفة تقدم اجلار وارور على اخلرب فتقدم 
  . جوازاً وحقه التأخري؛ إلفادة اختصاص اهللا عز وجل بالرجوع إليه وحده دون سواه

  . إىل معىن الدعاءوهذا تركيب خربي مؤكد خرج 

  . ختصص مضمون اجلملة املعطوفة باجلار وارور

  

  

  

)٣٣٩( 



  

 

  .اجلملة اخلربية الفعلية اخلارجة إىل معىن الدعاء

بلغ عدد اجلمل . بلغ عدد اجلمل الفعلية واليت خرجت إىل معىن الدعاء أربع ومثانون مجلة
  . ذات الفعل املاضي تسعاً وسبعني مجلة

عل املضارع مخس مجل، وبلغ عدد اجلمل الفعلية املنفية واليت وبلغ عدد اجلمل ذات الف
، سواء ) املستقبل(خرجت إىل معىن الدعاء مجلة واحدة والزمن للجمل الفعلية الدعائية 

  .)١(أكان فعلها ماضياً أم مضارعاً

  . مجلة فعلية خربية مثبتة+ أداة عطف + مجلة فعلية  : النمط األول

  . رة، يف الرسائل املدروسة ثالثًا وثالثني مرةورد هذا النمط ذه الصو

إىل مجيع من قرئ عليه  )٢(من عبد اهللا بن عثمان خليفة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم# 
  ..... كتايب هذا من خاص وعام 

  : يوضح بناء اجلملتني سطحاً) أ(الشكل 

  معطوفة مجلة فعلية+ أداة عطف                          مجلة فعلية                                                 +
                

  فعل ماض
  ) صلى(

 فاعل+ 
  ) اهللا (

 جار وجمرور +
  )هاء الغائب+ على(

  ) الواو(  
  

  فعل ماض
  ) سلَّم(

   فاعل+ 
)......(   

  : يوضح بناء اجلملتني عمقاً) ب(الشكل 

  معطوفة مجلة فعلية+ أداة عطف                                                مجلة فعلية                           +
                

  فعل ماض
  )صلى(

 فاعل+ 
  ) اهللا (

 جار وجمرور +
  )هاء الغائب+ على(

  ) الواو(  
  

  فعل ماض
  )سلم(

   فاعل+ 
   )هو(

                                                 
 .  ٧٩عصام نور الدين، ص.والفعل والزمن، د. ٢٤، ١/٢١: ، ومهع اهلوامع٢/٢٣١: شرح الكافية )١(

 .   ، سياسي٣٤٧عامة بين أسد، ص الوثائق السياسية، كتاب أيب بكر إىل )٢(

)٣٤٠( 



  

 

ت الثانية على األوىل يالحظ هنا مجلتان فعليتان خربيتان خرجتا إىل معىن الدعاء وقد عطف
ويالحظ أنّ الفاعل يف اجلملة املعطوفة مل يظهر يف بناء السطح دلَّ عليه يف بناء . بالواو

  . مما يشري إىل أنه مفرد مذكر غائب) سلم(األعماق الوحدة الصرفية صيغة الفعل 

  . ختصص مضمون اجلملة األوىل باجلار وارور

  . ياقأبوبكر ظهر من خالل الس: الداعي

  . اهللا عز وجل: املدعو

  . السالم+  الصالة : املدعو به

  . الرسول حممد : املدعو له

  : النمط الثاين

  . مجلة فعلية خربية مثبتة

  .مفعول به ثان+ فاعل + مفعول به أول + فعل ماض 

  .. )١(وقاكم اهللا شرها وقد كان منكم مع الفنس فتنة#  

  : ة سطحاًوالشكل اآليت يوضح بناء هذه اجلمل

                

  فعل ماض
  )وقى(

 مفعول به أول+ 
  ميم اجلمع + كاف اخلطاب (

  فاعل  
  ) اهللا(  

  مفعول به ثان مضاف
)شر(  

  مضاف إليه+ 
  )هاء الغائبة(

  

يالحظ يف بناء السطح تقدم املفعول به األول وجوباً على الفاعل؛ ألن املفعول به ضمري 
  . متصل والفاعل اسم ظاهر

                                                 
 .   ، سياسي٣٤٢الوثائق السياسية، كتاب أيب بكر إىل عبد اهللا بن عبد اهللا املدناين، ص )١(

)٣٤١( 



  

 

  . ي مجلة دعائية باخلريوه

  . أبوبكر عرِف من خالل السياق: الداعي

  . اهللا عز وجل: املدعو

  . الوقاية من شر فتنة العنسي: املدعو به

  ). كاف اخلطاب مع ميم اجلمع(املخاطبون دلَّ على ذلك : املدعو هلم

  : النمط الثالث

  .مجلة فعلية مثبتة خرجت إل معىن الدعاء

اسم معطوف على املفعول + أداة عطف + فاعل + معطوف عليه  مفعول به+ فعل ماض 
أداة + مضاف إليه معطوف عليه + جار وجمرور مضاف + مفعول به ثان + به األول 

  . اسم معطوف + عطف 

  . )١(كفانا اُهللا وإياكم املهم من أمر الدنيا والدين

  : والشكل اآليت يوضح بناء هذه اجلملة سطحاً

                

  فعل ماض
  )كفى(

 مفعول به أول معطوف عليه+ 
  ) الناء الدالة على الفاعلني(

 فاعل  
  ) اهللا(  

  أداة العطف 
  )الواو(

  اسم معطوف+ 
  )ميم اجلمع+كاف اخلطاب+إيا(

  
                

  مفعول به ثان+
)املهم(  

 جار وجمرور مضاف 
  )من أمر (   

 ليه معطوف عليهإمضاف
  )الدنيا(

  أداة العطف
  )والوا(

  اسم معطوف على ارور+ 
  )الدين(

  

                                                 
الوثائق السياسية، كتاب أيب بكر إىل خالد بن الوليد ومن معه باليمامة بسريهم إىل العراق،  )١(
 .     ، سياسي٣٧٦ص

)٣٤٢( 



  

 

يالحظ تقدم املفعول به األول على الفاعل وجوباً؛ ألن املفعول األول ضمري متصل والفاعل 
  . اسم ظاهر

  . أبوبكر عرف من خالل السياق: الداعي

  . اهللا: املدعو

  . كفايتهم املهم من أمر الدنيا والدين: املدعو به

ضمري املخاطبني + الناء الدالة على الفاعلني العائدة على أيب بكر (ضمري املتكلم : املدعو هلم
  ). خالد بن الوليد ومن معه من املهاجرين واألنصار والتابعني هلم بإحسان) (إياكم(

  : النمط الرابع

مجلة + أداة عطف + مجلة فعلية خربية مثبتة معطوفة + أداة عطف + مجلة فعلية خربية مثبتة 
  . مجلة خربية مثبتة معطوفة+ أداة عطف + تة معطوفة فعلية خربية مثب

  . )١(حفظَ اُهللا دينكم و هدى قلوبكم وزكى أعمالكم ورزقكم أجر ااهدين الصابرين# 

 .مجلة فعلية خربية مثبتة خرجت إىل معىن الدعاء
                

  فعل ماض
  )حفظ(

 فاعل+   
  ) اهللا (   

 مفعول به مضاف +
  )دين(     

  مضاف إليه                 
  )ميم اجلمع+ كاف اخلطاب (

   أداة عطف+ 
   )الواو(

 مجلة فعلية خربية مثبتة خرجت إىل معىن الدعاء معطوفة+
                

  فعل ماض
  )هدى(

 فاعل+   
    ( .....)  

 مفعول به مضاف +
  )قلوب(     

  مضاف إليه                 
  )ميم اجلمع+ كاف اخلطاب (

   عطف أداة+ 
   )الواو(

 .مجلة فعلية خربية مثبتة خرجت إىل معىن الدعاء+
                

  فعل ماض
  )زكى(

 فاعل+   
    (....)  

 مفعول به مضاف +
  )أعمال(       

  مضاف إليه                 
  )ميم اجلمع+ كاف اخلطاب (

   أداة عطف+ 
   )الواو(

                                                 
 .      ، سياسي٣٩٩بكر إىل أهل اليمن يف جهاد الروم، صالوثائق السياسية، كتاب أيب  )١(

)٣٤٣( 



  

 

 .اءمجلة فعلية خربية مثبتة خرجت إىل معىن الدع+
                

  فعل ماض
  )رزق(

 فاعل+   
    ( ....)  

 مفعول به أول+ 
  )ميم اجلمع+ كاف اخلطاب (

  مفعول به ثان مضاف  +
 )أجر(         

   مضاف إليه+ 
   )ااهدين(

يالحظ هنا أربع مجل فعلية خربية مثبتة خرجت إىل الدعاء عطفت كلُّ واحدة منها على 
  ). بالواو(األخرى 

  . وافق بناء السطح فيها بناء األعماق) حفظ اهللا دينكم(ملة األوىل اجل

مل يظهر الفاعل يف بناء السطح دلّ عليه يف بناء األعماق الوحدة ) هدى قلوبكم(اجلملة الثانية
  ). هو(مما يشري إىل  أنه مفرد مذكر غائب ) هدى(الصرفية صيغة الفعل 

فيها الفاعل يف بناء السطح دلَّ عليه يف بناء األعماق  مل يظهر) زكَّى أعمالكم(اجلملة الثالثة 
  ). هو(مما يشري إىل أنه مفرد مذكر غائب ) زكى(الوحدة الصرفية صيغة الفعل 

مل يظهر الفاعل يف بناء السطح دلَّ عليه يف )ورزقكم أجر ااهدين الصابرين(اجلملة الرابعة
  ). هو(مما يشري إىل أنه مفرد مذكر غائب )رزق(بناء األعماق الوحدة الصرفية صيغة الفعل

  . أبوبكر، عرف من خالل السياق: الداعي

  . اهللا عز وجل: املدعو

  . حفظ الدين، وهداية القلوب، وتزكية األعمال ورزق أجر ااهدين الصابرين: املدعو به

  ). املؤمنون واملسلمون من أهل اليمن) (كم(ضمري املخاطبني املتصل : املدعو هلم

ويالحظ أنّ ألدعاء بصيغة املاضي يحمل التفاؤل بوقوع املدعو به ويحمل إظهار احلرص يف 
  . )١(وقوع املدعو به

                                                 
 .  ٣٣٩، ص٢شروح التلخيص، ج )١(

)٣٤٤( 



  

 

   .جار وجمرور+جار وجمرور+فاعل+فعل مضارع : النمط اخلامس
  .أعوذُ باِهللا أنْ أنزلَ كتابكما مين على غري ذلكو

  : يوضح بناء هذه اجلملة سطحاً) أ(الشكل 
 

                

  فعل مضارع
  )أعوذ(

 فاعل+   
    ( .....)  

 جار وجمرور  +   
  )باهللا(        

  حرف جر حمذوف
(..........)  

تركيب مصدري حمول عن مجلة + 
   فعلية

 

                

 حرف مصدري
  )أن(

 فعل مضارع+
  ) أنزل (   

 فاعل +      
        (......)  

  مفعول به مضاف   
  )كتاب(  

   ضاف إليهم+ 
   )كما(

 

                

  جار وجمرور +   
  )ياء املتكلم+ من (  

 جار وجمرور مضاف+
  )على غري(       

 مضاف إليه      
 )كاف اخلطاب+الم البعد+ ذا (

   

  : يوضح بناء هذه اجلملة عمقاً) ب(والشكل 
 

                

  فعل مضارع
  )أعوذ(

 فاعل+   
  ) أنا(   

 جار وجمرور  +   
  )باهللا(        

  حرف جر حمذوف
      )نم(  

تركيب مصدري حمول عن مجلة + 
   فعلية 

 

                

 حرف مصدري
  )أن(

 فعل مضارع+
  ) أنزل (   

 فاعل +      
  )أنا(        

  مفعول به مضاف   
  )كتاب(  

   مضاف إليه+ 
   )كما(

 

                

  جار وجمرور +   
  )مين(         

 ر مضافجار وجمرو+
  )على غري(       

 مضاف إليه      
 )كاف اخلطاب+الم البعد+ ذا (

   

يالحظ أن الفاعل مل يظهر يف بناء السطح دلَّ عليه يف بناء األعماق الوحدة الصرفية اهلمزة 
كذلك مل يظهر الفاعل يف التركيب ) أنا(مما يشري إىل أنه مفرد متكلم ) أعوذ(يف أول الفعل 
مما يشري إىل ) أنزل(عليه يف بناء األعماق الوحدة الصرفية اهلمزة يف أول الفعل املصدري دلَّ 

  ). أنا(أنه مفرد متكلم 
  . مؤول مبصدر وقع جمروراً حبرف اجلر من احملذوف: والتركيب املصدري

  . عمر عرف من خالل السياق: الداعي

)٣٤٥( 



  

 

  . اهللا عز وجل: املدعو
  . ل كتابيهما على غري ما يف نفس معاذاالستعاذة باهللا من إنزا: املدعو به
  ). عمر(وهو ) أعوذ(املتكلم دلّ عليه قوله : املدعو له

  

  : مل خيرج من اجلمل الفعلية اخلربية املنفية إىل معىن الدعاء سوى مجلة واحدة هي# 
  . اهللا عليكما إن أرعيتما )١(ـ فاذهبا فاجهدا علي جهدكما، ال أرعى١

+ فاعل + فعل ماض + إن الشرطية + جار وجمرور + فاعل +  فعل ماضٍ+ ال الدعائية 
  . مجلة جواب حمذوفة

  : والشكل اآليت يوضح بناء هذه اجلملة سطحاً
 

                

  أداة الدعاء
  )ال(

 فعل ماض+
  ) أرعى (   

 فاعل   +      
  )اهللا(        

  جار وجمرور           
عالمة +كاف املخاطب+على  (

  )التثنية

  
  

  : تركيب شرطي+
                

  إن الشرطية
  

 فعل ماض+
  ) أرعي (   

 فاعل +      
  )متا(        

 جواب شرط   
  )حمذوف(  

   

  : يوضح بناء هذه اجلملة عمقاً) ب(والشكل 
 

                

  أداة الدعاء
  )ال(

 فعل ماض+
  ) أرعى (   

 فاعل   +      
  )اهللا(        

  جار وجمرور 
+ طاب كاف اخل+ على (

  ) عالمة التثنية

  
  

  : تركيب شرطي+
                

  إن الشرطية
  

 فعل ماض+
  ) أرعي (   

 فاعل +      
  )متا(          

  جواب شرط +      
  دل عليه مجلة الدعاء   
  )فال أرعى اهللا عليكما(

   

                                                 
أرعيت عليه إذا أبقيت عليه ورمحته، : ويقال، ٣٢٧، ص١٤أبقى ـ انظر لسان العرب، ج: أَرعى )١(

 .   ٣٢٩، ص٤لسان العرب، ج

)٣٤٦( 



  

 

  . يالحظ خروج هذه اجلملة الفعلية املنفية إىل معىن الدعاء
  . من خالل السياقعمر، عرف : الداعي
  . اهللا: املدعو

  . عدم إبقائهما وحفظهما من اهللا: املدعو به
  . عيينة بن حصن واألقرع بن حابس: املدعو عليهما

يالحظ أن اجلملة الدعائية قد قيدت بالشرط املصدر بإنْ والذي يفيد وقوع اجلواب ملن يقع 
وزمن اجلملة الدعائية : تقبل له الشرط والذي حيتمل الوقوع وعدم الوقوع يف الزمن املس

  . )١(املستقبل
وحكم تقدمي . أما حذف جواب الشرط فلداللة اجلملة الدعائية السابقة على الشرط عليه

  . )٢(الدليل على اجلواب يف هذا التركيب اجلواز
  
  

  ): ٦(الصورة : النمط السادس

+ جمرور مضاف جار و) + الواو(أداة عطف + جار وجمرور معطوف عليه + مفعول مطلق 
  ). مجلة موصولية(صفة + بدل + صفة + مضاف إليه 

  : ورد هذا النمط ذه الصورة، مرة واحدة

  . فسوءةً لك وألفعالك هذه القبيحة اليت ساقك يف بين خمزوم
  

                                                 
 .   ٣٤١، ٣٤٠انظر رصف املباين يف شرح حروف املعاين، ص )١(

، وإنْ تقدم على أداة ١٥، ص٤وحاشية الصبان، ج. ٨٧، ص٤نظر شرح التسهيل البن مالك، جا )٢(
الشرط شبيه باجلواب فهو دليل عليه وليس إياه، هذا مذهب مجهور البصريني وذهب الكوفيون واملربد 

  . والصحيح األول. وأبو زيد إىل أنه اجلواب نفسه

   

)٣٤٧( 



  

 

  : الشكل اآليت يوضح بناء اجلملة سطحاً وعمقاً
 

  

                

  مفعول مطلق

  )١( )سوءةً(

 جار وجمرور 
  )لك(

 عطفأداة
  )الواو(

جار وجمرور مضاف موصوف 
  )ألفعال(

  مضاف إليه + 
  )ك(

  
 

                

 صفة        
  ) ذه+ هاء التنبيه (

  بدل+
  ) ةحالقبي(

  صفة مجلة مصولية 
  )اليت ساقك يف بين خمزوم(

   

يالحظ أنّ أملفعول املطلق قد حذف عامله مع فاعله وقد استخدم هذا التركيب اخلربي يف 
  . معىن الدعاء، والدعاء هنا بالشر

  . أبوبكر، دلَّ على ذلك السياق: فالداعي

  )خالد بن الوليد). (لك(املخاطب دلَّ عليه الكاف يف قوله : املدعو عليه

  . سوأةً: املدعو به

ال يوجد مدعو يف هذا السياق؛ ألن أبا بكر ال يريد الدعاء عليه حقيقة وإمنا أراد : املدعو
  . لد وتوبيخه فأتى ذه اجلملة الدعائية على سنن العرب يف الدعاءفقط تعنيف خا

  . فأتى مبصدر الفعل الذي يدل على التجدد واحلدوث

 
 

  

                                                 
، ١، جـ))ملصادر على إضمار  العلل غري املستعمل إظهارههذا باب ما ينص من ا: ((انظر الكتاب )١(
  . ٣١٤ـ  ٣١١ص

 

)٣٤٨( 



  

 

  النهي واألمر إىل الدعاءخروج 

 # لَّ نصرهم وأظهر فلحهم، وال تكلهم إىل أنفسهم فيعجزوا عنها، وكن الصانِعاللهم فتو
  . )١(هلم، والدافع عنهم برمحتك

أداة + منادى به مجلة أمرية معطوف عليها + امليم املعوض ا عن أداة النداء + منادى 
معطوف (مجلة ي معطوفة + أداة عطف ) + معطوف عليها(مجلة أمرية معطوفة + عطف 
  . مجلة أمرية معطوفة+ أداة عطف ) + عليها

  : يوضح بناء هذه اجلملة سطحاً) أ(الشكل 
 

                

  منادى
  )اهللا(

 ميم معوض ا عن أداة النداء+   
  ) م(             

        

    منادى به  
  

  معطوف عليها. مجلة أمرية                                                       
                

  فعل أمر 
  )تولَّ(

   

 فاعل+    
    ( .....)  

 مفعول به مضاف +      
  )نصر(                

  مضاف إليه+      
  )ميم اجلمع+ هاء الغائب ( 

  أداة عطف 
   )الواو(

 )معطوف عليها(مجلة أمرية معطوفة +
                

  فعل أمر 
  ) أظهر(

 فاعل+    
    ( .....)  

 مفعول به مضاف +      
  )فلح(              

  مضاف إليه+      
  )ميم اجلمع+ هاء الغائب ( 

   

 )معطوف عليها(وفة مجلة ي معط+
                

  أداة ي 
  ) ال(

 فعل مضارع+
  ) تكل (   

 فاعل +      
        (....)  

  مفعول به +     
  )ميم اجلمع+ هاء الغائب ( 

  جار وجمرور مضاف 
    )إىل أنفس(

 

                

  مضاف إليه
+ هاء الغائب (

  ) ميم اجلمع

 فعل مضارع  +       فاء السببية+
  )يعجز(              

  فاعل  +      
  )واو اجلماعة( 

  جار وجمرور + 
  )  عنها(

  أداة عطف 
  ) الواو(

                                                 
 .، سياسي٤٦٤الوثائق السياسية، كتاب عمر، ص  )١(

)٣٤٩( 



  

 

 معطوفة. مجلة أمرية+
                

أداة حمولة عن 

  ) كُن(الفعلية 

 اسم+    
    ( .....)  

 خرب معطوف عليه +  
  )الصانع(           

  فاعل +      
     (......)  

  جار وجمرور 
ميم + هاء الغائب + الم اجلر (

  ) اجلمع
 

                  

 أداة عطف+
  ) الواو(

 اسم معطوف على اخلرب + 
  ) الدافع (      

 فاعل+
    (.....)  

 جار وجمرور         جار وجمرور+  
  )برمحته(مضاف+   هاء الغائب+عن( 
  )ميم اجلمع 

  مضاف إليه
ضمري كاف (

  )  املخاطب

  : اء هذه اجلملة عمقاًيوضح بن) ب(والشكل 
 

                

  منادى
  )اهللا(

 ميم معوض ا من أداة النداء+   
  ) م(             

        

       منادى به+          
  

  
  

  معطوف عليها .مجلة أمرية                                                   
                

  فعل أمر 
  ) تولَّ(

  

 فاعل+    
  ) أنت (   

 مفعول به مضاف +      
  )نصر(          

  مضاف إليه+      
  )ميم اجلمع+ هاء الغائب ( 

  أداة عطف 
   )الواو(

 معطوف عليها. مجلة أمرية+
                

  فعل أمر 
  ) أظهر(

 فاعل+    
  ) أنت (   

 مفعول به مضاف +      
  )فلح(              

  مضاف إليه+      
  )ميم اجلمع+ لغائب هاء ا( 

   

 معطوف عليها. مجلة ي+
                

  أداة ي 
  ) ال(

 فعل مضارع+
  ) تكل (   

 فاعل +      
  )أنت(        

  مفعول به +     
  )ميم اجلمع+ هاء الغائب ( 

  جار وجمرور مضاف 
    )إىل أنفس(

 

                

  مضاف إليه
+ هاء الغائب (

  ) ميم اجلمع

 فعل مضارع  +       ةفاء السببي+
  )يعجز(              

  فاعل  +      
  )واو اجلماعة( 

  جار وجمرور + 
  )  ها+  عن(

  أداة عطف 
  ) الواو(

)٣٥٠( 



  

 

 معطوفة. مجلة أمرية+
                

أداة حمولة عن 

  ) كُن(الفعلية 

 اسم+    
  ) أنت (   

 خرب+         
  )الصانع(           

  فاعل +      
  )هو(     

  جار وجمرور 
ميم + هاء الغائب + الم اجلر (

  ) اجلمع
 

                  

 أداة عطف+
  ) الواو(

 اسم معطوف على اخلرب + 
  ) الدافع (      

 فاعل +   
  )هو(     

  جار وجمرور مضاف+جار وجمرور     +

  )برمحة+        (هاء الغائب+عن( 
  )ميم اجلمع 

  مضاف إليه
ضمري كاف (

    )املخاطب

خرج النداء إىل الدعاء واملنادى به أربع مجل طلبية عطفت كل واحدة منها على األخرى 
  . خرجت مجيعها إىل الدعاء. والثانية ي. بالواو، واألوىل والثانية والرابعة مجل أمرية

  . والزمن املستقبل

ء األعماق مل يظهر الفاعل يف اجلمل األمرية تولّ نصرهم وأظهر فلحهم دلَّ عليه يف بنا
مما يشري إىل أنه مفرد مذكر ) أظهر(وصيغة الفعل ) تولَّ(الوحدة الصرفية صيغة الفعل 

، ومل يظهر االسم بعد األداة احملولة عن الفعلية يف قوله وكُن دلَّ عليه يف بناء )أنت(خماطب 
) كُن(). أنت(مما يشري إىل أنه مفرد خماطب مذكر ) كُن(األعماق الوحدة الصرفية صيغة 

  .على وزن فُلْ حذفت عني الفعل وهي الواو للتخلص من التقاء الساكنني

كما يالحظ عدم ظهور الفاعل السم الفاعل يف قوله الصانع والدافع ومها حموالن عن 
فالياء وهي الصقة أمامية يف أول الفعلني تدل على أنّ الفاعل المسي . الفعلني يصنع ويدفع
  ). هو(الفعلني ضمري غائب مفرد مذكر تقديره  الفاعل احملولني عن

؛ باجلار وارور املضاف )ال تكلهم إىل أنفسهم فعجزوا عنها(ختصص مضمون مجلة النهي 
  . املضاف إليه+ 

  . باجلار وارور، هلم، وعنهم) وكُن الصانع هلم والدافع عنهم(كما خنصص مضمون مجلة 

  ). برمحتك(املضاف إليه + رور املضاف باجلار وا: ختصص مضمون اجلمل األربع

)٣٥١( 



  

 

  الترجيمجلة : الفصل السادس
  : ورد يف مجلة واحدة

  . )١(فعسى اهللا أن يفتح على يديك بالد حضر موت
  . )٢(أنْ والفعل بدل سد مسد جزئي اإلسناد+ مبتدأ (مجلة امسية ) + عسى(أداة ترجٍ 
  : يوضح بناء اجلملة سطحاً) أ(والشكل 

 

                

 أداة ترجٍ حمولة عن الفعلية
  ) عسى(

 مبتدأ+   
  ) اهللا (   

 خرب  +      
  )؟(          

بدل سد مسد جزئي اإلسناد  + 
تركيب مصدري حمول عن (

  )اجلملة الفعلية

  

                  

 حرف مصدري
  )  أنْ(

فعل مضارع
  )يفتح(  

  جار وجمرور +فاعل     +   
 )ى يديعل(مضاف(...)          

               

  مضاف إليه+
  )ك(     

مفعول به +
  مضاف

  ) بالد(

مضاف + 
  إليه 

 ) حضر موت(

يالحظ أن اخلرب مل يظهر يف بناء السطح وقد سد البدل مسد اجلزأين على ما قال ابن مالك 
كما أن الفاعل يف مجلة البدل مل يظهر يف بناء السطح دلّ عليه يف بناء األعماق الوحدة 

  ). هو(إىل أنه مفرد مذكر غائب  يشري مما)يفتح(فهي الصقة أمامية يف أول الفعل)الياء(لصرفيةا
  . ختصص مضمون اجلملة باجلار وارور

  .  هذا القول إمنا هو على اعتبار عسى أداةً حمولةً عن الفعلية
مبرتلة قروب  أو قاصر. ذهب سيبويه واملربد إىل أن عسى فعل متعد مبرتلة قارب معىن وعمالً

  . )٣(من أن يفعل، وحذف اجلار توسعاً

فدل على ترجي وقوع اخلرب مسنداً إىل . دل التركيب على معىن املقاربة على سبيل الرجاء
  . املبتدأ ومقيداً باجلار وارور، والشيء املرجو حتققه من املمكن وقوعه

                                                 
 .     ، سياسي٣٥٦كتاب ايب بكر إىل عكرمة، ص )١(
 .     ١/٣٩٤شرح التسهيل البن مالك، ج )٢(
، وشرح ١٧٥إىل  ١/١٧٢ :انظر حول اخلالف يف إعراب عسى وما بعدها ، مغين  اللبيب )٣(

 .     ١/٣٩٤: التسهيل 

)٣٥٢( 



  

 

  

  الباب الرابع

  التقدمي والتأخري

  

نظام اجلملة العربية، فرتبة الفاعل قبل املفعول، واملبتدأ قبل اخلرب هو نقل لفظ عن رتبته يف 
فإذا جاء الكالم عكس ذلك قيل إن فيه تقدميا وتأخريا وقد امتدح شيخ البالغيني هذه 

  :الظاهرة قائال

لغاية ، وال زال يفتر لك عن بديعة هو باب كثري الفوائد جم احملاسن واسع التصرف بعيد ا((
، وال تزال ترى شعرا يروقك مسمعه ويلطف لديك موقعه ، مث تنظر  لطيفةويفضي بك إىل 

    ))فتجد أن راقك ولطف عندك أن قدم فيه شيئا ، وحول اللفظ عن مكان إىل مكان

  : وقد اشتمل هذا الباب على الفصول التالية

  .بة وجوباالتزام الرت:  الفصل األول

   .إهدار الرتبة وجوبا: الفصل الثاين

  .)١(جواز األمرين :لثالثالفصل ا

  

  

  

  

  
                                                 

 .١٠٦ص ،دالئل اإلعجاز ، عبد القاهر اجلرجاين)١(

)٣٥٣( 



  

 

  األول الفصل 

  التزام الرتبة

  :سوف أتناول يف هذا الفصل

  .التزام الرتبة األصلية بني املبتدأ و اخلرب  :املبحث األول

 .التزام الرتبة األصلية بني العامل واملعمول غري املبتدأ و اخلرب  :املبحث الثاين

 .)١(بني املعمول واملعمولالتزام الرتبة األصلية : املبحث الثالث

  .وسوف أقتصر يف ظل ذلك على ذكر ما وجدت عليه أمثلة تطبيقية يف الرسائل املدروسة 

لعل املوجب العام لتقدمي املبتدأ على اخلرب ، كون  :التزام الرتبة األصلية بني املبتدأ و اخلرب: أ 
  . )٢(التأخري  هكون حقُبه في حمكوم التقدمي ، واخلرب هعليه فحقُ اًاملبتدأ حمكوم

  

   :النمط األول 

إذا كان املبتدأ من األمساء اليت هلا الصدارة يف اجلملة كأمساء االستفهام وأمساء الشرط أو 
  . )٣(يف معىن التركيب النحوي مضافا ألحدمها ؛ لتضمن تلك األمساء معىن احلرف املؤثر

  .مجلتني منها هام مبتدأبلغ عدد اجلمل اليت ورد فيها اسم االستف :االستفهام

 ؟ )٤(واكتب إيل أين بلغك مجعهم ؟ ومن رأسهم الذي يلي مصادمتكم

  
                                                 

 .٢٢٣هذا الترتيب أخذته من كتاب الوجوب يف النحو ص)١(

 .١/٥٤٨: انظر التصريح مبضمون التوضيح )٢(

نغازي، اجلزء األول من منشورات جامعة ب(، الرضي ، حتقيق يوسف حسن عمر،  شرح الكافية)٣(
 .٢٥٧ -٢٥٦/ ١) : م١٩٧٨هـ، ١٣٩٨نشر  جامعة قار يونس، : والثاين  والثالث والرابع

  .سياسي+ نصح وإرشاد  ٤١٣كتاب آخر لعمر إىل سعد ص  ،الوثائق السياسية)٤(

)٣٥٤( 



  

 

  :يوضح بناء اجلملة سطحا ) أ ( والشكل 

  

  ) مجلة موصولية(صفة     مبتدأ                 خرب مضاف موصوف                   مضاف إليه                      

  )الذي يلي مصادمتكم)                (ميم اجلمع +هاء الغائب (   )                  رأس(        )              من(

، ويالحظ أن يف حمل رفع مبتدأ فهويالحظ يف هذه اجلملة أن اسم االستفهام ركن أساسي 
  . اخلرب قد ختصص بالصفة 

  .ستقبل قائد جيش األعداء يف الزمن املاسم طلب تعيني : وداللة التركيب 

    .بلغ عدد اجلمل الشرطية اليت وقع فيها املبتدأ اسم شرط تسعا وثالثني مجلة: الشرط 

  :)١(الصورة

وردت هذه الصورة يف سبع  .مجلة امسية+ مجلة فعلية فعلها مضارع منفي بلم+ أداة شرط 
  :مجل منها 

  .)١(أنه من مل يؤمن باهللا فإنه ضالفقد علمتم  # 

  :بناء التركيب سطحاوالشكل اآليت يوضح 

  
  

  مجلة امسية   أداة ربط          مجلة فعلية فعلها مضارع   )اسم(أداة شرط 

  )الفاء (         نفي بلم                       م         )من(    

  مبتدأ     خرب      فاعل                                                                                                   

  )٠٠٠)  (ضال(  ) هو(    

  جار وجمرور   فاعل     أداة نفي     فعل مضارع   

  )اهللا+ب( )  ٠٠٠(   )     يؤمن)          (مل(    

                                                 
 .سياسي + نصح وإرشاد  ٣٤٧الوثائق السياسية ، كتاب أيب بكر إىل عامة بين أسد ص)١(

)٣٥٥( 



  

 

عليه يف بناء األعماق السياق  يالحظ أن الفاعل يف مجلة الشرط مل يظهر يف بناء السطح دلَّ
مما يشري إىل أنه مفرد ) يؤمن (وهي الصقة أمامية يف أول الفعل ) الياء(الوحدة الصرفية + 

كما يالحظ أن الفاعل السم الفاعل الواقع خربا عن املبتدأ يف مجلة ) هو ( مذكر غائب 
الوحدة الصرفية الياء .+ اجلواب مل يظهر يف بناء السطح دل عليه يف بناء األعماق السياق 

والذي حول عنه اسم الفاعل مما يشري ) يضل (لفعل املضارع وهي الصقة أمامية يف أول ا
  .باجلار وارور ختصص مضمون مجلة الشرط ) هو ( فرد مذكر غائب إىل أنه م

  .واجلملة من املبتدأ واخلرب يف حمل رفع خرب أن 

حيث أتى اجلواب مجلة ( وقوع اجلواب ملن يقع له الشرط وقوعا ثابتا : وداللة التركيب 
  .دينية ) معنوية (يف الزمن املستمر والقرينة ) امسية 

  :)٢(الصورة - ١

مجلة فعلية ذات فعل + أداة ربط + مجلة فعلية ذات فعل ماض + أداة شرط + أداة عطف ( 
  .مضارع منفي بلن 

  .)١(ومن تركه فلن يعجز اهللا - ١

  

  خرب                                 أداة عطف                          أداة شرط     

  من )مبتدأ()                           والوا(

  مجلة فعلية فعلها مضارع منفي     أداة ربط         فعلها ماض        مجلة فعلية                                        
  

  مفعول به فعل مضارع   فاعل     أداة نفي             مفعول به     فعل  ماض        فاعل                          

  )اهللا(  )     ٠٠٠(يعجز         )     لن(             )هاء الغائب(    )  ٠٠(      )ترك(                           

  

                                                 
 نصح وإرشاد+سياسي  ٣٤١مفتوحة أليب بكر إىل مجيع املرتدين ص الوثائق السياسية ، كتب)١(

 الفاء

)٣٥٦( 



  

 

يالحظ أن الفاعل يف مجلة الشرط مل يظهر يف بناء السطح دل عليه يف بناء األعماق السياق 
ويالحظ أن ) هو(مفرد مذكر غائب  همما يشري إىل أن) ترك(رفية صيغة الفعل الوحدة الص+

وهي ) الياء(الفاعل مل يظهر يف مجلة اجلواب دل عليه يف بناء األعماق الوحدة الصرفية 
واجلملة من ) هو ( مفرد مذكر غائب  همما يشري إىل أن) يعجز ( الصقة أمامية يف أول الفعل 

  .حمل هلا من اإلعراب ألا معطوفة على مجلة استئنافية  و اخلرب ال املبتدأ 

  .  وقوع اجلواب ملن يقع له الشرط يف الزمن املستقبل : وداللة التركيب 
وأذكر له الصور " إذا كان املبتدأ و اخلرب معرفتني تساوتا يف جنس التعريف : النمط الثاين 

  .مضاف إليه مقترن بأل + اف خرب مض) + ضمري خماطب ( مبتدأ :)١(الصورة :اآلتية 
  .وردت هذه الصورة يف مجلة واحدة 

  .)٢(فإذا التقيتم فأنت أمري اجلماعة/ ١
  : والشكل اآليت يوضح بناء اجلملة سطحا وعمقا 

  

  خرب        )ضمري خماطب أنت (مبتدأ
  

  مضاف إليه مقترن بأل   مضاف        

  )اجلماعة (        )أمري(       

و تأخري تقدمي املبتدأ (( ويالحظ أن التزام الرتبة . اء السطح وافق بناء األعماق يالحظ أن بن
   .)٣(الستواء املبتدأ واخلرب يف التعريفواجبة )) اخلرب 

  .واجلملة ال حمل هلا من اإلعراب ، ألا جواب ألداة شرط غري جازمة 
                                                 

 ١/٢١٠،٢٠٩حاشية الصبان على شرح األمشوين على ألفية ابن مالك )١(

 الوثائق السياسية ، للخلفاء الراشدين، كتاب عمر إىل أيب عبيدة بن اجلراح)٢(

ان أحدمها أعرف من اآلخر ، املراد باالستواء يف جنس التعريف أن يكون كل منهما معرفة وإن ك)٣(
انظر حول هذه ...)) إىل تعيني األعرف لالبتداء اة ، وذهب أهل املعاينمجهور النحقيل هذا ما عليه 

 ١/٢١٠،٢٠٩حاشية الصبان على شرح األمشوين على ألفية ابن مالك : املسألة واآلراء فيها 

)٣٥٧( 



  

 

  .خرب معرف بأل + مبتدأ معرف بأل :)٢(الصورة

  :يفوردت هذه الصورة 

  .)١(والداعية األذان#  

وافق بناء السطح بناء األعماق يف هذه اجلملة ويالحظ ختصص كل من املبتدأ واخلرب بأل 
  .وقد وافق بناء السطح بناء األعماق يف هذه اجلملة . العهدية 

  .واجلملة استئنافية ال حمل هلا من اإلعراب 

  

وردت هذه )مجلة موصولية (خرب +مضاف إليه مقترن بأل + مبتدأمضاف :)٣(الصورة
  :الصورة يف مجلة واحدة هي 

  .)٢(وأشقى االناس من شقي الناس به/ ١

  :والشكل التايل يوضح بناء اجلملة سطحا وعمقا

  

  مضاف إليه                 خرب مجلة موصولية         مبتدأ مضاف       

       )               الناس )                ( أشقى ( 

  

  فاعل             جار وجمرور                         ماض فعل ضمري املوصول                                         

  )هاء الغائب+ ب)       (الناس )                (شقي)              (من(        

  .يالحظ أن بناء السطح وافق بناء األعماق يف هذه اجلملة 

  .حظ أن الرتبة ملتزمة وجوبا يف هذه اجلملة الستوائهما يف التعريف ويال
                                                 

 سياسي ٣٤١دين ،صالوثائق السياسية ، كتب مفتوحة أليب بكر إىل مجيع املرت)١(

 نصح وإرشاد٤٣٧الوثائق السياسية ، كتاب عمر إىل أيب موسى األشعري ص)٢(

)٣٥٨( 



  

 

  .واجلملة استئنافية ال حمل هلا من اإلعراب 

؛ألن سبب اقترانه )١(إذا اقترن اخلرب بالفاء ، تقدم املبتدأ وتأخر اخلرب وجوبا :النمط الثالث
   .)٢(ب الشرطبالفاء شبهه جبواب الشرط فلم جيز تقدميه كما ال جيوز تقدمي جوا

  :وأذكر له الصور اآلتية 

خرب + أداة ربط + مضاف إليه + مبتدأ مضاف +حرف شرط وتفصيل  :الصورة األوىل
  .اسم معطوف +أداة عطف +

  : وردت هذه الصورة يف ثالث مجل منها 

  .)٣(فأما ثواب الدنيا فالغنيمة والفتح وأما ثواب اآلخرة فاملغفرة واجلنة - ١

  :ح بناء اجلملة سطحا وعمقاوالشكل اآليت يوض

  

  اسم معطوف   أداة عطف       خرب مقترن بأل      حرف تفصيل     مبتدأمضاف    مضاف إليه          أداة ربط  

  )الفتح (    )الواو(   )   الغنيمة(عليه معطوف   )      الفاء ()         الدنيا(       )  ثواب ( )      أما(وشرط 

وأما ثواب اآلخرة " السطح وافق بناء األعماق يف هذه اجلملة وأن مجلة  يالحظ أن بناء
واجلملة األوىل ابتدائية ) املعطوف عليها ( هلا نفس تركيب اجلملة السابقة " فاملغفرة واجلنة 

  .ال حمل هلا من اإلعراب وكذلك اجلملة املعطوفة عليها 

   :الصورة الثانية 

ظرف زمان + جار وجمرور + فاعل + فعل ماض + صول ضمري املو(مبتدأ مجلة موصولية 
جار + خربموصوف + مبتدأ[خرب مجلة امسية+ ربط أداة ) + مضاف إليه + مضاف 

                                                 
 ١/٢١٢، حاشية الصبان ج١/٣١٢اخلصائص البن جين ج)١(

 .١/٢٩٨شرح التسهيل ج)٢(

 .سياسي ٤٧٧الوثائق السياسية ،كتاب عمر إىل أيب عبيدة يف جواب كتابه ص)٣(

)٣٥٩( 



  

 

ة مجل: مبتدأ مؤخر + جار وجمرور : خرب مقدم( صفة مجلة امسية معطوف عليها  +وجمرور
  ) ]وصولية  مجلة م:مبتدأمؤخر+جار وجمرور:خرب مقدم(مجلة امسية معطوفة + موصولية

  :وردت هذه الصورة يف مجلة واحدة هي 
  .)١(فمن أجاب إىل ذلك قبل القتال فهو رجل من املسلمني له ماهلم وعليه ما عليهم - ١

  :يوضح بناء اجلملة سطحا والشكل اآليت

  ) مجلة موصولية (مبتدأ        
  

                               
   مضاف إليه          جار وجمرور           ظرف مضاف                 ضمري املوصول     فعل ماض             فاعل

  القتال       قبل                    )كاف اخلطاب+ الم البعد+ذا+إىل (    )٠٠٠(            أجاب    من

  )مجلة امسية ( خرب                                                           

  

  

  مجلة امسية معطوفة      أداة عطف   رب موصوف       جار وجمرور    صفة مجلة امسية معطوف عليها    خ  مبتدأ     

  ) وعليه ما عليهم (  الواو              )               له  ماهلم ( هو               رجل           من املسلمني         

يظهر يف بناء السطح دل عليه يف بناء األعماق يالحظ أن الفاعل يف اجلملة املوصولية مل 
مما يشري إىل أنه مفرد مذكر غائب تقديره ) أجاب( الوحدة الصرفية صيغة الفعل + السياق 

+ ختصص مضمون اجلملة املوصولية باجلار وارور . هو وهو العائد على ضمري املوصول 
ختصص اخلرب فيها ترنت بالفاء ويالحظ أن اخلرب مجلة امسية قد اق. ظرف الزمان املضاف 

. )له ماهلم وعليه ما عليهم:( طوفة اجلملة املع+ مجلة الصفة املعطوف عليها + باجلار وارور
وإمنا اقترنت مجلة اخلرب بالفاء ؛ ألن املبتدأ إذا كان ضمريا موصوال بالفعل أو اجلار وارور 

   .)٢(ل للشرط يف طلب اجلوابفإنه حيسن اتصال اخلرب بالفاء وذلك ملشاة املوصو
                                                 

 .اجتماعي ٤٢٢ سعد حني افتتح العراق ص، كتاب عمر إىلالوثائق السياسية)١(

 .١/٥٥٢انظر التصريح مبضمون التوضيح ، )٢(

)٣٦٠( 



  

 

  .واجلملة استئنافية ال حمل هلا من اإلعراب 

   .)١(إذا استعمل اخلرب منحصرا كما إذا وقع بعد إال معىن :النمط الرابع 

ار ج+ خرب نكرة ) + ضمري خماطب(مبتدأ ) + إمنا ( أداة قصر مركبة  :الصورة األوىل
  .)در مؤول من أن وما دخلت عليهمص(مضاف إليه +مستثىن منصوب مضاف + وجمرور 

  : وردت هذه الصورة يف مجلة واحدة هي 

  . )٢(هم غري أن اهللا جعلك أثقلهم محالفإمنا أنت رجل من - ١

  .)٣( )اجلملة االمسية املؤكدة بالقصر ( انظر حول حتليل تركيب هذه اجلملة 

فة ، وهذا من يالحظ أن اجلملة االمسية مؤكدة بالقصر وهو من قصر املوصوف على الص
وهو كونه رجال من : خروج الكالم على غري مقتضى الظاهر فاحلكم يف هذه اجلملة 

املسلمني وإن كان معلوما للمخاطب ولكن بسبب ظهور عالمات تفرد ا وأهله دون سائر 
املسلمني ولعدم عمله مبوجب علمه نزل مرتلة اهول واستعملت إمنا على خالف مقتضى 

  توبيخ من اخلليفة عمر أليب موسى األشعريالظاهر ، وهنا 

  :والتركيب الداليل هلذه اجلملة يوضحه الشكل اآليت 
  

  +  +  

جار وجمرور مضاف ( خرب + مبتدأ معرف بأل ) + إمنا ( أداة قصر مركبة  :الصورة الثانية 
  .مجلة شرطية ) + مضاف إليه + 

  : وردت هذه الصورة يف  مجلة واحدة هي 
                                                 

 .١/٢١١، حاشية الصبان على شرح األمشوين ج٣٣٠دالئل اإلعجاز )١(

 اجتماعي٤٣٦الوثائق السياسية ، كتاب عمر إىل أيب موسى األشعري ص)٢(

 . ١٤٢اجلملة االمسية املؤكدة بالقصر ص)٣(

 أداة قصر مركبة
 إمنا

 املقصور
 املبتدأ أنت

  املقصور عليه
 )منهم رجل (اخلرب

)٣٦١( 



  

 

  .)١(شور على أهل احلرب إذا استأذنوا أن يتجروا يف أرضنا فأولئك عليهم العشورإمنا الع- ١

يالحظ أن اجلملة االمسية مؤكدة بالقصر وهو من قصر الصفة على املوصوف قصرا مقيدا 
  .باجلملة الشرطية يف الزمن املستقبل 

  .واجلملة ابتدائية ال حمل هلا من اإلعراب 

  :داليل هلذه اجلملة والشكل اآليت يوضح التركيب ال
  

  +  +  
  

  .)جار وجمرور( خرب +مبتدأ نكرة .)٢(إذا كان املبتدأ دعاء :النمط اخلامس 

  : ه الصورة يف مجلة واحدةوردت هذ

  .)٣(سالم عليكم  - ١

   :والشكل اآليت يوضح بناء اجلملة سطحا وعمقا

  

  اخلرب جار وجمرور                              املبتدأ                                                    

  )ميم اجلمع+ضمري كاف اخلطاب +على ( سالم                                                             

ة ، سوغ يالحظ يف هذه اجلملة أن بناء السطح وافق بناء األعماق  ويالحظ  أن املبتدأ نكر
، ي مثبت وقد خرج إىل معىن الدعاءيالحظ أن هذا التركيب اخلربو. االبتداء ا كوا دعاء

  .وأفاد ثبات الدعوة بالسالم للمدعو هلم 

  .واجلملة ابتدائية ال حمل هلا من اإلعراب 
                                                 

وانظر حتليل هذه .اجتماعي، ٤٢٢ص ،اقكتاب عمر إىل سعد حني افتتح العر اسية ،الوثائق السي)١(
 . ١٤٤، ١٤٣اجلملة يف مبحث اجلملة االمسية املؤكدة بالقصر، ص

 ١/٥٤٨انظر التصريح مبضمون التوضيح )٢(
 .سياسي١٩٢الوثائق السياسية ، كتاب عمر إليهم قبل إجالئه إياهم من جنران ص)٣(

 أداة قصر مركبة
 إمنا

اخلرب  املقصور عليه
 )على أهل احلرب(

 املقصور
 املبتدأ العشور

)٣٦٢( 



  

 

  . )١(إذا كان اخلرب مجلة فعلية فعلها رافع ضمري املبتدأ:  النمط السادس

  .)٢(هللا وحده وأاكم أن تنقضوا عهدهاوأنا آمركم بتقوى : ورد هذا النمط يف مجلتني منها 

+ فاعل + فعل مضارع ( خرب مجلة فعلية معطوف عليها + مبتدأ ضمري املتكلم : الصورة
مجلة فعلية + أداة عطف + حال + مضاف إليه + جار وجمرور مضاف + مفعول به 

  .معطوفة 

  :يوضح بناء اجلملة سطحا) أ(والشكل 

  

  خرب مجلة فعلية خربية مثبتة معطوف عليها                  مبتدأ ضمري املتكلم        

  أنا    
  

  مجلة فعلية معطوفة مضاف إليه   حال مضاف مضاف إليه حرف عطف جاروجمرور    فعل مضارع    فاعل   مفعول به 

  أاكم أن تنقضوا عهده وحد     هاء الغائب   الواو    اهللا         كاف اخلطاب     بتقوى   (...)    آمر          

  ميم اجلمع+                                                                              

+ يالحظ أن الفاعل يف مجلة اخلرب مل يظهر يف بناء السطح دل عليه يف بناء األعماق السياق 
مما يشري إىل أنه مفرد  )٣( )أأمر( صقة أمامية يف أول الفعل الوحدة الصرفية اهلمزة وهي ال

  .املضاف إليها + ختصص املضاف إليه باحلال املضافة . متكلم أنا 
   .واجلملة استئنافية ال حمل هلا من اإلعراب 

  
                                                 

 ١/٢١١،٢١٠، حاشية الصبان ج١/٢٩٨جشرح التسهيل )١(

نصح ٣٥٤الوثائق السياسية ، كتاب أيب بكر إىل األشعث بن قيس ومن معه من قبائل كنده ص)٢(
 وإرشاد

  .ملا كانت اهلمزة األوىل مفتوحة والثانية ساكنة كتبتا ألفا واحدة عليها مدة : مالحظة )٣(

 

)٣٦٣( 



  

 

    

   .التزام الرتبة األصلية بني العوامل ومعموالا - ب

  .لزوم الرتبة األصلية بني العوامل الفعلية ومعموالا : أوال 

جيب تأخري الفاعل عن فعله مطلقا عند اجلمهور وإذا تقدم ما يصلح أن يكون  :النمط األول
  .وأذكر له الصورة اآلتية )١(فاعال جعلوه مبتدأ وأضمروا يف الفعل فاعال 

  :مفعول به  وردت هذه الصورة يف مجلتني منها + فاعل + فعل مضارع 

  . )٢(يهدي اهللا من أقبل إليه

  :ملة سطحا والشكل اآليت يوضح بناء اجل

  

  فاعل                   مفعول به مجلة موصولية            فعل مضارع                               

  اهللا                         يهدي                                             

  

  ر وجمرور ضمري املوصول        فعل ماض              فاعل                جا  

  ها الغائب +إىل (...)                  أقبل   من                       

  

يالحظ أن بناء السطح وافق بناء األعماق يف هذه اجلملة ويالحظ أن الفاعل يف اجلملة 
الوحدة الصرفية صيغة الفعل + ق املوصولية مل يظهر يف بناء السطح دل عليه يف بناء األعما

                                                 
 ٣٦٥ص١انظر شرح ابن عقيل ج)١(

  سياسي+ نصح وإرشاد ٣٤٧كتاب ايب بكر إىل عامة بين ألسد ص الوثائق السياسية)٢(

بقية مواضع وجوب تقدمي املبتدأ على اخلرب مل يرد هلا أمثلة تطبيقية من خالل الرسائل :ظـةملحو
 املدروسة ؛ لذلك مل أذكرها

)٣٦٤( 



  

 

شري إىل أنه مفرد مذكر غائب تقديره هو وهو العائد على ضمري املوصول مما ي) أقبل(
  .واجلملة استئنافية ال حمل هلا من اإلعراب

  .)الدينية(ذلك القرينة املعنوية  الزمن املستمر دل على: وزمن اجلملة  

ن نائب الفاعل يأخذ مجيع أحكام ب تأخري نائب الفاعل عن فعله ؛ ألجي :النمط الثاين
  .)١(التأخري عن رافعه وعدم جواز حذفهعل من لزوم الرفع ووجوب الفا

  فاعل مجلة موصولية +للمجهول  فعل ماض مبين+ قد   :الصورة

  .)٢(فقد أُعذر من أنذر# 

  :والشكل اآليت يوضح بناء اجلملة سطحا 

  
  

  نائب فاعل مجلة موصولية                               للمجهول         أداة توكيد                   فعل ماض مبين

    أعذر                                      قد   

  

  فاعل       عل ماض مبين للمعلوم             ضمري املوصول                       ف                              

  (...)      انذر              من          

لة الصلة مل يظهر يف بناء السطح دل عليه يف بناء األعماق الوحدة الحظ أن الفاعل يف مج
وهو العائد على ضمري ) هو(الصرفية صيغة الفعل أنذر مما يشري إىل أنه مفرد مذكر غائب 

 اًاملوصول يالحظ أن اجلملة مؤكدة يف الزمن املاضي القريب حتمل يف طياا ديدا ووعيد
  ذا مل يستجيبوا من اخلليفة أيب بكر لبين أسد إ

  .)٣(واجلملة استئنافية ال حمل هلا من اإلعراب
                                                 

 ١/٤٢٣انظر شرح ابن عقيل ج)١(
 سياسي+ ح وإرشاد نص٣٤٨الوثائق السياسية ، كتاب أيب بكر إىل عامة بين أسد ص)٢(
 . ١٨٣ـ١٧٩ملزيد من األمثلة انظر اجلملة الفعلية اخلربية املثبتة ص)٣(

)٣٦٥( 



  

 

  .إما مفعول به وإما غريه : إذا كان املعمول منصوبا واملنصوب : النمط الثالث
  :أما املفعول به فيجب إلزامه رتبته وهي التأخري يف مواضع منها

تعليلية كما أنه ال يبتدأ بأنّ هذه ) أن(فعول به أن وصلتها ؛ ألن تقدميه يوهم أن املإذا كان  -١
  :أذكر له الصورة التالية.املفتوحة خفيفة كانت أو ثقيلة 

ومعموالها ) أن+ (فاعل + فعل مضارع (خرب مجلة فعلية فعلها مضارع + مبتدأ ضمري املتكلم 
  ).سدت مسد مفعويل أعلم

  . )١(وأنا أعلم أنك خري منه# 
  :والشكل اآليت يوضح بناء اجلملة سطحا

  

   مبتدأ ضمري املتكلم                                                                                    خرب مجلة فعلية         

  أنا                                                                                                               

  فاعل                              مفعول به  أن ومعموالها                   ل مضارع                   فع         

  (...)  أعلم                                                     

  

  جار وجمرور  فاعل      خرب  اسم                         أداة توكيد                     

  هاء الغائب +من    (...)              خري    أن                  ضمري كاف املخاطب                  

+ يالحظ أن الفاعل يف مجلة اخلرب مل يظهر يف بناء السطح دل عليه يف بناء األعماق السياق 
أنه ضمري مما يشري إىل ) أعلم ( الوحدة الصرفية اهلمزة وهي الصقة أمامية يف أول الفعل 

مل يظهر يف بناء السطح دل .)٢( )خري ( ، ويالحظ أن الفاعل السم التفضيل ) أنا ( املتكلم 
ختصص مضمون ) هو ( عليه يف بناء األعماق السياق مما يشري إىل أنه مفرد مذكر غائب 

) أعلم(  موضع نصب سد مسد مفعويل اجلملة االمسية باجلار وارور وأن ومعموالها يف
  .الفعلية يف حمل رفع خرب املبتدأ لةواجلم

                                                 

 سياسي٣٩٢الوثائق السياسية ، كتاب أيب بكر إىل أيب عبيدة خيربه بتولية خالد عليه ص)١(

 ٣/٤٣انظر حاشية الصبان ج_  حذفت اهلمزة من أول خري لكثرة استعماهلا )٢(

)٣٦٦( 



  

 

  . الزمن املاضي دل على ذلك السياق: وزمن اجلملة 

  . )١(مؤكدا بإحدى نوين التوكيد إذا كان العامل :النمط الرابع 

+ مفعول به + فاعل + فعل مضارع مؤكد بنون التوكيد الثقيلة + أداة ي ال   :الصورة
  .مضاف إليه +ظرف مكان مضاف 

  :الصورة يف ثالث مجل منها  وردت هذه

  .)٢(وال جترين فرسا فوق ميلني - ١ 

  :شكل اآليت يوضح بناء اجلملة سطحاوال

  

  همضاف إلي اعل   مفعول به   ظرف مكان مضاف مضارع مؤكد بنون التوكيد الثقيلة  ففعل  ف أداة ي   أداة عط

  ميلني           فوق    فرسا             (...)                        جترين                      ال      الواو        

الوحدة + يالحظ أن الفاعل مل يظهر يف بناء السطح دل عليه يف بناء األعماق السياق 
مما يشري إىل أنه مفرد خماطب ) جتري ( وهي الصقة أمامية يف أول الفعل ) التاء ( الصرفية 

  .املضاف إليه+ ملة بالظرف املضاف اجل ختصص مضمون) أنت ( مذكر 

  .طلب الكف عن إرهاق الفرس يف الزمن املستقبل : لة التركيبدال

  .واجلملة ال حمل هلا من اإلعراب ؛ ألا معطوفة على مجلة ابتدائية ال حمل هلا من اإلعراب 

  :النمط اخلامس 

يز رفوع كالفاعل، والفاعل ال جيرفوعه؛ ألن هذا املإذاكان الفعل ناسخا ، فرتبته ملتزمة مع م
  .النحاة تقدمه على فعله 

                                                 
ي يف الفعل ، وتقدمي املفعول به؛ ألن توكيد الفعل دليل على أمهيته ، وتأخريه لتعارض التوكيد الذ)١(

 ١/٣٣٧شرح الكافية للرضي ج: يدل على العكس انظر حول هذه املسألة 

 اجتماعي٧٤٢الوثائق السياسية ، كتاب عمر إىل سعد بن أيب وقاص ص)٢(

)٣٦٧( 



  

 

  .فرتبته ملتزمة يف مواضع معينة هيأما مع منصوبه 

على عدم جواز تقدمي خربها )  فيما أعلم( دام فقد أمجع النحاة  إذا كان الناسخ - ١
  .)١(عليها أو على ياء 

  .)٢(خرب+ اف إليه مض+ مضاف اسم + أداة حمولة عن الفعلية+ ما املصدرية الظرفية  

  . م أبدا ما دام دين اإلسالم ظاهرافكانوا عبيدا ألهل اإلسال/ ١

األعماق الياء اليت  هر يف بناء السطح دل عليه يف بناءيالحظ أن الفاعل السم الفاعل مل يظ 
 :وأفادت اجلملة) هو(أن الفاعل ضمري مفرد مذكر غائب يف أول الفعل يظهر مما يشري إىل 

  .)أبدا ( اد ذلك القرينة اللفظية أف. باخلرب يف الزمن املستمر  االسمصاف استمرار ات

عند مجهور البصريني من (إذا كان الناسخ ليس فال جيوز أن يتقدم عليها خربها  - ٢
  .)٣( )متأخرين ومجهور الكوفيني

  .خرب مجلة فعلية+ اسم +  أداة نفي حمولة عن الفعلية

  

  :الصورة

  .)٤(ه  احلدودألن حد األنبياء ليس يشب
                                                 

إلنصاف يف مسائل اخلالف ، ا١/٢٣٣حاشية الصبان  ١/٦٠٧،٦٠٦التصريح مبضمون التوضيح )١(
١/١٥٥ 

 . ٣٩ملزيد من األمثلة انظر اجلملة االمسية املثبتة املنسوخة ص)٢(

، ١٦٤إىل ص ١٦٠من ص ، اإلنصاف يف مسائل اخلالف، ١/٦٠٧التصريح مبضمون التوضيح )٣(
 ١/٢٣٥،٢٣٤حاشية الصبان ، و

  .الوثائق السياسية ، كتاب أيب بكر إىل املهاجر)٤(

  

 

)٣٦٨( 



  

 

  .والشكل اآليت يوضح بناء اجلملة سطحا 
  

  

  خرب مجلة فعلية      اسم          ية أداة نفي حمولة عن الفعل

  )      ؟)                                       (ليس ( 

  

  مفعول به   اعل                          فعل مضارع                              ف     

  احلدود   .)                            (..                  يشبه                        

مل يظهر يف بناء السطح دل عليه يف بناء األعماق السياق فيما يشري إىل أنه  االسميالحظ أن 
أن الفاعل يف مجلة اخلربمل يظهر يف بناء السطح دل : ويالحظ ) هو ( مفرد مذكر غائب 

وهي الصقة أمامية يف أول الفعل ) الياء ( الوحدة الصرفية + يف بناء األعماق السياق  عليه
مضموا يف الزمن  فيند مذكر غائب تقديره هو واجلملة ممما يشري إىل أنه مفر) يشبه(

   .)١(املطلق وهي يف حمل رفع خرب إن

   )٢(أخبارهاوجب تأخري . إذا كان الناسخ أحد أفعال املقاربة أو أحد مرادفاته  - ٣

  : الصورة

تركيب مصدري حمول عن  خرب+ مضاف إليه+ مضاف  اسم+ أداة حمولة + أداة توكيد 
  .وردت هذه الصورة يف مجلة واحدة . مجلة امسية

  .)٣(وليوشكن أئمتكم أن يصريوا جباة وال يكونوا رعاة/ ١

  . عماقيف هذه اجلملة وافق بناء الشكل بناء األ
                                                 

 .٦٢ـ٥٧األمثلة انظر اجلملة االمسية املنسوخة املنفية ص ملزيد من)١(

 ١/٣٥٠شرح التسهيل )٢(

 اجتماعي٥٠٢الوثائق السياسية ، كتاب عثمان بن عفان إىل عماله ص)٣(

)٣٦٩( 



  

 

وقد أدت .دأ يف الزمن املستقبل د إثبات قرب نسبة اخلرب إىل املبتتأكي: وداللة اجلملة 
وظيفة إضافة هذه الداللة للجملة االمسية مع اقتراا بالم التوكيد يف جواب ) يوشك(

  .واجلملة جواب القسم ال حمل هلا من اإلعراب .  )١(القسم

  .موالالزوم الرتبة األصلية بني احلروف العاملة ومعموالا ومعموالت مع - ٢

والسبب يف ذلك كما يذكر النحاة ... من املعروف أن معموالت احلروف ال تتقدم عليها 
. مولة يف العمل على األفعال وليس عملها باألصالةضعف عمل هذه احلروف ، ألا حم: هو 

أما معموالا . واحلقيقة أن السبب هو تأثري هذه احلروف يف مضمون اجلملة اليت بعدها 
تتقدم فيما كان احلرف كجزء املعمول أو بعضه ؛ فلهذا ساغ تقدمي معموالا عليها ، فإا 

  :أذكر منها )٢(ولقد منع النحاة تقدمي معموالت معموالا يف مواضع

فال جيوز تقدمي معمول خربها عليها ، وال . إ ذا كان العامل إن أو إحدى أخواا /١
فا أو جارا و جمرورا فتوسيطه عند سيبويه جائز توسيطه بني احلرف وامسه إال إذا كان ظر

  .لتوسعهم فيها 

ألن الصلة ال تتقدم على املوصول ) كي ( و) أن : ( إذا كان العامل حرفا مصدريا حنو / ٢
   .)٣(وال جزء الصلة على املوصول ألن الصلة مبينة للموصول واملبني يكون بعد املبني

) أن(حرف مصدري ( ري حمول عن مجلة فعلية مبتدأ تركيب مصد+ أداة توكيد  :الصورة
. جار وجمرور + جار وجمرور + فاعل + خرب ) + فاعل + مفعول به + فعل مضارع + 

  .وردت هذه الصورة يف مجلة واحدة 

  .)٤(وألن ختطفين الطري أحب إيل من ذلك / ١
                                                 

 .٣١٢ –رصف املباين يف شرح حروف املعاين )١(
الطبعة ) ٢٨(عتهاسلسلة الرسائل العلمية املوصى بطبا(حصة زيد مبارك الرشود،  الوجوب يف النحو،)٢(

 ٢٣٣ ، ص)م٢٠٠٠هـ،١٤٢١مكة املكرمة، جامعة أم القرى، معهد البحوث العلمية،(األوىل، 
 ٣/٦٨ - ١/٣٣٧شرح الكافية للرضي )٣(
 .سياسي٣٧٤كتاب أيب بكر إىل أسامة ص: الوثائق السياسية )٤(

)٣٧٠( 



  

 

ألن املفعول التركيب املصدري أن املفعول به قد تقدم على الفاعل وجوبا ؛  ايالحظ يف هذ
  .اسم ظاهر به ضمري متصل والفاعل

والتقدير خلطف الطري أحب إيل من . تأويل مصدر يقع مبتدأوهذا التركيب املصدري يف 
على رد أمر عظيم أمر . توكيد تفضيل اخلليفة للموت يف صورة مؤملة : وداللة اجلملة. ذلك 

اجلملة االمسية ابتدائية ال حمل هلا من به النيب قبل موته وهو إنفاذ محلة أسامة رضي اهللا عنه و
  . اإلعراب وزمنها املستقبل 

  :٢الصورة 

تركيب مصدري  خرب+ منادى + أداة نداء ياء  +جار وجمرور +مضاف إليه +مبتدأ مضاف
  .مضاف إليه + حال مضاف+ مفعول به + فاعل +رعفعل مضا+أن.( حمول عن مجلة فعلية

  : وردت هذه الصورة يف مجلة واحدة 

  .)١(ال شريك لهوعهدي إليك يا خالد أن تتقي اهللا وحده / ١

يالحظ أن الفاعل يف التركيب املصدري مل يظهر يف بناء السطح ودل عليه يف بناء األعماق 
مما يشري إىل أنه ) تتقي ( الوحدة الصرفية التاء وهي الصقة أمامية يف أول الفعل + السياق 

و تأويل مصدر يقع خربا عن املبتدأ ا التركيب يف وهذ) أنت ( ضمري مفرد خماطب مذكر 
  .تقدير الكالم يا خالد عهدي إليك تقوى اهللا 

  .)٢(جيب تأخري معمول معمول الم اجلحود عليها وقد أجازه الكوفيون ومنعه البصريون/٣
  .)٣(واهللا ما كانوا إذا ليجدوا إنسانا يكلمونه وال يكلمهم/ ١

  . العوامل االمسية ومعموالابني  لزوم الرتبة األصلية  - ٣
                                                 

 شادنصح وإر٣٤٨الوثائق السياسية ، كتاب أيب بكر إىل خالد عن مسيلمة الكذاب ص)١(
 . ٥٩٥ـ٥٩٣، ص٢يف مسائل اخلالف البن األنباري، ج انظر اإلنصاف)٢(

انظر حتليل هذه اجلملة . سياسي  ٤٦٦ص . جواب عمر إىل أيب عبيدة يف معاملة األرض املفتوحة )٣(
 . ٦٩ـ٦٧يف فصل اجلملة االمسية املنسوخة املنفية ص

)٣٧١( 



  

 

  :تلتزم الرتبة األصلية بني العوامل االمسية ومعموالا يف مواضع أذكر منها 

. )١(بل يلزم رتبته وهي التأخري.ا فال جيوز تقدمي معموهلا عليهاالصفة املشبهة ومعموهل - ١
  .لضعف شبهها بالفعل ولنقصاا عن رتبة اسم الفاعل 

  .مع معموهلا وهو اسم ظاهر يف مجلة واحدة هي  ولقد وردت الصفة املشبهة

  .)٢(ولرمبا نصر اهللا العصابة القليل عددها على الكثري عددها من أعداء اهللا تعاىل/ ١

وقد ) كثر وقل(احملوالن عن الفعلني الالزمني )) القليل  –الكثري((ني يالحظ أن الوصف
   .)٣( )عددها (عل ن صفات الفعل وهي رفع الفااحتفظا بعد حتويلهما بصفة م

وختصصت الصفة املشبهة باسم الفاعل . واكتسبا عالمة االسم وهي دخول أل يف أوهلما 
  ) .من أعداء اهللا ( املضاف إليه + باجلار وارور املضاف 

  .)٤(املصدر مع معموله على مذهب اجلمهور : ثانيا 

  :الرسائل املدروسة منها جاء املصدر مضافا إىل فاعله وناصبا ملفعوله يف ثالث مجل من 

ته وكفايته إيانا فقد بلغين كتابك تذكر إعزاز اهللا أهل دينه وخذالنه أهل عداو: أما بعد 
  .)٥(مؤنة من عادانا

                                                 
 ٩٨- ٣/٨٨: شرح الكافية للرضي )١(

 سياسي٤٧٢جواب عمر على كتاب أيب عبيدة ص: الوثائق السياسية )٢(

الرفع على الفاعلية قال الفارسي أو على اإلبدال من ضمري : ملعمول الصفة املشبهة ثالث حاالت )٣(
والنصب والنصب على التشبيه باملفعول به إن كان معرفة وعلى التمييز إن كان  –مستتر يف الصفة 

. املنت . ٨ص ٣٨سألة حاشية الصبان على ألفية ابن مالك انظر حول هذه امل. نكرة واخلفض باإلضافة 
 .وإضافة معموهلا إىل ضمريها. بأل والرفع يف املثال السابق أحسن القتراا

 .٨٩- ٨٨/ ٣: شرح الكافية للرضي )٤(

 اجتماعي٤٦٧-٤٦٦الوثائق السياسية ، جواب عمر إىل أيب عبيدة يف معاملة األرض املفتوحة ص)٥(

)٣٧٢( 



  

 

املفعول به  ونصب) اهللا ( اعله االسم الظاهر إىل ف أن املفعول املصدر قد أضيفيالحظ 
  ) .أهل دينه ( املضاف 

ونصب ) ـه(الضمري .  فاعله لى املفعول به قد أضيف إىلويالحظ أن املصدر املعطوف ع
سابق قد أضيف إىل ويالحظ أن املصدر املعطوف على املصدر وال) أهل عداوته ( املفعول به 

  ) .مؤنة من عادانا ( والثاين )) أيانا(( األول . ونصب مفعولني ) ـه(فاعله الضمري 

  التزام الرتبة بني املعموالت أنفسها

  : تبة بني املعموالت يف مواضع منها تلتزم الر

إذاكان الفاعل ضمريا متصال بفعله سواء أكان املفعول ظاهرا ، أم . بني الفاعل واملفعول / ١
  .)٢(ألن الفاعل يف تلك احلالة كجزء الفعل)١(ضمريا متصال أم منفصال

+  مفعول مطلق مضاف+ مفعول به ) + واو اجلماعة ( فاعل + فعل مضارع : ١الصورة 
  .مفعول به + مضاف إليه 

وقد علمت واحلمد هللا أن قد عزاهم رجال كثري من املسلمني حيبون املوت حب عدوهم 
  .)٣(للحياة

  :والشكل اآليت يوضح بناء اجلملة سطحا وعمقا 

  

  مفعول به      مضاف إليه   مضافول مطلق مضاف   مضاف إليه مفع  ارع     فاعل     مفعول به  فعل مض

  هاء الغائب    احلياة                واو اجلماعة     املوت         حب                    عدو    جيب        

يالحظ أن بناء السطح وافق بناء األعماق يف هذه اجلملة ويالحظ أن الفاعل متقدم وجوبا 
)) م الرتبة وجب التزا(( على املفعول به ، ألن الفاعل ضمري متصل واملفعول به اسم ظاهر 

                                                 
 .١٩١-١: للرضي  شرح الكافية)١(

 .١٦١-٢/١٦٠: األشباه )٢(

 .سياسي ٤٠١الوثائق السياسية ، كتاب أيب بكر إىل أيب عبيدة ص)٣(

 

)٣٧٣( 



  

 

. ختصص مضمون اجلملة باملفعول املطلق املبني لنوع عامله واجلملة يف حمل جر صفة لرجال 
  . وزمن التركيب الزمن املاضي 

+ مفعول به معطوف عليه + جار وجمرور + فاعل ضمري متصل + فعل ماض  :٢الصورة 
أداة + حال معطوف عليه + مضاف إليه + اسم معطوف مضاف + أداة عطف + حال 

  . اسم معطوف + عطف 

  . )١(أمريا ، وعبداهللا معلما ووزيرا اًرفإين بعثت إليكم عما: أما بعد / ١

  :والشكل اآليت يوضح بناء اجلملة سطحا
                

  فعل ماض
  )بعث(

 فاعل+
  )تاء املتكلم(

كاف +إىل(جار وجمرور+
  )ميم اجلمع+اخلطاب

مفعول به معطوف +
  )عمارا(عليه

  حال +
  )أمرياً(

                

  أداة عطف
  )الواو(

 اسم معطوف مضاف+
  )عبد(

  مضاف إليه+
  )اهللا(

حال معطوف +
  )معلماً(عليه

 أداة عطف +
  )الواو(

                

 اسم معطوف+    
  )وزيرا(       

       

يالحظ أن الفاعل ضمري متصل والفاعل اسم ظاهر ؛ لذا وجب التزام الرتبة    
على احلال مع صاحبها للعناية واالهتمام ختصص  اقدمأن اجلار وارور قد تويالحظ 

. تعزيز مضمون اجلملة لمضمون اجلملة باجلار وارور واجلملة مؤكدة توكيدا استحسانيا 
  .واجلملة مؤكدة يف الزمن املاضي القريب. واجلملة يف حمل رفع خرب إن 

حرف + هاء الغائب مفعول به ) + تاء املتكلم(فاعل ضمري متصل + فعل ماض  :٣الصورة
ة معطوف عليها مجلة غائي] + حمول من مجلة فعلية تركيب مصدري [جمرور + جر حمذوف 

مجلة فعلية + ( أداة عطف ) + معطوف عليها ( مجلة فعلية معطوفة + أداة عطف + 
  ) .معطوفة 

                                                 
 .سياسي ٤١٦الوثائق السياسية ، كتاب عمر إىل أهل الكوفة ص)١(

)٣٧٤( 



  

 

فقد وجهت إليكم خالد بن الوليد يف جيش املهاجرين واألنصار وأمرته أن ال يقاتل  # 
  .)١(حدا حىت يدعوه إىل اهللا عز وجل أ

  :والشكل اآليت يوضح بناء اجلملة سطحا 
                

  أداة عطف
  )الواو(

 فعل ماض+
  )أمر(

 فاعل+
  )تاء املتكلم(

  مفعول به +
  )هاء الغائب(

حرف جر +
 (...)حمذوف

                

أن ال  جمرور+
  يقاتل أحد

 مجلة غائبة معطوف عليها+
 لحىت يدعو إىل اهللا عز وج

  أداة عطف +
  )الواو(

مجلة فعلية معطوفة +
  معطوف عليها

 أداة عطف +
  )الواو(

                

مجلة فعلية +    
  )ينذر(معطوفة 

       

ويالحظ أن ) ـه(واملفعول به ضمري متصل ) تاء الفاعل (يالحظ أن الفاعل ضمري متصل 
  .الرتبة ملتزمة وجوبا 

واجلملة مؤكدة يف الزمن . املعطوف عليها ة واجلمل اجلملة باجلملة الغائيختصص مضمون 
واجلملة يف حمل رفع ، ألا معطوفة . توكيدا استحسانيا لتقرير مضموا  –املاضي القريب 

  ............... .وجهت ( على اجلملة 

مفعول به تركيب مصدري + فاعل ضمري متصل + فعل ماض + أداة استئناف  :٤الصورة 
ظرف + مفعول به + فاعل +فعل [ خرب مجلة فعلية + اسم + أن ( ن مجلة امسية ول عحم

  ]صفة مجلة موصولية + مضاف إليه موصوف + مكان مضاف 

يالحظ أن الفاعل .)٢(وذكرت أنك وجهت اخليول حنو البالد اليت فيها ملك الروم ومجوعهم
ضمري متصل واملفعول به تركيب مصدري حمول عن مجلة امسية ختصص مضموا بالظرف 

  .الزمن املاضي : وزمنها .املضاف إليه واجلملة استئنافية ال حمل هلا من اإلعراب + ملضاف ا
                                                 

 ٣٤٧الوثائق السياسية ، كتاب أيب بكر إىل عامة بين أسد ص)١(

 سياسي٤٦٩تاب أيب عبيدة صالوثائق السياسية ، كتاب عمر يف جواب ك)٢(

)٣٧٥( 



  

 

  ] تركيب مصدري حمول عن مجلة فعلية [مفعول به + فاعل + فعل  :٥الصورة 

 # فإن أنتم صربمت لعدكم ، واحتسبتم لقتاله ونويتم األمانة رجوت أن تنصروا عليهم و.  

  :اء اجلملة سطحا وعمقاوالشكل اآليت يوضح بن

  

  فعل ماض          فاعل          مفعول به تركيب مصدري حمول عن مجلة فعلية                جاروجمرور       

  عليهم                أن تنصروا                                    تاء الفاعل                  رجا               

 –ضمري متصل واملفعول به تركيب مصدري حمول عن مجلة فعلية يالحظ أن الفاعل 
وداللة . ختصص مضمون اجلملة باجلار وارور واجلملة يف حمل جزم جواب الشرط 

إن حتقق الشرط والذي حيتمل الوقوع وعدم ) النصر(ترجي حتقق املفعول به : التركيب هي 
  . الوقوع يف الزمن املستقبل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

)٣٧٦( 



  

 

  إهدار الرتبة وجوبا : الثاين الفصل   

نسق الكالم العريب جيعل لكل كلمة موقعا مناسبا لدورها يف التركيب يغلب استعماهلا  فيه ، 
وجيب يف حاالت  سبق احلديث عن بعضها  –وال جتاوزه إال لغرض معنوي أو داع بالغي 

ع أو بعضها تلك األنوا تركمما ورد مطبقا يف رسائل اخللفاء الراشدين ، ويف حاالت 
  .ووضوح معىن التركيب تنتقل إىل مكان آخر لداعي السياق،مواقعها تركا واجبا ، ف

  .السابق  هذه احلاالت مرتبة حسب ترتيب الفصلوإليك ما ورد من 

  :إهدار الرتبة وجوبا بني املبتدأ واخلرب) أ( 

رب ويتأخر املبتدأ يف در رتبة املبتدأ وهي التقدمي ، ورتبة اخلرب وهي التأخري ، فيتقدم اخل
  :مسائل أذكر منها 

إذا كان املبتدأ نكرة ليس هلا مسوغ إال تقدم اخلرب وهو ظرف أو جار وجمرور خمتصني ؛ / ١
   .)١(ألن التزام النسق األصلي يوهم الوصفية والتقدمي يزيل الوهم املتوقع

  :دروسة يف أربع مجل  منها على املبتدأ يف الرسائل امل) اجلار وارور املختص ( تقدم اخلرب 

  ).مبتدأ مؤخر + خرب مقدم جار وجمرور (مجلة امسية  ):١(الصورة 

  .)٢(وكانت بيين وبينهم معرفة، فاستوص م خرياً ؛ فإم أقوام هلم ذمة 

  :مجلة امسية خربية مثبتة 

  

  مؤخر                      مبتدأ                 خربمقدم جاروجمرور                                             

ميم اجلمع                                                    ذمة                                            +هاء الغائب+الم اجلر 

                                                 
: ، وانظر حول اخلالف يف مسألة تقدمي اخلرب  اإلنصاف يف مسألة اخلالف ١/٣٠١:شرح التسهيل )١(
١/٦٥ 

 . ، سياسي١٩٨والوثائق السياسية، كتاب عثمان إىل عامله يف النجرانيني، ص)٢(

)٣٧٧( 



  

 

 يالحظ يف بناء السطح أن اخلرب تقدم وجوبا على املبتدأ ، ألن املبتدأ نكرة وال
  ).أقوام(لة يف حمل رفع صفة لكلمة واجلم) اجلار وارور(تقدم اخلرب  إال: لالبتداء امسوغ 

حرف عطف +جاروجمرور معطوف عليه :خرب مقدم + داة حمولة عن الفعلية أ:)٢(النمط 
  .مؤخر اسم+جار وجمرورمعطوف +

  .ورد هذا النمط يف مجلة واحدة

  .)١(وكانت بيين وبينهم معرفة

  :يوضح بناء اجلملة سطحاوالشكل اآليت 

  

  مؤخراسم حرف عطف     جار وجمرور معطوف      )     جار وجمرورمعطوف عليهما(أداة حمولة عن الفعلية   خرب

  ميم اجلمع      معرفة +هاء الغائب + الواو       بني      ياء املتكلم             + بني      عالمة التأنيث   +كان  

ابق أن اخلرب قد تقدم وجوبا على املبتدأ ؛ ألن املبتدأ نكرة ال مسوغ يالحظ يف الشكل الس
  . املعطوف عليهما+ املضاف إليه + لالبتداء ا إال تقدم اخلرب عليها وهو الظرف املضاف 

  . واجلملة مؤكدة يف الزمن املاضي 

اء االستفهام كم إذا كان اخلرب مما له الصدارة أو مضافا إىل ماله الصدارة يف اجلملة، كأمس/ ٢
  . )٢(اخلربية

  :الصورة 

  .مضاف إليه + ظرف مضاف + مبتدأ مؤخر ) + اسم استفهام (خرب مقدم 

  ؟ )٣(كيف أنا عند ذلك: وتسأالين 
                                                 

 .سي، سيا١٩٨والوثائق السياسية، كتاب عثمان إىل عامله يف النجرانيني، ص)١(

 ٤٠٤، ٤/٤٠٣، شرح الكافية للرضي ٣٠١/ ١: شرح التسهيل )٢(

 .نصح وإرشاد ٤٦١كتاب عمر يف جواب كتاب أيب عبيدة ومعاذ ص: الوثائق السياسية )٣(

)٣٧٨( 



  

 

   :والشكل اآليت يوضح بناء اجلملة سطحا

  

  مضاف إليه                خرب مقدم اسم استفهام              مبتدأ مؤخر                    ظرف مضاف        

  كاف اخلطاب+ الم البعد + ذا  عند                        أنا                            كيف                          

يالحظ أن اخلرب قد تقدم وجوبا يف بناء السطح ؛ وذلك ألن اخلرب اسم استفهام وأمساء 
  .رة يف اجلملة العربية االستفهام من األمساء اليت هلا الصدا

واجلملة يف حمل نصب مفعول املضاف إليه + كما ختصص مضمون اجلملة بالظرف املضاف 
  . به ثان

  . )١(متأخر لفظا ورتبة يعود الضمري على اخلرب لئال إذا اتصل باملبتدأ ضمري يعود على بعض/ ١

  .جار وجمرور+  مضاف إليه+ مبتدأ مؤخر مضاف ) + جار وجمرور(خرب مقدم ):١(النمط 

  . ورد هذا النمط يف مجلتني منها 

يقعد بني يدي الشريف والوضيع، والعدو والصديق ، والقوي والضعيف ولكلٍ حصته / ١
  . )٢(من العدل

  :شكل اآليت يوضح بناء اجلملة سطحاوال

  

  جار وجمرور           مضاف إليه                خرب مقدم جار وجمرور          مبتدأ مؤخر مضاف         

  حصة                        هاء الغائب                          من العدل    ل                       لك     

  يالحظ أن اخلرب قد تقدم وجوبا على املبتدأ ؛ التصال املبتدأ بضمري يعود على اخلرب 

  ) . من العدل( ختصص املبتدأ باجلار وارور 
                                                 

 ٢/١٤٢: ، شرح الكافية للرضي١/٣٠٢: شرح التسهيل )١(

 .وإرشاد  نصح ٤٦١-٤٦٠الوثائق السياسية ، كتاب عمر يف جواب كتاب أيب عبيدة ومعاذ ص)٢(

)٣٧٩( 



  

 

  ...)  يقعد بني يدي(ل مجلة استئنافية ألا معطوفة على حمجلملة ال حمل هلا من اإلعراب؛وا

  .مضاف إليه+ ظرف مضاف + خة مؤكدة مجلة امسية منسو+ أداة استئناف  ):٢(النمط 

  .)١(هلك جنا من جنا وهلك من. حوله وقد كانت لكل أمة عذر سها

   :والشكل اآليت يوضح بناء اجلملة سطحا

  
  مؤخر  اسم  خرب مقدم                  أداة استئناف        أداة توكيد               أداة حمولة عن الفعلية   

  كان                                             قد                       الواو                 

  

  مضاف إليه     مضاف      مضاف إليه             مضاف       جمرور  جار                                           

  هاء الغائب  عذر                   أمة                      كل          ل               

خلرب اشتمل على ضمري يعود على ااالسم ، ألن  االسميالحظ أن اخلرب قد تقدم وجوبا على 
م عود الضمري على متأخر لفظا ورتبة وذلك ال جيوز ، االسم على اخلرب للزولو قدمنا 

توكيد : وداللة التركيب . املضاف إليه + وختصص مضمون اجلملة بالظرف املضاف 
  . اتصاف املبتدأ باخلرب يف الزمن املاضي القريب 

  

   :٢الصورة 

  .اسم+ ية أداة حمولة عن الفعل+ خرب مقدم اسم استفهام 

  :وردت هذه الصورة يف مجلتني منها 

   .)٢(فانظروا كيف تكونون؟ فإين أنظر فيما أكرمين اهللا النظر فيه ، والقيام عليه/ ١
                                                 

 سياسي٣٤٢مكاتبة بني عبداهللا بن عبداهللا املوايف وأيب بكر : الوثائق السياسية )١(

 سياسي٥٢٨الوثائق السياسية ، كتاب عثمان بن عفان إىل أمراء األجناد يف الفروج  ص)٢(

)٣٨٠( 



  

 

  .والشكل اآليت يوضح بناء اجلملة سطحا 
        

  اسم          خرب مقدم                            أداة حمولة عن الفعلية                       

  واو اجلماعة  تكون                                                            كيف               

ألن اخلرب اسم استفهام  على األداة احملولة عن الفعلية مع امسها؛يالحظ أن اخلرب متقدم وجوبا 
  .وأمساء االستفهام هلا الصدارة يف اجلملة 

  . عامل واملعمول وجوبا إهدار الرتبة بني ال)أ(

كأمساء االستفهام وأمساء )١(إذا كان منصوب الفعل مما له الصدارة يف اجلملة العربية)أ(
  الشرط وما أضيف إليهما وكم اخلربية 

   :الصورة 

  مضاف إليه + فاعل مضاف + مفعول به+ فعل ماض + مفعول فيه 

  مصادمتكم ؟أين بلغك مجعهم ؟ ومن رأسهم الذي يلي : واكتب إيل  # 

  :والشكل اآليت يوضح بناء اجلملة سطحا

  

  فاعل مضاف             مضاف إليه       فعول فيه            فعل ماض               مفعول به مقدم      م      

ميم اجلمع                    +الغائب مجع         هاء      ضمري كاف املخاطب                بلغ                 أين                   

قد تقدم على الفعل مع الفاعل واملفعول به وجوبا ، ألنه اسم ) أين ( يالحظ أن املفعول فيه 
كما يالحظ أن املفعول به قد تقدم وجوبا . استفهام وأمساء االستفهام هلا الصدارة يف اجلملة 
طلب : وداللة التركيب . اعل اسم ظاهر على الفاعل ؛ ألن املفعول به ضمري متصل والف

  .تعيني مكان العدو يف الزمن املستقبل 
                                                 

  .٤/٢٠٣:، شرح الكافية للرضي ١٥٣-٢/١٥٢شرح التسهيل )١(

 

)٣٨١( 



  

 

  .فاعل + فعل مضارع + مضاف إليه + مفعول مطلق مضاف :٢الصورة 

  .)١(أي منقلب ينقلبون: وسيعلم الذين ظلموا 

  .والشكل اآليت يوضح بناء اجلملة سطحا

  

  فعل مضارع              فاعل               مفعول مطلق مضاف        مضاف إليه         

  أي                          منقلب                      ينقلب             واو اجلماعة          

يالحظ أن املفعول املطلق قد تقدم وجوبا على الفعل مع الفاعل ؛ ألنه اسم االستفهام وأمساء 
  .العربية االستفهام هلا الصدارة يف اجلملة 

  .م يف هذا املوضع إىل معىن الوعيدخرج االستفها: وداللة التركيب 

   .فاعل+ فعل مضارع ) + حال مقدم اسم استفهام ( :٣الصورة

فإن اهللا عز وجل فاتح لكم ، ومظهركم على عدوكم بالنصر وملتمس منكم الشكر ، / ١
  لينظر كيف تعملون ؟

  :والشكل اآليت يوضح بناء اجلملة سطحا

  

  فاعل          فعل مضارع                              حال مقدمة على عاملها مع فاعله          

  واو اجلماعة      تعمل                              كيف                                             

سم استفهام وأمساء فاعله؛ ألا ا معيالحظ أن احلال قد تقدمت وجوبا على عاملها 
  .االستفهام هلا الصدارة يف اجلملة

  .إهدار الرتبة بني املعموالت) ج(

  : فاعلورد من مواضع تقدمي املفعول به وجوبا على ال
                                                 

 سياسي٤٠٥يف استخالف عمر صلوثائق السياسية ، وصية أيب بكر ا)١(

)٣٨٢( 



  

 

ني تولقد ورد ذلك يف اثن  )١(إذا كان املفعول به ضمريا متصال والفاعل امسا ظاهرا/ ١
  .ومخسني مجلة 

فاعل اسم + مفعول به مقدم + فعل ماض ) + قد ( ة توكيد أدا+ أداة ربط الفاء : الصورة 
  :مضاف إليه + ظاهر مضاف 

  .)٢(أما بعد فقد أتاين كتابك ، وفهمت ما ذكرت/ ١
  :والشكل اآليت يوضح بناء اجلملة سطحا

  

  مضاف إليه          فعل ماض        مفعول به مقدم        فاعل مضاف    أداة ربط         أداة توكيد             

  كتاب         كاف اخلطاب   ياء املتكلم                   أتى                     الفاء          قد                 

يالحظ أن املفعول به قد تقدم وجوبا على الفاعل يف بناء السطح ألن املفعول به ضمري 
  .من املاضي القريب متصل والفاعل اسم ظاهر واجلملة مؤكدة يف الز

  فاعل اسم ظاهر + مفعول به مقدم + فعل مضارع مؤكد + أداة ي ال  :٢الصورة 

  .)٣(وال يدخلنك عجب فتخسر وختذل/ ١

  :والشكل اآليت يوضح بناء اجلملة سطحا

  

  فاعل             أداة ي              فعل مضارع مؤكدبنون التوكيد      مفعول به مقدم              

  عجب                ضمري كاف املخاطب يدخلن                    ال                                  

ألن املفعول به ضمري  ؛يالحظ أن املفعول به قد تقدم وجوبا على الفاعل يف بناء السطح
  .بالنفسي املخاطب عن العجب : د وداللة التركيب تفي. متصل والفاعل اسم ظاهر 

                                                 
 ٢/١٣٥: شرح التسهيل )١(

 سياسي٣٧٢رد أيب بكر إىل مذعور بن عدي ص: الوثائق السياسية )٢(

 سياسي٣٩٠كتاب أيب بكر إىل خالد ص: الوثائق السياسية )٣(

)٣٨٣( 



  

 

  .استئنافية الحمل هلا من اإلعراب واجلملة .النهي هنا معلل والزمن املستقبل ويالحظ أن
  . )١(سواء أكان الفاعل ظاهرا أم مضمراإذا وقع الفاعل بعد إال لفظا أو معىن / ٢

  .فاعل+ملغاة  ثناءأداة است+ مفعول به مقدم + فعل مضارع + ما النافية  :١الصورة 
  .ب إال اهللاوما يعلم الغي

  :والشكل اآليت يوضح بناء اجلملة سطحا

  

  أداة نفي                                      مجلة فعلية      

  ما       

  فاعل مؤخر     ملغاة      أداة استثناء   ه مقدم          مفعول ب فعل مضارع                   

  اهللا         إال                     غيب                      ال       يعلم                    

يالحظ أن املفعول به قد تقدم على الفاعل وجوبا وال جيوز تقدمي الفاعل عليه ؛ ألن التقدمي 
  .يفوت  معىن احلصر الذي حيمله التركيب 

  :تركيب الداليل يوضحه الشكل اآليتوال

                                 :أداتا القصر

  

  إال     ما      

واجلملة . يالحظ أن اجلملة مؤكدة بالقصر يف الزمن املستمر املتجدد يف األزمنة الثالثة 
  .)٢(استئنافية ال حمل هلا من اإلعراب

  .إذا وقع الفاعل بعد إال معىن / ب
  .)٣(اجلملة الفعلية املؤكدة بالقصر  فصلانظر أمثلة تطبيقية على ذلك يف 
                                                 

 .٢/١٣٤شرح التسهيل  ٣٤٠-٣٣٩: دالئل اإلعجاز )١(
 . ٢٦٦، ٢٦٥فعلية املؤكدة بالقصر، صاجلملة ال: ملزيد من األمثلة التطبيقية ، انظر )٢(
 .  ٢٧٠، ٢٦٩اجلملة الفعلية املؤكدة بالقصر، ص: ملزيد من األمثلة التطبيقية ، انظر )٣(

 املقصور
 املفعول به+ الفعل 

  املقصور عليه
 الفاعل

)٣٨٤( 



  

 

  .جواز األمرين : الثالث  لفصلا

  :املباحث اآلتيةوسوف أتناول جواز التقدمي والتأخري يف 

  .اجلملة االمسية جواز التقدمي والتأخري يف : املبحث األول

 .اجلملة الفعلية جواز التقدمي والتأخري يف : املبحث الثاين

  .جواز التقدمي والتأخري يف اجلملة االمسية : املبحث األول

 :اخلرب على املبتدأ جوازا يف أربع وعشرين مجلة منهاتقدم  - أ

 . )١(فهو رجل من املسلمني له ماهلم وعليه ما عليهمفمن أجاب إىل ذلك قبل القتال،/ ١

فمن مت على عهده من أهل السواد ومل يعن عليكم بشيء فلهم الذمة وعليهم / ٢
  .)٢(اجلزية

بالرعب ) صلى اهللا عليه وسلم ( هللا فإن اهللا وله احلمد قد نصرنا وحنن مع رسول ا/ ٣
  .)٣(وأمدنا مبالئكته الكرام 

+ خرب مقدم جار وجمرور (مجلة امسية معطوف عليها  :)١(الصورة   : )١(النمط 
جار : خرب مقدم ( مجلة امسية معطوفة + أداة عطف + مبتدأمؤخر مجلة موصولية 

  ) .مجلة موصولية ( مبتدأ مؤخر + وجمرور 

  ىل ذلك قبل القتال فهو رجل من املسلمني له ماهلم وعليه ما عليهم فمن أجاب إ/ ١

  :يوضح بناء اجلملتني سطحا  ) أ(والشكل 

  مجلة امسية معطوفة + أداة عطف + مجلة امسية معطوف عليها 
                                                 

 .اجتماعي ٤٢٢الوثائق السياسية ، كتاب عمر إىل سعد حني افتتح العراق ص)١(

 .سياسي٤١٨السابق نفسه ، جواب عمر على مراسة أهل اجليش ص)٢(

 سياسي  ٤٠٢سه ، مكاتبة بني يزيد بن أيب سفيان وأيب بكر صالسابق نف)٣(

)٣٨٥( 



  

 

  

  

  ؤخر مبتدأ م  خرب مقدم           أداة عطف      مبتدأ مؤخر            خرب مقدم                   

  )ماعليهم(هاء الغائب    مجلة موصولية+الواو       على          )   ماهلم(مجلة موصولية  هاء الغائب  +الم اجلر     

واجلملة .يالحظ يف بناء السطح تقدم اخلرب جوازا على املبتدأ يف اجلملتني للعناية واالهتمام 
يف حمل رفع معطوفة على اجلملة ) همعليه ما علي(ومجلة . يف حمل رفع صفة لرجل ) له ماهلم(

  .السابقة 

+ مبتدأمؤخر معرف بأل +جاروجمرور(خرب مقدم[مجلة امسية معطوف عليها  :٢الصورة 
  )مبتدأمؤخر معرف بأل +جار وجمرور (خرب مقدم [مجلة امسية معطوفة + حرف عطف 

  .هم اجلزية فمن مت على عهده من أهل السواد ومل يعن عليكم بشيء فلهم الذمة وعلي/ ٢

  :والشكل اآليت يوضح بناء اجلملة سطحا

  

  مجلة امسية معطوفة      مجلة امسية معطوف عليها         حرف عطف الواو      أداة ربط  الفاء    

  

  مبتدأمؤخر  خرب مقدم جار وجمرور                 مبتدأ مؤخر              خربمقدم جاروجمرور        

   )اجلزية(            ميم اجلمع  +بهاء الغائ+على        )الذمة(     )ميم اجلمع+هاء الغائب+م اجلرال(

.  يالحظ يف بناء السطح أن اخلرب يف اجلملتني قد تقدم جوازا على املبتدأ للعناية واالهتمام 
زم ألا يف حمل ج) عليهم اجلزية ( يف حمل جزم جواب الشرط ومجلة ) هلم الذمة (ومجلة 

  .معطوفة على مجلة اجلواب 

  .مبتدأ مؤخر معرف بأل + خرب مقدم جار وجمرور  :٣الصورة 

بالرعب وأمدنا ) صلى اهللا عليه وسلم (فإن اهللا وله احلمد قد نصرنا وحنن مع رسول اهللا 
  .مبالئكته الكرام 

)٣٨٦( 



  

 

  

  .والشكل اآليت يوضح بناء اجلملة سطحا 

  
  مبتدأ مؤخر     رور                                               خرب مقدم جار وجم          

  احلمد      هاء الغائب                                                   +الم اجلر        

يالحظ أن اخلرب قد تقدم يف بناء السطح على املبتدأ جوازا إلفادة التخصيص قصر احلمد 
  .رجت هذه اجلملة اخلربية إىل الدعاء عليه دون سواه وقد خ

  .تقدم معمول اخلرب على اخلرب جوازا يف أربع مجل )ب(

  .خرب ) + معمول اخلرب (جار وجمرور + مبتدأ   :٢النمط 

  :ورد هذا النمط يف أربع مجل

  خرب + جار وجمرور + مضاف إليه +مضاف إليه مضاف + مبتدأ مضاف  :١الصورة

  .)١(كران أنكما عهدمتاين وأمر نفسي يل مهموقد بلغين كتابكما تذ/ ١

  :والشكل اآليت يوضح بناء اجلملة سطحا

    

  خرب      فاعل اسم الفاعل        ف إليه مضاف     مضاف إليه     جاروجمرور   مضا  واو احلال     مبتدأمضاف   

  (...)    مهم                   ياء املتكلم+الم اجلر  م    واو               أمر           نفس           ياء املتكل      

وأفاد ) مهم(قد تقدم جوازا على اخلرب ) يل ) (اجلار وارور (يالحظ أن معمول اخلرب 
  .التخصيص 

                                                 
 نصح وإرشاد٤٦٠الوثائق السياسية ، كتاب عمر يف جواب كتاب أيب عبيدة ومعاذ ص)١(

)٣٨٧( 



  

 

+ ويالحظ أن الفاعل السم الفاعل مل يظهر يف بناء السطح دل عليه يف بناء األعماق السياق 
اسم الفاعل  هواحملول عن] يهم : [ وهي الصقة أمامية يف أول الفعل )  الياء(الوحدة الصرفية 

  .  واجلملة يف حمل نصب حال ) هو ( مما يشري إىل أنه مفرد مذكر غائب 

  .تقدم املبتدأ املخصوص باملدح على اخلرب يف مجلة واحدة  - جـ 

  ) .فاعل + فعل ماض جامد (خرب مجلة فعلية + مبتدأ :٣النمط 

  :لنمط يف مجلة واحدة هذا ا ورد

   .)١(وعشريتك نعم العشرية/ ١

  :والشكل اآليت يوضح بناء اجلملة سطحا

  :مجلة إنشائية غري طلبية

  

  مبتدأ املخصوص باملدح              خرب  مجلة فعلية                                         

  

  فاعل       فعل ماض                          ضاف إليه             م     مضاف                                   

  العشرية    نعم                                ضمري كاف املخاطب           عشرية                         
  

يالحظ تقدم املخصوص باملدح وهو املبتدأ على اخلرب وحكم تقدميه جائز للعناية واالهتمام 
  ملة إنشائية غري طلبية واجل

  املخصوص باملدح +    الفاعل +   الفعل : والتركيب األصلي 

  نعم      العشرية     عشريتك                        

  .جواز التقدمي والتأخري يف اجلملة االمسية 

  .املنسوخة 
                                                 

 سياسي٣٧٢الوثائق السياسية ، رد أيب بكر إىل مذعور بن عدي ص)١(

)٣٨٨( 



  

 

   . السمتقدم اخلرب على ا - أ

جار وجمرور ) +جار وجمرور (خرب مقدم ) + كان ( أداة حمولة عن الفعلية  :١النمط      
  .ورد هذا النمط يف ثالث مجل منها . مؤخر  اسم+ 

) جار وجمرور ( خرب مقدم ) + كان ( أداة حمولة عن الفعلية + د أداة توكيد ق :١الصورة 
  .مؤخر  اسم+ 

  . )١(وقاكم اهللا شرها. ع العنسي فتنة وقد كان منكم م/ ١

  :ملة سطحا والشكل اآليت يوضح بناء اجل

  

  اسم         حرف استئناف  أداة توكيد  أداة حمولة عن الفعلية   خرب مقدجماروجمرور                  جار وجمرور   

  فتنة   العنسي          مع                   كاف اخلطاب+من               كان           قد         الواو           

   ميم اجلمع    +                                                        

  :والشكل اآليت يوضح بناء اجلملة عمقا

    

  مضاف إليه    خرب جاروجمرور          ظرف مضاف      اسم لة عن الفعلية  أداة توكيد   أداة حمو حرف استئناف 

  العنسي      ميم اجلمع    مع      +كاف اخلطاب+فتنة   من         الواو           قد                كان        

تقدم اجلار جوازا للعناية واالهتمام و االسميالحظ يف بناء السطح أن اخلرب قد تقدم على    
الظرف (مضمون اجلملة باجلار وارور  ختصص. )٢(جوازا السمعلى ا) مع العنسي(وارور 
املبتدأ باخلرب يف الزمن املاضي  اتصافتوكيد : التركيب  دافأ) املضاف إليه + املضاف 

  القريب واجلملة استئنافية ال حمل هلا من اإلعراب 

  . االسمتقدم اخلرب على األداة مع )ب(
                                                 

 .سياسي٣٤٢كر صاهللا املداين وأيب بالوثائق السياسية ، مكاتبة بني عبداهللا بن عبد)١(

 ١/٦٠٦انظر التصريح مبضمون التوضيح ،)٢(

)٣٨٩( 



  

 

أم املعادلة +  اسم) + كان (أداة حمولة عن الفعلية ) + جار وجمرور ( خرب مقدم  :٢النمط 
  .جار وجمرور + 

  .يف مجلة واحدة وورد هذا النمط 

  .)١(فإذا أتاك كتايب هذا فأقبل إيل علي كنت أم يل/ ١

  :يوضح بناء اجلملة سطحا) أ(والشكل 

  

  أم املعادلة       جار وجمرور   أداة حمولة عن الفعلية     اسم            خرب مقدم جار وجمرور  ية  مهزة التسو            

  ياء املتكلم+الم اجلر               تاء املخاطب      كان                 ياء املتكلم      + لى ع            (...)        

  .والشكل اآليت يوضح بناء اجلملة عمقا 

  

  رور   جار وجم أم املعادلة         خرب جاروجمرور    أداة حمولة عن الفعلية          اسم          سواء    مهزة التسوية      

  يل                                   علي            تاء املخاطب          كان                     )أ(               
  

وحقه التأخري ) كان مع امسها ( على ) اجلار وارور (يالحظ يف بناء السطح تقدم اخلرب
ع اخلليفة عن مدى تقبله ملوقف اإلمام عنهما وقد تقدم للعناية واالهتمام والتعبري الصادق م

  .علي كرم اهللا وجهه حىت ولو كان خمالفا له  

ويالحظ أن مهزة التسوية مل تظهر يف بناء السطح دل عليها يف بناء األعماق السياق واجلملة 
وزمن اجلملة الزمن . االمسية املنسوخة يف حمل رفع خرب لسواء احملذوفة مع مهزة التسوية 

  .املستقبل 

  .تقدم معمول اخلرب على اخلرب  - جـ 

  .مجلة امسية منسوخة مثبتة معطوف عليها / ١
                                                 

  .سياسي٥٣٤الوثائق السياسية ، كتاب عثمان إىل علي حني حصر عثمان ص)١(

 

)٣٩٠( 



  

 

+ خرب معطوف عليه + جار وجمرور مقدم +  اسم+ أداة حمولة عن الفعلية (  :٣النمط 
مجلة امسية منسوخة + أداة عطف ) + فاعل + اسم معطوف + جار وجمرور مقدم + فاعل 

خرب معطوف عليه + جار وجمرور مقدم + اسم) + ن الفعلية أداة حمولة ع( مثبتة معطوفة 
  ) .فاعل + اسم معطوف + جار وجمرور مقدم على عامله + أداة عطف + فاعل 

  .ورد هذا النمط يف مخس مجل منها 

وإن تكن األخرى كان احلجر يف أدباركم فانصرفتم يف أدىن مدرة من أرضهم إىل أدىن / ١
، حىت يأيت )١(ها أجرأ وا أعلم وكانو عنها أجنب وا أجهلحجر من أرضكم ، مث كنتم علي

  .اهللا بالفتح عليهم ويرد لكم الكرة 

  :يوضح بناء اجلملة سطحا) أ(والشكل 
                

  أداة عطف
)ثُم(  

أداة حمولة عن+
  )كان(الفعلية 

 اسم+
 )ميم اجلمع+تاء اخلطاب(

 مقدم جار وجمرور
مضاف +ظرف مضاف

  )ائبةهاء الغ+على (إليه

خرب +
معطوف عليه 

  )أجرأ(
                

  فاعل +
 (....)  

 حرف عطف+
  )الواو(

جار وجمرور مقدم +
باء (على عامله 

  )هاء الغائبة+اجلر

  اسم معطوف +
  )أعلم(

  فاعل
(....)  

  :مجلة امسية خربة منسوخة مثبتة
                

  حرف عطف
  )الواو(

أداة حمولة عن+
  )كان(الفعلية 

 اسم+
  )واو اجلماعة(

مقدم على جار وجمرور 
  )عنها( عامله

خرب +
معطوف عليه 

  )أجنب(
                

  فاعل+
(....)  

 حرف عطف+
  )الواو(

جار وجمرور مقدم +
  )ا(على عامله 

  اسم معطوف +
  )أجهل(

  فاعل
(....)  

                                                 
 .سياسي ٤١٣الوثائق السياسية ، كتاب عمر إىل سعد ص)١(

)٣٩١( 



  

 

  : يوضح بناء اجلملة عمقا ) ب(الشكل  
                

  أداة عطف
  )مث(

أداة حمولة عن+
  )كان(الفعلية 

 اسم+
  )مت(

  خرب معطوف عليه+
  )أجرأ(

  فاعل +
  )هم(

                

 جار وجمرور+
  )عليها(

 حرف عطف+
  )الواو(

  اسم معطوف+
  )أعلم(

  فاعل+
  )هم(

 جار وجمرور+
  )ا(

  .خربية منسوخة معطوفة مجلة امسية) + الواو(حرف عطف + 
                

أداة حمولة عن 
 )كان(الفعلية 

 اسم+
  )واو اجلماعة(

ليه خرب معطوف ع+
  )أجنب(

  فاعل +
  )هم(

جار وجمرور 
  )عنها(

                

  حرف عطف+
  )الواو(

 اسم معطوف+
  )أجهل(

 فاعل+
  )هم(

  جار وجمرور +
  )ا(

  

ل اجلار معمول اخلرب يف اجلملتني على اخلرب وحقه التأخري عنه وإمنا تقدم املعمو يالحظ تقدم
ص متكن املسلمني من يختص –ص يخصواخلرب جوازا إلفادة الت وارور وتوسط بني االسم

  .األرض القريبة من أراضي املسلمني دون األعداء 

ويالحظ أيضا أن الفاعل ألمساء التفضيل يف اجلملتني  –ويالحظ أن بني اجلملتني مقابلة 
مل يظهر يف بناء السطح دل عليه يف بناء األعماق السياق مما ) أجرأ، أعلم ، أجنب ، أجهل (

  .)هم(مري اجلمع للغائبني إىل أنه ضيشري 

باألداة احملولة عن حتقق اتصاف املبتدأ باخلرب يف الزمن املستقبل حيث عرب : أفاد التركيب 
  . دل على ذلك السياق ) . كان(املاضي الفعل 

  و اخلرب  االسمتقدم معمول اخلرب على األداة مع  -د

  .مجلة امسية خربية منسوخة مثبتة معطوف عليها 

)٣٩٢( 



  

 

 اسم+ أداة حمولة عن الفعلية + مضاف إليه + )١(جار وجمرور مقدم على عامله( :٥النمط 
امسية خربية مجلة + أداة عطف ) + فاعل + فعل مضارع (خرب مجلة فعلية + واو اجلماعة 

  .منسوخة مثبتة معطوفة

) + كان(أداة حمولة عن الفعلية ) + ليه مضاف إ+ له امعجار وجمرور مضاف مقدم على (
  ).فاعل+ فعل مضارع ( خرب مجلة فعلية + و اجلماعة وا اسم

  :تقدم معمول اخلرب على كان مع امسها وخربها يف مجلتني 

  .)٢(ميهدون كانوا ولرم كانوا يعملون وألنفسهم/ ١

  :يوضح بناء اجلملة سطحا) أ(والشكل 

  .)معطف عليها(ية منسوخة مثبتة مجلة امسية خرب
  

  خرب مجلة فعلية   أداة عطف          اسم     أداة حمولة عن الفعلية         مضاف إليه     جمرورمضافجارو أداة استئناف 

  الواو                     كان          واو اجلماعة       ميم اجلمع +الواو              لرب       هاء الغائب  

  

     فاعل                            ارع فعل مض                                          

  واو اجلماعة                       يعمل                                ةمجلة امسية خربية منسوخة مثبتة معطوف+

  

  خرب مجلة فعلية    جار وجمرور مقدم مضاف  مضاف إليه         أداة حمولة عن الفعلية        اسم    

  واو اجلماعة              ميم اجلمع       كان            +هاء الغائب            ألنفس     
  

  فاعل           مضارع                     فعل               

  اعةواو اجلم           ميهد                                                                                          

                                                 
ح ــون التوضيــالتصريح مبضم: ر على كان وأخواا ــانظر حول جواز تقدمي معمول اخلب)١(

 .  ٦٠٦/ ١جـ 
 .اجتماعي   ٤٦٧الوثائق السياسية ، جواب عمر إىل أيب عبيدة يف معاملة األرض املفتوحة ص)٢(

)٣٩٣( 



  

 

   :يوضح بناء اجلملتني عمقا) ب ( والشكل 

  .)معطوف عليها(ية منسوخة مثبتة مجلة امسية خرب
  

  أداة عطف        +          خرب اسم                        أداة حمولة عن الفعلية  أداة استئناف 

  )الواو(           الواو              كان            واو اجلماعة      
  

  مضاف إليه+جار وجمرور  مضاف    فاعل        فعل مضارع                                

  )ميم اجلمع+هاء الغائب(   لرب      واو اجلماعة     يعمل                     ةمجلة امسية خربية منسوخة مثبتة معطوف+

  

  خرب مجلة فعلية                                                    أداة حمولة عن الفعلية        اسم      

  واو اجلماعة              كان                
  

  جار وجمرور مضاف              مضاف إليه          فاعل مضارع          فعل  

  )ميم اجلمع+هاء الغائب(                ألنفس         واو اجلماعةميهد                                                 

يالحظ يف بناء السطح تقدم معمول اخلرب يف اجلملتني على كان مع امسها وحقه التأخري 
ألنفسهم ال  وإعدادهم –فعملهم هللا ال لغريه  - عنهما ؛ وإمنا تقدم جوازا إلفادة التخصيص

  .لغريها 

ملاضي واجلملة املعطوف عليها استئنافية ال اتصاف املبتدأ باخلرب يف الزمن ا: أفاد التركيب 
حمل هلا من اإلعراب وكذلك اجلملة املعطوفة ال حمل هلا ؛ ألا معطوفة على مجلة ال حمل هلا 

  .من اإلعراب 

  :جواز التقدمي والتأخري يف اجلملة االمسية املنسوخة املنفية

  .تقدم اخلرب على املبتدأ  - أ

  

 

)٣٩٤( 



  

 

جار (خرب مقدم ) + يكن(عن الفعلية أداة حمولة ) + مل ( أداة نفي وقلب وجزم  :١النمط 
  .مؤخر  اسم) + وجمرور 

  .منها  ورد هذا النمط يف ثالث مجل

  . )١(فإذا أجاب مل يكن عليه سبيل ، وكان اهللا حسيبه بعد فيما استتر به/ ١

  :يوضح بناء اجلملة سطحا) أ(والشكل 

  

  مؤخر اسموجمرور                  خرب مقدم جار     لفعلية        أداة نفي وقلب وجزم          أداة حمولة عن ا

  سبيل          هاء الغائب           + على     يكن                                      مل                     

  :يوضح بناء اجلملة عمقا) ب(والشكل 

            

  )جار وجمرور( خرب                اسم       أداة حمولة عن الفعلية                       أداة نفي وقلب وجزم       

  عليه         يكن                            سبيل                        مل                                     

  .ام يف بناء السطح جوازا للعناية واالهتم السميالحظ أن اخلرب قد تقدم على ا

نفي اتصاف : واجلملة ال حمل هلا من اإلعراب جواب الشرط غري اجلازم وأفاد التركيب 
  .مبعىن اخلرب يف الزمن املستقبل  سماال

خرب مقدم ) + يكن ( أداة حمولة عن الفعلية ) + ال(أداة نفي + أداة شرط جازمة  :٢النمط 
  .مبتدأ مؤخر + جار وجمرور ) + جار وجمرور(

  :مط يف مجلة واحدة ورد هذا الن

  .)٢(فإن ال يكن لكم م قبل فإن هللا م قبال/ ١
                                                 

 .سياسي ٣٤٥الوثائق السياسية ، عهد أيب بكر ألمراء األخبار ضد املرتدين ص)١(

 .سياسي٤٧٧الوثائق السياسية ، كتاب عمر إىل أيب عبيدة يف جواب كتابه ص)٢(

)٣٩٥( 



  

 

  :يوضح بناء اجلملة سطحا) أ(والشكل  

  

  مؤخر  اسم    جار وجمرور              خرب مقدم                  أداة حمولة عن الفعلية        أداة نفي داة شرط    أ

  قبل   ميم اجلمع        +اء الغائبه+باء اجلر      كاف + الم اجلر           يكن          إن        ال             

  ميم اجلمع      +اخلطاب                                               

  :يوضح بناء اجلملة عمقا) ب(والشكل 

  

  جار وجمرور     خرب جار وجمرور              اسم          أداة شرط        أداة نفي             أداة حمولة عن الفعلية

  قبل                لكم                        م    يكن                         ال              إن                  

جوازا للعناية واالهتمام كما تقدم  السمقد تقدم على ا) لكم(يالحظ أن اخلرب اجلار وارور 
م (رور اجلار وا (رور ختصص مضمون اجل. جوازا  السمعلى املة باجلار وا)م (

  .وزمن اجلملة الزمن املستقبل

  

   :٣النمط 

  .مضاف إليه + مؤخر مضاف  اسم+ خرب مقدم جار وجمرور +)ليس(أداة حمولة عن الفعلية

  .يف اجلملة املنسوخة املنفية بليس يف مثان مجل منها  السمتقدم اخلرب على ا

مث ال . فإن أنتم صربمت لعدوكم واحتسبتم لقتاله ونويتم األمانة رجوت أن تنصروا عليهم / ١
  .)١(أن جيتمعوا وليست معهم قلوم  جيتمع لكم مثلهم أبدا إال

  

  
                                                 

 سياسي٤١٣ية ، كتاب عمر إىل سعد صالوثائق السياس)١(

)٣٩٦( 



  

 

  :يوضح بناء هذه اجلملة سطحا ) أ(والشكل 

  

  مجلة امسية خربية منسوخة منفية                                          واو احلال                                
  

  

  مؤخر  اسم  مضاف إليه    +وجمرور مضاف  خرب مقدم جاراة حمولة عن الفعلية            أد  

  ميم اجلمع                           + هاء الغائب + مع            س                 لي        

  

  مضاف إليه                          مضاف                       

  ميم اجلمع + هاء الغائب     قلوب                                         

   :يوضح بناء اجلملة عمقا) ب(واجلملة 

  

   واو احلال                                                                  مجلة امسية خربية منسوخة منفية      

  

  

  مضاف        مضاف إليه                 خرب جار وجمرور  اسمأداة حمولة عن الفعلية                   

  قلوب                 هم                            معهم    ليس                                    

: لتهديد والوعيد وداللة التركيب يالحظ يف بناء السطح تقدم خرب ليس على امسها جوازا ل
يف الزمن املستقبل دل على ذلك القرينة اللفظية  اققتصاف امسها مبعىن خربها اتصافا حمنفي ا

  ) .اًأبد(

  .تقدم معمول اخلرب على اخلرب  - ب

. خرب+ جار وجمرور مقدم + مبتدأ مضاف ) + مل يزل (أداة حمولة عن الفعلية  :٤النمط 
  :مجلة واحدة  ورد هذا النمط يف

)٣٩٧( 



  

 

  .)١(ومل يزل ربنا عليهم مقتدرا/ ١

  :يوضح بناء اجلملة سطحا) أ(والشكل 

  

خرب         فاعل                             جار وجمرور      وقلب وجزم  أداة حمولة عن الفعلية    اسم مضاف   مضاف إليه   أداة نفي

  (...)مقتدرا             هاء الغائب+ على  رب              نا                             يزل      مل                 

  ميم اجلمع        +                                                                                

  :يوضح بناء اجلملة عمقا) ب(والشكل 

  

  جار وجمرور    فاعل          خرب         مضاف   مضاف إليه     اسم عن الفعلية وجزم   أداة حمولة  وقلب أداة نفي

  هاء +على       هو         را      مقتد  رب              نا                       يزل                         مل       

  ميم اجلمع+الغائب          

قد تقدم جوازا على اخلرب ) اجلار وارور (  يالحظ يف بناء السطح أن معمول اخلرب
للتخويف والتحذير ، كما يالحظ أن الفاعل السم الفاعل مل يظهر يف بناء السطح ودل عليه 

صقة أمامية يف أول الفعل وهي ال) ء اليا(الوحدة الصرفية + ماق السياق يف بناء األع
  ) .هو ( رد مذكر غائب مف هاسم الفاعل مما يشري إىل أن هواحملول عن) يقتدر(

  .مبعىن اخلرب اتصافا مستمرا ال ينقطع يف مجيع األزمنة االسم اتصاف : وداللة التركيب 

  .جواز التقدمي والتأخري يف اجلملة االمسية املنسوخة املؤكدة 

  .اسم مؤخر ) + جار وجمرور (خرب مقدم + إن  :١النمط 
  .ورد هذا النمط يف مجلتني منها 

   )٢(س نفرة عن سلطامفإن للنا/ ١
                                                 

 .سياسي٤٧٧الوثائق السياسية ، كتاب عمر إىل أيب عبيدة يف جواب كتابه ص)١(

 .اجتماعي ٤٣٦الوثائق السياسية ، كتاب عمر إىل أيب موسى األشعري ص)٢(

)٣٩٨( 



  

 

  :١الصورة 

. ) مضاف إليه+جار وجمرور مضاف+اسم+)جار وجمرور (خرب (مجلة امسية + أداة توكيد 
  .فإنَّ للناس نفرة عن سلطام:    منها ورد هذا النمط يف مجلتني

  :يوضح بناء اجلملة سطحا) أ(الشكل 

  

  مجلة امسية            )         إن (أداة توكيد     أداة ربط الفاء                      
  

  

  جار وجمرور مضاف      مضاف إليه  اسم                          خرب                                       

  معميم اجل+هاء الغائب  للناس                      نفرة                    عن سلطان                                

  :يوضح بناء اجلملة عمقا) ب(والشكل 
    

  مجلة امسية      )           إن ( أداة توكيد        )          الفاء (داة ربط أ       

  

  خرب            جار وجمرور مضاف     مضاف إليه                  اسم                 

  ميم اجلمع +هاء الغائب   عن سلطان        للناس                   نفرة                                         

وحقه ) نفرة (للناس على امسها ) اجلار وارور ( تقدم خرب إن ) أ(يالحظ يف الشكل 
ختصص مضمون . للعناية واالهتمام . وحكم تقدميه يف هذه الصورة جائز . التأخري عنه 

: التوكيد يف هذه اجلملة ). عن سلطام(ضاف إليه امل+ اجلملة باجلار وارور املضاف 
إلسناد يف نفس املتلقي ة التقرير مضمون اجلملة وتثبيت عالق استحساين من الدرجة األوىل

   .جواب الشرط: واجلملة االمسية املنسوخة املؤكدة . هم عكس هذا املضمون الذي قد يتو

  

  

)٣٩٩( 



  

 

  .مؤخر اسم ) + جار وجمرور (خرب مقدم + أن : ٢النمط 

  :ورد هذا النمط يف مجلتني منها 

  . )١(واعلم أن هلا ما بعدها/ ١

  .)ليةمجلة موصو(اسم ) + جار وجمرور: خرب (مجلة امسية +  أداة توكيد: ١الصورة 

  .ورد هذا النمط يف مجلتني 

   :يوضح بناء هذه اجلملة سطحا) أ(الشكل 
  

  )مجلة موصولية (مؤكد اسم  خرب مقدم شبه مجلة               د                        أداة توكي            

  ما بعدها                         أن                                       هلا                       

  :يوضح بناء هذه اجلملة عمقا) ب(والشكل 

  

  شبه مجلةخرب                                    اسم          وكيد                          أداة ت      

  هلا     ا                              ما بعده            أن                                   

ما (على امسها اجلملة املوصولية ) هلا(أن اجلار وارور (تقدم خرب .يالحظ يف بناء السطح 
  . ائز للعناية واالهتمام وحكم هذا التقدمي ج) بعدها 

لتقرير مضمون اجلملة وتثبيت  والتوكيد يف هذه اجلملة استحساين من الدرجة األوىل ،
واجلملة االمسية املنسوخة املؤكدة يف حمل جر حبرف جر . ة اإلسناد يف نفس املتلقي عالق

  . حمذوف تقريره واعلم بأن هلا ما بعدها 

  .خرب + م على عامله جار وجمرور مقد+ اسم +إن  :٣النمط

  .ورد هذا النمط يف أربع مجل منها .خرب + جار وجمرور + اسم + أداة توكيد إن : الصورة
                                                 

 .سياسي ٤١٤الوثائق السياسية ، مكاتبة عمر وسعد يف أمر القادسية ص)١(

)٤٠٠( 



  

 

  .)١(فإنا هللا وإنا إليه راجعون/ ١

  :يوضح بناء اجلملة سطحا) أ(والشكل 
  

  خرب      جار وجمرور              اسم                          أداة توكيد          

  راجعون      هاء الغائب     + إىل        نا              إن                            

  :يوضح بناء اجلملة عمقا) ب(والشكل 

  

  خرب               جار وجمرور        اسم                              أداة توكيد                     

  هاء الغائب + راجعون          إىل  نا                                  إن                               

وهو اجلار وارور وتوسطه بني االسم واخلرب ) راجعون(يالحظ هنا تقدم معمول اخلرب 
فنحن راجعون إليه ال إىل سواه ختصص مضمون . وأفاد التخصيص . وهذا التقدمي جائز 

  .اجلملة باجلار وارور إليه 

التوكيد هنا استحساين من الدرجة األوىل لتقرير مضمون اجلملة وتثبيت عالقة اإلسناد يف و
  .نفس املتلقي 

  .خرب + مضاف إليه + جار وجمرور مضاف + اسم + أداة توكيد  :٢الصورة 

  .إنه على كل شيء قدير / ١

  :يوضح بناء هذه اجلملة سطحا) أ(والشكل 

  

  اسم               جار وجمرور مضاف           مضاف إليه              خرب      أداة توكيد               

  شيء                 قدير     على كل                     )                ـه(إن                            

  

                                                 
 .سياسي٤٥٩كتاب عمر إىل أيب عبيدة خمربا بوفاة أيب بكر صالوثائق السياسية ، )١(

)٤٠١( 



  

 

  :يوضح بناء هذه اجلملة عمقا) ب(والشكل 

  

  خرب           جار وجمرور مضاف           مضاف إليه        اسم                         أداة توكيد             

  شيء    قدير                على كل                 )                      ـه(      إن                       

) لى كل شيءع(املضاف إليه + ملضاف ا) اجلار وارور ( يالحظ هنا تقدم معمول اخلرب 
أفاد قصر القدرة املطلقة على اهللا وحده دون . وحكم هذا التقدمي جائز )  قدير(على اخلرب 

املضاف إليه والتوكيد هنا استحساين + ن اجلملة باجلار وارور املضافسواه ختصص مضمو
  .يف نفس املتلقي عالقة اإلسناد من الدرجة األوىل لتقرير مضمون اجلملة وتثبيت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

)٤٠٢( 



  

 

  جواز التقدمي والتأخري يف اجلملة الفعلية

  فاعل + جار وجمرور + فعل الزم  :النمط األول 

  :ورد هذا النمط يف سبع عشرة مجلة أذكر منها الصورة اآلتية 

+ أداة عطف + إليه مضاف + فاعل مضاف + جار وجمرور + فعل ماض : الصورة األوىل 
  .مجلة فعلية خربية مثبتة  

  ) مضاف إليه + فاعل مضاف ) فاعل + جار وجمرور + فعل (

  .)١(ك نيتهم ، وعظمت يف اخلري حسبتهموحسنت يف ذل - ١

  :يوضح بناء اجلملة سطحا) أ(الشكل 

  

  فاعل مضاف          مضاف إليه     جار وجمرور                                فعل ماض                  

  ميم اجلمع + هاء الغائب اسم إشارة                   نية                         )    ت(عالمة التأنيث+ حسن   

  )كاف اخلطاب+الم البعد+يف ذا (                                       
 

 
 

  أداة  عطف            فعل ماض                            جار وجمرور        فاعل مضاف          مضاف إليه 

  ميم الغائب  +هاء الغائب  حسبة             يف اخلري           )              ت(عالمة تأنيث + عظم   الواو          

  :يوضح بناءمها عمقا) ب(والشكل 

  

  فعل ماض           عالمة التأنيث             فاعل مضاف            مضاف إليه         جار وجمرور        

  ميم اجلمع      يف ذلك+ نية            هاء الغائب)                        ت(حسن                           

                                                        
                                                 

 .سياسي يف جهاد الروم٣٩٩ل اليمن ص، كتاب أيب بكر إىل أهالوثائق السياسية)١(

)٤٠٣( 



  

 

 

  جمرور        جار و  أداة  عطف            فعل ماض                            فاعل مضاف          مضاف إليه       

  ميم     يف اخلري الغائب  + هاء الغائب           حسبة             الواو                  عظم                          

يالحظ تقدم اجلار وارور يف اجلملتني وفصلهما بني الفعل والفاعل يف بناء السطح 
  .ورتبتهما التأخري عنهما يف بناء األعماق 

ختصص مضمون اجلملتني باجلار . تقدمهما هنا اجلواز؛ للعناية واالهتماموحكم 
يف  ملتني عن بعضهما سواء يف السطح أمويالحظ عدم اختالف بناء هاتني اجل. وارور 
. إال أن ارور يف اجلملة األوىل اسم إشارة ويف اجلملة الثانية اسم معرف بأل . األعماق 

ال حمل هلا من اإلعراب واجلملة الثانية معطوفة على حمل األوىل ال واجلملة األوىل استئنافية 
  . حمل هلا من اإلعراب 

  : )٢(الصورة 

  ).إليه مضاف+عل مضاففا+جار وجمرور+فعل مضارع:(مجلة فعلية خربية+ضمري املوصول

  .عليه أمرهم)١(واكتب إيل بالذي يستقر/ ١

  :يوضح بناء هذه اجلملة سطحا) أ(الشكل 

 
  مجلة فعلية                   ضمري املوصول                         

 الذي                                                  

 

  مضاف إليه      فاعل مضاف                      جار وجمرور             فعل مضارع                       

  ميم اجلمع +هاء الغائب أمر                        هاء الغائب             +لى يستقر                  ع           

  

  

                                                 
 .سياسي ٤١٢مكاتبة عمر و سعد بن أيب وقاص قبل حرب الفارسية ، ص: الوثائق السياسية )١(

)٤٠٤( 



  

 

 :يوضح بناءها عمقا) ب(والشكل 

 
 مجلة فعلية           ضمري املوصول                          

 
 

  مضاف إليه        جار وجمرور           فاعل مضاف             فعل مضارع              

  ميم اجلمع         عليه +هاء الغائب           يستقر                   أمر                

يالحظ تقدم اجلار وارور وفصله بني الفعل والفاعل يف بناء السطح ورتبته التأخري 
ختصص مضمون اجلملة . عنهما يف بناء األعماق وحكم هذا التقدمي اجلواز؛ للعناية واالهتمام

  ) .عليه(ار وارور باجل

واجلملة املوصولية يف ) الذي (والضمري املتصل حبرف اجلر هو العائد على ضمري املوصول 
  .حمل جر حبرف اجلر الباء وزمن التركيب املستقبل 

  .مفعول به + فاعل + جار وجمرور + فعل متعد   :النمط الثاين

  .ورد هذا النمط يف ثالث مجل منها 

  ):١(الصورة

أداة عطف + مجلة فعلية دعائية + مضاف إليه + فاعل مضاف + جار وجمرور + اض فعل م
  .مضاف إليه+ مضاف مفعول به + مجلة دعائية فعلية + 

  .ورفع لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إصبعيه/ ١

  :يوضح بناء هذه اجلملة سطحا) أ(الشكل 

  
  ف    مضاف إليه       مجلة دعائية اعتراضية معطوف عليها فعل ماض         جار وجمرور        فاعل مضا

  رفع                    لنا                      رسول            اهللا                        صلى اهللا عليه  

    

)٤٠٥( 



  

 

 
 

  إليه مضاف    مضافمفعول به  عطوفة        مجلة دعائية مة عطف                         أدا      

  )ـه(إصبعي                          الواو                                    سلم                     

  :يوضح بناء هذه اجلملة عمقا) ب(ل والشك
 

 

  جار وجمرور  دعائية  مجلة أداة عطف     مجلة دعائية معطوف عليها مضاف إليه     فعل ماض   فاعل مضاف    مضاف إليه    مفعول به مضاف   

  )لنا(     )سلم(معطوفة  الواو         صلى اهللا عليه              هاء الغائبة        إصبعي             رفع         رسول             اهللا           

على الفاعل واملفعول به وفصلهما بني تقدم اجلار وارور ) أ(يالحظ يف الشكل        
يف بناء األعماق وحكم هذا التقدمي  عن الفاعل مع املفعولوحقهما التأخري  لفاعلالفعل وا

  ).لنا(خنصص مضمون اجلملة باجلار وارور . اجلواز؛ للعناية واالهتمام 
  

  : النمط الثالث

  .مفعول به+ جار وجمرور + فاعل +  فعل متعد

  .ورد هذا النمط يف ثالث عشرة مجلة
  

   ):١(الصورة

  .مفعول به+ جار وجمرور + فاعل +  فعل مضارع

  .وردت هذه الصورة يف ست مجل منها 

وإن تكن األخرى كان احلجر يف أدباركم فانصرفتم من أدىن مدرة من أرضهم إىل أدىن / ١
حجر من أرضكم ، مث كنتم عليها أجرأ وا أعلم ، وكانوا عنها أجنب وا أجهل ، حىت 

    .)١(الكرة ويرد لكميأيت اهللا بالفتح عليهم 
                                                 

 .ي سياس٤١٢الوثائق السياسية ، كتاب عمر إىل سعد ص)١(

)٤٠٦( 



  

 

  :يوضح بناء اجلملة سطحا ) أ(والشكل 

 
  فاعل                جار وجمرور              مفعول به فعل مضارع                   أداة عطف                 

  الكرة     عميم اجلم+كاف اخلطاب+الم اجلر   (...)           يرد             الواو                               

  :يوضح بناء اجلملة عمقا ) ب(والشكل 
  

  جار وجمرور مفعول به          أداة عطف   فعل مضارع              فاعل              

  ميم اجلمع+كاف اخلطاب+الكرة       الم اجلر       هو       الواو          يرد                          

الفاعل مل يظهر يف بناء السطح دل عليه يف بناء األعماق يالحظ يف بناء السطح أن 
مما يشري ) يرد(وهي الصقة أمامية يف أول الفعل املضارع ) الياء(الوحدة الصرفية + السياق 

ويالحظ أن اجلار وارور قد تقدما جوازا على املفعول  –) هو(إىل أنه مفرد مذكر غائب 
  .املستقبل وزمن  اجلملة . به للعناية واالهتمام 

  .جار وجمرور + مفعول به + جار وجمرور +فاعل + فعل ماض متعد : )٢(الصورة 
  : وردت هذه الصورة يف سبع مجل منها 

، الذي عاىف مجاعة احلمد هللا على إحسانه إلينا فيما مضى ، وحسن صنيعته إلينا فيما غرب/ ١
  .)١(وأكرم بالشهادة فريقا من املؤمنني، املسلمني
  :يوضح بناء اجلملة سطحا) أ(والشكل 

  

  حرف عطف                     مجلة فعلية خربية مثبتة معطوفة على ما قبلها 
  الواو     

  

  فعل ماض            فاعل               جار وجمرور          مفعول به       جار وجمرور   
  فريقا           من املؤمنني     ادة         بالشه             (...)          أكرم              

                                                 
  . ، اجتماعي٤٦٧الوثائق السياسية، جواب عمر إىل أيب عبيدة يف معاملة األرض املفتوحة، ص)١(

 

)٤٠٧( 



  

 

  :يوضح بناء اجلملة عمقا) ب(والشكل 

  

  حرف عطف                                    مجلة فعلية خربية مثبتة 

  

  مفعول به                جار وجمرور     جار وجمرور           فعل ماض              فاعل                    

  فريقا                   من املؤمنني        بالشهادة           هو                     أكرم                      

+ يالحظ أن الفاعل مل يظهر يف بناء السطح دل عليه يف بناء األعماق السياق 
) . هو (مما يشري إىل أنه مفرد مذكر غائب تقديره ) أكرم(الوحدة الصرفية صيغة الفعل 

ختصص . ويالحظ أن اجلار وارور قد تقدما على املفعول به جوازا للعناية واالهتمام 
واجلملة ال حمل هلا من اإلعراب ؛ ألا معطوفة على ) من املؤمنني(املفعول به باجلار وارور 

  . وزمن اجلملة الزمن املاضي . مجلة ال حمل هلا من اإلعراب 

  .نائب فاعل + جار وجمرور +  للمجهول فعل مبين :النمط الرابع 

  .ورد هذا النمط يف ثالث مجل اثنتان فعلهما مضارع وواحدة فعلها ماض 

  :الصورة 

) + نائب فاعل +جار وجمرور + فعل مضارع مبين للمجهول (مجلة فعلية معطوف عليها  
+ جمرور جار و+ لمجهول فعل مضارع مبين ل( مجلة فعلية معطوفة ) + الواو(أداة عطف 
  .)نائب فاعل

وكتبتما ختوفاين يوما هو آت وذلك باختالف الليل والنهار ، فإما يبليان كل جديد / ١
تبلى فيه السرائر ، ويقربان كل بعيد ، ويأتيان بكل موعود حىت يأتيا بيوم القيامة يوم 

  )١( ...وتعنوا  فيه الوجوه لعزة ملكه  وتكشف فيه العورات

  
                                                 

 .نصح وإرشاد ٤٦٠الوثائق السياسية ، كتاب عمر يف جواب كتاب أيب عبيدة ومعاذ ص)١(

)٤٠٨( 



  

 

  :بناء اجلملتني سطحايوضح ) أ(والشكل 

  مجلة فعلية خربية معطوفة +            حرف عطف +            مجلة فعلية خربية معطوف عليها       

  الواو  

  

  نائب فاعل    فعل مضارع مبين للمجهول   جاروجمرور   نائب فاعل     فعل مضارع مبين للمجهول    جاروجمرور  

  فيه         العورات               تكشف                  السرائر               فيه    تبلى                           

  : يوضح بناء اجلملتني عمقا) ب(شكل وال

  مجلة فعلية خربية +             حرف عطف +          مجلة فعلية خربية معطوف عليها         

  الواو                                             

  

جار وجمرور                                نائب فاعل         فعل مضارع         للمجهول  نائب فاعل جار وجمرور  فعل مضارع مبين 

  العورات                   فيه     تكشف              فيه                 السرائر    تبلى                      

يالحظ يف بناء السطح يف اجلملتني تقدم كل من اجلار وارور على نائب الفاعل 
يف حمل رفع صفة ) تبلى فيه السرائر (ومجلة . جوازا؛  للتخويف والتحذير من ذلك اليوم 

حمل اجلملة يف حمل رفع ؛ ألا معطوفة على  ) تكشف فيه العورات(لكلمة يوم ومجلة 
  . الزمن املستقبل : وزمن اجلملتني . السابقة 

  مفعول به + جار وجمرور + فاعل + فعل مضارع ) + ال(أداة نفي  :النمط اخلامس

  :ورد هذا النمط يف مجلتني منها

، واليبغيان ال يتعمدان هلا خالفا. وما مل جيدا يف الكتاب رداه إىل سنة رسول اهللا اجلامعة/ ١
  . )١(فيها بشبهة

  .مفعول به + جار وجمرور + فاعل + فعل مضارع + حرف نفي ال  :الصورة 
                                                 

 .سياسي٥٣٩الوثائق السياسية ، حتكيم علي ومعاوية  يف حق االستخالف ص)١(

)٤٠٩( 



  

 

  :يوضح بناء اجلملة سطحا) أ(والشكل 

  .مجلة فعلية خربية منفية معطوف عليها 
  

  مفعول به     جار وجمرور              فاعل          حرف نفي       فعل مضارع                 

  خالفا     )      هاء الغائبة+ل (   ألف االثنني        يتعمد          ال                 

  :يوضح بناء اجلملة عمقا) ب(والشكل 

  .ة فعلية خربية منفية معطوف عليهامجل

  

  مفعول به          جار وجمرور     فاعل              فعل مضارع            حرف نفي             

  ألف االثنني              خالفا                 هلا       يتعمد               ال                   

  قد تقدما جوازا على املفعول به ؛ للعناية واالهتمام ) هلا(يالحظ أن اجلار وارور 

  . يف حمل نصب حالواجلملة منفية يف الزمن املستقبل ، واجلملة 

  .نائب فاعل + جار وجمرور + بين للمجهول فعل مضارع م+ أداة نفي ال :النمط السادس

  :ورد هذا النمط يف مجلتني منها 

   .)١(وال حيصى له تعدادفاحلمد هللا محدا كثريا ليس له نفاد / ١

  :يوضح بناء اجلملة سطحا) أ(والشكل 

  مجلة فعلية خربية منفية                      

     

  نائب فاعل   ل         جار وجمرور           حرف نفي       فعل مضارع مبين للمجهو        

  هاء الغائب          تعداد+حيصى                    الم اجلر          ال                       

                                                 
 .سياسي٤٦٩، كتاب عمر يف جواب كتاب أيب عبيدة السابق صالوثائق السياسية )١(

)٤١٠( 



  

 

  :يوضح بناء هذه اجلملة عمقا) ب(والشكل 

  مجلة فعلية خربية منفية                                    

     

  جار وجمرور         نائب فاعل             حرف نفي      فعل مضارع مبين للمجهول                         

  له        تعداد                حيصى                                    ال  

تقدم اجلار وارور على نائب الفاعل وحقهما التأخري عنه، ) أ(يالحظ يف الشكل      
واجلملة . صص مضمون اجلملة باجلار وارورخت. جلواز؛ للعناية واالهتمام وحكم تقدميهما ا

   .)١(منفية يف الزمن املستمر 

  .واجلملة يف حمل نصب معطوفة على حمل اجلملة السابقة 

  .لفاع+ جار وجمرور + فعل مضارع) + مل(أداة نفي وقلب وجزم  :النمط السابع

  .اآلتية  ورد هذا النمط يف أربع مجل منها الصور

  .فاعل + جار وجمرور + فعل مضارع+ أداة نفي وقلب وجزم مل ):١(الصورة

ومل يقض ) صلى اهللا عليه وسلم (وال يف سنة رسول اهللا ... فإن مل يكن يف كتاب اهللا / ١
  .)٢( ...به الصاحلون ، فإن شئت فتقدم وإن شئت فتأخر 

  .فاعل +جار وجمرور +فعل مضارع +أداة نفي  :الصورة 

  :يوضح بناء هذه اجلملة سطحا) أ(الشكل 

  

  فاعل            جار وجمرور                  فعل مضارع الزم                 حرف نفي وقلب وجزم        

  ن الصاحلو         هاء الغائب        +يقض                       باء اجلر            مل                           

                                                 
 .سياسي ، ٢٩٧ص ،جلىن الداين.ا١٥٠ص ،انظر األزهية للهروي)١(

 .سياسي،٤٣٩ص ،الوثائق السياسية ، مكاتبة بني عمر والقاضي شريح قاضي الكوفة)٢(

)٤١١( 



  

 

   :يوضح بناء هذه اجلملة عمقا) ب(والشكل 
  

  حرف نفي وجزم وقلب       فعل مضارع الزم                      فاعل                   جار وجمرور

  )به(  مل                             يقض                            الصاحلون                         

. سطح تقدم اجلار وارور وفصلهما بني الفعل والفاعل وحقهما التأخري يالحظ يف بناء ال
نفي نسبة الفعل : أفاد التركيب .وحكم تقدميهما يف هذه اجلملة اجلواز ؛ للعناية واالهتمام 

  .إىل الفاعل يف الزمن املاضي 

+ ر جار وجمرو+ فعل مضارع مبين للمجهول ) + مل(أداة نفي وقلب وجزم  :النمط الثامن
  .نائب فاعل 

  :ورد هذا النمط يف ثالث مجل منها

من يهد اهللا فهو املهتد " قال اهللا تعاىل . فمن هداه اهللا كان مهتديا، ومن أضله كان ضاال/ ١
يقبل منه يف  ومل يقبل منه عمل يف الدنيا حىت يقر به ومل" ومن يضلل فلن جتد له وليا مرشدا 

  . )١(اآلخرة صرف وال عدل

  .مجلة فعلية خربية منفية بلم معطوف عليها  :الصورة 

نائب فاعل + جار وجمرور + فعل مضارع مبين للمجهول ) + مل(حرف نفي وقلب وجزم 
  .مجلة غائية + 

  :يوضح بناء هذه اجلملة سطحا) أ(والشكل 

  

  حرف استئناف                حرف نفي وقلب وجزم                 مجلة فعلية خربية   

  الواو                             مل       

  

                                                 
 .سياسي٣٤٠بكر إىل مجيع املرتدين صالوثائق السياسية ، كتب مفتوحة أليب )١(

)٤١٢( 



  

 

  

  جار وجمرور        نائب فاعل                   جار وجمرور           مجلة غائية    فعل مضارع مبين للمجهول    

  يقر به  يف الدنيا           حىت                        عمل    هاء الغائب   + من    يقبل                           

  :يوضح بناء اجلملة عمقا) ب(والشكل 

  

  حرف استئناف             حرف نفي وقلب وجزم       مجلة فعلية خربية 

  الواو                            مل                  

  

  مجلة غائية   وجمرور            جار وجمرور               جار   فعل مضارع مبين للمجهول    نائب فاعل    

  حىت يقر به نيا                 يف الد  منه                        عمل               يقبل                         

للتحذير  أن اجلار وارور قد تقدما جوازا على نائب الفاعل؛) أ(يالحظ يف الشكل        
ار وارور واجلملة الغائية وزمن ويالحظ أن اجلملة ختصص مضموا باجل. والتخويف

  .اجلملة الزمن املستمر 

  .نفي نسبة الفعل إىل نائب الفاعل يف الزمن املستمر : أفاد التركيب

وما قيل يف هذه اجلملة يقال يف اجلملة املعطوفة . واجلملة استئنافية ال حمل هلا من اإلعراب 
ائب الفاعل معطوف عليه وزمن غري أن ن)) ومل يقبل منه يف اآلخرة صرف وال عدل ((

  .) اآلخرة(على ذلك القرينة اللفظية دل . اجلملة الزمن املستقبل 

+ جار وجمرور + فاعل +فعل ماض : (خرب مجلة فعلية) + ضمري(اسم + إن  :النمط التاسع
  ).مفعول به 

  :ورد هذا النمط يف أربع مجل منها

  .)١(عوا له وأطيعوامر بن اخلطاب فامسإين استخلفت عليكم بعدي ع/ ١
                                                 

 .سياسي ٤٠٥الوثائق السياسية ، وصية أيب بكر يف استخالف عمر ص)١(

)٤١٣( 



  

 

مفعول به +مضاف إليه + ظرف مضاف + جار وجمرور + فاعل + فعل ماض  :الصورة 
  .مضاف إليه + صفة مضاف + موصوف 

  :يوضح بناء اجلملة سطحا) أ(والشكل 

  

  مضاف إليه    موصوف  صفة مضاف مفعول به   اف   مضاف إليهظرف مض  فعل ماض   فاعل      جار وجمرور  

  اخلطاب     بن             عمر               ياء املتكلم            بعد       ضمري      +على  ف  تاء املتكلم استخل

    )ميم اجلمع+كاف اخلطاب(                    

  :يوضح بناء اجلملة عمقا) ب(والشكل 
  

  مضاف إليه   ظرف مضاف  جمرور جار و  صفة مضاف  مضاف إليه  عل   مفعول به موصوف  فا      فعل ماض  

  ياء املتكلم  بعد            بن        اخلطاب        عليكم                      تاء املتكلم     عمر       استخلف     

) بعدي(املضاف إليه +والظرف املضاف ) عليكم(يالحظ تقدم كل من اجلار وارور      
ختصص مضمون اجلملة باجلار . جوازا؛ للعناية واالهتمام وفصلهما بني الفاعل واملفعول به 

املضاف إليه واجلملة مؤكدة يف الزمن املستقبل دل على ذلك + الظرف املضاف + وارور 
  .واجلملة يف حمل رفع خرب إن . السياق 

   :النمط العاشر

  .مفعول به + جار وجمرور + فاعل +فعل مضارع 

  :ورد هذا النمط يف تسع مجل منها

وإن كان إمنا محلكم عن الرجوع عن دين اإلسالم وعن منع الزكاة ، ما فعله بكم / ١
  . )١(فإين أعزله وأويل عليكم من حتبونعاملي زياد بن لبيد ، 

                                                 
) الواقدي كما يف الوثيقة السالفة (الوثائق السياسية ، كتاب أيب بكر إىل األشعث بن قيس )١(
 .سياسي٣٥٤ص

)٤١٤( 



  

 

  :يوضح بناء هذه اجلملة سطحا) أ(الشكل 

  

  مفعول به مجلة موصولية     جار وجمرور           فاعل                            فعل مضارع                  

  ميم اجلمع          من حتبون +كاف املخاطب+على(...)                            أويل                 

  :يوضح بناء اجلملة عمقا) ب(والشكل 
  

  وجمرور جار  فاعل             مفعول به مجلة موصولية                             فعل مضارع             

  ميم اجلمع +كاف اخلطاب+من حتبون            على       أنا                           أويل                        

. طح وفصله بني الفاعل واملفعول بهيف بناء الس) عليكم(يالحظ تقدم اجلار وارور       
 كما. اجلواز؛ للعناية واالهتمام  وحكم هذا التقدمي. وحقه التأخري عنهما يف بناء األعماق 

أن املفعول مجلة موصولية  ويالحظ أن العائد على ضمري املوصول حمذوف  وهو  يالحظ
واجلملة مؤكدة يف الزمن املستقبل وهي يف حمل رفع ؛ ألا .هاء الغائب الواقعة مفعوال به 

  . الواقعة يف حمل رفع خرب إن ) أعزله(معطوفة على حمل مجلة 

  :احلادي عشر النمط

  .فاعل + جار وجمرور + فعل ماض الزم + أداة توكيد قد  

  :ورد هذا النمط يف مجلة واحدة

ري الروم إىل املسلمني برا فقد قدم علي أخو فجالة بكتابك ختربين فيه بتنف: أما بعد / ١
  . )١(يكم من أساقفهم وقسيسهم ورهبام، ومبا جاشوا علوحبرا

فاعل مضاف + جار وجمرور + فعل ماض ) + قد(أداة توكيد ) + اءالف(أداة ربط : الصورة 
  .) مجلة فعلية(حال + مضاف إليه + ف جار وجمرور مضا+مضاف إليه + 

  
                                                 

 .٤٧٦الوثائق السياسية ، كتاب عمر إىل أيب عبيدة يف جواب كتابه ص)١(

)٤١٥( 



  

 

  :يوضح بناء اجلملة سطحا) أ(والشكل 

  

   حال مجلة فعلية مضاف إليه   جاروجمرورمضافمضاف مضاف إليه أداة ربط أداة توكيد فعل ماض جار وجمرور فاعل 

   ...ختربين فيه   )ضمري كاف املخاطب(      بكتاب  فجالة       ياءاملتكلم     أخو   +على  قدم      الفاء      قد       

  :يوضح بناء اجلملة عمقا) ب(والشكل 
  

  مضاف إليه حال مجلة فعلية  جاروجمرور مضاف مضاف إليه جاروجمرور فعل ماض فاعل مضاف أداة ربط أداة توكيد

  .)...ختربين فيه بتنفري()   ك(     علي        بكتاب          قدم          أخو          فجالة         فاء      قد    ال

 قد تقدم جوازا على الفاعل للعناية واالهتمام ؛) علي(يالحظ أن اجلار وارور        
املضاف إليه + ضاف واجلار وارور امل) علي(ختصص مضمون اجلملة باجلار وارور 

  .اجلملة احلالية ) + بكتابك(
  . جواب الشرط واجلملة يف حمل جزم. يالحظ أن اجلملة مؤكدة يف الزمن املاضي القريب 

  :النمط الثاين عشر
  .مفعول به+ جار وجمرور + فاعل+فعل ماض متعد)+قد(أداة توكيد 

  : ورد هذا النمط يف أربع مجل منها
  .  )١(يد يف جيش من املهاجرين واألنصارم خالد بن الولوبعد فقد وجهت إليك/ ١

   :الصورة

صفة + مفعول به موصوف + جار وجمرور + فاعل + فعل ماض ) + الواو(حرف استئناف 
اسم + حرف عطف + جار وجمرور معطوف عليه + جار وجمرور + مضاف إليه +مضاف 

  . معطوف 

  

  
                                                 

 .٣٤٧كر إىل عامة بين أسد صالوثائق السياسية ، كتاب أيب ب)١(

)٤١٦( 



  

 

  :شكل اآليت يوضح بناء اجلملة سطحاوال
                

  أداة توكيدحرف استئناف    

  )قد)            (الفاء(   
 فعل ماض

  )وجه(
  فاعل 

  )تاء املتكلم(
  جار وجمرور

 )ميم اجلميع+كاف اخلطاب+إىل(
                                     

                

 مفعول به موصوف+
  )خالد(

 صفة مضاف
  )بن(

  

 مضاف إليه
  )الوليد(

 جار وجمرور
  )يف جيش(

جار وجمرور معطوف 
  )من املهاجرين(عليه 

                

  حرف عطف
  )الواو(

 اسم معطوف
  )األنصار(

     

قد تقدما على املفعول به جوازا؛ ) عليكم(يالحظ يف بناء السطح أن اجلار وارور        
يف ( واجلار وارور ) إليكم(ختصص مضمون اجلملة باجلار وارور . للتحذير والتخويف 

واجلملة مؤكدة يف الزمن املاضي القريب ، ال حمل هلا من ) ش من املهاجرين واألنصار جي
  . اإلعراب ؛ ألا استئنافية 

  .خرب مجلة فعلية مؤكدة بقد + اسم + أن  :النمط الثالث عشر

  :النمط يف مجلة واحدة ورد هذا

بك ليس وقد بلغين أنه قد فشا لك وألهل بيتك هيئة يف لباسك ومطعمك ومرك/ ١
  . )١(لمسلمني مثلهال

جار وجمرور + حرف عطف + جار وجمرور معطوف عليهما + فعل ماض + قد  :الصورة 
جار وجمرور مضاف + فاعل موصوف + مضاف إليه + مضاف إليه مضاف + مضاف 

+ اسم معطوف معطوف عليه مضاف + حرف عطف + مضاف إليه + معطوف عليه 
لة امسية مج(صفة +مضاف إليه + ف مضاف واسم معط+ حرف عطف + مضاف إليه

  .)منسوخة منفية
                                                 

 .نصح وإرشاد ٤٣٧ص) إىل أيب موسى األشعري(الوثائق السياسية ، كتاب عمر إليه أيضا )١(

)٤١٧( 



  

 

  :والشكل اآليت يوضح بناء هذه اجلملة سطحا
                

  أداة توكيد
  )قد(

 فعل ماض
  )فشا(

  جار وجمرور معطوف عليهما
   )كاف اخلطاب+الم اجلر(

  حرف عطف 
  )الواو(

                                     

                

اف جار وجمرور مض
  )ألهل(معطوف 

مضاف إليه
  )بيت(مضاف

 مضاف إليه
  )ك(

 فاعل موصوف
  )هيئة(

  مضاف جار وجمرور 
  )يف لباس(

                

  مضاف إليه+
  )ك(

 حرف عطف
  )الواو(

     

                

 اسم معطوف مضاف
  )مركب(

 مضاف إليه
  )ك(

  صفة مجلة امسية خربية منسوخة منفية 
  )ليس للمسلمني مثلها(

  

ظ يف الشكل السابق تقدم اجلار وارور على الفاعل جوازا؛ إلفادة التخصيص  يالح        
ني الصفة واملوصوف واملعطوف عليه قد توسطا ب) يف لباسك( كما يالحظ أن اجلار وارور

وختصص مضمون اجلملة باجلار وارور . ختصص الفاعل جبملة الصفة .)١(وتوسطهما جائز
واجلملة مؤكدة مبؤكدين يف الزمن ) ومطعمك ومركبك ( واملعطوف عليه) يف لباسك (

  .املاضي القريب وهي يف حمل رفع خرب أن 
+  فعل+ قد(خرب مجلة فعلية مؤكدة بقد + اسم ضمري املتكلم +إن  :النمط الرابع عشر

  : ورد هذا النمط يف ثالث مجل منها ).مفعول به+ جار وجمرور + فاعل 
  .)٢(وعبد اهللا بن مسعود معلما ووزيراياسر أمريا ،  إين قد بعثت إليكم عمار بن/ ١

جار + فاعل + فعل ماض ) + قد(أداة توكيد : (مجلة فعلية معطوف عليها  :الصورة
مجلة فعلية + حال + مضاف إليه + صفة مضاف + مفعول به موصوف + وجمرور 
اف صفة مض+ مضاف إليه + مفعول به مضاف موصوف + فاعل + فعل ماض : (معطوفة

  ).اسم معطوف+ حرف عطف + عطوف عليه حال م+ مضاف إليه + 
                                                 

 . ، احلاشية٤٣٧، ص٣النحو الوايف، عباس حسن، جـ)١(

 .سياسي٤١٦الوثائق السياسية ، كتاب عمر إىل أهل الكوفة ص)٢(

)٤١٨( 



  

 

  :يوضح بناء اجلملة سطحا) أ(الشكل و
  

  حال       مضاف إليه  مفعول به موصوف   صفة مضاف      فاعل     جار وجمرور       فعل ماض   أداة توكيد 

  أمريا      ياسر                بن                 عمار           كاف اخلطاب+إىل    تاء املتكلم   بعث         قد   

  ميم اجلمع    +                                        
  مجلة فعلية معطوفة +                                          حرف عطف +  

  الواو           

  

 اسم معطوف   اف إليه  حال  حرف عطفمضف  فعل ماض     فاعل        مفعول به     مضاف إليه    صفة مضا
  وزيرا         الواو             مسعود      معلما موصوف عبد    اهللا             بن      مضاف(...)       (...)   

  

  :يوضح بناء اجلملة عمقا) ب(الشكل و

   مجلة فعلية خبرية معطوف عليها+                                       
  

  جار وجمرور       حال       مضاف إليه  فاعل     مفعول به موصوف   صفة مضاف      فعل ماض   أداة توكيد 

  عليكم        أمريا    ياسر                        بن               عمار           )ت(        بعث         قد   
                                         

  مجلة فعلية معطوفة +                                          حرف عطف +  

  الواو           
  

  اسم معطوف   عطف اف إليه  حال  حرفمضمضاف إليه   صفة مضاف   مفعول به موصوف مضاف فعل ماض     فاعل  

  وزيرا         الواو           مسعود      معلما    عبد             اهللا             بن     )         ت)       (بعث( 

  

  

)٤١٩( 



  

 

أن اجلار وارور قد تقدما على املفعول به مع احلال وحقهما ) أ(يالحظ يف الشكل         
ويالحظ أن الفعل مع الفاعل يف اجلملة . التأخري وحكم تقدمهما اجلواز؛ للعناية واالهتمام 

الفاعل يف اجلملة املعطوف عليها هذا على اعتبار  املعطوفة قد حذفا دل عليهما الفعل مع
  .عطف مجلة على مجلة حيث حيذف من الثاين لداللة األول عليه 

واجلملة مؤكدة مبؤكدين يف الزمن ) إليكم(ملة باجلار وارور ختصص مضمون اجل     
ومجلة . (يف حمل رفع خرب إن) د بعثت إليكم عمار بن ياسر أمرياق(املاضي القريب واجلملة 

  .معطوفة على حمل اجلملة السابقة يف حمل رفع، ألا؛..) ..عبداهللا بن و
  .خرب مجلة فعلية مؤكدة بقد+ متصل اسم ضمري + إن :النمط اخلامس عشر

تركيب مصدري حمول (نائب فاعل + جار وجمرور ) + فعل ماض مبين للمجهول + قد (
  .)مجلة امسية عن

  :هي ورد هذا النمط يف مجلة واحدة

  .)١(عي أنكم إذا لقيتم العدو هزمتموهإين قد ألقي يف رو/ ١

  ).مضاف إليه+ مضاف (مفعول به+رورجار وجم+فاعل+ فعل أمر : النمط السادس عشر

  .رد هذا النمط يف مخس وعشرين مجلةو

وباشر أمورهم بنفسك ، فإمنا  وافتح هلم بابك، واشهد جنائزهم ، وعد مرضى املسلمني/ ١
  .)٢(، غري أن اهللا جعلك أثقلهم محال نهمأنت رجل م

  :والشكل اآليت يوضح بناء اجلملة سطحا
  

  جار وجمرور             مفعول به مضاف        مضاف إليه         ف    فعل أمر      فاعل      أداة عط 

  ضمري كاف اخلطاب    باب         )    ميم اجلمع+هاء الغائب+لـ(     (...)           )   افتح(الواو         

                                                 
انظر حتليل . نصح وإرشاد ٤٠٩عد بن أيب وقاص صالوثائق السياسية ، كتاب اخلليفة عمر إىل س)١(

 هذه اجلملة يف مبحث اجلملة الفعلية املؤكدة مبؤكدين ص

 .اجتماعي ٤٣٦ص) أيضا(الوثائق السياسية ، كتاب عمر إىل أيب موسى األشعري )٢(

)٤٢٠( 



  

 

الوحدة + يالحظ أن الفاعل مل يظهر يف بناء السطح دل عليه يف بناء األعماق السياق 
ويالحظ أن اجلار  –) أنت(مما يشري إىل أنه مفرد خماطب مذكر ) افتح(الصرفية صيغة الفعل 

  . للعناية واالهتمام وارور قد تقدما جوازا على املفعول به؛

  .الزمن املستقبل: ن اجلملة وزم
  

  : النمط السابع عشر

جار وجمرور + فعل مضارع مؤكد بنون التوكيد + أداة ي ( مجلة ي + مجلة تعليلية 
  .صفة + فاعل موصوف + مضاف إليه + مضاف 

  .ورد هذا النمط يف مجلة واحدة

  .)١(فال يبقني يف أيدكم رأس أحدإنه ال طاقة لكم بعمل األرض / ١
  

  :نمط الثامن عشرال

  .مفعول به + جار وجمرور + فاعل + فعل مضارع + أداة ناهية  

  :مجل منهاورد هذا النمط يف مخس 

أما بعد فإين بعثت إليك خالد بن الوليد إىل أرض العراق فاستقبله مبن معك من قومك ، / ١
من الذين وصف اهللا مث ساعده ووازره وكانفه ، وال تعصني له أمرا وال ختالفن له رأيا ، فإنه 

   .)٢(.....تبارك وتعاىل يف كتابه

  
                                                 

 ولقد سبق حتليل هذه اجلملة. اجتماعي ٤١٩الوثائق السياسية ، كتاب عمر إىل عتبة بن غزوان ص)١(
 . ٣٠٧يف مبحث النهي ص

  .سياسي ٣٧١الوثائق السياسية ، تولية املثىن على حرب العراق والفرس ص)٢(
  
 

)٤٢١( 



  

 

   : يوضح بناء اجلملتني سطحا) أ( والشكل

  )معطوف عليها(مجلة ي معطوفة 
                

  أداة ي
  )ال(

فعل مضارع مؤكد

  )١( )تعصني(بالنون

 فاعل+
(.....)  

  جار وجمرور
  )هاء الغائب+الم اجلر (

  مفعول به
  )أمراً(

                                  :مجلة ي معطوفة+           حرف عطف+
                

 أداة ي  الواو 
  ) ال(

فعل مضارع مؤكد
  )ختالفن(بالنون

  فاعل 
(...)  

  جار وجمرور
 )هاءالغائب+الم اجلر(

  مفعول به
  رأيا

  

  : يوضح بناء اجلملتني عمقا) ب(والشكل 

  )معطوف عليها(مجلة ي معطوفة (
                

  أداة ي
  )ال(

فعل مضارع مؤكد
  )تعصني(بالنون

 فاعل+
  )أنت(

  مفعول به
  )أمراً(

  جار وجمرور
  )له(

                                  :مجلة ي معطوفة+           حرف عطف+
                

 أداة ي  الواو 
  ) ال(

فعل مضارع مؤكد
  )ختالفن(بالنون

  فاعل 
  )أنت(

  مفعول به
  رأيا

 جار وجمرور
  )له(

       

  

  

  
                                                 

: انظر حول هذه املسألة)). حكم توكيد الفعل املضارع بالنون يف هاتني اجلملتني كثري حسن(()١(
  . ، احلاشية٢١٣، ص٣حاشية الصبان على شرح األمشوين، جـ

 

)٤٢٢( 



  

 

  

+ يالحظ أن الفاعل مل يظهر يف بناء السطح يف  اجلملتني دل عليه يف بناء األعماق السياق  
مما يشري إىل ) ختالفن) (تعصني (  أول الفعلني وهي الصقة أمامية يف) التاء(الوحدة الصرفية 

؛ على املفعول تقدما جوازا ن اجلار وارور قدكما يالحظ أ) أنت(أنه مفرد مذكر خماطب 
علل باجلملة االمسية املؤكدة ويالحظ أن النهي يف اجلملتني م. ه يف اجلملتني للعناية واالهتمامب

  .كما يالحظ ختصص اجلملتني باجلار وارور. بإن

وتوكيد النهي . توكيد النهي عن معصية أوامر خالد بن الوليد: وأفاد التركيب يف اجلملتني
   . رأيه يف الزمن املستقبلعن خمالفة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

)٤٢٣( 



  

 

  

  

  

  الباب اخلامس

  

  التضمني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  

 

  التضمني

فباب . التضمني من الظواهر اللغوية املشهورة، واليت يلعب فيها املعىن دورا بارزا 
ظ املنظومة فحسب ال افألن االعتماد على األل. ة للمعىن  التضمني النحوي  ما هو إال دراس

كن الذي يفسر كل هذه فقد يتعدى الالزم، أو يلزم املتعدي ، ول تفسري األسلوب يكفي يف
   .العالقات النحوية هو النظر يف املعىن ، فوضوح املعىن هو الذي أباح كل هذه املخالفات

  :التضمني يف اللغة 
فيقال ضمن فالن ماله خزانته ، . هو جعل الشيء يف باطن شيء آخر ، وإيداعه إياه 

  .)١(واملال متضمن ةفاملال مضمن ، واخلزانة مضمن فيها ، وهي أيضا متضمن: ته هي فتضمن
  .)٢(إشراب اللفظ معىن لفظ آخر وإعطاؤه حكمه :اصطالحا 

   .)٣(أن تؤدي كلمة مؤدى كلمتني :فائدته 
التضمني أن تقصد بلفظ فعل ): " حاشية السيد اجلرجاين على الكشاف(وجاء يف 

ظ معه معىن فعل آخر يناسبه ، ويدل عليه بذكر شيء من متعلقاته ، معناه احلقيقي ويالح
للت عليه بذكر صلته ، ظت فيه مع احلمد معىن اإلاء ، ودحال) أمحد إليك فالنا(كقوله 

    .)٤(أي أي محده إليك) إىل(أعين 
  : أن التضمني قياسي ال مساعي بشروط ثالثة )٥(ويرى جممع اللغة العربية بالقاهرة

  . حتقق املناسبة بني الفعلني: ألولا
  . وجود قرينة تدل على مالحظة الفعل اآلخر، ويؤمن معها اللبس: الثاين
  . مالءمة التضمني للذوق البالغي العريب: الثالث

  : واشتمل هذا الباب على املباحث التالية
                                                 

 ٢٥٧ص١٣جـ) نض،م،() مادة (لسان العرب )١(
 ٧٩١- ٢مغين اللبيب ، )٢(
 .السابق نفسه)٣(
 ٩٧ص١حاشية اجلرجاين ، ج)٤(
 . ٥٨٧، ص٢النحو الوايف، ج)٥(

)٤٢٤( 



  

 

  :بناء األمساء لتضمنها معاين احلروف:  املبحث األول 

من املعاين اليت تؤدي باحلروف سواء وضع لذلك املعىن الذي تضمن   إذا تضمن االسم معىن
  .ذلك االسم حرف أم ال فإن االسم يبىن 

  .)١(أمساء تضمنت معىن وضع له احلرف - أ

إن (يكاد ينعقد لواء النحاة على أن أمساء الشرط مضمنة معىن : أمساء الشرط  - ١
  : به إن الشرطية وتضمنها معىن إن الشرطية منحها أهم ما ختتص ) الشرطية 

منحها االختصاص باألفعال ، : ، ثالثا )٢(إعماهلا لتضمنها معىن احلرف: البناء ، ثانيا : أوال 
  . )٣(فال تدخل هذه األدوات على األمساء

ىن خاص يف جعلها تدل على مع: خامسا  . )٤(جعلها تقتضي مجلتني تربط بينهما: رابعا
بأن كانا مضارعني خلصتهما لالستقبال ، وإن . قبال لني إىل االستالفعل وهونقل معىن الفع

  .)٥(كانا ماضيني قلبت معنامها إىل االستقبال 

  

   :الشرط منها)٦(ثالث وتسعون مجلة مصدرة بأمساء.ولقد ورد يف الرسائل املدروسة 

   .)٧(فمن أجابك منهم فاقبل ذلك منه - ١
                                                 

 ١٨٦،١٨٥،١٨٤،١التصريح ،جـ)١(

 ٨٣الوجوب يف النحو العريب ،)٢(

 السابق نفسه)٣(

 السابق نفسه)٤(

 ٤/٧٣شرح التسهيل ،جـ)٥(

 تراز عن حروف الشرطإمنا قلت مصدرة بأمساء الشرط لالح)٦(

 ،سياسي٣٤٩الوثائق السياسية ، كتاب أيب بكر إىل خالد عن مسيلمة الكذاب ص)٧(

)٤٢٥( 



  

 

 ال يقبل من عباده إال ما ؛ فإن اهللاومن تزين للدنيا بغري ما يعلم اهللا  شانه اهللا - ٢
  .)١(كان خالصا

   .)٢(وما احتجت إليه منهم فاحبسه عندك - ٣

  .فمن أجابك منهم فاقبل ذلك منه 

  مجلة طلبية أمرية + مجلة فعلية ذات فعل ماض + أداة شرط : النمط 

  .يوضح بناء هذه اجلملة سطحا ) أ(الشكل 

  

  مجلة فعلية             )                     من(أداة شرط        

  
  

  أداة ربط       مجلة طلبية أمرية   مفعول به            جار وجمرور             ماض          فاعل             فعل   

  الفاء             مع    ميم اجل+هاء الغائب+منضمري كاف املخاطب      (...)          أجاب        
  

  مفعول به                         جار وجمرور          فاعل                       ر                    فعل أم           

  هاء الغائب+كاف اخلطاب               من +الم البعد+ذا  (...)             أقبل                                     

يظهر يف بناء السطح ودل عليه يف بناء األعماق  يالحظ أن الفاعل يف مجلة الشرط مل       
كما يالحظ ) هو(مما يشري إىل أنه مفرد مذكر غائب ) أجاب(الوحدة الصرفية صيغة الفعل 

أن الفاعل يف مجلة اجلواب مل يظهر يف بناء السطح دل عليه يف بناء األعماق الوحدة الصرفية 
هي : والداللة الشرطية ) أنت(خماطب مما يشري إىل أنه مفرد مذكر ) أقبل(صيغة الفعل 

  .يقع له الشرط يف الزمن املستقبل وقوع اجلواب ملن
                                                 

الوثائق السياسية ، كتاب عمر أليب موسى األشعري املشهور بكتاب سياسة القضاء وتدبري احلكم )١(
 اجتماعي٤٢٨ص

 ،سياسي٤٦٢الوليد ص الوثائق السياسية ، كتاب عمر يويل أبا عبيدة الشام وعزل خالد بن)٢(

)٤٢٦( 



  

 

  .شانه اهللا ومن تزين للدنيا بغري ما يعلم اهللا / ١

  . ضارعمجلة فعلية ذات فعل م+ مجلة فعلية ذات فعل ماض + أداة شرط  :النمط 

  : والشكل اآليت يوضح بناء اجلملة سطحاًً

  مجلة فعلية ذات فعل ماض          مجلة فعلية ذات فعل ماض )               من(أداة شرط 

  

  

  فعل ماض     مفعول          فاعل   مضاف إليهاض     فاعل     جار وجمرو      جار وجمرور مضاف   فعل م   

  اهللا   )         ـه(شانه               مجلة موصولية         بغري          للدنيا            (...)     تزين            
  

  

  فاعل                  جار وجمرور  به      مفعول    ضمري املوصول   فعل مضارع

  منه                               اهللا            (...)   علم        ما              ي   

السطح ودل عليه يف بناء األعماق الوحدة يالحظ أن الفاعل يف مجلة الشرط مل يظهر يف بناء 
وختصص مضمون ) . هو(مما يشري إىل أنه مفرد مذكر غائب ) تزين (الصرفية صيغة الفعل 

باجلار وارور كما يالحظ أن املفعول به يف اجلملة املوصولية مل يظهر يف بناء : مجلة الشرط 
وقد ختصص مضمون ). اهللا يعلمه (وهو الضمري العائد على االسم املوصول  –السطح 

اجلملة املوصولية باجلار وارور ويالحظ يف مجلة اجلواب تقدم املفعول به على الفاعل 
وجوبا ؛ألن املفعول به ضمري متصل والفاعل اسم ظاهر كما يالحظ أن فعلي الشرط 

وع والداللة الشرطية هي وق –واجلواب ماضيان يف بناء السطح مستقبالن يف بناء األعماق 
  .اجلواب ملن يقع له الشرط يف الزمن املستقبل 

  .وما احتجت إليه منهم فاحبسه عندك 

  

  

)٤٢٧( 



  

 

  .مجلة طلبية أمرية + مجلة فعلية ذات فعل ماض + أداة شرط  :النمط 

  :والشكل اآليت يوضح بناء هذه اجلملة سطحا

  

  مجلة فعلية طلبية أمرية                   مجلة فعلية ذات فعل ماض     أداة الشرط                           

  ما  

           

  جار وجمرور        جار وجمرور       فعل ماض         فاعل         

  ميم اجلمع + هاء الغائب + ت             إليه        من   احتجت            

  

  مضاف إليه   به        ظرف مضاف     مفعول    فعل أمر         فاعل      أداة ربط                

  )ك(عند                            )     ـه(    (...)            الفاء            احبس            
  

ختصص مضمون مجلة الشرط باجلار وارور يف حني ختصص مضمون مجلة اجلواب 
ة اجلواب مل يظهر يف بناء ويالحظ أن الفاعل يف مجل. املضاف إليه + بالظرف املضاف 

مما يشري إىل أنه ) احبس(صيغة الفعل : السطح دل عليه يف بناء األعماق الوحدة الصرفية 
وقوع اجلواب لوقوع الشرط طلب هي : والداللة الشرطية ) . أنت(مفرد مذكر خماطب 

ذ أن الذي وقع يف الزمن املاضي ومن املمكن وقوعه يف الزمن احلاضر والزمن املستقبل إ
  .وقوعه يف املستقبل أمر منتظر 

ة عشراثنتا يف الرسائل املدروسة  تورد.  )١(أمساء االستفهام مبنية لتضمنها معىن اهلمزة/ ٢
  : مصدرة بأمساء االستفهام منها  مجلة

 ؟  )١(فما ظنك بثواب عند اهللا يف عاجل رزقه وخزائن رمحته - ١
                                                 

 ١/٥٣-حاشية الصبان على شرح األمشوين على ألفية ابن مالك )١(

)٤٢٨( 



  

 

  ؟  )٢(لي مصادمتكمأين بلغك مجعهم ومن رأسهم الذي ي: واكتب إيل  - ٢

  : ية لتضمنها معىن حرف غري موجودأمساء مبن - ٣

  :أمساء اإلشارة

أمساء اإلشارة مبنية؛ ألا تضمنت معىن حرف كان من حقه أن يضعوه فما فعلوا ، ألن 
  .)٣(اإلشارة معىن حقه أن يؤدي باحلرف كاخلطاب والتنبيه

 - ١: على أمساء اإلشارة منها وعشرون مجلة اشتملت  ولقد ورد يف الرسائل املدروسة ست
  .)٤(يأكلهم املسلمون ما داموا أحياء وإن هؤالء

 .)٥(فهذا أمري وعهدي إليك - ٢

  .وإن هؤالء يأكلهم املسلمون ما داموا أحياء 

  ) مجلة فعلية (خرب +اسم) +  إن(أداة توكيد :١النمط 

  .والشكل اآليت يوضح بناء هذه اجلملة سطحا  
  

  خرب مجلة فعلية    توكيد                       اسم                  أداة             

  

  

                                                                                                                                               
وقد سبق ( اجتماعي/٤٦٦جواب عمر إىل أيب عبيدة يف معاملة األرض املفتوحة (الوثائق السياسية )١(

 حتليل هذه اجلملة يف مبحث اجلملة االستفهامية ص

وقد سبق حتليل هذه اجلملة يف . سياسي ٤١٣د ،الوثائق السياسية ، كتا ب آخر لعمر إىل سع)٢(
 . ٣١٥، ٣١٤ مبحث اجلملة االستفهامية ص

 ٥٣-١حاشية الصبان على شرح األمشوين على ألفية بن مالك ج)٣(

 اجتماعي٤٦٧،٤٦٦جواب عمر إىل أيب عبيدة يف معاملة األرض املفتوحة : الوثائق السياسية )٤(

 اجتماعي٤٢٢-سعد كتاب عمر إىل : الوثائق السياسية )٥(

)٤٢٩( 



  

 

  )أوالء+هاء التنبيه(        إن               
  

  فاعل          مجلة امسية منسوخة       مفعول به                     فعل مضارع                  

  املسلمون                    اجلمع             ميم + الغائب  هاء  يأكل                    
  

  

  مبتدأ                    خرب        حرف مصدري ظريف           فعل ناسخ                       

  ما                         دام                               واو اجلماعة               أحياء            

املفعول به يف بناء السطح قد تقدم على الفاعل وجوبا؛ألن املفعول به ضمري  يالحظ أن
  .ختصص مضمون اجلملة مبا املصدرية الظرفية ومدخوهلا . متصل والفاعل اسم ظاهر 

  .)١(والتوكيد يف هذه اجلملة استحساين من الدرجة األوىل
  .فهذا أمري وعهدي إليك 

اسم +  أداة عطف+ مضاف إليه + مضاف خرب )+ ضمري إشارة ( مبتدأ :٢النمط  
  .جار وجمرور + مضاف إليه  + معطوف مضاف 

   :والشكل اآليت يوضح بناء اجلملة سطحا وعمقا

  

  جار وجمرور  مبتدأ  خرب مضاف  معطوف عليه  مضاف إليه   أداة عطف   اسم معطوف مضاف   مضاف إليه     

  ضمري +ياء املتكلم         إىل        عهد                  الواو           أمر         ياء املتكلم     )اذ+التنبيههاء(

  كاف املخاطب                   

يالحظ أن بناء السطح وافق بناء األعماق يف هذه اجلملة كما يالحظ أن اخلرب قد     
  .ختصص باإلضافة ، يف حني ختصص مضمون اجلملة باجلار وارور 

  
                                                 

 ٢١٩ص-١شروح التلخيص ج)١(

)٤٣٠( 



  

 

 .فعل معىن فعل آخر تضمني: املبحث الثاين

  .تضمني فعل متعد بنفسه معىن فعل الزم متعد باحلرف/  أ

  . واحزم على أمرك/ ١

   :النمط 

  .مضاف إليه+ جار وجمرور مضاف + ل فاع+ فعل أمر 

      :والشكل اآليت يوضح بناء اجلملة سطحا

  مجلة فعلية طلبية أمرية  
   

  جار وجمرور مضاف              مضاف إليه                 فاعل    فعل أمر                           

  كاف اخلطاب      على أمر                  (...)                       حزم                             

متعد يف األصل بنفسه بدون حرف اجلر ، لكنه ملا ضمن معىن ) احزم (يالحظ أن الفعل    
حيث تضمن معىن الفعل اعزم الذي يتعدى ).  على(عدى حبرف اجلرفعل يتعدى باحلرف ت

ذا السياق مجع بني معنيني وهذا الفعل يف ه) . اعزم(فضمن معىن الفعل ). على (حبرف اجلر 
اجلد ، وهو ما يعقد عليه : واملعىن الباطن )١(ضبط اإلنسان أمره واألخذ فيه بالثقة: الظاهر

  . )٢(قلبك من أمر أنك فاعله

  .)ذا مل يكن معها حذر أورطت صاحبها؛ فإن القوة إ)) بغري حزم((خري يف عزم  وال

الوحدة + ويالحظ أن الفاعل مل يظهر يف بناء السطح دل عليه يف بناء األعماق السياق 
واجلملة ) . أنت(مما يشري إىل أنه مفرد مذكر خماطب تقديره ) احزم (الصرفية صيغة الفعل 
  .؛ ألا معطوفة على مجلة ال حمل هلا من اإلعراب ال حمل هلا من اإلعراب

                                                 
 ١٣١ص١٢لسان العرب ، جـ)١(

  ٣٩٩ص١٢لسان العرب ،جـ)٢(

 

)٤٣١( 



  

 

  . الزمن املستقبل : وزمن التركيب  

  .، قبل ذلك منه وأعانه عليه  فمن أجاب إىل أمر اهللا عز وجل وأقر له/ ٢

  :النمط

مجلة فعلية ذات + حرف عطف + مجلة فعلية ذات فعل ماض معطوف عليها+أداة شرط 
  . فعل ماض معطوفة

  : يوضح بناء اجلملة سطحاوالشكل اآليت

  

  :مجلة فعلية ذات فعل ماض معطوف عليها+                   )من(أداة شرط 
  

  فاعل    جار وجمرور مضاف  مضاف إليه    مجلة حاليةمعطوفة عليها   أداة عطف    مجلة فعلية معطوفة  فعل ماض 

  )جلَ)               (الواو)                  (عز(         )   اهللا)           (إىل أمر)  (..)         (أجاب(   
  

  :مجلة فعلية معطوفة ذات فعل ماض+       حرف عطف   +

  )الواو(

  جار وجمرور        )             فاعل(      فعل ماض                             

  )هاء الغائب+الم اجلر(           (...)           )                 أقر(                 

فعل متعد بنفسه قد ضمن معىن فعل الزم يتعدى ) أجاب(يالحظ أن فعل الشرط          
، كما يالحظ أن الفاعل مل بعد االرتدادبإىل وهو الفعل رجع أي فمن رجع إىل أمر اهللا 

الفعل أجاب مما يشري صيغة . يظهر يف بناء السطح دل عليه يف بناء األعماق الوحدة الصرفية 
يف اجلملة الفعلية املعطوفة ) أقر(كما يالحظ أن الفعل  –) هو(إىل أنه مفرد مذكر غائب 

   .)١( )ثبت(فعل متعد ضمن معىن فعل الزم يتعدى بالالم وهو الفعل 
                                                 

 ٨٦ص - ٨٣ص- ٥جـ: لسان العرب )١(

)٤٣٢( 



  

 

كما يالحظ أن الفاعل مل يظهر يف بناء السطح ودل عليه يف . أي وثبت له قبل ذلك منه 
  ) .هو(مما يشري إىل أنه مفرد مذكر غائب ) أقر(الوحدة الصرفية صيغة الفعل بناء األعماق 

ماضيان يف بناء السطح مستقبالن يف بناء األعماق ، ) أجاب وأقر ( يالحظ أيضا أن الفعلني 
  .إذ ملا يقعا بعد 

  .يف الزمن املستقبل ] وقوع اجلواب ملن يقع له الشرط : [ والداللة الشرطية هي  

  .)١(باملوت واعظا يا عمر كفى - )٣

  منادى + حرف نداء )+ حال + فاعل + حرف جر زائد +  فعل ماضٍ(منادى به  :النمط 

  مجلة فعلية خربية خرجت إىل معىن األمر 

  :والشكل اآليت يوضح بناء هذه اجلملة سطحا

   

  منادى       نداء          حرف       منادى به                                                        

  عمر    يا                                                                                               

  

  حال       فاعل               فعل ماض          حرف جر زائد    

  واعظا    املوت              )             بـ(        كفى           

وهلذا دخلت الباء )٢( )اكتف(قد ضمن معىن الفعل الالزم ) كفى(الفعل املتعدي يالحظ أن   
  .زيادا يف هذا املوضع غالبةوهي زائدة هنا لتأكيد املعىن كما قال الزجاج و على الفاعل

 يالحظ تقدم املنادى به –يا عمر ، اكتف باملوت واعظا : وأصل البناء يف بنية األعماق 
واملنادى به تركيب  –على أداة النداء مع املنادى وحقه التأخر عنهما؛ للتحذير والتخويف  

  .كما ختصص مضمون اجلملة باحلال . خربي خرج إىل معىن األمر 
                                                 

 ٥٧٨ص.الوثائق السياسية ، كتاب علي آلل بين كاكلة )١(

 .٢٦٢رصف املباين يف شرح حروف املعاين ص. ١٢٤/ ١مغين اللبيب ، )٢(

)٤٣٣( 



  

 

) صلى اهللا عليه وسلم( رسول اهللا هذا ما كتب به عبد اهللا أبو بكر ، خليفة حممد النيب) ٤
  .)١(ألهل جنران 

فاعل + جار وجمرور + فعل ماض + ضمري املوصول ( خرب مجلة موصولية  +مبتدأ :النمط 
+ صفة مضاف + ف إليه ضام+ عطف بيان مضاف موصوف + مضاف إليه + مضاف 

مجلة دعائية اعتراضية + مضاف إليه + صفة مضاف + بدل موصوف + مضاف إليه 
  .اف إليهمض+ جار وجمرور مضاف +مجلة دعائية معطوفة + حرف عطف+معطوف عليها

   :يوضح بناء اجلملة سطحا) أ(الشكل 
   

   مضاف إليه  عطف بيان مضاف موصوفضمري املوصول   فعل ماض  جار وجمرور  فاعل مضاف  مضاف إليه  

  أبو                     بكر   اهللا                     به           عبد     كتب             )        ما(    

  

  حرف عطف  مضاف إليه مجلة دعائية معطوف عليها صفة مضاف صفة مضاف مضاف إليه   بدل موصوف  

  الواو           رسول           اهللا            صلى اهللا عليه                    خليفة         حممد         النيب    

  

  مضاف إليه      مجلة دعائية معطوفة               جار وجمرور مضاف     

  سلم                                    ألهل                         جنران                  

  

  

  

  

  
                                                 

 سياسي١٩١ديد أيب بكر العهد لللنجرانيني صالوثائق السياسية ، جت)١(

)٤٣٤( 



  

 

  :يوضح بناء اجلملة عمقا) ب(والشكل 

  خرب مجلة موصولية      مبتدأ  

  )هاء التنبيه(              
   

  صفة مضاف   مضاف إليه مضاف   مضاف إليه      مضاف إليه        عطف بيان مضاف ضاف إليه  فاعل مضاف  م ضمري املوصول   فعل ماض  

  خليفة             رسول             اهللا            اهللا                 أبو                     بكر   كتب        عبد         )          ما(      

  

  حرف عطف       مجلة دعائية معطوفة    جار وجمرور             جار وجمرور مضاف   معطوف عليهامجلة دعائية اعتراضية 

  ألهل           هاء الغائب+باء اجلرصلى اهللا                       الواو                 مسلم            

  

  مضاف إليه                 

  جنران                                                     

مع أن الفعل كتب )  الباء (قد تعدى إىل مفعول حبرف اجلر ) كتب(يالحظ أن الفعل       
) قضى(من األفعال اليت تتعدى بنفسها إىل املفعول به ولكنه ملا ضمن معىن الفعل الالزم 

تعدى حبرف اجلر الباء ويدل على ذلك أن ما جاء يف الرسالة ليس جمرد كتابة بل قضاء 
  .جيب تطبيقه فالسياق يوجب أن يكون الفعل كتب قد ضمن معىن الفعل قضى  وحكم

قد تقدما على الفاعل مع توابعه جوازا ؛ للعناية ) به(ويالحظ أن اجلار وارور     
الواقع يف حمل جر ) ضمريهاء الغائب( ويالحظ أن العائد على ضمري املوصول . واالهتمام 

  .  ملوصولية يف حمل رفع خرب املبتدأ واجلملة ا) الباء (حبرف اجلر 

  .تضمني فعل الزم معىن فعل متعد / ب
  .فأنا لن آلو كما خريا/ ١
  . )١(فإين كتبت إليك بكتاب مل آلك ونفسي خريا/ ٢

 . فأنا لن آلو كما خريا )١
                                                 

 .اجتماعي - ٤٣٨كتاب عمر إىل أيب عبيدة )١(

 

)٤٣٥( 



  

 

حرف + معطوف عليهمفعول به أول + فاعل + فعل مضارع) + لن(أداة نفي  :النمط
  .مفعول به ثان+مضاف إليه + ف مضاف اسم معطو+ عطف الواو 

   :يوضح بناء مجلة اخلرب سطحا) أ(الشكل 
  مفعول به ثان اسم معطوف مضاف   مضاف إليه       أداة عطف      معطوف عليه  مفعول به أول     فاعل       أداة نفي        فعل مضارع  

  خريا  ياء املتكلم               نفس         الواو                      طبضمري كاف املخا (...)        لن            ألو          

يالحظ أن الفعل ألوت بقصر اهلمزة مبعىن قصرت قد تعدى إىل مفعولني بعد ما كان قاصرا 
كما يالحظ أن الفاعل مل يظهر يف بناء السطح دل عليه يف . )١(ملا ضمن معىن ال أمنعكما
مما يشري )  . آلو(وهي الصقة أمامية يف أول الفعل ) اهلمزة ( لصرفية بناء األعماق الوحدة ا

  .الزمن املستقبل : واجلملة يف حمل رفع خرب املبتدأ وزمن التركيب ) أنا(إىل أنه مفرد متكلم 

  ] .مل آلك ونفسي خريا[فإين كتبت إليك بكتاب /٢

مفعول + فاعل + عل مضارعف) + مل(أداة نفي وقلب وجزم(مجلة فعلية خربية منفية:  النمط
  .مفعول به ثان + مضاف إليه+ مضاف  اسم معطوف+  عطفأداة + به أول 

  :يوضح بناء هذه اجلملة سطحا) أ(الشكل 

  

  مفعول به ثان   فاعل    مفعول به أول  حرف عطف  اسم معطوف مضاف   مضاف إليه    فعل مضارع   أداة نفي 

  ياء املتكلم          خريا   نفس               الواو                    )    ك(       ) أنا(آل               مل        
  

يالحظ أن الفعل ألوت بقصر اهلمزة  والذي مبعىن قصرت قد تعدى إىل مفعولني بعدما كان 
كما يالحظ أن الفاعل مل يظهر يف بناء السطح دل عليه ) ال أمنعك (قاصرا ، ملا ضمن معىن 

مما يشري إىل ) آلو(ء األعماق الوحدة الصرفية اهلمزة وهي الصقة أمامية يف أول الفعليف بنا
  .واجلملة يف حمل نصب حال وزمن التركيب الزمن املاضي ) أنا(أنه مفرد متكلم 

  

                                                 
 .٢/٦٠٢: مغين اللبيب عن كتب األعاريب )١(

)٤٣٦( 



  

 

  .تضمني فعل الزم يتعدى حبرف معىن فعل الزم يتعدى حبرف آخر  - جـ 

  .)١(وتشخص معه إذا شخص منها) ١

  .)٢(يب هذا؛ فأقبل إيل علي كنت أم يلاك كتافإذا أت) ٢

   .)٣(رجوت أن تنصروا عليهم. فإن أنتم صربمت لعدوكم ، واحتسبتم لقتاله ونويتم األمانة) ٣

  .وتشخص معه إذا شخص منها 
  

   :النمط

  .مجلة فعلية ذات فعل ماض+ اة شرط أد

  :الشكل اآليت يوضح بناء هذه اجلملة سطحا 

  

  مجلة فعلية ذات فعل ماض                              أداة شرط         

  إذا                                              

  

  جار وجمرور              فاعل                              فعل ماض                                 

  هاء الغائبة  +من                                 (...)         شخص                                   

الفعل شخص يتعدى  إذ أنّ )ذهب(يالحظ أن الفعل شخص قد ضمن معىن الفعل      
كما يالحظ أن الفاعل . )١(معىن ذهب ههذا املوضع لتضمنيف ن ما عدي مبباحلرف عن وإن

                                                 

 .سياسي ٣٧٢-رد أيب بكر إىل مذعور بن عدي )١(

 .سياسي ٥٣٤- كتاب عثمان إىل علي حني حضر عثمان )٢(

  .سياسي ٤١٣-كتاب عمر إىل سعد)٣(

 

)٤٣٧( 



  

 

مما ) شخص (لصرفية صيغة الفعل مل يظهر يف بناء السطح دل عليه يف بناء األعماق الوحدة ا
ويالحظ أن جواب الشرط حمذوف دل عليه سياق ). هو(يشري إىل أنه مفرد مذكر غائب

  .وقوع اجلواب ملن يقع له الشرط يف الزمن املستقبل : والداللة الشرطية هي . الكالم 

  .علي كنت أم يل  فاقبل إيلفإذا أتاك كتايب هذا ؛ ) ٢

  جار وجمرور  + فاعل + فعل أمر +أداة ربط(ة مجلة طلبية أمري:  النمط

  :يوضح بناء هذه اجلملة سطحا) أ(الشكل 

  

  جار وجمرور          فاعل            فعل أمر                       أداة ربط                          

  ياء املتكلم + إىل   .)           (..      أقبل                         الفاء                               

  ) . أقدم(قد تعدى بإىل ألنه ضمن معىن الفعل ) أقبل(يالحظ أن الفعل 

ويالحظ أن الفاعل مل يظهر يف بناء السطح دل عليه يف بناء األعماق الوحدة الصرفية صيغة 
  ) .أنت(مما يشري إىل أنه مفرد خماطب مذكر ) أقبل(الفعل 

  .ن اإلعراب جواب الشرط غري اجلازم واجلملة ال حمل هلا م

  .، واحتسبتم لقتاله ، ونويتم األمانة ، رجوت أن تنصروا عليهم  صربمت لعدوكمفإن أنتم "

  

  

  

  
                                                                                                                                               

وقد شخص ، يشخص شخوصا وأشخصته أنا ، وشخص من بلد إىل بلد شخوصا  :بلسان العر)١(
  .٤٦ص٧أي ذهب جـ

 

)٤٣٨( 



  

 

  .مضاف إليه + جار وجمرور مضاف +فاعل+فعل ماض :النمط 

ضمن الفعل صرب معىن الفعل ثبت ، حيث إن الفعل صرب يتعدى بعلى ؛ وإمنا عدي بالالم 
ذلك أن للصرب وجهان فهو احتمال للشدة من أذى أو حرمان أو ... معىن الثبات  لتضمن

اإلحلاح فيه ضمنت حبس وهو مثابرة على هذا االحتمال ، دون جزع أيضا فإذا شئت 
  .معىن ثبت) صرب(

عدي  )١( ))فاعبده واصطرب لعبادته ((  :قوله تعاىل ال أبو حيان يف البحر احمليط حولق
فاثبت  تورد شدائد على سبيل التضمني أي ا ثبت بالصرب لعبادته ؛ ألن العبادةفاصطرب بالالم 

   .)٢( ...))واصطرب عليها ((هلا ، وأصله التعدية بعلى ، كقوله تعاىل 

تضمني فعل متعد إىل مفعول واحد بنفسه وإىل آخر باجلار معىن فعل متعد إىل جـ ـ 
  .ثالثة مفاعيل

  . )٣(الفئة القليلة تغلب الفئة الكثرية بإذن اهللا  أن: وقد أنبأنا اهللا تعاىل / ١

  .مجلة فعلية خربية مؤكدة بقد

   :النمط

أن و ) + فاعل +فعل (مجلة حالية + فاعل + مفعول به أول + فعل ماض + أداة توكيد 
  . معموالها سدت مسد مفعويل أنبأ

  :الشكل اآليت  يوضح بناء هذه اجلملة سطحا
                                                 

 . ٦٥: القرآن الكرمي، سورة مرمي، آية رقم)١(

دار الفكر، : بريوت(، حممد بن يوسف الشهري بأيب حيان األندلسي، البحر احمليط يف التفسري)٢(
 . ٣٨٣، ص٧جـ) م١٩٩٢هـ، ١٤١٢

  .سياسي٤٠٢،د بن أيب سفيان وأيب بكر مكاتبة بني يزي)٣(

  

 

)٤٣٩( 



  

 

   

  مجلة فعلية خربية                                         )قد ( أداة توكيد  

  

  

  مجلة حالية           أن ومعموالها             فاعل                  فعل ماض               مفعول به أول          

  سدت مسد مفعويل أنبأ                                           ) اهللا(      )                  نا(أنبأ                    

  

  فعل ماض                                   فاعل        

  (...) تعاىل                                                                                                   

  .عدى إىل ثالثة مفاعيل لذا ت)١(يالحظ أن الفعل أنبأ ضمن معىن الفعل أعلم

أما الثاين والثالث فقد سدت مسدمها أن ) الناء الدالة على الفاعلني (األول ضمري متصل 
كما يالحظ أن ). أن الفئة القليلة تغلب الفئة الكثرية بإذن اهللا : ( ومعموالها يف قوله 

حكم هذا املفعول األول قد تقدم على الفاعل؛ ألنه ضمري متصل والفاعل اسم ظاهر و
  .التقدمي واجب 

خرب أن مجلة فعلية الفاعل فيها مل يظهر يف بناء السطح دل عليه يف بناء األعماق  ويالحظ أنّ
وقد ) هي (مما يشري إىل أنه مفرد مؤنث غائب ) تغلب(يف أول الفعل ) التاء(الوحدة الصرفية 

  . مضاف إليه+ اف ختصص مضمون هذه اجلملة باجلار وارور املض

  

  

  
                                                 

 .٢/٦٠٢. مغين اللبيب)١(

)٤٤٠( 



  

 

  اخلاتـمة
  

لقد حاول هذا البحث قدر اجلهد أن يقدم دراسة حتليلية وصفية للجملة يف رسائل      

، وكذلك )فعين باجلملة اخلربية  االمسية والفعلية، املثبتة واملنفية واملؤكدة(اخللفاء الراشدين 

ية والدعائية ومجلة األمرية ومجلة النهي، واالستفهامية، والندائ(تناول اجلملة اإلنشائية الطلبية 

، كما عين بتقدمي دراسة حتليلية وصفية لباب التقدمي والتأخري وما اشتمل عليه هذا )الترجي

، وعنِي بباب )التزام الرتبة وجوباً، إهدار الرتبة وجوباً، جواز األمرين(الباب من فصول 

  . التضمني

أو أنْ يعارض النحاة طمعاً ومل يكن هدفه أنْ ينقض ما جاء يف كتب النحو من أحكامٍ،     
يف املعارضة، بل كان من واجبه أنْ يأخذ من أحكام النحاة ما يفيد يف حتليل اجلملة كما 

  . جاءت يف رسائل اخللفاء الراشدين

وليس من واجب هذا البحث أنْ يتناول، أو يناقش ما ذكره النحاة ومل ترد عليه شواهد     
  . من رسائل اخللفاء الراشدين

  : وخرج البحث بالنتائج والترجيحات اآلتية   

  .ـ رسائل اخللفاء الراشدين تراثٌ لغوي جدير الدراسة والتحليل١

  . ـ عدم الفصل بني علمي النحو واملعاين يف الدراسة٢

)٤٤١( 



  

 

ـ اجلمع بني بعض األبواب النحوية على أساس املعىن يف مكان واحد على سبيل املثال ٣
املنفية فتناولت النفي بلن وهي من أدوات النصب، والنفي بلم كما فعلت يف اجلملة الفعلية 

  . وملا ومها من أدوات اجلزم، والنفي بال وما وال عمل هلما

ـ أمهية حتديد الزمن من خالل السياق، فعلى سبيل املثال استعمال املصطلحات الثالثة، ٤
لبس، فاملاضي واملضارع ال املاضي واملضارع واألمر وإطالقها على احليز الزماين يؤدي إىل ال

حيددان بصيغتهما األزمنة املاضية واحلالية واملستقبلية؛ ألن هنالك زمانني، الزمن الصريف 
الذي حتدده الصيغة والزمن الساعي أو املُتأيت من التركيب اللغوي والسياق العام للكالم 

  :العريب، لذلك فإن

فقد . ه، ولكنها حتدده من خالل السياقتدل على الزمن املاضي دون حتديد" فعل"ـ صيغة  
  . خترج هذه الصيغة من الزمن املاضي إىل احلال وإىل االستقبال

  . تدل على احلال واالستقبال، وقد تنصرف الداللة إىل الزمن املاضي" يفعل"ـ صيغة 

عند البصريني، قسم قائم بذاته، وتدل على احلال واالستقبال جمتمعني أو " افْعل"ـ صيغة 
تفرقني، ولكنها عند الكوفيني ليست قسما قائماً بذاته، بل هي جزء من الفعل املضارع م

  . ازوم

ـ تغلب األسلوب اإلنشائي على األسلوب اخلربي يف الرسائل السياسية للخلفاء ٥
  .الراشدين

ـ ليس معىن االهتمام تقدمي ما هو أفضل وأشرف بل قد يكون تقدمي املفضول هو موطن ٦
  . االهتمام

  . ـ إنَّ القاعدة النحوية قد توجب تقدمي ما حقَّه التأخري فهذا وحنوه مما ليس لنا فيه اختيار٧

كما فعل الدكتور . ـ ترجيح التفريق بني أقسام الكلمة على أساس اجلمع بني املبىن واملعىن٨
  ". اللغة العربية معناها ومبناها"متام حسان يف كتابه 

)٤٤٢( 



  

 

  . قسما برأسه وإليه ذهب ابن السراجـ ترجيح كون شبه اجلملة ٩

ـ ترجيح رأي مجمعِ اللغة العربية بالقاهرة بأنّ التضمني النحوي قياسي ال مساعي ١٠
ثالثة بشروط :  

  . حتقيق املناسبة بني الفعلني: األول      

  . وجود قرينة تدل على مالحظة الفعل اآلخر ويؤمن معها اللبس: الثاين     

  .مالءمة التضمني للذوق العريب: الثالث     

  ..وبعد

فقد صدرت بعد أن نهلْت من موارِد متعددة الروافد متدفقة من بني سطور كتب اللغة      
والنحو والصرف والبالغة؛ ألقدم دراسة حتليلية وصفية حمليب لغة الضاد، داعية أن ينفع ا اهللا 

ة فضل رحابه صدر؛ لتقبل كل نقد هادف يثري كل وارد إىل معني العربية العذب، تارك
  . البحث

وآخر دعوانا أنْ احلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا وسلم على نبينا وعلى آله وصحبه ومن 
  .  اقتفى أثره وسلّم تسليماً كثريا
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  قائمة املصادر واملراجع
  

  درـــم املصـــاس  م
. هـ١٣٥٩ .ط الثانية .الدكن .حيدر أباد .ن السيوطيجلالل الدي .األشباه والنظائر- ١

 .عبد احلسني الفتيلي.د: حتقيق .أليب بكر حممد بن سهيل السراج .األصول يف النحو- ٢
  . م١٩٨٥هـ ١٤٠٥ .ط األوىل .مؤسسة الرسالة

 .أمحد حممد قاسم.د: حتقيق .جلالل الدين السيوطي .االقتراح يف علم أصول النحو- ٣
  . م١٩٧٦هـ ـ ١٣٩٦ .األوىل. ط .القاهرة .مطبعة السعادة

اإلمام كمال الدين أبو الربكات عبد الرمحن بن حممد  .اإلنصاف يف مسائل اخلالف - ٤
حممد : ومعه كتاب االنتصاف من اإلنصاف تأليف .األنباري النحوي .بن أيب سعيد

  ).م١٩٨٧/ هـ ١٤٠٧ .املكتبة العصرية: بريوت( .حمي الدين عبد احلميد

أليب حممد عبد اهللا مجال الدين بن يوسف بن  .ضح املسالك إىل ألفيه ابن مالكأو- ٥
حملمد  .ومعه عدة السالك إىل حتقيق املسالك .أمحد بن عبد اهللا بن هشام األنصاري

  )منشورات املكتبة العصرية: بريوت( .ج٤  .حميي الدين عبد احلميد

مازن : حتقيق .بن إسحاق الزجاجيأليب القاسم عبد الرمحن  .اإليضاح يف علل النحو- ٦
  .م١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦ .اخلامسة. ط .بريوت .دار النفائس .املبارك

أليب عبد اهللا حممد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان األندلسي  .البحر احمليط- ٧
ط جديدة منقحة ومصححة بعناية  .بريوت .دار الفكر .الغرناطي الشهري بأيب حيان

  . م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٢سنة  .صدقي حممد مجيل

  

)٤٤٤( 



  

 

طبعة  .القاهرة .مكتبة اآلداب .لعبد املتعال الصعيدي .بغية اإليضاح لتلخيص املفتاح- ٨
  . م١٩٩٩هـ ـ ١٤٢٠ .اية القرن

: حتقيق .أليب البقاء العكربي .التبيني عن مذاهب النحويني البصريني والكوفيني- ٩
  . بريوت .دار الغرب اإلسالمي .عبد الرمحن العثيمني.د

الطبعة  .الشيخ خالد زين الدين بن عبد اهللا األزهري .التصريح مبضمون التوضيح-١٠
. ط.الزهراء لإلعالم العريب: مصر(حتقيق الدكتور عبد الفتاح حبريي إبراهيم  .األوىل
  )م١٩٩٧/ هـ١٤١٨.  األوىل

 .عوض إمساعيل عوض: للدكتور .تناوب املعاين بني حروف اجلر يف اللسان العريب-١١
  . م١٩٩٧هـ ـ ١٤١٨ .ط األوىل .الكتبدار 

علي توفيق : حتقيق .أليب القاسم عبد الرمحن بن إسحاق الزجاجي .اجلمل يف النحو-١٢
  . م١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥ .الثانية. ط .دار األمل .مؤسسة الرسالة .مداحل

 .قباوة وزميله: حتقيق .حلسن بن قاسم املرادي .اجلين الداين يف حروف املعاين-١٣
  . م١٩٨٣هـ ـ ١٤٠٣ .الثانية. ط .بريوت .ار اآلفاق اجلديدةمنشورات د

  . بريوت .دار الفكر .حملمد اخلضري .حاشية اخلضري على شرح ابن عقيل-١٤

  . طبعت مع الكشاف .حاشية السيد الشريف بن احلسني اجلرجاين على الكشاف-١٥

  . بريوت .دار الفكر .حاشية الصبان على شرح األمشوين-١٦

 .حتقيق حممد علي النجار: الطبعة الثانية .و الفتح عثمان بن جينأب .اخلصائص -١٧
  ).م١٩٥٢/هـ ١٣٧١  .الثانية. ط.دار الكتاب العريب: بريوت(

  

)٤٤٤( 



  

 

 .شركة الربيعان للنشر والتوزيع .ملصطفى النحاس .دراسات يف األدوات النحوية-١٨
  . م١٩٧٩هـ ـ ١٣٩٩ .األوىل. ط .الصغاة ـ الكويت

  . بريوت .دار العلم للماليني .الثامنة. ط .الصاحللصبحي  .غةدراسات يف فقه الل-١٩

مطبعة  .مكتبة اخلاجني .حممود شاكر: حتقيق .لعبد القاهر اجلرجاين .دالئل اإلعجاز-٢٠
  . م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٣ .الثالثة. ط .القاهرة .املدين

 .القاهرة .دار االعتصام .حممد البنا.د: حتقيق .البن مضاء القرطيب .الرد على النحاة-٢١
  . م١٩٧٩هـ ـ ١٣٩٩ .األوىل. ط

الطبعة  .اإلمام أمحد بن عبد النور املالقي .رصف املباين يف شرح حروف املعاين-٢٢
 .دار القلم .دمشق( .الدكتور أمحد حممد اخلراط: حتقيق .الثالثة
  )م١٩٨٥/هـ١٤٠٥

 .وىلاأل. ط .الرياض .دار أمية .لكمال إبراهيم بدري .الزمن يف النحو العريب-٢٣
  . هـ١٤٠٤

ومعه كتاب  .لبهاء الدين بن عبد اهللا بن عقيل .شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك-٢٤
املكتبة  .مكة املكرمة( .حممد حمي الدين عبد احلميد: حتقيق .ج٤ .منحة اجلليل
  )الفيصلية

 .ابن مالك جمال الدين حممد بن عبد اهللا الطائي اجلباين األندلسي .شرح التسهيل -٢٥
 .الطبعة األوىل .والدكتور حممد بدوي املختون .الدكتور عبد الرمحن السيد: قيقحت
  )م١٩٩٠هـ ١٤١٠ .هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن: مصر(

  )مطبعة عيسى البايب احلليب وشركاه: مصر(ج ٣ .شروح التلْخيص-٢٦

  

)٤٤٥( 



  

 

حممد حميي : حتقيق .أليب حممد عبد اهللا مجال الدين بن هشام .ح شذور الذهبشر-٢٧
  . الدين عبد احلميد

املكتبة . أليب حممد عبد اهللا مجال الدين بن هشام. شرح قطر الندى وبلْ الصدى-٢٨
  . م٢٠٠٤هـ ـ ١٤٢٥. بريوت. العصرية

  . إدارة الطباعة املنربية: طبع ونشر .موفق الدين بن يعيش .شرح املفصل للزخمشري-٢٩
هـ ـ ١٤٠٢سنة  .بريوت .كتب العلميةدار ال .ليحيي بن محزة العلوي .الطراز-٣٠

  . م١٩٨٢
حممد باسل : حتقيق. أليب هالل احلسن بن عبد اهللا بن سهل العسكري .الفروق اللغوية -٣١

  .م٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٤. الثانية. ط. بريوت.دار الكتب العلمية.عيون السود

. م١٩٦٦هـ ـ ١٣٨٦.بغداد.مطبعة العاين.إلبراهيم السامرائي .الفعل زمانه وأبنيته-٣٢

  . م١٩٨٤ .األوىل.ط .لبنان .املؤسسة اجلامعية .لعصام نور الدين .الفعل والزمن-٣٣

 .األوىل. ط .جدة .عامل املعرفة .خلليل أمحد عمايرة .يف حنو اللغة وتراكيبها-٣٤
  .م١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٤

ملعيض بن مساعد  .قضايا اجلملة اخلربية يف كتب إعراب القرآن الكرمي ومعانيه-٣٥
  .م١٩٨٣هـ ـ ١٤٠٣ .األوىل. ط .بريوت .مؤسسة  فؤاد للتجليد .العويف

عبد السالم : حتقيق وشرح .أليب بشر عمرو بن عثمان امللقب بسيبويه .الكتاب-٣٦
  . م١٩٦٦هـ ـ ١٣٨٥ .السادسة. ط .هارون

عبد املعني : حتقيق .لعلي بن حممد النحوي اهلروي .كتاب األزهية يف علم احلروف-٣٧
  . م١٩٨٢هـ ـ ١٤٠٢ .الثانية. ط .دمشق .ارف للطباعةدار املع .امللوحي

: حتقيق.أبو احلسن علي بن عيسى الرماين النحـوي .اينكتاب معاين احلروف للرم-٣٨
دار الشروق للنشر والتوزيع : جدة( .الطبعة الثانية.الدكتور عبد الفتاح إمساعيل شليب

  ) .م١٩٨١/هـ ١٤٠١ .والطباعة

)٤٤٦( 



  

 

أليب  .التنـزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويلالكشاف عن حقائق غوامض -٣٩
مصطفى : حتقيق .القاسم حممود بن عمر بن حممد الزخمشري املعروف باسم جار اهللا

  . دار الكتاب العريب .حسني أمحد

 .أليب الفضل مجال الدين بن حممد بن مكرم بن منظور املصري.لسان العرب-٤٠
  ).م١٩٩٤/هـ ١٤١٤  .عة الثالثةالطب .دار صادر للطباعة والنشر: بريوت(

  .م١٩٩٤. ط. الدار البيضاء. دار الثقافة. لتمام حسان. اللغة العربية معناها ومبناها-٤١

دار  .حممد محيد اهللا: مجعها .جمموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي واخلالفة الراشدة-٤٢
  . م١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧ .السادسة. ط .بريوت .النفائس

حممد : حتقيق .لبهاء الدين بن عبد اهللا بن عقيل .هيل الفوائداملساعد على تس-٤٣
 .دار املدين .جامعة أم القرى .مركز البحث العلمي وإحياء التراث .بركات
  . م١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٥

هـ ـ ١٤٢٣ .الثانية. ط.األردن .دار الفكر .لفاضل صاحل السامرائي .معاين النحو-٤٤
  .م٢٠٠٣

حممد حمي الدين عبد : حتقيق .ابن هشام األنصاري .مغىن اللبيب عن كتب األعاريب-٤٥
  ). م١٤٩٥/هـ ١٤١٦ .املكتبة العصرية: بريوت( .احلميد

 .دار اجليل .أليب القاسم حممود بن عمر بن حممد الزخمشري .املفصل يف علم العربية-٤٦
  . الثانية. ط .بريوت ـ لبنان

سنة  .اإلسكندرية.فة اجلامعيةدار املعر.لعبده الراجحي .النحو العريب والدرس احلديث-٤٧
  . م١٩٩٦

  

)٤٤٧( 



  

 

  . الرابعة. ط .القاهرة .دار املعارف مبصر .لعباس حسن .النحو الوايف-٤٨

 .الطبعة الثانية .اإلمام جالل الدين السيوطي .مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع -٤٩
 .مؤسسة الرسالة: بريوت( .الدكتور عبد العال سامل مكتوم: حتقيق وشرح

  .٢٩صــ٢ج) م١٩٨٧/هـ١٤٠٧

 .معهد البحوث العلمية .حلصة بنت زيد بن مبارك الرشود .الوجوب يف النحو-٥٠
  .م٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢١ .األوىل. ط .مكة املكرمة .جامعة أم القرى

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

)٤٤٨( 



  

 

  فهرس املوضوعات
  

  الصفحة  املوضـــــــــــوع  م
  ب  البسملة   - ١
  ج  اإلهداء  - ٢
  د  املقدمة - ٣
 :الباب األول - ٤

  .اجلملة اخلربية االمسية /الفصل األول     
١  
٢  

  ٢  .اجلملة اخلربية االمسية املثبتة:املبحث األول        - ٥
  ٣٤    .اجلملة اخلربية االمسية املنسوخة املثبتة:املبحث الثاين        - ٦
  ٥٠ .اجلملة اخلربية االمسية املنفية/الفصل الثاين - ٧
  ٥٠ املنفية مبا:املبحث األول      - ٨

  ٥٥  املنفية بال النافية للجنس:املبحث الثاين      - ٩

  ٥٧  اجلملة اخلربية االمسية املنسوخة املنفية:املبحث الثالث      -١٠

  ٧٠ .اجلملة االمسية املؤكدة/الثالثفصللا -١١

  ٧٠ .املؤكدة بإنَّ:املبحث األول       -١٢

  ١١٩ املؤكدة بأَنَّ:املبحث الثاين       -١٣

  ١٣٩ املؤكدة بلكن:املبحث الثالث       -١٤

 املؤكدة بالقصر:املبحث الرابع       -١٥

  

١٤٢  

)٤٤٩( 



  

 

  ١٤٩  اجلملة الفعلية اخلبـرية  :الباب الثانـي -١٦

  ١٥٠  .اجلملة الفعلية اخلربية املثبتة :األول الفصل   -١٧

  ١٥٠ .اجلملة الفعلية اخلربية ذات الفعل املاضي الالزم:املبحث األول      -١٨

  ١٦٨ .اجلملة الفعلية اخلربية املثبتة ذات الفعل املتعدي:املبحث الثاين       -١٩

  اجلملة الفعلية اخلربية املثبتة ذات الفعل املاضي املتعدي إىل  أـ  -٢٠
       مفعولٍ واحد. 

١٦٨  

إىل مفعولٍ  يتعداملضارع املفعل الاجلملة الفعلية ذات ب  ـ   -٢١
  .واحد

١٧٣  

  ١٧٨  .ات الفعل املبين للمجهولـ اجلملة الفعلية ذ جـ  -٢٢

  ١٧٩ .ـ اجلملة الفعلية اخلربية املثبتة ذات الفعل املاضي املبين للمهجول١ -٢٣

  ١٨٢ .اجلملة الفعلية اخلربية املثبتة ذات الفعل املضارع املبين للمجهول ـ٢ -٢٤

  ١٨٥  .اجلملة الفعلية اخلربية املثبتة ذات الفعل املتعدي إىل مفعولني ـد  -٢٥

  ٢٠٠  .اجلملة الفعلية اخلربية املنفية: الثاين الفصل -٢٦

  ٢٠٠  اجلملة الفعلية اخلربية املنفية بلن: املبحث األول     -٢٧

اجلملة الفعلية ذات الفعل املبين للمعلوم اخلربية  :املبحث الثاين   -٢٨
 املنفية بلم.  

٢٠٣  

ذات الفعل املضارع املبين .ـ اجلملة الفعلية اخلربية املنفية بلم -٢٩
  .معلوم واملتعدي إىل مفعولٍ  واحد ومل يأخذهلل

٢٠٦  

)٤٥٠( 



  

 

  

ـ اجلملة الفعلية اخلربية املنفية بلم ذات الفعل املبىن للمعلوم واملتعدي -٣٠
  .مفعول واحد

٢٠٧  

ـ اجلملة الفعلية اخلربية املنفية بلم ذات الفعل املضارع املبين  -٣١
  .ربللمعلوم واملتعدي إىل مفعولني ليس أصلها املبتدأ واخل

٢١٠  

  ٢١٣  .ـ اجلملة الفعلية املنفية بلم ذات الفعل املضارع املبين للمجهول -٣٢

  ٢١٥  اجلملة الفعلية اخلربية املنفية بال : املبحث الثالث       -٣٣

  ٢١٥  .ـ اجلملة الفعلية اخلربية املنفية بال ذات الفعل املبين للمعلوم -٣٤

ل املضارع الالزم املبين اجلملة الفعلية اخلربية املنفية بال ذات الفعـ  -٣٥
  .للمعلوم

٢١٥  

ـ اجلملة الفعلية اخلربية املنفية بال ذات الفعل املضارع املبين للمعلوم  -٣٦
  :   و املتعدي إىل واحد مل يأخذه 

٢١٨  

ـ اجلملة الفعلية اخلربية املنفية بال ذات الفعل املضارع املبين للمعلوم  -٣٧
  .املتعدي إىل مفعول واحد

٢٢٠  

  ٢٢٤  . ة الفعلية اخلربية املنفية بال ذات الفعل املبين للمجهولـ اجلمل٤ -٣٨

  ٢٣٠  .ـ اجلملة الفعلية ذات الفعل املاضي املنفي بال النافية٥ -٣٩

    .اجلملة الفعلية اخلربية املنفية بلما: املبحث الرابع -٤٠

  ٢٣١  "مبا"اجلملة الفعلية اخلربية املنفية: املبحث اخلامس     -٤١

)٤٥١( 



  

 

  ٢٣٥  .اجلملة الفعلية اخلربية املؤكـــدة:الفصل الثالث -٤٢
  ٢٣٥  .اجلملة الفعلية اخلربية املؤكدة بقد:املبحث األول    -٤٣
  ٢٣٥ . ـ اجلملة الفعلية اخلربية املثبتة املؤكدة بقد ذات الفعل املاضي الالزم١ -٤٤
اجلملة الفعلية اخلربية املثبته املؤكـــدة ذات الفعل املاضي ـ ٢ -٤٥

  .ل به واحد ومل يأخذهاملتعدي إىل مفعو
٢٣٧  

مفعول به ـ اجلملة الفعلية املثبتة املؤكدة بقد وفعلها ماضٍ متعد إىل ٣ -٤٦
  . واحد

٢٣٨  

  ٢٤٧ .للها ماضٍ متعد إىل ثالثة مفاعيـاجلملة الفعلية املؤكدة بقد و فع -٤٧
  ٣٤٨  .اجلملة الفعلية املؤكدة بقـد وفعلها مبين للمجهول  -٤٨
  ٢٥٠   :ملة الفعلية املؤكدة مبؤكديناجل:املبحث الثاين   -٤٩
  ٢٥٠  .ماضٍ الزم  اجلملة الفعلية املؤكدة مبؤكدين وفعلها -٥٠
 فعلها ماضٍ متعد ملفعول وؤكـدة مبؤكدين املربية اخلفعلية الملة اجل -٥١

  .واحد ومل يأخذه
٢٥٦  

  ثبتة مؤكدةً مبؤكدين وفعلها ماضٍ متعد إىل املربية اخلفعلية الملة اجل -٥٢
  . ليس أصلهما املبتدأ واخلرب مفعولني

٢٥٧  

  ٢٥٨ .اجلملة الفعلية اخلربية املؤكدة مبؤكدين وفعلها ماضٍ مبين للمجهول -٥٣
  ٢٦١  .اجلملة الفــعلية املـؤكدة بلكن:املبحث الثالث -٥٤
  اجلملة الفعلية اخلربية املؤكدة بلكن وفعلها ماضٍ متعد إىل مفعولني -٥٥

  .أصلها املبتدأ واخلرب 
٢٦١  

  ٢٦٢  .اجلملة الفعلية املؤكـدة بالقصـر: ملبحث الرابعا -٥٦

  ٢٦٢  .اجلملة الفعلية املؤكدة بالنفي واالستثـناء -٥٧

  ٢٦٨  .اجلملة الفعلية  اخلربية املـؤكدة بإنـمـا -٥٨

  ٢٧٠  .)بإنـماالقصر + إنّ(اجلملة الفعلية  اخلربية املـؤكدة مبؤكدين  -٥٩

)٤٥٢( 



  

 

  

  ٢٧٢ :لبيةاجلملة اإلنشائية الط:الباب الثالث -٦٠
  ٢٧٣ .اجلملة األمرية:الفصل األول      -٦١
   ٢٧٤  .الفعل املضارع+ أمر بالالم : النمط األول -٦٢
  ٢٨٢  .أمر بالصيغة الفعلية: النمط الثاين -٦٣
  ٢٩٣   .خروج األمر إىل معان أخرى -٦٤
  ٢٩٨  .األمر باسم فعل األمر: النمط الثالث -٦٥

  ٣٠٠ .النهيمجلة :الفصل الثاين    -٦٦
  ٣١١ .ميةاالستفهااجلملة  :لفصل الثالثا    -٦٧
  ٣٢٢ .ئيةالندااجلملة :الفصل الرابع     -٦٨
  ٣٣٠  .اجلملة الدعائية :الفصل اخلامس     -٦٩
  ٣٣٠  .معىن الدعاءاخلارجة إىل اجلملة االمسية اخلربية  -٧٠
  ٣٤٠  .اجلملة اخلربية الفعلية اخلارجة إىل معىن الدعاء -٧١
  ٣٤٩  .ءخروج النهي واألمر إىل الدعا -٧٢
  ٣٥٢ .الترجيمجلة  :الفصل السادس     -٧٣
  ٣٥٣  .التقدمي والتأخري :الباب الرابع -٧٤

  ٣٥٤  .التزام الرتبة: األول الفصل       -٧٥

  ٣٧٧  .إهدار الرتبة وجوبا:  الفصل  الثاين      -٧٦

  ٣٨٥  .جواز األمرين: الثالث  الفصل      -٧٧

  ٣٨٨  .جواز التقدمي والتأخري يف اجلملة االمسية  -٧٨

  ٣٩٠  .تقدم معمول اخلرب على اخلرب  -٧٩

)٤٥٣( 



  

 

  ٣٩٤  .جواز التقدمي والتأخري يف اجلملة االمسية املنسوخة املنفية -٨٠

  ٣٩٤  . أ ـ تقدم اخلرب على املبتدأ -٨١

  ٣٩٧  . ب ـ تقدم معمول اخلرب على اخلرب -٨٢

  ٣٩٨ جـ ـ  جواز التقدمي والتأخري يف اجلملة االمسية املنسوخة املؤكدة  -٨٣

  ٤٠٣  .دمي والتأخري يف اجلملة الفعليةجواز التق -٨٤

  ٤٢٤  التضمني: الباب اخلامس  -٨٥

  ٤٢٤  .بناء األمساء لتضمنها معاين احلروف:  املبحث األول      -٨٦

  ٤٣٠  .تضمني فعل معىن فعل آخر: املبحث الثاين -٨٧

  ٤٣٠  . تضمني فعل متعد بنفسه معىن فعل الزم متعد باحلرف -٨٨

  ٤٣٥  . متعدتضمني فعلٍ الزم معىن فعلٍ  -٨٩

  ٤٣٦ .تضمني فعل الزم يتعدى حبرف معىن فعل الزم يتعدى حبرف آخر -٩٠

حبرف تضمني فعل متعد إىل مفعول واحد بنفسه وإىل اآلخر  -٩١
  . اجلر معىن فعل متعد إىل ثالثة مفاعيل

٤٣٨   

  ٤٤٠ خامتة البحث -٩٢
  ٤٤٣ قائمة املصادر واملراجع -٩٣
  ٤٤٩ فهرس املوضوعات -٩٤

  
  
  
  
  

)٤٥٤( 


