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 شكر وعرفان                           
الذي أنار لنا الّدرب وسخر لنا األسباب بـما يكفي لقطف الـحمد هلل 

 .ثـمار الـجهد واالجتهاد

 ودية"ر ألستاذنا الفاضل "مـحمد بنتقدم بالشكر الـجزيل وعظيم التقدي    

الذي تفضل علينا بقبوله اإلشراف عن هذا العمل، فكان له األثر العظيم 

 جها يف أحسن صورة.   يف إعداد وبناء هذه الدراسة مـحاوال بذلك إخرا

إالّ أن نتقّدم بالشكر لكل من ساعدنا  كما ال يسعنا يف هذا الـمقام أيضا

 يف هذا البحث من قريب أو بعيد.   

 



 

 

 

 إهداء
 

 

 



 

 

 .، به نستعو  وهو خيـر الـمعيـنالـحمد هلل والشكر هلل      

 .عليه وسّلم صلى اهلل –إىل من بّلغ الرسالة وأّدى األمانة سيدنا ونبينا مـحمد  

 ل والتفا  معىن الصرب لفرحي وحزنت لـحزين ونـمـّت يفّ  إىل بـحر األمومة والـحنان، وإىل من فرحت
 ".  سليمةورافقتين يف كّل خطوة من حيايت "سّت الـحبايب: 

" ـخضرلإىل من أعتبـره قدوة يف الـحياة، ورمزًا للقوة والثبات، وأتـمىن مرافقته للممات "والدي العزيز: 
 أطال اهلل يف عمره وأبقاه تاًجا على رأسي.

إىل من وهبين إياهم اهلل هدية ال تُقّدر بثمن، إخواين وأخوايت: نصرية، فتحية، مـحمد، خالد، وداد، 
 ياسو ، سهري، هشام، شافية، سارة، صونيا.

 إىل زوجات إخواين: زليخة، سـميحة، بسمة.

 .  سلمى، إىل ابنيت أخي مـحمد: رهف، نور اليقيـن

 إىل جّديت: أّم هاين، خديـجة. وإىل عّميت: أّم هاين وكل أبنائها.

 شريكا يل يف هذه الـحياة: أحـمد.سنًدا و إىل من اختاره يل القدر أن يكون 

 ،إىل أبناء العم: عقبة، علي، عماد، عاطف، عبري، عفراء، عتاب، يوسف، وليد، حافظ، صربين
 .أريج، يـحياناصر، لـمياء، إكرام، إيناس، 

 .، حنانالمأح، صديقايت: فضيلة، وداد، عزيزة، فوزية، وفاء، نور، أسـماء، لـمياء، نزيهة، مارياإىل 

 دون أن أنسى كل أعمامي: صادق، مـحمود، عمر.وأخوايل: ميلود، عبد الـحكيم، مـحمد، حافظ.

 دالل.وإىل كل خااليت وبناهتّن: حبيبة، زهراء، سعيدة، سهيلة، عائشة، سعاد، 

 وإىل نساء أعمامي: زهراء، فتيحة.                                    

 وشكرًا                                                                                            



 

 

 
 

 مقدمة
 



 

 أ
 

ـها جملة العربية هي إحدى القضايا التـي جاء بـ"الرتبة" يف الال مانع من االعتـراف بأّن مسألة      
َمْن خّصص  ال نـجد ِمَن الـنحاة القديـمة النحو العريب إذا بـحـثنا فـي مؤلفاتالنحو العربـي، إالّ أنّنا 

ناثرة يف ـمت و مالحظات اأفكارً فـي فصل بأكمله، بل جاءت  واعتىن بـهذه الـمسألة يف باٍب أو
منها دراسة الـجملة االسـمية ومتعلقاتـها، أو الفعلية وأنـماط بنائها، مـما يدخل  تلفة؛ـمـخمواضيع 

يف ذلك ترتيب عناصرها وحاالت تقّدم أحدهم على اآلخر، وهذا ما تطرق إليه علماء البالغة 
 و تقدميإليه أ سندن التقديـم والتأخيـر، إّما تقدمي املسند وتأخيـر املالعربية يف مـجلداتـهم تـحت عنوا

سند إليه وتأخيـر الـمسند، إضافة إىل متعلقات أخرى، كاألغرا  والدواعي اليت دفعت إىل تقديـم امل
 أحدهـما على اآلخر.

في الجملة  الترتيب وأحكامه"بنا إىل دراسة مسألة الرتبة يف حبثنا املعنون بـ أّدت هذه األفكار   

مـحاوليـن بذلك اإللـمام  ،""اللهب المقّدس" لـ"مفدي زكريا"العربية، دراسة في مختارات من ديوان 
ئيسية كالية الر اإلش ا الوقوف على مـحطتها لإلجابة عنواليت تستوجب علين بـبعض النقاط الـهامة

 تبسيط وتوضيح مسألة "الرتبة" وحكمها يف الـجملة العربية عموًما، ويفومنها الفرعية، القادرة على 
ت عديدة، مـحاولو  س" خصوصا، لذلك قمنا بطرح إشكاال"اللهب الـمقدّ  مـختارات من ديوان

 بذلك االستفسار واإلجابة عنها يف متـن بـحثنا هذا، وهي كاآليت:

 كيف تـناول نـحاتنا األوائل موضوع الـجملة العربية ومسألة الرتبة وحكمها فيها؟  -  

 ماهي أحكام وضوابط التـرتيب يف الـجملة العربية؟ -  

                            ان هناك جذور  وإن ك هل نلمس يف تراثنا البالغي جذورًا لظاهرة التـرتيب يف الـجملة بنوعيها؟ -  
 األغرا  البالغية اليت أّدت إىل التقديـم والتأخيـر فيها؟ فماهي

كيف يظهر النمط الرتتيـبـي للجملة )االسـمية والفعلية( وحكمه يف مـختارات من ديوان "اللهب   -  
 "مفدي زكريا"؟  الـمقدس" للشاعر

 أيـمكن أن نـجد بعض األغرا  البالغية يف هذه القصائد؟ وإن وجدت فأين تكمن؟ -  



 

 ب
 

ر تطبيقي و ؛ فصل نظري وآخفصلدراسة هذا الـموضوع تقسيم البحث إىل وقد اقتضت طبيعة     
يتصدرهـما مقدمة احتوت على ُجلِّ العناصر الـمتناولة يف الـمتـن، ثـم أتبعناها بـمدخٍل تـحت عنوان 
 "مفهوم الـجملة قديـمـًا وحديثًا"؛ باسطو  فيه آراء النحاة القدامى والـمحدثو  يف موضوع الـجملة.

ة عناصر احتوى على ثالث العربـية وقضية الرتبة"، وقد جملة: الـمعنون بـ"الـالفصل األول* أّما    
هي: الـجملة االسـمية، الـجملة الفعلية، األغرا  البالغية للتقديـم والتأخيـر يف الـجملة عريضة 
 العربية.

 الـجملة االسـمية: تـحديد مفهومها، أركانـها، التـرتيب وحكمه فيها. -    

 الـجملة الفعلية: مفهومها، أركانـها، أنـماطها، التـرتيب وحكمه فيها. -    

 د(.تقديـم وتأخيـر الـمسند إليه/ تقديـم وتأخيـر الـمسن)والتأخيـر األغرا  البالغية للتقديـم  -    

 مـختارات يف"الـتـرتيب وأحكامه يف الـجملة )االسـمية والفعلية(  : تناولنا فيهالفصل الثاني* أّما    
من ديوان )اللهب الـمقّدس( لـ)مفدي زكريا(، فسنتعّر  فيه إىل أنـماط الـجملة )االسـمية والفعلية( 

 وحكم الرتتـيـب فيها يف كل قصيدة تـّم اختيارها على حده.

   .لبحثا بـخاتـمة لـخصنا فيها ُجلَّ النتائج املتوصل إليها يف هذا البحثلنختـتم بـحثنا 

سباب اليت أّدت بنا إىل اختيار هذا الـموضوع هي أنّنا لـم نـجد االهتمام الوافر والدراسة ومن األ  
ك بيـن هنا وهنا د أفكار وعناصر جزئية، موّزعةكان مـجرّ صلنا  ما و ية لـهذا الـموضوع، فُجلُّ الـجدّ 

 الـمواضيع النحوية الـمختلفة. 

وعلينا أن نشيـر إىل الـمنهج الذي تـّم اختياره واالعتماد عليه يف هذه الدراسة، وهو الـمنهج     
صفنا لظاهرة و حصائي يف بعض الـمواضع؛ وذلك يف نو  بالـمنهج اإليالوصفي التحليلي، مستع

يـر بيـن عناصر خ، وتـحليل أحكامه اليت أّدت إىل التقديـم والتأوحقيقتها يف الـجملة العربيةالتـرتيب 



 

 ج
 

 يظهر أثره يف استخراج النماذج واألمثلة من الـمختاراتفالـجملة العربية، أّما الـمنهج اإلحصائي 
 وتـحليلها وتـحديد أنـماط التـرتيـب وحكمه فيها.

ات اليت من بيـن الصعوبو من صعوبات وعراقيل أثناء بنائه،  ثـم إنّنا ال نـجد بـحثًا قد خلى    
 بـحثنا هذا ما يلي: صادفـتنا يف

تشعُّب الـمعلومات الـمـُضّمنة يف هذا الـموضوع، لذلك أّدت بنا إىل االختصار وتـَجُنب دراسة  -  
 بعض الـجزيئات فيه.

ال إ ضيق الوقت: فالـموضوع يـحتاج لـمّتسٍع من الوقت، وذلك لإللـمام بكل أفكاره وأجزائه -  
عدم تطّرقنا لكل مـحطّات هذا الـموضوع، لذلك تفادينا الـخو   أنّنا كّنا تـحت إلزاٍم زميٍن أثّر يف

 يف بعض العناصر فيه كالـجملة الـمنسوخة ومتعلقات الفعل.

 مغين-ائلاألو لنحاتنا  بـخاصة-العملومن الـمصادر والـمراجع اليت اعتمدنا عليها يف بناء هذا     
  يوبل الصدى البن هشام األنصار  دىاللبيب عن كتب األعاريب وبذل الندى يف نظم قطر النّ 

كما نشري إىل أهم املعاجم اليت مّت االعتماد عليها يف هذا البحث وهي: لسان العرب البن منظور، 
 الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري، الـمعجم الوسيط لـمجمع اللغة العربية.

ومعاين  العربية تأليفها وأقسامها، إضافة إىل سبق من الـمصادر نـجد: الـمقتضب للمبـّرد، والـجملة
يف  ،والـجملة الفعلية لـ)على أبو الـمكارم( ملة االسـمية،ح السامرائي، وكتاب اجلالنحو لـفاضل صالـ

 النحو وتطبيقاته لـمحمود مطرجي...إخل.

ي، للسّكاك : مفتاح العلومكما ال ننسى أهم الكتب البالغية اليت كّنا قد اعتمدنا عليها، نذكر منها
 ألمحد اهلامشي، البالغة فنوهنا وأفناهنا ...إخل. جواهر البالغة

 وضوعمفلك الـمـحاوالت اليت عالـجت لنصل إىل قول أنّنا نعتبـر هذا العمل خطوة بسيطة يف 
 ."الرتتـب وأحكامه يف الـجملة العربية"



 

 د
 

رف "مـحمد بودية"، الذي أشمشرف وال ننسى أن نتقّدم بالشكر الـجزيل واالمتنان لألستاذ الـ     
هذا العمل، وذلك بصبـره الطويل وإيـمانه بـمـبدأ الـحوار بيـن الطالب واألستاذ مّدة التقويـم  على

ال يـمكننا تـجاوز شكر كل من أمّد لنا  صوره، كماإلخراج هذا البحث يف أحسن بأكملها، وذلك 
 يد العون من بعيٍد أو من قريب.

أن يوفقنا ويـجعل من بـحثنا هذا عماًل صالـحـًا لوجهه  –عّز وجل  –اهلل ويف األخيـر أسأل     
 الكريـم، والـحمد هلل الذي هدانا لـهذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهلل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 مــدخـل

)مفهوم الجملة قديما وحديثا(
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قدامى لأهم العناصر الـمتـناولة يف الدرس النحوي، الذي عرضه النحاة ا هيلعربية الـجملة ا دّ عتُ      
ذلك بدراساتـهم ومـحاوالتـهم إعطاءنا مفهوًما دقيًقا للجملة فنجدها يف والـمحدثون على السواء، و 

 دالالت معينة رغم اختالف بعض الصيغ يف تعريفها، تـحمل-لغويًاأي معرَّفة –بعض الـمعاجم 
 فمنها ما يلي:  

ه( "و الـجملة: جـماعة كل شيء بكامله من الـحساب  155)منظور ورد يف لسان العرب البن     
 . 1ره"ـيو غ

صحاح العربية للجوهري "الـجملة واحدة الـجمل وأجـمل أّما يف معجم الصحاح تاج اللغة و    
 .2الـحساب رده إىل الـجملة"

كما نـجدها فـي الـمعجم الوسيط ال تـخـرج عّما سبقها فـي الـمعاجم األخرى " فالـجملة جـماعة  
متجمًعا ال متفرقًا، والـجملة )عند البالغيو  كل شيء، ويقال: أخذ الشيء جـملة، وباعه جـملة 
 .3والنحويو ( كل كالم اشتمل على مسنٍد ومسند إليه "

 الجملة اصطالحا:

فسهم ل إّن القدامى أن، بجملة اصطالحاـن يف تعريف الـحدثيـمـاختلفت اآلراء بو  القدماء وال 
ن: ـيتومنه انقسموا بذلك إىل وجه ،وعالقتها بالكالمجملة ـحديد مفهوم الـي تـهم ف  تضاربت آرا

 فادة.على اعتبارات منها اإلسناد واإل بينهما بناءً  تفّرق ىخر أوالكالم، و بو  الـجملة  تسوّ  ةوجه

ابن فارس،  ه(،581، من بينهم: سيبويه)تل: فهم مـجموعة من النحاة* أّما الفريق األو     
 الـمربّد، ابن جين.

                                                             

 1 - ابن منظور: لـسان العرب، دار الـمعارف، كورنـيش الــنـيل – الـقاهرة، )د.ط(، )د.ت(، )مجل(، ص 181.
2-الـجوهري: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربـيـة، ت. أحـمد عبد الغفور عطار، دار العلم الـمالييـن، بيـروت، ط:5، 5883م،)جـمل( 

 ص5814 .
 3- مـجمع اللغة العربية: الـمـعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، مصر، ط:3، 4113م، )جـمل(، ص541.
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ذا لـم يعّرف الـجملة ولـم يرد عنده ه يف كتابه" الكتاب" الذي يعد قرآن النحو، فــ"سيبويه"
الـمصطلح، بل عبّـر عن الـمعىن الذي تـحمله الـجملة بـمصطلح الكالم؛ أي أنّه سّوى بينهما والدليل 

 ًما، كماوكان كالًما مستقي "أال ترى لو قلت: فيها عبد اهلل، حسن السكوت، على ذلك حو  قال:
 1يف قولك هذا عبد اهلل"واستغىن حسن 

ت م على أنـّه ما حسن السكو ، نالحظ أنّه قد عّرف الكالسيبويهمن خالل ما تقّدم يف كالم     
 .سـمات الـجملة العربية، وكان تاًما يف معناه، وهذا ما نـجده يف عليه

أّول من استعمل مصطلح ه(، فهو 481)تالمبّردوهو  ىل أحد األعالم البارزين أيضالننتقل إ    
الـجملة بـما تـحمله من معىن فيما بعد، وذلك يف كتاب الـمقتضب حيث قال:" وإنّـما كان الفاعل 

ّرد هنا ـفالـمب 2رفًعا ألنه هو والفعل جـملًة يـحسن عليها السكوت وتـجب بـها الفائدة للمخاَطب"
ادة الفعل إضافة إىل ذلك شرط اإلفوّضح مصطلح الـجملة، حيث عيـّن عناصرها أال وهي الفاعل و 

 أي أنّه لـم يفرق بو  الكالم والـجملة.-وحسن السكوت عليها

الصاحيب يف فقه "حيث قال يف كتابه  ابن فارس"ومن بو  النحاة الذين أقّروا بالّتسوية أيضا "    
د  وذهب ولنا: قام زيَع وُفِهَم، وذلك قِـ مـ"زعم قوم  أّن الكالم ما سُ  :"اللغة وسنن العرب يف كالمها

 .3عمرو"

وجدنا أنّه يـحمل معىن وخصائص الـجملة، مـّما زاد ذلك للكالم،  ابن فارسفإذا تأملنا يف تعريف 
 ذهب عمر و(، وهي جـمل توّفر فيها الفعل)قام زيد  و  توضيًحا لألمثلة اليت قّدمها، حيث قال

 وهي عناصر الـجملة.-أي الـمسند والـمسند إليه-لفاعلوا

                                                             
 1-سيبويـه: الكتاب، ت. عبد السالم مـحمد هارون، دار الـجيل، بيـروت، ط:5، )د.ت(، ج:4، ص:88. 1

 2- الـمبـرد: الـمقتضب، ت. مـحمد عبد الـخالق عظيمة، دار الكتب، الـقاهرة، )د.ط(، ج:5، 5883م، ص 531.
         م5814، (د.ط)ريوت، ـنشر، بــدران للطباعة والـأ.ب الشويـمي، لغة وسنن العرب فـي كالمها، ت.مصطـفىـفارس، الصاحيب فـي فـقـه ال ابن-3

      .85ص 
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لكالم ه وصف اإنّ ـميز بو  الـجملة والكالم، حيث أيًضا نـجده هو اآلخر ال ي ابن جّنيوعند      
باللفظ الـمستقيم والـمفيد فيقول:" أّما الكالم فكل لفظ مستقل بنفسه مفيد  لـمـعناه، وهو الذي 

 1يسميه النحويون الـجمل"

 أفاد واستقل معناه، ومنه فالكالم هو الـجملة غري أنّه أعم. ما- عند ابن جين –فالكالم هنا     

 مـّما سبق نستخلص أّن:

الـجملة عند كل من: سيبوبه، ابن فارس، الـمربّد، ابن جين هي نفسها الكالم، فمنهم من لـم     
 عنه بـمصطلح الكالم. وعبّـر-الـجملةأي - يدرج عنده هذا الـمصطلح

وهم جـمع من النحاة الذين فّرقوا بو  الـجملة والكالم، ورسـموا لكل منهما  * أّما الفريق الثاين:    
والرضي االسرتبادي، ابن  (،ه115: ابن هشام )ت، فمنهمحدوده، وذلك باإلسناد أو اإلفادة

 ه( صاحب األلفية.111مالك )ت

 يف ألفيته: ابن مالكيقول     

 الكلمكالمنا لفٌظ مفيٌد كاستقم    اسم وفعل ثم حرف 

 2واحده كلمٌة، والقول عم    وكلمة بها الكالم قد يؤم

:"وال يـتـركب الكالم إاّل من اسـمو  نـجده يقول ابن مالكأللفية  ابن عقيلإذا عدنا إىل شرح و
 ف استقم، فإنّه كالم مركب  من فعل أمرصنكقام زيد  وكقول الـم  واسم،ل  أو فع حنو: زيد  قائم ،

كوت عليها فائدة يـحسن الس استقم أنت، فاستغىن بالـمثال يف أن يقول: وفاعل مستـتـر، تقدير
ومـما تقدم نالحظ أّن أنـماط اجلمل عند  ؛3فكأنه يقول: الكالم هو اللفظ الـمفيد كفائدة استقم"

 هي االسـمية والفعلية . ابن مالك

                                                             

 1- فاضل صالـح السامرائي: الـجملة العربية تألـيفها وأقسامها، دار الفكر، عمان، ط:5، 4114م، ص 55.

 2- ابن مالك: ألـفية ابن مالك يف الـنحو والصرف، دار اإلمام مالك، باب الواد، )د.ط( ،4118م، ص 1.
 3- مـحمد مـحي الـدين عبد الـحميد: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، دار الطالئع، القاهرة ،4113م، ص 51.
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ما ـن بـين البيتيجده يفسر هذـح الفوزان نـويف دليل السالك إىل ألفية ابن مالك لعبد اهلل بن صال    
 يبقى السامع حيث الـحسن السكوُت عليها، بـمفيد فائدة يـ: هو اللفظ الّن الكالمإ: " لفيقو  يلي:

ُة ركيب من كلمتو  أو أكثر واإلفادـمنتظرًا لشيء آخر، وال بّد يف هذا الكالم من أمرين مًعا: الت
 1مستقلُة".ـال

فيد مأيًضا من النحاة الذين فّرقوا بو  الـجملة والكالم حيث قال: "الكالم هو القول الـ ابن هشامو
الفعل  لىارة عالـمراد بالقصد ما دّل على معىن يـحسن السكوت عليه، والـجملة عب، و بالقصد
،ـما كان بـمنزلة أحدهـما نلـمبتدأ وخربه كزيد  قائم  و ا، و كقام زيد   وفاعله أقائم  و  حو: ُضرب اللصُّ

أّما الـجملة فربطها  .؛ فابن هشام هنا خّصص اإلفادة والقصد للكالم2وكان زيد  قائًما"الزيدان 
أي الفعل وفاعله يف الـجملة  –ذلك من خالل ذكر أركان اإلسناد عالقة اإلسنادية، و مّيزها بالو 

 .من الكالم جملةـواليت بـها مّيز ال –الفعلية والـمبتدأ وخبـره يف الـجملة االسـمية

 ط، لوجدناه هو اآلخر قد مّيز بو  الـجملة والكالم بشر الّرضي االسترباديإذا التفتنا إىل و     
ال اإلسناد، و ن بـالكالم ما تضمن كلمتي" ّتضح يف قوله:ـهذا ما ياإلفادة إضافة إىل شرط اإلسناد، و 

 .3اسم"مو  أو يف فعل و ـيف اسإالّ يتأتى ذلك 

قصودة م سواءتمّيز عن الكالم باإلسناد ـن الـجملة والكالم هو أّن الـجملة تـوالفرق عنده بي    
ها ـلذاتـها أم ال، وذلك بدليل قول:" الـجملة ما تضمن اإلسناد األصلي سواًء كانت مقصودة لذات

ل ، واسم الفاعما ذكر من الـجمل، فيخرج الـمصدرسائر كالـجملة اليت هي خرب لـمبتدأ و   ،أو ال
والـمفعول والصفة الـمشبهة والظرف وما أسندت إليه، والكالم ما تضمن اإلسناد األصلي وكان 

 .4مقصوًدا لذاته"

                                                             

 1- عبد اهلل بن صالـح الـفوزان: دليل السالك إىل ألفية ابن مالك، دار الـمسلم، )د.ط(، ج:5، )د.ت(، ص 44.
 .1م ،ص5881، 4:روت، طـجيل، بيـدار ال ـب،ـلبيب عن كتب األعاريـابن هشام األنصاري: مغين ال -2

 3- الرضي: شرح الكافية، ت. إمـيل بـديع يـعـقوب، دار الكــتب الـعلميـة، بـيـروت، )د.ط(، )د.ت(، ج5، ص 41
 4- الـمصدر نفسه، ص 41.
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؛ ألنه استوىف كل شروطها من إسناٍد أصلي أن الكالم عنده هو الـجملة نفسهامنه نستنتج و     
 .لذاته، لكن ليست كل جـملة كالم مقصود  

 .م عند القدماء أو تـتميز عنه بشيء ما، فهي كذلك عند الـمحدثو إذا كانت الـجملة هي الكالو     
ملة الـجحو  عّرف  " إبراهيم أنيس"، وهذا ما ذهب إليه يرون أّن الـجملة أخّص من الكالمفهم 
وت د السامع معىن يـحسن السكمن الكالم يفي قدرٍ  : " الـجملة يف أقصر صورها هي أقلقال حيث
لة أحدهـما ، والـمبتدأ وخربه كزيد  قائم  أو ما كان بـمنز الفعل وفاعله كقام زيد   عبارة عن، والـجملة عليه

 .1قائًما" وظننتهنـحو: ُضرب اللص، أقائم  الزيدان، وكان زيد  قائًما، 

ة الصغرى :" الصورة اللفظياآلخر يف تعريفه للجملة بأنّـها هوالمخزومي مهدي وهذا ما ذهب إليه 
ة ذهنية كانت صور  ، وهي الـمركب الذي يبو  الـمتكلم به أيّ ة لغة من اللغاتم الـمفيد يف أيللكال

 .2 ها يف ذهنه"قد تألفت أجزا

 جملة قد تـخلو منـإىل قضية اإلسناد فذكر أّن " ال –الـمخزومي  مهدي-األخريوقد أشار هذا     
 .3سناد"متمسًكا بفكرة اإلمسند إليه لفظًا أو من الـمسند لوضوحه وسهولة تقديره أي أنّه ظّل ـال

ذلك أحسن  يف قد درسوا الـجملة وعّرفوها وفصلوا و سبق نستنتج أّن الدارسو  الـمحدثمـّما     
ط هذا يعين أّن الكالم هو ترابالـجملة هي الوحدة الصغرى للكالم؛ و أّن  نمن سابقيهم، فهم يرو 

 .اجـمع من الـجمل اليت تـحقق فائدة ومعىن تام

                                                             

 1- إبراهيم أنـيـس: من أسرار اللغة، مكتبة أنـجلو الـمصرية، الــقاهـرة، ط:5، 5811م، ص 411-411.
 2- مـهـدي الـمخـزومي: يف الــنحو الـعربـي نـقـد وتـوجـيـه، دار الـرائـد العربـي، بـيـروت، ط:5، 5881م، ص 45.

 3- مـحمود أحـمد نـحلة، مدخل إىل دراسة الـجملة الـعربية، دار النهضة العربـيـة، بـيـروت، )د.ط(، 5888م، ص44.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول

 )الــجـــــمــــلــة العــــــربية وقــــــــضــية الـــــــــرتــبــة(
 

 



 

12 
 

 :تــــــــوطـــــئـــة

 أّن النحاة ، إالّ بارات مـختلفة إىل أكثر من نوعو جملة العربية العتـبالرغم من تعدد أقسام ال   
ملة الجملة االسمية والج: ن معيار الصدارة إىل قسمو  وهـمايّتفقون فـي تقسيمها انطالقًا م

 الفعلية.                                                                                         

فمن 1ـــــة "اسـمـيالـجمل اثـنـتان فعـلـيـــــة و  يقول:" أال ترى أنـّهم زعمــوا أنّ الزجاجـــي نّنـــــا نـجد إحيث 
 خـالل كالمه هـذا يـُفـهم بـأّن الـجملة العربــية تـنقسم إىل جـملة فعلية وأخرى اسـمية.

 بناء كٍل ر الرتبة يفمية؟ وما الفرق بينها وبـيـن الـجملة الفعلية؟ وما دو ـومـنه فماهي الـجملة االس
 يف الـجملة العربية؟؟؟                                    أو تأخري   قديـم  توما حكمها إن حصل منهما؟ 

 الـــجـــمـلـــــة االســمــيـة -                   
 مفهوم الجملة االسمية:-5

ا وهي أنّـهم يتفقون يف إحدى خصائصه، إال إىل آخرٍ  مية من باحثٍ ـجملة االسـتعددت تعريفات ال
 أن يتصدرها اسم.

جملة اليت يتصدرها اسم ويسمى الـمبتدأ، أو ما يُعرف بالـمسند إليه ـفالـجملة االسـمـية: هي ال
ة(. جـملة، شبه جـمل مفرد،خيـر قد يـحمل صورًا مـخـتلفة )ر وهو الـمسند، هذا األـليتممها الـخب

 فرد أو بفعلم خرب عنه باسمٍ ـيو  هي:" اليت يتقدم فيها االسم و البصريالـجملة االسـمية حسب رأي 
 . 2أو بـجملة اسـمـية، أو شبه جـملة "

ا ، وهذا ما يـخالف ممتقدم على الفعل فاعاًل مقدًماقد أجازوا إعراب االسم الـفنـحاة الكوفة أّما 
 أقّر به نـحاة البصرة.

                                                             

 1-رابح بومعزة: الـجمل و الوحدة اإلسنادية الوظيفية يف النحو، دار مؤسسة رسالن، سورية، )د.ط(،4118م، ص 11.
 2- ابراهيم جابر علي: الـمستويات األسلوبية يف شعر بلند احليدري، دار العلم وااليـمان، ط:5 ،4118م، ص 458.
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 ؛ ففي هذا التعريف رّكز1، كزيد  قائم "هي اليت صدرها اسمية " ـمـفاجلملة االس ابن هشام أّما عند
 .مجلملة االمسية هي اليت تبدأ باسجملة، فهو يؤكد فكرة أّن اـعلى طبيعة صدارة الابن هشام 

والذي يأيت  ،بـيـن الـمبتدأ وهو الـمسند إليهومنه فاجلملة االسـمية هي اليت تـقـوم على عالقة إسنادية 
لفة وهذا توالـخرب هو الـمسند؛ أي ما يـُحّدث به عن الـمبتدأ، والذي يأتـي يف صوٍر مـخ، ادائما امسً 

 .                                                                  سيأيت فيماما سنوضحه 

 الجملة االسمية: أركان-2

خاصة ـخرب، ولكل منهما صوره الـوالمبتدأ ـما الـمية من ركنو  أساسيو  أال وهـتـتكون اجلملة االس 
 به اليت يتمثل فيها وهي مـخـتلفة.

                                                                     وصوره:   المبتدأ-2-1 
إضافة  ،إليهند ـسـمـما يعرف بالوهو  االسـمية،جملة ـهو كل اسم بدأت به التعريف المبتدأ:  -أ

 .الركن األول فيهاإىل ذلك نـجده 

فيقول:" ما جّردته من عوامل األسـماء ومن األفعال واحلروف، وما كان الـقصد بن الّسراج ايعّرفه     
احبه صفـيه أن تـجـعلـه أوالً لثاِن مبتدأ به دون الـفعل يكون ثانـيـه خـبـره، وال يستغنـي واحد منهما عن 

مـحمد  نبّينا، و  حو قولك: اهلل ربنا، نـهمار رُفع بــ، والـخبمبتدأ رُفع باالبتداءلـمرفوعان أبدا فا وهـما
 .                                                                                       2والـمبتدأ ال يكون كالًما تاًما إالّ بـخـبـره، وهو معر  لـمـا يعمل فـي األسـماء"

نه عمبتدأ هو اسم يبتدئ به الكالم، يأتـي دائًما مـحكوم عليه؛ أي أنّه يـخرب ـيرى أّن ال سّراجفابن 
ملة ـخرب جـبعامل االبتداء ويكون مع ال امن العوامل اللفظية، كما أنّه يأيت مرفوعً  ادائًما مـجردً  ويكون
  تامة.

                                                             

1-حارث عادل مـحمد زيــود: بناء الـجملة الفعلية بو  النفي واإلثبات يف "سورة آل عمران"، رسالة ماجستري، خمطوط جامعة النجاح الوطنية، 

.31م، ص 4118-18-43فلسطو ، نوقشت يف:-نابلس   

 2- علي أبو الـمكارم: الـجملة االسـمية، مؤسسة الـمخـتار للنشر، القاهرة، ط:5، 4111م، ص 44-44.
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قول:" هو اسم يًفا للمبتدأ فيتعر  " أطلس النحو العربي"يف كتابه عّباس المناصرة  ويضيف    
معرفة مرفوع يقع فـي صدر الـجملة االسـمية، ويـمثل الركن األول منها، ثـم نسند إليه الـخرب لتتّم 

 .1فائدة الـجملة به"

ذلك ـبه جـملة، و ضافة أو بنعت أو بشيف هذه احلالة تعّرف باإلو فاألصل يف الـمبتدأ أن يكون معّرفًا، 
لفائدة فهو يـحتاج إىل خرب لتتم به الـجملة وتـحقق ا فائدةلتوضيحه. فالـمبتدأ لوحده ال يـحقق 

 الـمرجوة من الكالم.

 المبتدأ: صور-ب

 :2يأتـي الـمبتدأ يف صوٍر وأشكاٍل مـختلفة نذكر منها   

 أن يكون اسـمـًا صريـحـًا نـحو: الـحياة جهاد . -

 /سواء  عليهم أدرسوا أم لـم يدرسوا.و: أن تدرس خيـر  لكا مؤوالً حنأن يكون مصدرً  -

 أن يكون اسم استفهام نـحو: من فاتح القدس؟ -

 أن يكون اسم إشارة نـحو: هذه جامعة اإلسراء. -

 النجاح!أن يكون "ما" التعجبية نـحو: ما أجـمل  -

 أن يكون" كم" اخلريية نـحو: كم فلٍم ضرره أكرب من نفعه. -

 ضمري الشأن نـحو: هي األخالق تنبت كالنبات.أن يكون  -

 أن يكون اسم موصول نـحو: الذي وضع التاريخ العريب عمُر بن اخلطاب. -

 مـما تقدم نستنتج أّن:    

                                                             

 1- عباس الـمناصرة: أطـلس الـنحو العريب، دار الـمأمون، عمان، ط:3، 4113م، ص 551.
 2- عاطف فضل مـحمد: مـقـدمــة يف الـلـسانـيات، دار الـميسرة، عمان، ط:5، 4155م، ص 414-414.
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الـمبتدأ يأيت يف صوٍر مـختلفة ومتعددة؛ وهذا يعين أنّه قد يأتـي اسـمـًا صريـحـًا أو مؤواًل أو   
 ....ااستفهامً 

 :هوصور  الخبر-2-2

 جملة االسـمية، وما يعرف بالـمسند؛ أي الـمبتدأ والـخربـليف اوهو الركن الثاين الخبر:  تعريف-أ
 يكّونان جـملة اسـمية تامة.

يف اليت تـخدمنا واحد ومن بيـن التعار الـمعىن تعددت تعريفاته بو  الباحثــيـن فـي مـجال النحو لكن   
 ما يلي: هذا الـموضع يف

هو الركن  " ليعّرف اخلرب على أنه: "وتطبيقاتهيذهب مـحمود مطرجي يف كتابه " يف النحو       
 . 1الـمبتدأ" هرافعو  اجلملة،ويتمم معىن  تدأ،املبوهو اسم مرفوع خيرب عن  االمسية،الثاين يف اجلملة 

ه الفائدة لذلك يعّد اجلزء الذي حتصل ب له،معىن ـلإلخبار عن الـمسند إليه وإثبات ال ومنه فالـخرب
التــاّمة مع الـمبتدأ حيث إّن الـمبتدأ والـخرب جـمـلـة مفــيدة تـحمل الفـــائدة بـمجموعهما. فالـمبــتدأ 

 .                                                             2معتمد الفائدة والـخرب مـحل الفائدة

ة لد نـحاتنا العرب هو:" ذلك الـجزء الذي تـحدث به مع الـمبتدأ الفائدة الـمحصفالـخرب عن      
 .3مبتدأ وصًفا مشتًقا مكتفًيا بـمرفوعهـيكون ال أالشريطة باإلسناد 

 

 

 

                                                             

 1- مـحمود مطرجي: يف النحو وتطبيقاته، دار النهضة العربية، بريوت، ط:5، 4111م، ص 541.
 2- رابح بومعزة: اجلمل والوحدة اإلسنادية الوظيفية يف النحو، ص 15.

 3- علي أبو الـمكارم: الـجملة االسـمـية، ص 41.
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 كاآلتـي:يأيت الـخرب يف أربعة صور وهي  الخبر:  صور-ب

ـمبتدأ يف ـمفرد يطابق المثل: الكتاب صديق . والـخبـر ال وهو ليس جـملة وال شبه جـملة، مفرد:-5
 .1التـثنية والـجمع(إلفراد و االنوع )التذكري والتأنيث(، ويف العدد )

 : العلم نافع.املفرد- حو:نـ

 الـمثىن: الضيفتان شقيقتان. - 

 مؤمنون مـجّدون.ـمذكر(: الـالـجمع)ال - 

 .عابدات   مؤمناتُ ـمؤنث(: الـالـجمع)ال - 

 م.ـر جـملة فعلية، نـحو: الـخري يفعله الكريـوهو أن يأيت الـخب فعلية: جملة-2

 أي أّن الـخرب يكون جـملة اسـمية، نـحو: الظلم عواقبه وخيمة .جملة اسمية: -3

 الـمقدرة.عند  العفو-نـحو:  رفًا،ظ ومـجرورًا أور جارًا ـأن يأتـي الـخب جملة: شبه-4

 الصرب.الشجاعة يف  -                                                                

سبق حو: ما الطالب بناجٍح. وشرطه أن يـ، نجّر بالباء الزائدةـ، وقد ياالـخرب دائًما يأتـي مرفوعً و    
 .2بنفي

 الترتيب في الجملة االسمية: – 3

، إاّل أّن مبتدأ وتأخري الـخربـيرى النحويون أّن األصل يف ترتيب الـجملة االسـمية هو تقديـم ال    
 ذلك ال يـمنع من تقدم الـخرب عن الـمبتدأ يف بعض الـحاالت سنتناولـها فيما سيأتـي.

                                                             

 م،5883قاهرة، )د.ط(، ـة، الـرييـطابع األمـمشؤون الـهيئة العامة لـ، الوالصرف: القواعد األساسية يف النحو وآخرونحمادي ـال يوسف-1
. 11ص  

 2- عاطف فضل حممد: مقدمة يف اللسانيات، ص 411.
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 يـجب تقديـم الـمبتدأ على الـخرب يف احلاالت اآلتية: تقديم المبتدأ: –أ  

  وهي: الكالم،الـمبتدأ من ألفاظ الصدارة يف  يكون أن-5

 االستفهام، نـحو: من فاتح القدس؟ أسـماء-أ      

 ينجح.نـحو: من يدرس  الشرط، أسـماء-ب    

 1الصدق!التعجبية، نـحو: ما أحسن  ما-ج    

 الـخبـرية، نـحو: كم طالب يف صفك. كم-د     

 الشأن، نـحو: هي األخالق تـنبت كالنبات. ضميـر-ه    

 الـمقرتن بالم االبتداء، نـحو: لقبيح  يف الناس قطيـعة األرحام. االسم-و    

 جائزة.نـحو: الذي ينجح فله  بالفاء،الـموصول الذي اقتـرن خبـره  االسم-ز    

أن يكون  بـحيث يصلح كل منهما والتنكيـر،كان الـمبتدأ أو الـخرب متساويـو  يف التعريف   إذا-4
 ًنا.أكثر منك تـجربًة أكرب منك س تـجربًة،مبتدأ، نـحو: رائد  صديقي/ أكـرب منك سًنا أكثر منك 

الـمسبوقة بنفي، وإنّـما( نـحو: ما أنت إاّل بشاعٍر /  بـ)إالكان الـمبتدأ مـحصورًا فـي الـخرب   إذا-4
.  إنّـما أنت عزيز 

علو / القاضي حو: احلق يـر يعود على الـمبتدأ، نـتـلة فعلية، فاعلها ضمري مستمـخرب جـكان ال  إذا-3
 .2عدل يف حكمه

                                                             

 1- الـمرجع السابق، ص 411.
 2- عاطف فضل حممد: مقدمة يف اللسانيات، ص 411.
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األلف أو معرفة ب نكرة،أو  وفروعه،كان الـمبتدأ ضمري متكلم أو مـخاطب مـخرب عنه بالذي   إذا-1
لذين و حنن اجب عمله ـحو: أنا الذي أقرر ما يمبتدأ مطابقا له نــوقد عاد الضمري إىل ال والالم،
 بواجبنا.نقوم 

ـــــكان ال  إذا-1 ـــ ـــ ـــ ـــــمــــ ـــ ـــــبتدأ مفصوالً من الـ ـــ ـــ ـــــخرب بضمري الفصل، نـ ـــ ـــ      ُم ُأولََِٰئَك هُ  ﴿حو قوله تعاىل:ـ

 .واهلل هو الرقيب الرجل،خالد هو  ونـحو:، 1﴾ اْلُمْفِلُحونَ 

 إضافة إىل هذه احلاالت جند حاالت أخرى منها:  

حو: نصر  ترفرف أعالمه فوق ربوعكم وويل تـحرق ناره ـكان الـمبتدأ دااًل على الدعاء، ن  إذا-5
 قلوب أعدائكم.

، وهند  طالبة موظفة.  إذا-4  كان الـخرب متعدًدا، نـحو: الرمان حلو  حامض 

 . 2خشية التباس الـمبتدأ بالتأكيد، حنو: أنا قمت، وأنت تقوم عند-4

ـــــــــــــمبتدأ تستدعي من الكالم تقدم  فيما ـــــــــــــجد أّن حاالت وجوب تقدم الـ خر وجوب تأبالضرورة نـ
ر، إال أّن هذا ال يــــــــمنع من أن نــــــــجد حاالت أخرى لتقدم الــــــــخرب عن الــــــــمبتدأ، وهذا ما ــــــــالــــــــخب

 سنتعر  له فيما يأيت.

ـــــالف يف أّن األصلالخبر:  تقديم-ب تأخر الـخرب، و تقدم الـمـبتدأ  فـي الـجملــــة االسـمية هو ال اختـ
نـحو: العلم نافع . إال أنّنا نـجد بعض الـحاالت اليت يستوجب علينا فيها تقديـم الـخرب عن الـمبتدأ، 

ديـم الـخرب قوذلك ألهـميته أو التأكيد عنه والعناية به، فمن احلاالت اليت أوجب فيها النحويون ت
 :عن الـمبتدأ ما يلي

                                                             

 1- سورة البقرة/ اآلية 1.
 2- علي أبو الـمكارم: الـجملة االسـمية، ص 11.
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ي واجب التقدم يف صدارة الـجملة، سواء كان واجب كان الـخرب له حق الصدارة: أ  إذا-5
 نـحو:  صدارته،التصدر بنفسه أو باتصاله بـما يـجب 

 مالك؟/ كم درهم  الكتاب؟الـحكم األول: واجب الصدارة بنفسه: أين *       

 1رك؟سفالـحكم الثاين: اتصاله مبا جيب صدارته: ملقروء كتابك/صبيحة أيُّ يوٍم *       

 استفهام( م)اسوجوبًا ألّن له الصدارة فـي ذلك  امقدمً  اعدنا لصيغة االستفهام لوجدناه خبـرً فـإذا 
أّما يف الـمثال الثاين )لـمقروء كتابك( جاء الـخرب )مقروء( مقدم التصاله بالم االبتداء اليت وجب 

 .هاالصدارة لـما اتصل بـ

ــــــق   النحويـيـن،باتفاق كان الـخبــر مـحصورًا فـي الـمبتدأ: بإنّـما   إذا-4 مـحمد   نـحو: إنّـمـا صديـ
إال " عند بــ" ما" و "ولو تقدم الـمبتدأ لتغيـر. و  (،هنا انـحصرت يف الـمبتدأ )مـحمد فالصداقة

جـمهور من النحوييـن نـحو: ما مـجاهد  إال خالد ؛ فقد ُحصر الـجهاد يف خالٍد، ولو تقدم 
 .2الـمـبتدأ النعكس الـمعىن

 صاحبها.حنو: يف الدار  اخلرب،اشتمل املبتدأ على ضمري يعود على  إذا-4

ائد على مرٍي ع، وذلك الشتماله على ضر، و صاحبها مبتدأ مؤخففي الدار خرب مقدم وجوبًا
 .3، هذا األخري يعود على الدار اخلرب وهو )اهلاء(

 منها: اجرورً ـظرفًا أو جارًا وم إال أن هناك حاالت أخرى شاعت يف الرتاث النحوي، يقع فيها اخلرب

كان تقديـم الـخرب مصحًحا لالبتداء بالنكرة، وذلك إذا كان الـمبتدأ نكرة والـخرب شبه   إذا-5
 رجل .نـحو: عندي كتاب  / يف بيتـنا  جـملة،

                                                             

 1- ينظر: الـمرجع السابق، ص 11.
 2- ينظر: علي أبو المكارم، الـجملة االسمية، ص 65.

 3- ينظر: عاطف فضل حممد، مقدمة يف اللسانيات، ص 411.
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نـحو: ثـم زيـد  / هـنا عمرو، وذلك قيـــــاًسا علــى سائر  اإلشارة،كان الـخرب ظرًفا يفيد   إذا-4
 هذا.وال تقول زيد   زيد ،اإلشارات إذ تقول: هذا 

  .كان الكالم يفهم منه مع تقديــم الـخرب ما ال يفهم منه مع الـتأخري، نـحو: هلل درك  إذا-4

 الـمعىن.إذ يفيد تقديـم الـخرب يف هذا الـموضع التعجب، ولو تأخر لتغيـر 

 سعد.: يف كل داٍر بنو استعمل يف مثل إذا-3

 .1يد  ز كان مسنًدا إىل ما اقـتـرن بفاء الـجزاء، نـحو: أّما يف الداِر ف  إذا-1

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 1- ينظر: على أبو املكارم، اجلملة االمسية، ص 11.
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 :1مخطط اآلتـي ـي الـوجوب حفظ الرتبة وعكسها ف تمام حسانّخص ـل

 الرتبة بتأخر الخبروجـــــــــــوب حفـــــــظ                           

 

 

 

 

 

 

 

 وجـــــوب عــكــس الرتــــبة بتـــــأخر الــــمبتدأ

 

 

 

 

 

 ر.ـم والتأخيـأّما فيـما عدا حاليت الوجوب هاتو  فيجوز التقدي

                                                             

 1- تـمام حسان: اخلالصة النحوية، عامل الكتب، )د.ب(، ط:5، 4111م، ص 518.

أن يكون للمبتدأ الصدارة 
من هذا؟- حو:ـن  

ما شأنك؟ -        

 

 أن يتصل املبتدأ باالم
م  قائ لزيدُ -حنو: اإلبتداء،   

ألنتم أشد رهبة يف  -
مهصدور   

 

 ل  فاعإذا كان اخلرب فعال ليس يف حّيزه  
جلسوعمر   قام زيد  -نـحو:  ظاهر    

حممُد أّدى ما عليه -               

حصوًرا بإال أو ـخرب مـأن يكون ال
ائمُ ـزيُد إاّل ق ما-حنو: ما، ّـ إن  

   ما زيُد قائمُ ّـ إن -           

واخلرب إذا تطابق املبتدأ 
أو تنكريًا حنو: تعريفا  

أخي صديقي. -   

ظرفا أو ذا كان اخلرب إ
واملبتدأ نكرة جمروًرا 
أمل  عندي-نـحو:   

يل طموح   -         

إذا اشتمل املبتدأ على 
 ضمرِي اخلرب، نـحو:

يف الدار صاحبها  -  

أسبابه اخلاصة. عند زيدٍ  -  

إذا كان للخرب 
 الصدارة، نـحو: 

أين أنت؟ -  

مىت سفرك؟ -  

أن يكون املبتدأ حمصوًرا 
 بإالّ أو إّّنا، حنو: 

ما يف الدار إالّ زيد   -  

ما عندك إالّ زيد   -  
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نان ـما ركخبـر وه، باعتبارها ما تألفت من مبتدأ و م من الكالم عن الـجملة االسـميةوخالصة ما تقد 
 .أساسيان يف بناء هذا الرتكيب

 ىلفالـمبتدأ هو ذلك االسم أو ما يقدره الذي يفتـتح به الكالم، أّما الـخرب فهو كل ما أسند إ    
 .1جـملًة أو شبه جـملة؛ أي أنّه تـمـم فائدة الكالم مع الـمبتدأ  الـمبتدأ، سواء كان مفرًدا أو

ة قام الـجملة االسـميو منه يـمكن أن نعتـبـر ما سيأتـي من األبيات خالصًة لـمـَا تقدم يف م    
 فالـجملة االسـمية هي :                                                             وخصائصها،

 َو ْهــــَي الـتــِي تَـْبـــَدأُ بِاْســـــٍم مـبـــــتـــدأ
 وخــــــبــًرا تــــــــُضـــمُّ بـــــعـــــُد مـــــــــسنــــَدا

 ــٌق و إلَـــــــــيـــــِه الــمــــــــنقــلبْ كاهلل حـــــ
 و الــرَّفُع في الجْزأْيِن ُحكٌم قد وجبْ    

 و الـمـــــبــتــدأ اسـٌم ســــــابـــــٌق مـجـرَّدُ 
 ِمـــــْن عـــــــامــٍل لـفظــًا إلـيـِه يُــــــســنـدْ                                   

 كـــــــونُـــــُه مـــعـــرفــًة مـــشـــتـهـــــرهْ و  
 حـــــــــــٌق لَـــــــُه والَ يــــكـوُن نـــــكــــرهْ                                   

 إال مع استفهاٍم أو نفي دخلْ 
 2أو وْصٍف أو إضافٍة بها العمْل                                   

 وجـمــلـًة يـأتـي الـخـبرْ و مـــفــــرًدا 
 و ظـرفًـا أو عــديـــلـــُه مـِـَما يـُجرْ                                   

 كـ"عامٌر بَـرٌّ" وزيد قـــد دنا
 و الـحـمـُد هلِل و عــمـُرو عــنــدنَـــا                                  
 و جـمـلـُة الـخبِر فــيـــها يُـشـتـرطْ 

 ضـمـــيـُر مـبتــدئـها الـذي ربـــــطْ 

                                                             

 1- ينظر: عبد الفتاح مـحي الشمريي ، اجلملة اخلرب ية يف هنج البالغة )دراسة حنوية(، دار الصادر الثقافية ، عمان ، ط:5 ، 4154م ، ص41 . 
 2- ابن هشام األنصاري: بذل الندى يف نظم قطر الندى وبل الصدى ، دار نـجيبويه للربمـجة ، القاهرة ، ط:4، )د.ت(، ص 18-11.
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 و المبتدأ يجئ وصــًفا ذا ِغــــنى
 بــَفاعـــــٍل نـــحو َأ قـــائـٌم أنـــــــــا                                 

 و شــرطُــُه نَــِفــٌي أو اســتـفــهــام
 ــَما ِقـــــــيــامُ إْذ مــــــــاله دونَـــــهُ                                  
َد األخــــبــــارِ   و جـــــــــوَُّزوا تــــــعـــــدُّ

 اإِلَمــــاُم عالِـــمـٌ و قـــاري نــحــوَ                                  
 و ما أتى ِمْن َخَبٍر مْستَـْفَهَما

 1بِــِه فَــَذا تــقـــديـــمــــُُه تـحــتَّــما                                  
 و فـي سـواُه جاَز تـقــديــــُم الـخبرْ 
 هنــا الـمـقـاُم حـيـُث ال ضــررْ  نـحـوَ                                  

 ًفا يَـُكــــــونْ و ثـمَّ كِـال الـجـزأيـِن َمـْحذُ 
 ـالٌَم قَـْبـَل قــوٌم مــُنـكـرونْ س نـحوَ                                  

 وفـي الـيِمين واجــٌب حذُف الخبرْ 
ــــمرْ  نـحـوَ                                    لـعـمـُرَك لقْد طاَب السَّ

 و بــعــَد واٍو عــيٍّــــــنــْت مـــــــــَِعــــــيَــّـتــــــُهُ 
 كــقــولِـهـْم كـلُّ امــرٍئ و ضـيــعــتــهْ                                   
 و حذُفُه ِمْن بعِد لوالَ قد وجبْ 
 .2لوالَ النحاُة فسَدْت ُلْسُن العربْ                                  

 

 

                                                             

 1- الـمصدر السابق، ص 18- 18 .
 2- ابن هشام األنصاري: بذل الندى يف نظم قطر الندى وبل الصدى، ص 11-18.
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 الـجـمـلـة الــــــفــعـلـية-                  
 مفهوم الجملة الفعلية:  -1

ـمفرٍد ب ، هذا األخيـر يـخرب عنهملة االسـمية هي اليت تصدرها اسمالـجأجـمع النحاة األوائل على أّن 
علية هي الـجملة اليت تصدرها فعل؛ أي أّن الـمـسند فيها ، أّما الـجملة الفأو جـملة أو شبه جـملةٍ 

 ، فاختلفت التعاريف يف شأنـها إاّل أن صدارتـها بالفعل لـم تـتغري باستثناء رأي الكوفيو  فقطفعل
 :                                                       ن بو  التعاريف ما يليفم

عل أو من فعٍل ابدأ بفعٍل تاٍم غيـر ناقص، وتـتكون من فعل وفتهي" الـجملة اليت  :الجملة الفعلية
ثوبًا ياط خـخاط ال غريًبا،مع الرجل صوتًا ـس الرجل،، قام ، مثل: ضحك الولدوفاعٍل ومفعول به

 .                                                                 1خالد  طيارًة ورقيًة " صنع

ــــــا       ـــل؛ أي أنّـها ما يتصدرهـــــ يتبـيـن لنا من هذا التعريف أّن الـجملة الفعليـــة رُبطت بصدارة الفعــ
        ه.ب نها: فعل+فاعل/ فعل+فاعل+مفعولفعل، إضافًة إىل التعر  لبعض أنـماطها، نذكر م

وهنـــاك من عّرف الـجملة الفعلية مـحدًدا العمدة فيها والفضلة، حيث قيل:" الـجملة الفعلية هـــــــي 
. 2املكونة من فعل وفاعل ومفعول به، يكون الفعل والفاعل فيها عمدة، وبينما املفعول به فضلة "

ه ا عمدة الكالم والـمفعول بلـجملة الفعلية هي الفعل والفاعل وهـموهذا ما يؤكد على أّن أركان ا
 .فضلة

ــهابه" الـمخـتار يف قواعد اللغة "يف كتـعلي رضا كما نـجدها عند       ا عمــــا ، ال يـخـــتلف تعريفـ
سبقها من التعريفات، فهو يؤكد فكرة أّن اجلملة الفعلية هي ما تصدرت بفعل، وتألفت من فعل 

-وهــو؛ 3)أو نائب فاعل( وقد تضم مفعوال بـه أو مضافًا إليه أو غيـر ذلك من الـمكمالت لوفاع
                                                             

 1- رحاب شاهـد حممد الـحوامدة: امليسر يف قواعد اللغة العربية )النحو(، دار الصفاء، عمان، ط:5، 4118م، ج:5، ص 531.
 2-حسو  منصور الشيخ: اجلملة العربية دراسة يف مفهومها وتقسيماتـها النحوية، الـمـؤسسة العربية للـدراسات والنشر، بريوت، ط:5 

. 15ص  م،4118   

 3- ينظر: علي رضا، الـمختار يف القواعد واإلعراب، دار الشرق، سوريـا، )د.ط(، )د.ت(، ص 44.
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املكمالت للجملة الفعلية وذلك بدليل قوله: وقد تضم مفعوال به أو مضافا إليه  أضاف-رضا علي
                                                                   ت.مالكاملأو غري ذلك من 

 أركان الجملة الفعلية:  -2

تتألف الـجملة الفعلية من عّدة أركان وهي: الفعل والفاعل؛ وهـما عمدة الكالم، إضافة إىل الـمفعول 
 به أو غريه من الـمتممات )الـمكمالت(.

 (.رأم-مضارع-ماضي نفسه، واقـتـرن بزمٍن معو  )وهو ما دّل على معىن يفالفعل:  2-1

        الفعل الـماضي: وهو كل كلمة تدّل على زمٍن انتهى قبل زمن التكلم به، نـحو: ذهب  -          

 كتب.           

     وهو ما دّل على حدٍث مقتـرن بزمٍن صالـح للحال أو االستقبال، وقد  الفعل الـمضارع: -         

 .   الفعل ماضي اللفظ مستقبل الداللةيأتـي          

 الفعل األمر: وهو كلمة تدل على حدٍث يطلب تـحقيقه يف زمن الـمستقبل، نـحو: ُقم  -         

 أو ُأكتب....          

 .1فالفعل كلمة تدل على أمرين هـما: حدث  وزمن  مقتـرن  بـهذا احلدثومنه 

يف يد  ، وقّدم على جهة قيامه به كز مرفوع، ذُكر بعد الفعل وُأسند إليههو كل اسم الفاعل:  2-2
ذي يف ليدخل فيه الفاعل ال إليه؛ولـم يقل اسم ُأسند الفعُل  إليه،إنّـما قال ما أسِند زيد " و  قام»

 ليخرج نـحو" زيد  قام "؛ فإنَّ الفاعل هو الضمري ؛»تأويله االسم نـحو:" أعجبنـي أن ضربت زيًد 
 .    2وال يكون الفاعل أبًدا إالّ متأخرًا عن فعله "،ضمر املسترت يف " قام " ال "زيد  امل

                                                             

 1- ينظر: بـلـقاسم دفّـ ة، مـحاضرات يف النحو والصرف، جامعة مـحمد خيضر، بسكرة، 4111-4111م، ص4.
 2- يـنـظـر: أبو الـفـرّاء، الكـناش يف الـنحو والصرف، مكـتـبة اآلداب، الـقاهرة، ط:4، مج:5، 4111م، ص 818.
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 و الـمراد من هذا التعريف أّن للفاعل شروط حمّددة منها:

 أن يكون اسـًما مرفوًعا . -      

 أن ُيسند إليه فعله . -      

 أن يتأّخر عن رافعه وهو الفعل -      

 ـًا صريـًحا: ظاهرًا أو ضمريًا بارزًا أو مسترتًا.أن يكون اسـم -      

 قد يقع غري صريح إذا وقع بعد أداة من أدوات السَّْبك )أْن، ما، أنَّ(. -      

هو اسم يدّل على الذي وقع عليه فعل الفاعل، ولـم تــتغري ألجله صورة  المفعول به: -2-3
 .1ديًا إىل أكثر من مفعول به واحدالفعل. وقد يتعدد )الـمفعول به( إذا كان الفعل متع

 حكمه: النصب.  

 .عامله: الفعل أو شبهه  

يسمى الفعل الـمتعدي؛ والفعل الـمتعدي هو الذي ال يكتِف  هفالفعل الذي ينصب الـمفعول ب
ــول ب  .2أو أكثر من مفعول واحد إلتـمام الـمعىنه بفاعله، ليتعداه إىل مفعـ

إضافة إىل ذلك قد نـجد عناصر أخرى تُتِمم الـمعىن يف الـجملة الفعلية، والـتـي تعتـبـر هي      
 تـمييز ،جملةـمفعول ألجله، الـمـفعول معه، شبه الـمفعول فيه، الـمكمالت منها: الـاألخرى من ال

 .احلال، النعت...إخل

 

                                                             
       م،5881 روت،ــيـب، دراساتــلـة لـيـعـجامـسة الـمؤسـ، الي(ـنحو العربــب يف الـدريـق وتـيـطبـوي )تـمدخل النحـدين بوخدود: الـهاء الـعلى ب-1

 . 553ص 
 2- ينظر: مـحمد حـماسـة عـبـد اللـطـيـف وآخرون، الـنحو األساسي، دار الـفكر العريب، الـقاهرة، )د.ط(، 5881م، ص 448.
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 أنـماط الـجملة الفعلية:-3

ل الزًما ، قد يكون هذا الفعهي التـي نـجد فيها الـمسند فعالبعد أن رأينا أّن الـجملة الفعلية     
 يـمكنه االستغناء ال ، أو نـجده متعديًامفعول به وال غريه من الـمتممات بفاعله وال يـحتاج إىل ييكتفِ 

الـحال   ،الـمفعول به و أشباههمثل:  –مات الـمتم –؛ ألن الفائدة ال تـحصل إالّ بـها عن متمماته
 النعت ... .                                                                   

 لىـى عنـماٍط متعددة، فيها ما تُبنّن الـجملة الفعلية تأتـي على أإمن هذا الـمنطلق يـمكن القول     
 ذكر منها:                                    ، فنيها ما تبنـى على الفعل الـمتعديالفعل الالزم وف

 .صور تقدم الفعل على الـمرفوع :المجموعة األولى 

 الفعل + الفاعل. -5

 الفعل +الفاعل + الـمكمالت . -4

 الفعل + الـمكمالت + الفاعل . -4

 الـمكمالت + الفعل + الفاعل . -3

 الفعل + النائب . -1

 .1الفعل + النائب + الـمكمالت -1

 الفعل + الـمكمالت+ النائب .  -1

 الـمكمالت + الفعل + النائب . -8

 فحسب وهي: ةيف أربع ةو يـمكن جـمع هذه الصور الثمانـي

                                                             

 1- علي أبو املكارم: اجلملة الفعلية ، مؤسسة املختار للنشر والتوزيع ، القاهرة ، ط:5 ، 4111م ، ص 41 . 
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 الفعل + الـمرفوع . -5

 الفعل + الـمرفوع + الـمكمالت . -4

 الفعل + الـمكمالت + الـمرفوع . -4

 1الـمكمالت + الفعل + الـمرفوع . -3

 صور تأخر الفعل عن املرفوع .ثانية: المجموعة ال 

 الفاعل + الفعل . -5

 الفاعل + الفعل + الـمكمالت . -4

 الفاعل + الـمكمالت + الفعل . -4

 الـمكمالت + الفاعل + الفعل . -3

 النائب + الفعل . -1

 النائب + الفعل + الـمكمالت.  -1

 النائب + الـمكمالت + الفعل . -1

 2+ الفعل . الـمكمالت + النائب -8

 ويـمكن جـمع هذه الصور بدورها أيضا يف أربع هي:    

                    الـمرفوع + الفعل . -5

 الفعل + الـمكمالت.            الـمرفوع + -4

                                                             
  .41املرجع السابق ، ص  -5
 .  48_علي أبو املكارم : اجلملة الفعلية ، ص 2 
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 .       لفعل مكمالت+اـال الـمرفوع+ -4

 .1الفعل مرفوع+ـال الـمكمالت+ -3

رفوع هي: الفعل والـم والـمالحظ فيما تقدم من األنـماط أّن العناصر الـمشرتكة فيما بينها        
قدم ت، كـالرتبة الـمـوجبة للعنصر ، إال أّن هناك بعض األنـماط نـجد فيها اختاللوالـمكمالت

احلاالت  من ، أو تقدم الفاعل عن الفعل والـمكمالت...إىل غري ذلكالـمكمالت عن الفعل والفاعل
 األخرى.                               

 الترتيب وأحكامه في الجملة الفعلية:       -3

ـحافظة على معانيها ، مع الـمذات طبيعة مرنة فـي تركيب جـملها، وتغيـيـر رتبة أركانـهاإّن اللغة العربية 
وإذا عـدنا إىل الـجملة الفعلية لوجـدنا فيها حاالت مـتعددة فـي تغـيـيـر رتـبـة الفعل والفاعل  ووظـائـفها،

 والـمفعول به ، ومنه نـحتـاج فـي هذا الـمقام للتكلم علـى ثالثة جوانب هي: 

 الرتتيب بو  الفعل والفاعل . -5

 و املفعول .الفعل الرتتيب بو   -4

 فعول .و املالفاعل الرتتيب بو   -4

 

   

 

 

 

                                                             

 1- الـمرجع السابق، ص 48.



 

30 
 

 الفاعل:                                                           الترتيب بين الفعل و -4-1

جملة الفعلية ـرتيب الطبيعي يف الـ، وهو التيتقدم عن فاعلهالفعل مهور  من النحاة إىل أّن ـذهب ج   
عن فعله، وإن  م الفاعلـوال يـجوز تقدي –يأيت بعد الفعل  –مـّما يستدعـي بالضرورة تأُخر الفاعل 

حدث وتقّدم الفاعل عن الفعل وجب تقدير الفاعل ضمريًا مستتـرًا يف الفعل أو ما يشبهه، و اعتبار 
       ، حنو: 1حذوَف الفعلـاالسم الـمـتقّدم: إّما مبتدأ، كما يف نـحو: مـحمد  نـجَح، و إّما فاعاًل م

 .2﴾ َفَأج ْرُه اْسَتَجاَرَك ِرك نَياْلُمْش م َِّن َأَحٌد َوِإْن ﴿

ن الـمسند ع –والـمقصود هنا الفاعل  –إال أنّنا نـجد ما يقابل هذا الرأي بـجواز تقّدم الـمسند إليه 
 ، والذين يستشهدون بقول الزباء:ل، وهذا ما جنده عند حناة الكوفةو هو الفع

 ايـحملنَّ أم حـديدَ ا وئــيـــَدا    أ جندالً هَ مـشـيُـ  ما للــجـمـالِ 

 )وئيدا( الّ ، إذ ال خرب له فـي اللفظ إأن يكون مبتدأ يـجوز" )مشيَها( ُروي مرفوًعا وال فهم يرون أنّ 
لى ، فقد تقدم الفاعل عيكون فاعاًل "وئيدا" مقدما عليه . فتعيـن أنوهو منصوب على احلال

 .3الـمسند"

 .صواب تقدم الفاعل يف بعض احلاالتجدنا أنه من الو ذا عدنا إلـى دليل الكوفيو  وإ 

فعول به بعد ماألصل يف ترتيب اجلملة الفعلية أن يأتـي الـ: والمفعولبين الفاعل  الترتيب-4-2
ليحمل الـمرتبة  الفاعل،إالّ أنّنا نـجد يف بعض األحيان حاالت يتقدُم فيها الـمفعول به عن  الفاعل،

لـى؛ ألنه قد يتقدم و الوسطى بو  الفعل والفاعل، نـحو: كتب الدرَس التلميُذ. أو نـجده يف الـمرتبة األ
 .عل، نـحـو: الدرَس كتبه التلميذُ الفاعلى الفعل و 

                                                             

 1- ينظر: على أبو الـمكارم، الـجملة الفعلية، ص 85.
 2-سورة التوبة / 1.

 3- ينظر: علي أبو الـمكارم، الـمرجع نفسه، ص 85، نقال عن: شرح التصريح، 415/5.
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وهذا ما  ،نـجده يف حاالت أخرى يتقدم وجوبا، كما قد ـرتيب يف الـحاالت السابقة جائز  ومنه فالت
 . وله يف هذا املقامنتناس

 وجوب تقدم الفاعل على المفعول: -أ

 يتحـتم علينا تقدمي الفاعل على املفعول يف الـمواضع اآلتية:     

إذا كانت عالمات اإلعراب ال تظهر عليهما، فحذرًا من وقوع االلتباس عند عدم القرينة نقدم  -5
ثل: دت القرينة جاز التقدمي والتأخري مالفاعل مثل: أكرَم موسى مصطفى، كّلم أخي هؤالء. وإن وج

 .1أكرمت أخيت موسى، أكرمت موسى أخيت

أن يقع املفعول حمصورًا يف الفعل ، بــ)إنّـما( باتفاق النحويو  ، ألنه لو قّدم املفعول على الفاعل  -4
بالـحصر  شبيه –أي بــ)ما( و )إالّ(  –النقلب املعنـى املراد ، كما أّن احلصر بالنفي و االستثناء 

، نـحو: إنّـما أكَل فريد  رغيًفا ، ما 2بـــ)إنّـما( عند فريق من النحاة من بينهم" أبو موسى الـجزويل " 
 قرأ خالد  إالّ كتابو  .

إذا كان كل من الفاعل والـمفعول ضمريًا متصالً ، نـحو: أكرمُتَك ، استقبلُتَك ، أهـملتموه   -4
وذلك ألن تأخر الفاعل يـؤدي إىل انفصال الضميـر مع إمكان اتصاله ، وذلك غيـر جائز عـند 

 .3النحاة 

 ن الفاعل ضمريًا متصالً أو مستتـرًا والـمفعول به اسـًمـا ظاهرًا، نـحو: عاقبُت املهمَل. إذا كا -3

عاقبُت: فعل ماضي مبين على السكون التصاله بالتاء، والتاء ضمري متصل مبين يف مـحل رفع 
 فاعل.

                                                             

 1- سعـيـد األفغاين: الـموجز يف قواعـد اللغة العربيـة، دار الفكر، )د.ط(، )د.ت(، ص 581.
 2- ينظر: علي أبو املكارم، اجلملة الفعلية، ص 84.

 3- الـمرجع نفسه، ص 83.
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 1الـمهِمل: مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة

 تقديم الـمفعول على الفاعل: وجوب-ب

 :اآلياتكما يـتحتم علينا تقديـم الـمفعول على الفاعل وحده يف احلاالت      

 َسَأَلَك َوِإَذا ﴿كان املفعول ضمريًا متصالً، و الفاعل امسًا ظاهرًا، نـحو قوله تعالـى:   إذا-5

 .2﴾ َقِريٌب َفِإن ِّي َعن ِّي ع َباد ي

كان الفاعل مـحصورًا بـــ )إنّـما(، نـحو: إنّـما هّذَب النَّاَس الدين القويـُم. أو مــحصـورًا   إذا-4
 بــ)إالّ( حنو: َما هّذَب الّناس إالّ الديُن القويـُم. 

اتصل بالفاعل ضمري  يعود إىل الـمفعول، نـحو: كافأ التلميَذ معلُمُه، ونـحو: كلََّم علًيا  إذا-4
 . 3صاحُبهُ 

 تأملنا يف اآلية الكريـمة لوجدنا أّن: سألك عبادي.فإذا عدنا للحالة األوىل: و  

مبين على الفتح / الكاف: ضمري متصل يف مـحل نصب مفعول به / عبادي:  سأل: فعل ما ٍ   
 فاعل مرفوع.

 كان إعراب الـمثال كاآلتـي: فأّما يف احلالة الثانية: 

 مقدم / الديُن: فاعل مرفوع مؤخر. / الناَس: مفعول به هّذب: فعل ما ٍ   

ل مؤخر وهو م / معلُم: فاع/ التلميَذ: مفعول به مقد لحالة الثالثة: ف"كافأ": فعل ما ٍ لنصل ل
 حل جر مضاف إليه.مـاهلاء ضمري متصل يف مضاف و 

                                                             

 1- رحاب شاهد مـحمد الـحوامدة: امليسر يف قواعد اللغة العربية، ص 544.
 2- سورة البقرة/ 581.

 3- ينظر: أمحد الـهاشـمي، القواعد األساسية للغة العربـية، دار الفكر، بـريوت، )د.ط(، )د.ت(، ص 558.



 

33 
 

 

 جواز الترتيب بين الفاعل والمفعول: -ج

فيها واحد   احلاالت السابقة، اليت يـجبيـجوز تقدم الفاعل على الـمفعول وتأخره عنه فـي غري    
منهما، نـحو: ركب الـموجة االنتهازيون، فبإمكاننا القول: ركب االنتهازيون الـموجة، فهذه خاصية 
من خصائص اللغة العربية؛ أي أنّـها مرنة تقبل التقديـم والتأخري فـي رتب أركان الـجملة مع 

نصوص لغوية كثرية يف هذا الـجانب، إضافة إىل الـجمل لقد وردت لى الـمعنـى الـمراد، و الـحفاظ ع
 التـي نـتـكلم بـها فـي حـياتـنا اليـوميـة منها ما يلـي:

 *تقدم الـمفعول عن الفاعل: يقول جريـر فـي مدحه لـ"عمر بن العزيز":  

 .ى علـى قدرٍ وسَ مُ  هُ بَّ ا     كـما أتـى رَ أو كانت له قدرً  جاء الـخالفةَ 

 .1مفعول به مـقدم علـى فاعله / و)موسـى( فاعل مؤخرفـ)رّب(: 

 *تقدم الفاعل عن الـمفعول: ومن أمثلة ذلك يف كالمنا كثرية نذكر منها:

 شرح األستاذ الّدرس. -    

 قرأ خالد  الصحيفة. -    

 ركب الـمسافرون الـحافلة. -    

 أخره، حيث يـمكن القول:ز تاهذه األمثلة تقدم الفاعل عن الـمفعول مع جو  والـمالحظ يف

 شرح الدرَس األستاُذ. -    

 قرأ الصحيفَة خالد . -    

                                                             

 1- ينظر: علي أبو املكارم، اجلملة الفعلية، ص 88.
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 .1ركب احلافلَة الـمسافرون  -    

حقيقة التـرتيب يف الـجملة الفعلية بو  الفاعل واملفعول، هي أن يتقّدم الفاعل عن الـمفعول وهو     
-سبقيـما وهذا ما تـناولناه ف-ول عن الفاعلاألصل، إالّ أننا قد نـتعر  لـحاالت يتقدم فيها الـمفع

وجوبًا أو جوازًا، ومنه فـتقدم الفاعل أو الـمفعول أو تأخرهـما، يعود إلـى أحد األغرا  البالغية   تقدًما
 .ا سنتناوله فيما سيأيت من الكالمكالتخصيص أو التشويـق أو التـفا ل بـما ُقّدم وهذا م

 والـمفعول:الترتيب بين الفعل  -3-3

لو عدنا بالقليل إىل الوراء لوجدنا أّن الـمفعول به هو: الذي يقع عليه فعل الفاعل، وال يكون     
 .2نـحو: قرأ زيد  الكتاب إالّ يف مجلة كان فعلها متعٍد بنفسه،

فاعل وإذا الا الفعل و فالـمفعول به هو أحد مكمالت الـجملة الفعلية، إضافة إلـى عمدتـها وهـم    
عدنا إلـى رتبتـه يف الكالم نـجده يأتـي بعدهـما، لكن هذا ال يـمنع من وجود حاالت وجب فيها 

ة إىل ، أو على كليهما أي الفعل والفاعل معا، إضاففاعل وهذا ما تطرقنا له فيما سبقتقديـمه عن ال
 متنع فيها تقديـمه عنهما، وهذا ما سنوضحه فيما سيأتـي:يُـذلك هناك حاالت 

 أ_ وجوب تقدم الـمفعول به على الفعل: 

 وجب تقديـم الـمفعول به على الفعل يف الـمواضع اآلتية:   

"أي" كان ن اسم استفهام، أو اسم شرط، أوإذا كان الـمفعول به: ضمريًا منفصالً، أو كا -5
 .3الشرطية

 

                                                             

 1- ينظر: املرجع السابق، ص 88.
 2- مـحمود مطرجي: يف الـنحو وتطـبيقاتـه، ص 481.

 3- سليمان فـيا : الـنـحو الـعصري، مركز األهرام، )د.ب(، )د.ط(، )د.ت(، ص 544- 544.
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 و إليك األمثلة والتحليل:

 نوع الـمفعول به الفاعل   الفعل الـمفعول به الـمقدم  الـجملة الفعلية
 ضميـر منفصل    نـحن   نعبد    إيـــــــاك         إياك نعبد -
ــــــاذا         ماذا تفعل؟ -  اسم استفهام    أنت   تفعل    مـــ

 اسم استفهام    التاء   قرأ    كم           كم كتابًا قرأت؟  -

 اسم شرط    أنت   ُتكرمْ     من          من ُتكرْم ُيكرْمكَ  -

 اسم شرط    أنت   تقرأُ     أيَّ           أيَّ كتاٍب تقرأُ أقرأُ  -

   ، نـحو قـولـه تـعالـى: 1أن يكون معمواًل لـجواب )أما( وال فاصل بـينهما وبـيـن الـجواب غيـره -4

 . 2﴾ َتْقَهْر َفَلا اْلَيت يَم َفَأمَِّا ﴿

 اسم استفهام، نـحو: ابن أّيهم رأيَت؟إذا كان مضافًا إىل  -4

 .3إذا كان مضافا إىل اسم الشرط، نـحو: ابن من لقيت فأكرمه -3

 امتناع تقدم الـمفعول على الفعل: -ب

 يـمتنع تقّدم الـمفعول على الفعل يف بعض الـحاالت نذكر منها:

 ُتْحُصوُه ْنَل َأْن َعل َم ﴿إذا كان الـمفعول به مصدرًا مؤواًل من أن ومعموليها، نـحو قوله تعالـى:  -5

 .4﴾َعَلْيُكْم َفَتاَب

 إذا كان عامله فعل تعجب، نـحو: ما أجـمَل الـمنظر! -4

                                                             

 1- سعـيد األفغانـي: الـمـوجز يف قـواعـد الـلغة العربــيـة، ص 444.
 2- سورة الضحـى/ 8.

 3- عبد الـهادي الفضلى: مـخــتصر الـنـحو، دار الشروق، جـّدة، )د.ط(، 5881م، ص 545.
 4- سورة الـمزمل/ من اآلية 41.
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 إذا كان عامله صلة حرف مصدري، نـحو: عحبُت من أن أخذت الكتاب. -4

 فعالً مضارًعا مـجزوًما، نـحو: لـم تشرب الـماء.إذا كان عامله  -3

 إذا كان عامله فعالً منصوبًا بـ)لن(، نـحو: لن أضرب خالًدا. -1

 إذا كان عامله مؤكًدا بالنون، نـحو: إقرأَن الكتاَب. -1

 1إذا خيف التباسه بالفاعل، نـحو: حّدث موسى عيسى -1

 جواز التـرتيب بيـن الفعل و الـمفعول: -ج

يـجــوز تـقدم الــمفعــــول به على الفعل، كــما يــجوز تأخره عنه يف غــيــر الـحــــــاالت الــيت يــجب      
 لفـيها واحد منهما... وإذا كان تقدم الـمفعول جائــزًا نـحـويًا، فإنّه ينبغي أن يُراعى أنه خالف األص

ـم أن يكـــون هنالك غر  بالغي يهدف التقديالذي يقع فيه بعد الفاعل، ومن ثـم إذا تقّدم وجـب 
 .2إلـى تـحقيقه

 

 

 

 

 

 

                                                             

 1- عبد الـهادي الـفضلي: الـمرجع نفسه، ص 545-541.
 2- على أبوالـمكارم: الـجملة الفعلية، ص 514.
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 األغراض البالغية للتقديم والتأخير في الـجملة العربية -  
من الـمعلوم أّن األلفاظ قوالب الـمعانـي، فيجب أن يكون ترتيبها الوضعي حسب ترتيبها      

الطبيعي، ومن البوّ  أّن رتبة الـمسند إليه التقديـم؛ ألنه الـمحكوم عليه، ورتبة الـمسند التأخري إذ هو 
ال يـمنع . إاّل أّن هذا 1ي الـرتبةتوابع تـأتـي تـالية لـهمـا فــما فـهو مـتعلقـات و الـمحكوم به، وما عداه
تقدم الـمسند، وذلك العتبارات وأغرا  بالغية مـختلفة، نذكر منها ما من تأخر الـمسند إليه و 

 سيأتـي: 

 تقديـم و تأخيـر الـمسند إلـيه: -5
 تقديم الـمسند إليه: -1-1

مرجعه إىل فيه التقديـم ف تقديـم الـمسند إليه هو األصل وال مقتضى للعدول. أّما كون األصل_     
أّن مدلوله هو الذات الـمحكوم عليها، والـمسند هو الوصف الـمحكوم به؛ أي إنّه مطلوب للمسند 

 مقدًما، ألّن تقديـمه هو األصل(( مـحمد  ))جئَت بالـمسند إليه  رسول اهلل. إليه...كقولك: مـحمد  
 .2هذلك أنه هو الـمحكوم عليه بالرسالة وينبغي تقديـم ذكر 

 _ تـمكن الـخبـر فـي ذهن السامع: ألّن فـي الـمبتدأ تشويًقا إليه كقول الـمعري:   

 والـذي حــارت الـبـريـة فــيـه    حيوان مستحدث من جماد                

 تقدم الـمسند إليه هنا هو اسم الـموصول، ألّن صلته تشوق النفس وتـثـيـر فضولـها إىل معرفة الـمسند
 صل يف النفس بعد التشويق إليه أوقع فيها وأمكن منها.الـحاو 

                                                             

 1- أحـمد الـهاشـمي: جواهر البالغة فـي الـمعاين و البيان والبديع، الـمكـتبة العصريـة، بـيـروت، ط:4 ، 4111م، ص 544.
م، 5884مفتوحة، )د.ط(، ـجامعة الـبديع(، الـال -يانـبـال -معاينـة )الـالعـاكويب و على سعد الشتيوي: الكافـي فـي علوم البالغة العربي عيـسى -2

.543-544ص  
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_ تعجيل الـمسرّة أو الـمساءة بالـمسند إليه الـمتقدم، نـحو: السعد يف دارك، نـحو: النجاح نلته    
 .1أو الرسوب أصابك

_ التخصيص: ومعىن التخصيص تقليل االشرتاك الـحاصل يف النكرات، نـحو: مررُت برجٍل   
ـر بالغي لتقديـم الـمسند إليه، هو أنه قد يقّدم ليفيد تـخصيصه بالـخب والتخصيص كغر ، 2طويل

؛ أي لـم أقله وهو مقول 3الفعلي، بشرط أن يكون مسبوقًا بـحرف نـفي، نـحو: ما أنا قلُت هذا
 لغريي، فأنت تنفي وقوَع الـمقول منَك ولكنك ال تنفـي وقوعه مع غريَك.

قال: ما أنا قلُت هذا وال غريي ألّن مفهوم )ما أنا قلت( أنه مقول للغري ولـهذا ال يصح أن يُ     
 .وإيــجـابًا)وال غريي( أنّه غري مقول للغري فيحصل بذلك التناقض سلًبا 

وإذا لـم ُيسبق الـمسند إليه نفـي كـان تـقديـمه مـحتماًل لتخصيص الـحكم به أو تقويته إذا كان     
 .4نت ال تبخلالـمسند فعالً، نـحو: أ

 _ تعجيل التلذذ بذكره، كقول جـميل:   

 باهلل يـا ظبـيـات الـقـاع قـلـن لـنـا    ليالي منكّن، أم ليلى من البشر                 

 مكة الـمكرمة عاصمة ديار)) و((، مـحمد  نبينا))و (( اهلل غايتنا))_ تعجيل التربك به، كقولك: 
 .5((اإلسالم

 .6﴾ َنْوٌم َوَلا س َنٌة َتْأُخُذُه َلا :﴿الرتتيب الوجودي، نـحو مراعاة_    

                                                             

 1- عبده عبد العزيز قلقيلة: الـبالغة االصطالحية، دار الفكر العريب، الـقاهرة، ط:4، 5884م، ص 413.
 2- فاضل صالـح الـسامرائي، معانـي النـحو، دار الفكر، عمان، ط:5، ج:4، 4111م، ص 585.

 3- عبد العزيز عـتيق، يف البالغة العربـية علم الـمعاين-الـبـيان-الـبديع، دار النهضة العربـية، بـيـروت، ط:5، 4118م، ص 548.
 4- عبد الـلطـيف شريـفـي وزبيـر دراقي، اإلحاطة يف علوم البالغة، ديوان الـمطبوعات الـجامعية، الـجزائر، )د.ط(، 4113م، ص 14.

 5- عيـسـى على العـاكوبـي وعلى سعد الـشـتوي: الكايف يف علوم البالغة، ص 541.
 6- سورة الـبـقرة/ 411.
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 _ كون الـمتقدم مـحّط اإلنكار والغرابة، كقوله:   

 .1تحاول وصل الغانيات الكواعب     المشيب الـمنقضي في الذوائبِ  أبعدَ 

 الـمسند إليه: تأخير-1-2

يؤخر الـمسند إليه إن اقتضى الـمقام تقديـم الـمسند، كما سيجيء، وال نلتمس دواعي للتقديـم  
 .2والتأخري إالّ إذا كان االستعمال يبيح كليهما

 :وتأخير الـمسند تقديم-2

إذا كان هناك حاالت تستدعـي تقديـم الـمسند إليه على الـمسند فإّن من الـمؤكد وجود حاالت 
تقديـم الـمسند على الـمسند إليه، وذلك ألغرا  بالغية وجب ذكرها، وهذا ما سنتناوله تستدعي 

 فيما سيأتـي:

 الـمسند:  تقديم-2-1

 من بو  األغرا  البالغية اليت تستدعي تقديـم الـمسند ما يلي:

 .((تـميمي  أنا))_ تـخصيص الـمسند الـمتقدم بالـمسند إليه الـمتأخر، نـحو:   

 وقول الشاعر:    

 .3ولألعداء مالرضينا قسمة الـجّبار فينا    لنا علم 

 .فالـمالحظ فـي هذا البيت هو: تقديـم الـمسند لغر  تـخصيصه بالـمسند إليه

فة التنبيه على الـخربية: من مقتضيات تقديـم الـمسند التنبيه على أنه خرب، حىت ال يلتبس بالص_     
الصفة متقاربان، وإنّـما يُفرق بينهما باعتبارات معنوية، فالذي يصلح أن وبيان ذلك أّن الـخرب و 

                                                             

 1- أحـمـد الـهاشـمـي، جـواهر الـبالغة فـي الـمعانـي والــبـيان والـبديع، ص 541.
 2- الـمرجع نفسه، ص 541.

 3- عـبده عـبد العزيز قـلقيلة: الـبالغة االصطالحية، ص 411.
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يكون صفة قد يصلح ليكون خربًا...إاّل أّن الـخرب أقوى من الصفة يف داللته، ألّن الـخرب ركن  يف 
 الـجملة، ومن ذلك قول أبـي بكر بن النصاح:

 .1له همم ال منتهى لكبارها    وهّمته الصغرى أجّل من الدهر

 التشويق للمتأخر: إذا كان فـي الـمتقدم ما يشوق لذكره كتقديـم الـمسند يف قول الشاعر: -   

 خير الصنائع في األنام صنيعة    تنمو بـحاملها عن اإلذالل                       

 التفا ل، كـما تقول للمريض: يف عافية أنت. -    

 الـمساءة، كقول الـمتنيب:  -   

 .2من نكِد الدنيا على الحّر أن يرى    عدًوا له ما من صداقته بدُّ 

        اء، نـحو: هلل َدّرك، وعظيم  أنترّحم أو الدعـتعجب أو التعظيم أو الـمدح أو الذم أو التـال -    
 .3بئس الرجل خليل، وفقري  أبوك ومبارك  وصولك بالسالمةعيم سعد ، و يا اهلل، ونعم الز 

 تأخير الـمسند:-2-2 

وما " يؤخر الـمسند إذا كان تقديـم الـمسند إليه أهم منه، وهذا ما يؤكده السكاكي حو  قال:   
كون احلكم بالـحالة الـمقتضية لتأخري الـمسند فهي: إذا كان ذكر الـمسند إليه أهم، وإياك أن تظن 

والسكاكي فـي  .4على املسند إليه مطلوبًا استجاب صدر الكالم له، فليس هو هناك فال تغفل"
هذه العبارة الـمختصرة ينهى إلينا أّن ثـمة علاًل بالغية لتقديـم الـمسند إليه على الـمسند، ويـمضي 

.5ه تقديـمهفيحذر من الظن بأّن كون الـمسند إليه مطلوبًا للحكم عليه مستوجب وحد

                                                             

 1- فضل حسن عـّباس: الـبالغة فـنونـها وأفـنانـها، دار الـفرقان، األردن، )د.ط(، )د.ت(، ص 445.
 2- أحـمد الـهاشـمـي: جواهر البالغة، ص 541.

 3- الـمرجع نـفسه، ص 541.
 4- السكاكي: مـفتاح العلوم، دار الكتب العلمية، بـيـروت، ط:5، 5884م، ص 458.

 5- عبده عبد العزيز قلقيلة: البالغة االصطالحية، ص 451.



 

 

 

 
 

 الفصل الثاني
ارات من في مخت -االسمية و الفعلية -الترتيب وأحكامه في الجملة 

 " زكريّا ديوان " اللهب المقدس " لـلشاعر" مفدى
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 ازكري مفدي" التعريف بالشاعر:* 

 سلـيمان، لقبه الشيخ )أو آل الشيخ(، من بنـيوهو زكريا بن سليمان بن يـحي بن الشيخ احلاج 
يزقن بوادي ميزاب وكان جّده من شيوخ الـمدينة، تضاربت اآلراء حول تاريخ ميالده، لكن الـمتفق 

 .                             1م6091ه/سنة 6235عليه هو: جـمادى األول من سنة 

من جامع الزيتونة، كان طموًحا كارًها تلقى تعليمه بـمسقط رأسه ثـم بـمدارس تونس وتـخرج 
م وخّلف 6035، تزوج زكريا سنه أهله و أحبابه و عروبته وإسالمهاالستعمار، مـحًبا لوطنه العريب و 

 ولًد وابنتو .                                                                               

ر مل النضج يف تـجربته الذاتية، وخالصة سجنه هذا الشعأّما عن سجنه وشعره فيه فهما أبرز عوا
هامشها أنه  كتب يف ،ثائر" هي" أنادس"، فآخر قصيدة له الكثري ومعظمه يف ديوان "اللهب الـمق

 .                                                     2فّر من السجن مّتجها إىل الـمغرب األقصى

ألدب العريب احلديث بأنّه شاعر الـمغرب العريب اإلسالمي الكبري، لكنه  عرف مفدى زكريّا يف ا    
 كان ناثرًا جاًدا، فكتب عّدة مـحاضرات يف تونس والـمغرب ويف الـمشرق العريب وإن مل تظهر هذه 

 اإلخوانية عدد موفور، وله من اآلثار املتداولة ما يلي:     ثرية، وله من الرسائل العائلية و اآلثار الن

 ديوان اللهب املقدس )أفرده للثورة اجلزائرية(.                                                 -    

 ديوان حتت ظالل الزيتون )أفرده لتونس(.                                                   -    

 .                                              3إلياذة اجلزائر )نظم إلجناد وأمـجاد اجلزائر( -    

                                                             

1- مـقران فـصيح: الـبناء اللغوي لـشعر الـسجون )عند مفدى زكريا و أحـمد الصافـي الـنجفي(، مـؤسسة بونـه للـبحوث والـدراسات، عنابة، ط:6  
.36م، ص 3991  

 2- ينظر: الـمرجع نفسه، ص )36-33(.
 3- الـمرجع نفسه، ص 36.
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 تـمهيد:  

بعد أن تعرفنا على الـجملة العربـية بنوعيها باعتبار الصدارة، والتـي توصلنا إىل أنّـها تـنقسم إىل جـملة 
إضافة إىل التعرف على أركان كل منهما  -وهذا عند معظم نـحاتنا األوائل–اسـمية وأخرى فعلية 

ديـم األغرا  والدواعي اليت أدت إىل التق فـي كل منهما، إال أنّنا لـم ننستـرتيب وأحكامه وظاهرة ال
   والتأخري يف الـجملة العربية بنوعيها، لننتقل بعد ذلك إىل الرتتيب وأحكامه يف الـجملة )االسـمية 

ا" من ديوانه "اللهب ريّ و الفعلية( فيما وقع عليه االختيار من قصائد شاعر الثورة الـجزائرية "مفدى زك
 الـمقدس".                                                                        

 ومنه وقع اختيارنا على ثالثة قصائٍد وهي كاآلتـي:   

 قصيدة "وتعطلت لغة الكالم". -    

 قصيدة "وقال اهلل". -    

 قصيدة "رسالة الشعر فـي الدنيا مقدسة".        -    

 الترتيب وأحكامه في قصيدة "وتعطلت لغة الكالم"أنماط -        
نـتيجة اطالعنا على قصيدة "وتعطلت لغة الكالم" الحظنا أّن تـرتيب الـجملة قد اختّل فـي البعض   

 هـذا ما أدى بـنا إىل دراسة ظاهرة الرتتيبو  نـها وتأخيـر اآلخر فـيها،منها، وذلك بـتقديـم أحد أركا
 وحكمه يف جـملها، سواًء كانت اسـمية أو فعلية.                                         

 :الـترتـيب وحكمه في الـجملة االسـمية -1

حق أ إّن الـجملة االسـمية هي ما تصدرها اسم وهذا ما عرفـناه مسبًقا؛ أي أّن الـمسند إليه      
وذلك إّما وجوبًا أو جوازًا، إاّل أننا نـجد يف بعض الـحاالت  –الـجملة االسـمية  –بالصدارة فيها 

وهذا ما أدى بنا إىل البحث يف ثنايا هذه القصيدة وذلك بإحصاء بعض  وجوب تقدم الـمسند فيها،
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أحكامه يف الـجملة االسـمية يف قصيدة "وتعطلت لغة الكالم"، و  النماذج إلثـبات ظاهرة الـتـرتيب
 وهذا ما سنوضحه يف الـجداول اآلتية:          

 الـحكم ترتيب الجملة الـمثــــــــــــــال

 الكون باح. -
 الكون يقعد حولـها. -
 الزرع أخرج يف اجلزائر شطأه. -
 األم يُهتك عرضها. -
 القوم ضاع صوابـهم. -
 حقوقنا اعرتفوا بـها. -
 رسالة صاغ الشهيد بيانـها. -
 القلب باألنّــات يُقطع بـحرها. -
 

 مبتدأ + خرب )ج.ف( -
 
 
 
 
 
 
 
 

            
 وجوب 

 
 حفظ    
 
 الرتبة    
 
 بتأخر 

 
 الـخبر

 عّز الـمكاتب يف احلياة كتائُب. -
 خري الـمحافل فـي الـمحافل جحافل . -
 البيان فصيحة .لغة القنابل فـي  -
 الشعب أنت ُرغامه. -
 أنِت رجا نا. -
 النار أصدق لـهجًة. -
 

 (مـبتدأ + خرب )ج.إ -
 
 
 

 

 الـحكم   ترتيب الجملة الـمثال  

 أنِت شهادة.-
 هم حرروا الـميثاق. -

وجوب  مبتدأ)ضمري( + خرب -
 حفظ الرتبة

بتأخر 
 الـخبر



 

44 
 

 الـحكم ترتيب الـجملة الـمثـــــــــال  

 لوافر النريان خيـر لوافِح. -
 روائح البارود مسك نوافح. -
 الرصاص فطام. -
 صحرا نا فوارة. -
 لك يف الـجزائر حرمة . -
- .  يف الـمغريب العربـي عرق  نابض 
 عليك يا أمم السالم سال. -
 
 

 جواز   مبتدأ + خرب-
 

 التقديم 
 

 والتأخير 
 في الجملة

 من خالل ما تقّدم يف اجلداول السابقة يـمكننا استخالص ما يلي:   

* أّن الـجملة االسـمية يف قصيدة "وتعطلت لغة الكالم" قد خرجت على ترتيبها األصلي يف بعض 
 الـمواضع.

 * أّن صور الـخرب يف الـجملة االسـمية تـختلف بو  ثالث حاالت هي:

 مفرد. -    

 لية(.جـملة )امسية/ فع -    

 شبه جـملة. -    

 * أّن الـمبتدأ جاء يف صور مـختلفة نذكر منها: اسم صريح، ضمري.

 *أّن داللة الـخرب يف اجلملة االسـمية تـختلف من موضع إىل آخر بو  الثبات أو التغيري والتجدد.

 الثبات: إذا جاء الـخبـر جـملة فعلية. -    

 التجدد )التغري(: إذا جاء الـخرب جـملة اسـمية. -    
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 * أّن الغالب يف هذه القصيدة هي الـجملة االسـمية اليت يأتـي خبـرها فـي صورة جـملة اسـمية.

 * غياب بعض صور الـمبتدأ والـخرب وبعض األحكام اليت كنا قد تناولناها يف الـجانب النظري.

 لفعلية:الترتيب وحكمه في الـجملة ا -2

ة إىل ففاعل وهـما عمدة الكالم فيها إضافعلية هـي التـي تـتكون من فعل و إذا كانت الـجملة ال   
؛ إما أن تكون مفعوال به أو ما يساويه من املفاعيل أو تكون شبه جـملة الـمكمالت إلتـمام معناها

وري أن ال أنّه ليس من الضر وهذا ما توصلنا إليه فيما سبق من الكالم عن أركان الـجملة الفعلية، إ
نه فأنـماط مالـمكمالت األخرى يف آخر الـجملة. و يكون ترتيب الـجملة الفعلية فعل ثـم فاعل لتأتـي 

 الـجملة الفعلية تـتـعدد نذكر منها:                                        

 الفعل + الـمرفوع. -    

 الفعل + الـمرفوع + الـمكمالت. -    

 الفعل + الـمكمالت + الـمرفوع.  -    

 نـحو: الـمرفوع،يها الـمكمالت عن كل من الفعل و كما قد نـجد حاالت أخرى تـتقدم ف

 الـمكمالت + الفعل + الـمرفوع. -    

 الـمكمالت + الـمرفوع + الفعل. -    

 نـحو: –الفعل والـمكمالت  –إضافة إىل ذلك قد يتقدم الـمرفوع عن كليهما 

 الـمرفوع + الفعل. -    

 الـمرفوع + الفعل + الـمكمالت. -    

 الـمرفوع + الـمكمالت + الفعل. -    
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إال أّن هذه الـحاالت األخيـرة قد اختلف فيها نـحاة البصرة والكوفة؛ فنحاة البصرة يعتبـرون أّن    
 ه فاعل مقّدم.الـمرفوع الـمقدم عن الفعل هو مبتدأ، أّما نـحاة الكوفة فهم يرون أنّ 

وذكر  "وتعطلت لغة الكالم" وتوضيح فكرة الـتـرتيب لذلك وجب علينا التجول بيـن أبيات قصيدة
 حكمه يف جـملها الفعلية، إضافة إىل ر ية األنـماط اليت بُنيت عليها هذه اجلملة.                  

 ة يف اجلداول اآلتية:الـممثلباختيار بعض الـجمل من القصيدة  وللتوضيح أكثر قمنا    

 الـحكم   مط    ــنـال               الـــــــــــالـمث  

 نطق الرصاص.-
 يُـباُح كالُم. -
 قضى الزمان.  -
 قالت األيام. -
 غنْت الوجوُه. -
 خّرت األصناُم. -
 رُفض ختاُم. -
 تنطُق األفالُم. -
 تشهُد األكواُن. -
 تتحكم األرقاُم. -

 وجوب فعل + مرفوع.-
 
 تقدم
 
 الفعل
 
 عن
 

 الفاعل
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 الحكم الـنـــمــــط الــمــثــــــــــــــــال            

 حّرروا الـميثاَق. -
 أثاَرَها. -
 حباهم. -
 أسكرتكم. -
 أبشمتكم. -

 وجـوب فعل+فاعل)ضمري(+الـمكمالت.-
 تقديـم
 الفاعل
 على

 الـمفعول

 
 

   

 الـحكم   الــنمـــــــط الــمثــــــــــــــــال

 غدا لـها يف الـحاقدين غماُم. - 
 هّب إىل الـحصاد كراُم. -
 زّكت به يف الـمحنة األعواُم. -
 سـما بـهم يف الطامـحو  مراُم. -
 تشابك عندها األرحاُم. -
 زّكا بـها يف الـخالدين عصاُم. -
 هفت به لـحماكم األحالُم. -
 

 .+ فاعلالـمكمالت فعل+-
 
 
 
 
 
 

 جواز
 

 الترتيب
 
 بين
 

 الفاعل
 

  والمكمالت
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ُتسَعُق عندها األحالُم.-
 رُِفَعْت على وحداتـها األغالُم.-

 نائب فاعل. الـمكمالت+ فعل+-
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الـجداول السابقة، تعددت صورها واختلفت أنـماطها ما بو  التـرتيب * هي الـجملة الفعلية يف 

األصلي ألركانـها أو التقديـم والتأخيـر فيما بينهم، لتشمل وتبىن يف أغلب جـمل القصيدة على 
 األنـماط اآلتية:

 مرفوع. فعل+ -  

 فاعل )ضمري(+الـمكمالت. فعل+ -  

 الـمكمالت. + مرفوع )فاعل/ نائب فاعل( فعل+ -  

 فاعل. الـمكمالت+ فعل+ -  

 نائب فاعل.                                                    الـمكمالت+ فعل+ -  

*الـمالحظ فـي الـجمل واألنـماط السابقة أّن التـرتيب فيها لـم يـخـتل بو  الفعل والفاعل؛ أي أنه مل 
 ـيـن الفعل والـمفعول أو مع بقية الـمكمالت، بل كانوال حىت ب يـحدث تقديـم أو تأخيـر بينهما،
 وبقية الـمكمالت )مفعول به/ شبه جـملة(.بو  الـمرفوع )فاعل/نائب فاعل( 

 * بنيت الـجملة الفعلية يف هذه القصيدة أثناء الرتتيب بو  عناصرها على األحكام اآلتية:      

 وجوب تقّدم الفعل على الفاعل )الـمذهب البصري(. -

 الـحكم الــنــمــــــــــــط               الــمـثــــــــــــــــال

 سعت فرنسا للقيامة. -
 النذالة بدعًة.وضعت فرنسا يف  -
 ضاَق الـخناُق على ُدعاِة هزيـمٍة. -
 زعمت فرنسا يف الـمحافل ِضلًة. -

جواز الترتيب بين  فعل + فاعل + مكمالت. -
الفاعل 

 والمكمالت

 ُذبِـحْت أجنحُتها. -
 يـُْهَتُك ِعرُضها. -

وجوب الترتيب في  مكمالت. فاعل+ نائب فعل+-
 الجملة
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 وجوب تقديـم الفاعل على الـمفعول. -  

 جواز الرتتيب بو  الفاعل والـمكمالت. -  

 وجوب الرتتيب بو  الفعل والفاعل والـمفعول )الـمكمالت(                             -  

 على خالف ،*إذا عدنا إىل القصيدة لوجدنا أّن هناك بعض الـجمل التـي نعتبـرها نـحن جـمالً اسـمـية
 فعلية قد تقّدم فاعلها، مثل قول الشاعر: الكوفة؛ على أساس أنّـها جـمـل  ما يراه نـحاة 

 .1الكون باح -        

 .2الشعب شّق إىل اخللود طريقه -        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 1- مفدى زكريّا: اللهب املقّدس، موفم للنشر و التوزيع، اجلزائر، )د.ط(، 3999م، ص 23.
 2- الـمصدر نفسه، ص 26.
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 أنماط الترتيب وأحكامه في قصيدة "وقال اهلل"-
قصيدة نظمها الشاعر بسجن "الربواقية"، مـخلًدا بذلك الذكرى الثالثة للثورة اجلزائرية  "وقال اهلل"  

 .1م6061ثاين(تشرين ال)نوفمبـر يف مهرجان الذكرى الذي أقيم بثورة تونس غرة  وألقيت بالنيــابة

تقديـم   يهاملواضع منها قد حدث ففبعد قراءة هذه القصيدة توصلنا إىل أّن هناك مجال يف بعض ا    
بو  عناصرها، وذلك إّما وجوبًا ألهـمية العنصر الـمقدم أو جوازًا، ومنه كانت نتائج هذه  وتأخيـر  

 الدراسة اجلداول اآلتية اليت سنوضح فيها بعض النماذج من اجلمل يف القصيدة.   

 وأحكامه في الجملة االسـمية: الترتيب-1

 الـحكم   ترتيب الـجملة  الـــــــــالـمث 

 هي نشوى. -
 هي تسعى. -
 هم كّذبوا. -
 نـحن العادلون. -
 نـحن الصادقون. -
 

 مبتدأ)ضمري(+خرب)ج.ا/ف( -
 
 
 
 
 

 وجـــــــــــــــــوب
 

 حـــفـــــــــظ
 

 بةـرتـــــال
 

  الخبرأخر ــــبت
 فمن يـمكر بـها يلقى اخلراب. -
 

 
 مبتدأ)اسم(+خرب)ج.ف( -

 

 

 

                                                             

 1- مفدى زكريّا: اللهب الـمقّدس، ص 29. 
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 الـحكم ترتيب الـجملة الـمثــــــــــــــال

 جواز مبتدأ+خرب)شبه جـملة( - حرب  للكرامة. -
 

 التقديم     
 

 التأخير    
 

في            
 الجملة العربية

- .  مبتدأ+خرب)ج.ا( - مالئُك بالفواتك نازالت 

 يف صحرائنا جّنات عدٍن. -
 يف صحرائنا الكربى كنوز . -
 يف صحرائنا شعر . -
 قمر .فوق سـمائها  -
 تـحت نعالـها استقالُل شعٍب. -

 خرب)شبه مجلة(+مبتدأ -

 مفاد ما تقّدم من الـجمل االسـمية وترتيبها وحكمه فيها يف الـجدولو  السابقـيـن هو أّن:

 ها على األنـماط اآلتية:قصيدة "وقال اهلل" لـم يـخرج بنا  * الـجملة االسـمية يف 

 مبتدأ )ضمري( + خرب )ج.ف/ا(. -     

 مبتدأ )اسم.استفهام/شرط( + خرب )ج.ف(. -     

 ملة(.ـمبتدأ + خرب )شبه ج -     

 خرب )شبه مجلة( + مبتدأ. -     

 مية يف هذه القصيدة هو:ـجملة االسـبناء ال* النمط الغالب يف 

 خرب )شبه مجلة(+مبتدأ. -    

 مبتدأ )ضمري(+خرب )ج. ا/ف(. -    
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* أحكام الرتتيب اليت ُوّظفت يف بناء الـجملة االسـمية يف األمثلة السابقة، واليت احتوت على تقدمي 
 عنصر وتأخري آخر هي:

ــوب حفظ الرتبة بتأخر اخلرب. -      وجــــ

 جواز التقدمي والتأخري بو  أركان اجلملة. -    

 يف هذه القصيدة. الرتبة بتأخر املبتدأ"* غياب حكم "وجوب عكس 

 * صور اخلرب اليت غلبت على اجلمل االمسية يف هذه القصيدة هي:

 مجلة فعلية. -   

 شبه مجلة.   -   
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 الترتيب وحكمة في الجملة الفعلية: -2

سبق وأن عّرفنا بالـجملة الفعلية بأنّـها "الـجملة اليت تبدأ بفعل تام غيـر ناقص وتـتكون من فعل     
وفاعل أو من فعل وفاعل ومفعول به، مثل: ضحك الولد، قام الرجل، سـمع الرجل صوتًا غريًبا 

ي عليها اجلملة ، إضافة إىل ذلك األنـماط اليت تأتـ1خاط اخلياط ثوبًا، صنع خالد  طيارة ورقية"
هذا ما و  ـر آخٍر،الفعلية، حيث الحظنا أّن هناك عّدة حاالت قد يـحدث فيها تقديـم ركٍن وتأخي

ه وذلك بتحليل قصيدة "وقال اهلل" مـحاولو  توضيح بعض الـجمل الفعلية سنحاول الكشف عن
 فيها و األنـماط اليت جاءت عليها، وحكم الرتتيب فيها يف اجلداول اآلتية:     

 الحكم النمط المثال

 أسقطْت الفلوذَج. -
 يـخاُف الّناس. -
 تطِوي يف مراحلها البياَن. -
 ُيالقي يف الـمنظمِة الصعابا. -
 ورثنا النُبَل. -
 نـحـتـرُم الكنيسَة. -
 نـحتـرم الصواِمَع. -
 عّجَل عن معاقلنا انسحابا. -
 داعَب يف السمواِت السحاَب. -
 نريُد لدينا حكًما. -
 نزَّلنا من معاِقِلنا قصورَا. -
 بّلغَنا الرسالَة. -
 جئَنا باخلوارِق. -

 وجوب فعل+فاعل )ضمري(+املكمالت. -
 
 
 تقديم
 
 

 الفاعل
 
 
 على
 
 

 المكمالت

 

                                                             

 1- رحاب شاهد مـحمد الـحوامدة: امليسر يف قواعد اللغة العربية )النحو(، ص 621.
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 الحكم النمط المثال

 دعا التاريخ ليلك. -

 مسع اجمليب نداء شعٍب. -

 هّزت مرمُي العذرآ خنيالً. -

 جرْت الدماُء على إطاٍر. -

 

 فعل+ فاعل+ املكمالت. -

 
 
 
 

 جوز
 التقديم
 والتأخير

 بين
 عناصر
 يدغدُغ حتتها الغنَّاُم نايًا. - الجملة

 
 املكمالت+ فاعل.فعل+  -

 

 الحكم النمط المثال

وجوب تقديم  الـمكمالت )ضمري(+فاعل. فعل+- ُتساجُلُه األغاين. -
المفعول على     

 الفاعل

بعد أن جلنا بو  أبيات قصيدة "وقال اهلل" واستخرجنا بعض النماذج اليت ختدما يف موضوع "الرتتيب 
ا أدى العنصر الرتتيب وحكمه يف اجلملة فعلية خاصة، ممويف هذا  وأحكامه يف اجلملة العربية" عامة،

بنا إىل تسجيلها يف شكل جداول وهذا ما رأيناه فيما سبق، حماولو  بذلك حتديد احلكم والنمط 
 واملثال املوجود يف القصيدة.

ومن خالل اجلداول اليت توصلنا إىل صياغتها ميكننا استنتاج بعض النتائج واملالحظات اليت    
 ح اجلملة الفعلية والنمط الذي جاءت عليه وحكم الرتتيب بو  عناصرها يف النقاط اآلتية:توضّ 

 ماٍط خمتلفة، نذكر منها:ـأّن اجلملة الفعلية بُِنَيت على أن -

 املكمالت. مري(+فاعل )ض * فعل+     
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 املكمالت. فاعل+ * فعل+     

 فاعل. املكمالت+ * فعل+     

 الفعلية اليت كنا قد تناولناها يف اجلانب النظري. غياب بعض أّناط اجلملة -

 حمافظة الشاعر على الرتتيب األصلي للجملة الفعلية يف معظم القصيدة. -

 بناء معظم اجُلمل الفعلية يف هذه القصيدة على ثالثة أحكام يف ترتيب عناصرها وهي كاآليت: -

ا يأيت الفاعل ضمريًا )ظاهرًا أو           * وجوب تقدمي الفاعل على املكمالت: وذلك جنده عندم     
 (.امسترتً 

 * جواز الرتتيب بو  عناصر اجلملة.     

 عل.جده إذا جاء املفعول ضمريًا متصالُ بالفـعلى الفاعل: وهذا نبه مفعول ـم الـ* وجوب تقدي     

 م. فيما سبق من الكال الرتتيب اليت كّنا قد تطرقنا إليها خلو القصيدة من بعض أحكام -
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 أنماط الترتيب وأحكامه في قصيدة "رسالة الشعر في الدنيا مقدسة"-

سواًء كانت –بعد االطالع على قصيدة "رسالة الشعر يف الدنيا مقّدسة" وجدنا أّن الـجملة فيها    
نصٍر أو بتقديـم ع أخذت صورًا وأنـماًط مـختلفة من ناحية التـرتيب؛ وذلك إّما- اسـمية أو فعلية

تأخري آخٍر، كما أنّنا وجدنا بعض أحكام التـرتيب بو  عناصر الـجملة اليت لـم تتوّفر يف جـمل 
واستخراج أهم  ولذلك البّد من تلخيص- خاصة يف ترتيب الـجملة الفعلية–القصيدتيـن السابقتـو  

يـر بو  أّدت إىل التقديـم والتأخ الـجمل اليت تـخدمنا يف هذا الـموضوع، وتوضيح أهم األحكام الـيت
عناصر الـجملة. ومنه كان من الصواب شرح أفكارنا بإتباع طريقة الـجداول لصياغة هذه الدراسة 

 واليت كانت كاآليت:                                                         

 الترتيب وحكمه في الـجملة االسـمية: -1

 الحكم ترتيب الجملة المثال

 الذي قد كان أضنانَا. -
 صاحلُ الدعوات الناُر تنكرُها. -
 النار تنكرُها. -
 الـَحُب يُنقذنا.-
 الـُحُب يَرعانا. -
 ما الذي يصُل األرحام يف َغدُكم؟ -
 الذي باع ُدنياهم. -
 كْم َهِتكنا.  -
 كم َصرعنا بـها.  -

 مبتدأ )اسم(+خرب )ج.ا/ف(. -
 
 
 
 
 
 
 
 

 وجوب
 
 
 حفظ
 
 
 الرتبة
 
 
 بتأخر
 
 الخبر

 
 هي الـمشاعُر َشبَّتَها َلَواِعُجَنا. -
 هي التسابـيُح من بركاِن أطلِسنا. -
 

 
 مبتدأ )ضمري(+خرب )ج(. -
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 الحكم ترتيب الجملة المثال

 كم ليايل باألسـمار حالـمة.  -
 الِشعُر كالوحِي. -
 وشيجُة الشعِر يف الدنيا. -
 الشرُق يف الـحطِب. -
 الضاِد يف األجياِل. حرمةُ  -
 عزُّ العروبِة يف أعطاِف ثَروتَنا. -
 الشعُب يف فلِكها. -

 مبتدأ+خرب )شبه مجلة(. -
 
 
 
 
 
 

 جواز
 
 

 التقديم
 
 

 والتأخير
 
 
 في
 

 الجملة

 يف الـجزائِر أشالء  ممزقة . -
 يف الـمدامِع عطر . -
 يف األنوِ  رنيـن . -
 لّله درُّ أيب. -
 

 مجلة(+مبتدأخرب )شبه  -

من خالل ما تقّدم فـي الـجداول السابقة واليت احتوت على دراسة ظاهرة التـرتيـب وأحكامه فـي    
الـجملة االسـمية من قصيدة " رسالة الشعر يف الدنيا مقدسة"، توصلنا إىل مـجموعة من النتائج 

                              والـمالحظات يـمكن تلخيصها يف النقاط اآلتية:                    

 ثل:م أّن الـجملة االسـمية يف هذه القصيدة أخذت صورًا خمتلفة من ناحية ترتيب عناصرها، - 

 )مجلة اسـمية أو فعلية(. خـرب * مبتدأ )اسم(+     

 * مبتدأ )ضمري(+خرب )ج. ا/ف(.     

 خرب )شبه جـملة(. * مبتدأ+     

 مبتدأ. + * خبـر )شبه جـملة(     

 أّن أحكام الرتتيب يف اجلملة االمسية هلذه القصيدة لـم تـخرج عن الـحكمو  اآلتيــيـن: -



 

58 
 

 * وجوب حفظ الرتبة بتأخر الـخرب.     

 * جواز التقدمي والتأخيـر يف الـجملة.     

خيـر فـي أأّن حكم التـرتيب الغالب فـي الـجملة االسـمية لـهذه القصيدة هو: "جواز التقديـم والـت -
 الـجملة.                                                                                          

غياب الـحكم القائل "وجوب عكس الرتبة بتأخر الـمبتدأ" يف ترتيب الـجملة االسـمية لـهذه  -
                                     القصيدة.                                                     

 الترتيب وحكمه في الـجملة الفعلية: -2

 الحكم النمط المثال

 سل العروبَة. -
 تشعُّ يف الشرِق أنوارًا. -
 آمنُت باهلل. -
 سـَمَــَّيُت قاسيوَن رضوانَا. -
 تنكَّروا للقوايف. -
 يُلقي الرساالَت. -
 يُردُِّد الـحفَل. -
 أعصاَب النجوِم دًما.يَعصُر  -
 َيسََّر للخيـراِت أشقانا. -
 يُهدِهُدهم. -
 ُنطعُم ُشُيوًخا. -
 نغزوا ِحلَف َأطلَسنا. -
 فاصنع جـميالً. -
 
 

 وجوب فعل+فاعل)ضمري(+الـمكمالت. -
 
 
 تقديم
 
 

 الفاعل
 
 على
 
 

 المكمالت
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 الحكم النمط المثال

 صاغها الِشعُر. -
 خانـَها الصحُب. -
 َسادَها العقُل. -

وجوب تقديم  فاعل. الـمكمالت+ فعل+ -
المفعول على     

 الفاعل

 بارَك الِشعُر يف نَاديَك لُقيانَا. -
 َخلََّد الِشعُر يف الدنيا مزُيانَا. -

 الـمكمالت. فاعل+ فعل+ -
 

 جواز
 التقديم
 والتأخير

 بين
 الفاعل

 والـمكمالت

 تتجّلى فيه وِْحَدتُنا. -
 لَنا الَوحُي.َيسُموا  -
 يَرتاُش ِمْن نُبِل َمعناها جناحانا. -
 َيسيُل ِمْن دمِه الـَمسفوِك عطفانا. -

 فاعل. الـمكمالت+ فعل+ -

 حاَن الِقصاُص. -
 

 فاعل. فعل+ -
 

وجوب تقديم 
الفعل على 

 فاعل. الـمكمالت+ فعل+ - سامَها الـِحلُف. - الفاعل

 السابقة مـجموعة من الـمالحظات والنتائج، وهي كاآلتـي:خالصة ما تناولناه يف الـجداول 

صياغة أغلب الـجمل الفعلية يف قصيدة "رسالة الشعر يف الدنيا مقّدسة" على أنـماط الرتتيب  -
 الـمكمالت.                                                         فاعل )ضمري(+ *فعل+ اآلتية:

 فاعل. +املكمالت * فعل+       

 فاعل. * فعل+       

     يـختلف حكم التـرتيب بو  عناصر الـجملة الفعلية من حكم إىل آخر، إاّل أّن ُجلَّ األحكاِم  -
 ال تـخرُج عن األحكام األربعة اآلتية:                                                                 

 * وجوب تقديـم الفاعل على الـمكمالت.     
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 * وجوب تقديـم الـمكمالت على الفاعل.     

 * جواز التـرتيب بيـن الفاعل والـمكمالت.     

 * وجوب تقديـم الفعل على الفاعل )الـمذهب البصري(.     

الـمذهب  نأّن الـحكم األخري "وجوب تقديـم الفعل عن الفاعل" يـختّص بالـمذهب البصري دو  -
 إذا تـقّدم الفاعل على الفعل كان إعرابُه مبتـدأ )الـمذهب البصري(  هالكويف؛ وذلك ألنّ 

 .                                                 امقّدمً  أّما حسب رأي نـحاة الكوفة يُعرب فاعالً 

ّن: التـرتيـب وأحكامه يف الـجملة العربية )االسـمية أو الفعلية( يف القصائد ومنه يـمكنـنا القول إ   
الثالث الـمختارة من ديوان "اللهب الـمقّدس"، قد أخذت صورًا وأشكاالً مـختلفة، إضافة إىل أحكام 

 الرتتيب فيها واليت تعددت بـيـن الوجوب واالمتناع والـجواز.    
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 األغراض البالغية للتقديـم والتأخير في الـمختارات-
سـمية منها أهـمية كبيـرة يف بناء الـجملة العربـية )اال تقديـم والتأخيـر ركيزة أساسية ذاتيُعتبـُر ال

ها بالغة يف إلقاء الـخرب، وذلك إّما بتقديـم الـمسند إليه وتأخيـر الـمسند أو مـمـّا يزيد والفعلية(،
تقديـم الـمسند وتأخيـر الـمسند إليه، إاّل أّن هذا ال يـحدث إال ألغراٍ  بالغية تساعد يف توضيح 
 أو تأكيد الـخبـر، وهذا ما يزيد بناء الـجملِة جـماالً ورونًقا.                                        

 التقديـم بالشاعر "مفدي زكريا" إىلالبحث عن األغرا  والدواعي البالغية اليت أّدت  رتأينالذلك ا   
والتأخيـر بيـن عناصر الـجملة يف القصائد اليت وقع عليها االختيار من ديوان "اللهب الـمقّدس" 

 وكانت خالصة هذه الدراسة الـجداول اآلتية:

 قصيدة "وتعطلت لغة الكالم": -1

 العنصر المقدم الغرض البالغي المثال

 نطق الرصاُص. -
 الزماُن.قضى  -
 جرى القضاُء. -
 جفْت األقالُم. -
 قالت األياُم. -
 لتكتب األقالُم.ف -

 تقديـم الـمسند -   - .التشا م -
 
 

 السيف أصدُق هلجًة. -
 الناُر أصدُق حّجًة. -

 مسند إليهـم الـتقدي - .التخويف والتهديد-
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 العنصر الـمقّدم الغرض البالغي الـمثال

 ضميـرُه.الشعُب أنِت  -
 الـجيُش أنِت ُرغاُمه. -
 الشعُب َشقَّ إىل الـخلوِد طَريَقُه. -
- .  احِلرُب حرب 

 تقديـم الـمسند إليه - .التخصيص-

 تَناثرت تلك الـهياكُل. -
 تَـهاوت األنصاُب. -

 تقديـم الـمسند. - التخصيص. -

 الّزرُع َأخرَج يف الـجزائِر شطأُه. -
 

 تعجيل التلّذذ بذكره. -
 

 تقديـم الـمسند إليه. -

 رسالة  صاغ الشهيُد بيانَـها. -
 القلُب باآلناِت يَقطُع بـحَرها. -
 
 

هو األصل )الذات الـمحكوم  -
 عليها(.

تعّددت األغرا  والدواعي البالغية اليت أّدت إىل ظاهرة التقديـم والتأخيـر يف الـجملة العربـية    
عامة، ويف جـمل قصيدة "وتعطلت لغة الكالم" خاصة، ومنه تطرقنا لدراسة بعض األغرا  اليت 

               استعملها الشاعر يف هذه القصيدة، واليت صغناها الـجدولو  السابقو .              

ومنه يـمكننا تسجيل بعض النتائج والـمالحظات اليت تـّم التوصل إليها من خالل الدراسة السابقة    
 الـُموضحة يف اجلدولو  والـُمتمثِّلة يف النقاط اآلتية:                                       

 ند إليه نذكر ما يلي:األغرا  اليت أدت بالشاعر "مفدي زكريا" إىل تقديـم املس -

 *التفا ل به.     

 *التخصيص.     

 * تعجيل الـمسرّة.     

 * تعجيل التلّذذ بذكره.     
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 األغرا  اليت أّدت إىل تقديـم الـمسند على الـمسند إليه ما يلي: -

 * التشويق للمتأخر.     

 * التفا ل به )الـمسند(.     
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 اهلل":قصيدة "وقال  -2

 العنصر الـمقدم الغرض البالغي الـمثال

 ِكرام  للضيوِف إذا استقاموا. -
- .  مالئُك بالفواتِك نازالت 
 نـحُن الصادقون. -
 نـحن العادلون. -
 

 التخصيص. -
 

 تقديـم الـمسند إليه -

 يف صحرائِنا جّناُت عدٍن. -
 يف صحرائنا الكربى كنوز . -
 

 التفا ل. -
 
 

 دّوَخ الّدنَيا.جهاد  -
 

 تعجيل الـمسرّة. -
 

 للتربّك به. - موسى كان يأمُر بالتآخي. -

 قال اهلل. -
 هّزت مريـُم العذرآ نـخيالً. -
 يُدغدُغ تـحتها الغّناُم نايًا. -
 

 تشويق للمتأخر. -
 
 
 

 تقديـم الـمسند -

 ألفَنا الصدَق. -
 

 التخصيص. -
 

 زّكت وثباتُه. -
 جرجرة الُعجابا.فأنطلق فوق  -

 التفا ل. -

 اللغة بو  أركانـها، فهذه الظاهرة من خصائصِ  أن يـحُصَل يف الـجملِة تقديـم  أو تأخري  من الطبيعي 
 العربية اليت تُـمّيزها عن غيـرها من اللغات.                                                 
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وإذا عدنا إىل القصيدة اليت تـّم دراستها فيما سبق وهي "وقال اهلل"، لوجدنا أّن التقديـَم والتأخرَي    
غية، ومنه عي بالال يـحدُث عشوائًيا، بل وجب على الشاعر أن يلجأ إىل هذه الظاهرة ألغراٍ  ودوا

 السابق ما يلي: من بيـن النتائج الـُمتوصل إليها من خالل الـجدول يـمكننا القول إّن 

م الـمسند إليه يف هذه القصيدة لعدة أغرا  بالغية نذكر منها: -  ُقدِّ

 * التخصيص.     

 * التفا ل.     

 * تعجيل الـمسرّة.     

 تـّم تقديـم الـمسند لألغرا  البالغية اآلتية:  -

 * التشويق للمتأخر )الـمسند إليه(.     

 * تـخصيص الـمسند بالـمسند إليه.     

 * للتفا ل به.     

 غياب بعض األغرا  البالغية اليت تـّم التعريف بـها يف الـجانب النظري، مثل: -

 * مراعاة التـرتيب الوجودي.     

 * تـمكن الـخرب يف ذهن السامع.      

 * كون الـمتقّدم مـحّط اإلنكار والغرابة.     

 الـمساءة. * تعجيل     
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 قصيدة "رسالة الشعر في الّدنيا مقّدسة": -3

 العنصر المقدم الغرض البالغي الـمثال

َها َلَواِعُجَنا. -  هي الـمشاعُر َشبَّتـْ
 هي التسابيُح من أعماِق َمغرِبَِنا. -
 الذي قد كان أضنانا. -
 الذي باع ُدنياُهم ِبُدنيانا. -
 

 تـمكن اخلرب يف ذهن السامع. -
 
 
 
 

 تقديـم الـمسند إليه -

 بـُحتـُريًا طوى األعصار.-
 ثائرًا ذكرَْتُه الساحة. -
 

 التخصيص. -
 
 

 الشعُر طّهَر يف الدنيا سرائرنا. -
 الِشعُر َيّسر للَخرياِت َأشقانا. -
 

 تعجيل التلذذ بذكره. -
 
 

 الـمغرُب الـحرُّ ال ختبو لواعُجُه. -
 

 تعجيل الـمسرّة. -
 

 ماانفَك يف أكبادنا َغدًقا.الـجرُح  -
 

 تعجيل الـمساءة. -
 

 الدعاء. - هلل َدُر أيب. -
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 العنصر الـمقّدم الغرض البالغي الـمثال

 آَمنُت باهلِل. -
 هاجْت موجانَا. -
 َحاَن الِقصاُص. -

 التخصيص. -
 
 

 تقديـم الـمسند  -

 َيْسُموا بنا. -
 سادها العقُل تـَْفكريًا. -
 

 التفا ل. -
 
 

 التشويق للمتأخر. - ما عسى تفَعُل اإلسعاُف َمطمَعًة. -
م لغر  بالغي، فهذا يعين أّن تقديـم الـمسند أيضا ال يـت ن تقديـم الـمسند إليه ال يتم إاّل إذا كا   

إالّ لغر  بالغي، لذلك قمنا بالّتجّول بـو  أبيات قصيدة " رسالة الِشعر يف الّدنيا مقّدسة" لشاعرنا 
الراحل "مفدي زكريا"، واستخرجنا بعض األغرا  البالغية اليت أّدت بالشاعر إىل تقديـم الـمسند 

السابقو   واليت صغناها يف الـجدوليـن مسند، أو تقديـم الـمسند وتأخيـر الـمسند إليه،إليه وتأخيـر الـ
مـحاولو  بذلك تـحديد الغر  البالغي والـمثال الذي يدّل على تقديـم أحد العنصرين )الـمسند أو 

   الـمسند إليه(.                                                                      

 ومنه يـمكننا استخالص بعض النتائج مـما سبق، واليت يـمننا تلخيصها يف النقاط اآلتية:   

 أّن تقديـم الـمسند إليه يف هذه القصيدة ُقّدم لألغرا  البالغية اآلتية: -

 * متكُّن الـخرب يف ذهن السامع.     

 .* التخصيص والدعاء     

 * تعجيل التلذذ بذكر الـمسند إليه قبل الـمسند.     

 * تعجيل الـمساءة أو الـمسرّة.     

 تقديـم الـمسند لغر :* التخصيص -
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 * التفا ل.                          

 * التشويق للـمتأخر.                          

 السابقة.غياب بعض األغرا  اليت كّنا قد تطرقنا لـها يف القصائد  -

 األغرا  البالغية لـ"تقديـم الـمسند إليه" على األغرا  اليت تؤدي إىل تقديـم الـمسند. تغليب -

وخالصة ما تقّدم من الكالم تـحت عنوان "األغرا  البالغية للتقديـم والتأخري يف الـمختارات"    
                                  هو أّن:                                                          

ال أ صائد الثالثالشاعر "مفدي زكريا" قد وّظف مـختلف األغرا  البالغية يف كل من الق -
 وهي:* وتعطلت لغة الكالم.                                                                      

 * وقال اهلل.      

 نيا مقّدسة.* رسالة الشعر يف الد      



 

 
 

 

خـاتـمة
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وع اليت جعلتنا نقف عند بعض الـمحطات الـمختلفة لـموضمكننا القول بعد هذه الرحلة العلمية ـي    
دراسة يف مـختارات من ديوان "اللهب الـمقّدس" لـ"مفدي التـرتيب وأحكامه يف الـجملة العربية، "

ناصره حتاج لدراسة كاملة تشمل كّل عالـجزئيات فيه، تـ ة  ه واسع و متشعبنعتـرف بأنّ ، "زكريا"
وفروعها، إاّل أننا قد حاولنا اإللـمام به والتطّرق لـمعظم أجزائه، ولنا يف ذلك جـملة من النتائج 

 ة:                                                                                            نوجزها يف النقاط اآلتي نا إليها خالل دراستنا لـهذا الـموضوع،واالستنتاجات اليت توصل

الـجملة العربية من أهم املواضيع اليت وجب على الدارس النحوي دراستها والتمعن فيها إضافة  -  
 إىل توضيح أنواعها باعتبار الصدارة إىل: مجلة اسـمية/ جـملة فعلية.                              

منهم فّرق بينهما، و ها مع الكالم ولـم يااختالف نظرة النحاة القدامى للجملة؛ فمنهم من سوّ  -  
 من فّرق بينهما لشروٍط مـختلفة كاإلفادة واإلسناد األصلي.                                     

بار اجلملة وأقسامها باعتآراء الدراسات القديـمة يف حتديد مفهوم  عدم خروج الـمحدثو  عن -  
 .الصدارة

يف  بية )االسـمية/الفعلية( يـحتاج إىل التفصيلدراسة مسألة "الرتبة" وحكمها يف الـجملة العر  -  
 أركانـها وصورها.                                                                              

التـرتيب وأحكامه يف الـجملة االسـمية يرسم وجوب تقديـم الـمسند إليه وتّأخـيـر الـمسند تارة،  -  
 خيـر الـمسند إليه تارة أخرى.                                       أو تقديـم الـمسند وتأ

 صور: يف الـجملة الفعلية جاء يف ثالث التـرتيب -  

 * التـرتيب بيـن الفعل والفاعل.     

 * الرتتيب بيـن الفاعل واملفعول.     

 * الرتتيب بيـن الفعل واملفعول.     

 :)فعل، فاعل، مفعول( ال تـخرج عن الثالث أحكام التـرتيب بو  العناصر -  
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 * الوجوب.     

 * االمتناع.     

 * الـجواز.     

 التـرتيب يف الـجملة العربية ال يتّم إالّ ألغراٍ  بالغية. -  

تعدد األغرا  البالغية اليت أّدت إىل تقديـم الـمسند وتأخري الـمسند إليه أو العكس، نذكر  -   
 منها: التخصيص، التفا ل، تعجيل الـمسرّة أو الـمساءة، التشويق للمتأخر...إخل.                

سالة الشكر يف ، ر التـرتيب يف الـجملة العربية يف الـمختارات" وتعطلت لغة الكالم، وقال اهلل -  
 م يـخرج عن األّناط اآلتية:                                                    ـالدنيا مقدسة" ل

 )شبه جـملة(. ف( أو .ا/ خبـر )ج + * الـجملة االسـمية: مبتدأ )اسم/ ضميـر(     

 مرفوع. فعل+ - * الـجملة الفعلية:     

 الـمكمالت. فاعل+ فعل+ -                        

 مرفوع. الـمكمالت+ فعل+ -                        

 حكم التـرتيب يف الـجملة العربية يف الـمختارات لـم يـخرج عن األحكام اآلتية: -  

 وجوب حفظ الرتبة بتأخر اخلرب. -* يف الـجملة االسـمية:     

 أخيـر بـيـن الـمسند والـمسند إليه.جواز التقديـم والت -                            

 وجوب تقدم الفعل عن الفاعل )الـمذهب البصري(. -* يف الـجملة الفعلية:     

 وجوب تقدم الفاعل على الـمفعول. -                          

 كمالت.ملجواز التـرتيب بيـن الفاعل وا -                          



 

72 
 

 وجوب التـرتيب بيـن العناصر ثالثة. -                         

 م والتأخيـر يف الـجملة العربية يف الـمخـتارات الثالثة هي:األغرا  البالغية للتقديـ -  

 * التشويق للمتأخر.     

 * تعجيل الـمسرة أو الـمساءة.     

 * تعجيل التلذذ بذكر الـمتقدم.     

 * التخصيص.     

 * التفا ل.     

 * الدعاء.     

ّن موضوع التـرتيب وأحكامه يف الـجملة العربية قد يؤدي  خاتـمة الـحديث يـمكننا القول إويف    
بنا إىل طرح إشكال جديد وهو:" كيف يؤثر ترتيب الـجملة العربية على الـمعىن إذا حدث تقديـم 

                                                    وتأخيـر بيـن عناصرها؟".                        



 

 

 

 

 

 

 
 قائمة الـمصادر والمراجع
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 القرآن الكريـم، رواية حفص*       

 :قائمة الـمصادر والـمراجع

 م.5811، 5أنيس، من أسرار اللغة، مكتبة أجنلو املصرية، القاهرة، ط إبراهيم -5

( ان، )د.بحليدري، دار العلم واإلميإبراهيم جابر علي، املستويات األسلوبية يف شعر بلند ا -4
 م.4118، 5ط

 4جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع، املكتبة العصرية، بريوت، ط أمحد اهلامشي، -4
 م.4111

 أمحد اهلامشي، القواعد األساسية للغة العربية، دار الفكر، بريوت، )د.ب(، )د.ت(. -3

-4111، بسكرة، بلقاسم دّفة، حماضرات يف النحو والصرف، جامعة حممد خيضر -1
 م.4111

دليل السالك إىل ألفية ابن مالك، دار املسلم، )د.ب(، )د.ط(  عبد اهلل بن صاحل الفوزان، -1
 .5)د.ت(، ج

 م.4111، 5متام حسان، اخلالصة النحوية، عامل الكتب، )د.ب(، ط -1

اجلوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ت. أمحد ابن الغفور العطار، دار العلم  -8
 م.5883، 4املاليو ، بريوت، ط

حسن منصور الشيخ، اجلملة العربية دراسة يف مفهومها وتقسيماهتا النحوية، املؤسسة العربية  -8
 م.4118، 5، بريوت، طللدراسات

رابح بومعزة، اجلمل والوحدة اإلسنادية الوظيفية يف النحو، دار مؤسسة رسالن، سورية  -51
  م.4118)د.ط(، 
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رحاب شـــاهد حممد احلوامدة، امليســـر يف قواعد اللغة العربية )النحو(، دار صـــفاء، عمان  -55
 م.4118، 5)د.ط(، ج

الكافية، ت. إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بريوت الّرضـي االســرتبادي، شــرح  -54
 ، )د.ت(.5)د.ط(، ج

 سعيد األفغاين، املوجز يف قواعد اللغة العربية، دار الفكر، )د.ب(، )د.ط(، )د.ت(. -54

 سليمان فيا ، النحو العصري، مركز األهرام، )د.ب(، )د.ط(، )د.ت(. -53

 م.5884، 5العلمية، بريوت، ط السكاكي، مفتاح العلوم، دار الكتب -51

 ، )د.ت(.4، ج5سيبويه، الكتاب، ت. عبد السالم حممد هارون، دار اجليل، بريوت، ط -51

 م.4155، 5، دار امليسرة، عمان، طعاطف فضل حممد، مقدمة يف اللسانيات -51

   العربيةهضة البديع، دار الن–البيان-عبد العزيز عتيق، يف البالغة العربية علم املعاين -58
 م.4118، 5بريوت، ط

 .5884، 4القاهرة، طعبده عبد العزيز قلقيلة، البالغة االصطالحية، دار الفكر العريب،  -58

 م.4113، 3عباس املناصرة، أطلس النحو العريب، دار املأمون، عمان، ط -41

 م.4111، 5أبو املكارم، اجلملة االمسية، مؤسسة املختار للنشر، القاهرة، ط علي -45

 م.4111، 5أبو املكارم، اجلملة الفعلية، مؤسسة املختار للنشر، القاهرة، ط علي -44

 على رضا، املختار يف القواعد واالعراب، دار الشرق، سوريا، )د.ط(، )د.ت(.  -44

على عبد الفتاح حمي الشمري، اجلملة اخلربية يف هنج البالغة )دراسة حنوية(، دار الصادر  -43
 م.4154، 5عمان، ط الثقافية،
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 -عيسى على العاكويب وعلى سعد الشتيوي، الكايف يف علوم البالغة العربية )املعاين -41
 م.5884البديع(، اجلامعة املفتوحة، )د.ط(،  -البيان

 ابن فارس، الصاحيب يف فقه اللغة وسنن العرب يف كالمها، ت. مصطفي الشويـمي -41
 م.5814)د.ط(، أ.بدران للطباعة والنشر، بريوت، 

 5فاضل صاحل السامرائي، اجلملة العربية تأليفها وأقسامها، دار الفكر، عمان، ط -41
 م.4114

 م.4111، 4، ج5معاين النحو، دار الفكر، عمان، ط فاضل صاحل السامرائي، -48

 م.4111، 5، مج4أيب الفرّاء، الكّناش يف النحو والصرف، مكتبة اآلداب، القاهرة، ط -48

 فضل حسن عّباس، البالغة فنوهنا وأفناهنا، دار الفرقان، األردن، )د.ط(، )د.ت(. -41

 عبد اللطيف شريفي وزبري دراقي، اإلحاطة يف علوم البالغة، ديوان املطبوعات اجلامعية -45
 م.4113اجلزائر، )د.ط(، 

ادي باب الو ابن مالك األندلسي، ألفية ابن مالك يف النحو والصرف، دار اإلمام مالك،  -44
 م.4118)د.ط(، 

املربّد، املقتضب، ت. حممد عبد اخلالق عظيمة، دار الكتب املصرية، القاهرة، )د.ط(  -44
 م.5883، 5ج

عبد اللطيف وآخرون، النحو األساسي، دار الفكر العريب، القاهرة، )د.ط(  حممد محاسة -43
 م.5881

اهرة ألفية ابن مالك، دار الطالئع، القحممد حمي الدين عبد احلميد، شرح ابن عقيل على  -41
 م.4113)د.ط(، 
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حممود أمحد حنلة، مدخل إىل دراسة اجلملة العربية، دار النهضة العربية، بريوت، )د.ط(  -41
 م.5888

 م.4111، 5حممود مطرجي، يف النحو وتطبيقاته، دار النهضة العربية، بريوت، ط -14

 م.4113،،)مجل(3مكتبة الشروق الدولية، مصر، ط الوسيط،جممع اللغة العربية، املعجم  -84

 م.4111، 4مفدي زكريا، اللهب املقدس، موفم للنشر، عنابة، ط -84

السجون )مفدي زكريا وأمحد الصايف احلنفي(، بونة  مقران فصيح، البناء اللغوي لشعر -31
 م.4118، 5للبحوث والدراسات، اجلزائر، ط

 4العريب )نقد وتوجيه(، دار الرائد العريب، بريوت، طمهدي املخزومي، يف النحو  -53
 م.5881

 (.)مجل( )د.ت، كورنيش النيل، القاهرة، )د.ط(، ابن منظور، لسان العرب، دار املعارف -34

ابن هشام األنصاري، بذل الندى يف نظم قطر الندى وبل الصدى، دار جنيبويه للربجمة  -43
 ، )د.ت(.4القاهرة، ط

 4نصاري، مغين اللبيب عن كتب األعاريب، دار اجليل، بريوت، طابن هشام األ -33
 م.5881

وآخرون، القواعد األساسية يف النحو والصرف، اهليئة العامة لشؤون  يوسف احلمادي -31
 م.5883 املطابع األمريية، القاهرة، )د.ط(،
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 الرسائل الجامعية:

ارث عادل حممد زيود، بناء اجلملة الفعلية بو  النفي واإلثبات يف ســــــــــــــورة "آل عمران" حـ -1    
جامعة النجاح الوطنية، فلســــطو ، نوقشــــت يف: خمطوط رســــالة ماجســــتري، كلية الدراســــات العليا، 

 م.43-18-4118
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79 
 

 فهرس الـموضوعات

 الموضوع الصفحة
 *مقدمة   (د-أ)

 مدخل: مفهوم الـجملة قديـما وحديثا 6
 الـجملة العربية وقضية الـرتبـة الفصل األول: 12
 الـجملة االسمية                                                                 12
 مفهوم الـجملة االسـمية -5 12
 أركان الـجملة االسـمية -4 13
 الـمبتدأ وصوره -4-5 13
 الـخبـر وصوره -4-4 11
 التـرتيب يف الـجملة االسـمية -4 16
 تقديـم الـمبتدأ -4-5 16
 الـخبـرتقديـم  -4-4 11
 الـجملة الفعلية           23
 مفهوم الـجملة الفعلية -5 23
  أركان الـجملة الفعلية -4 24
 أنـماط الـجملة الفعلية -4 26
 الرتتـيب يف الـجملة الفعلية -3 21
 التـرتـيب بيـن الفعل والفاعل -3-5 22
 التـرتـيب بـيـن الفاعل والـمفعول -3-4 22
 التـرتـيب بيـن الفعل والـمفعول -3-4 33
 األغراض البالغية للتقديم والتأخير في الجملة العربية           36
  تقديـم وتأخري الـمسند إليه -5 36
 تقديـم الـمسند إليه -5-5 36
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 تأخري الـمسند إليه -5-4 31
 تقديـم وتأخري الـمسند -4 31
 تقديـم الـمسند -4-5   31
 تأخري الـمسند -4-4 32
مختارات  والفعلية( في الفصل الثاني: الترتيب وأحكامه في الجملة )االسمية 42

 لـ"مفدي زكريا"من ديوان "اللهب المقدس" 
 أنـماط الترتيب وأحكامه في قصيدة "وتعطلت لغة الكالم"            42
 التـرتيب وحكمه يف الـجملة االسـمية -5 42
 يف اجلملة الفعلية الرتتيب وحكمه -4 41
 أنـماط التـرتـيب وأحكامه في قصيدة " وقال اهلل"             15
 التـرتيب وحكمه يف الـجملة االسـمية -5 15
 التـرتـيب وحكمه يف الـجملة الفعلية -4 13
 أنماط الترتيب وأحكامه في قصيدة "رسالة الشعر في الدنيا مقّدسة"            16
 التـرتـيب وحكمه يف الـجملة االسـمية -5 16
 التـرتـيب وحكمه يف الـجملة الفعلية -4 11
 األغراض البالغية للتقديـم والتأخير في الـمختارات            61
 قصيدة "وتعطلت لغة الكالم" -5 61
 قصيدة "وقال اهلل" -4 64
 قصيدة "رسالة الشعر يف الدنيا مقّدسة" -4 66
 خاتمة   05
 قائمة المصادر والـمراجع   04
 فهرس الموضوعات   02
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 ملخص   

عّد مسألة الرتبة يف اجلملة العربية من أهم املوضوعات اليت تناوهلا الدرس النحوي العريب، هذا ما تُ 
ن ديوان خمتارات مدراسة يف الرتتيب وأحكامه يف اجلملة العربية، » أدى بنا إىل دراسة موضوع

يب عناصر اجلملة ترتطبيعة املوضوع فرضت علينا اخلو  يف و  .«املقّدس" لـ: "مفدي زكريا"اللهب "
ديد حاالت ملام جُبلِّ األحكام، وذلك بتحم الرتتيب فيها، حماولو  بذلك اإلبنوعيها مع حتديد حك

ت من الديوان االتقدمي والتأخري إّما وجوبًا أو جوازًا أو امتناًعا يف اجلملة العربية عامة، ويف خمتار 
م والتأخري يف بعض ـخاصة، إضافة إىل حتديد بعض األغرا  البالغية اليت أّدت بالشاعر إىل التقديبـ

 املواضع.

العربية ملة اجل يف وأحكامهمتوصل إليها أّن الشاعر قد نوّع بو  حاالت الرتتيب ـوالنتيجة ال  
 مية والفعلية(.ـ)االس

 

Summary 

The issue of rank in the Arab sentence one of the most important issues 

addressed by the Arab grammar lesson, this is what led us to study the subject 

of «arrangement and its provisions in the Arab sentence, Selections from the 

collection of pomes" sacred flame "for:" Moufdi Zakaria "». The nature of the 

subject imposed on us going into the order of the elements of wholesale both 

types identified with the rule of arrangement we were trying to do so familiarity 

venerate provisions, and by identifying cases of surrender and the delay either 

de jure or passport or an omission in the sentence the Arab public, and in the 

selection of a special court, as well as to identify some of the purposes rhetorical 

that led to the introduction poet and delays in some places. 

  The result reached that the poet has many types of arrangement between 

cases and rulings in Arabic between wholesale (Nominal and actual). 

 


