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 مقدمة:

أمجعني، والصالة والسالم على عبده ورسولو وحبيبو  احلمد هلل رب العادلني، مدبر السماوات

ادلعجزة ادلستمرة على تعاقب السنني وبالسنن  ،وخليلو زلمد أفضل ادلخلوقني، ادلكرم بالقرآن العزيز

 ادلستنرية للمسًتشدين، صلوات اهلل عليو وعلى سائر ادلرسلني وعلى آلو الطيبني.

 أما بعد.

لكرمي خوفا عليو من اديثا جل اىتمامهم على القرآن علماء النحو قدميا وحىت ح لقد صب

نظرا لقداستو الدينية، وعليو نشأت باقي علوم اللغة العربية، وأخذت منو الشواىد اليت والضياع  النحو

إن صح  –ال يأتيها الباطل وال ترمى بالتكلف، مث هنلوا من ادلوروث الشعري متجاوزين يف أحباثهم 

وأنو أعلى  ،للتشريع اإلسالمي ثاين مصدرالشريف رغم مسو مكانتو بوصفو  احلديث النبوي –التعبري 

 .ز وجلمستوى للفصاحة بعد كتاب اهلل ع

دراسة احلديث من جانب حنوي ذلك أننا جند كتبا شىت يف إعراب  على أنو مل يغفل الباحثون

 احلديث، ودراسات حنوية جادة. 

وى إن ىو إال وحي يوحى، يف دراسة فهل ميكن االنطالق من كالم من ال ينطق عن اذل

أكادميية جادة، وما احلاالت النحوية اليت ميكن دراستها؟ وىل ميكن أن حتوي األحاديث الشريفة 

 .؟على مجل ميكن أن حنيط من خالذلا دبوضوع حنوي وبصورة كاملة
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ة ختولنا الوقوف ومن ىذا ادلنطلق، ىل ميكن دراسة األربعني النووية كوهنا مصدرا للحديث دراسة حنوي

 ما األسسو  وما مفهومها عند النحويني العرب ؟على كل صور اجلملة االمسية ووظائفها النحوية؟.

 يف األربعني النووية ؟ىي خصائصها  وما  ؟ ادلعتمدة يف بناءىا

التساؤالت، وللوقوف على ىذه الفرضيات، كان موضوع حبثي موسوما  ىذه لإلجابة على 

 ب: 

  -دراسة نحوية إحصائية –في األربعين النووية  الجملة االسمية

 :إىل وقد اقتضت طبيعة ىذا البحث خطة مت وضعها دبعية األستاذة ادلشرفة حيث ُقسم

  .مقدمة ومدخل وفصلني وخادتة

أما ادلدخل فوقفنا فيو على حياة اإلمام النووي رمحو اهلل بدًء من مولده وطلبو للعلم مع ذكر 

 وثناء العلماء عليو ومكانتو إىل وفاتو رمحو اهلل. أىم مشاخيو ومؤلفاتو

 عند النحاة القدامى مث عند النحاة احملدثني(.اصطالحا )و ا مفهوم اجلملة لغة مث تناولن

 أما الفصل األول فكان بعنوان اجلملة االمسية البسيطة يف األربعني النووية.

 ألربعني النووية.فحمل عنوان: اجلملة االمسية ادلركبة يف ا الفصل الثاينو 

خالل دراسة اجلملة  خبادتة تضمنت رلمل النتائج اليت توصلنا إليها منىذا وختمنا عملنا 

 .االمسية يف األربعني النووية
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حبر علمو متناولة يف موضوع  يف ولعل أىم أسباب ولوج ىذا ادلوضوع نفسي التواقة  للغوص

 ا كان ذلك إال ألمهيتها اخلاصة الوم االمسية، ةحبثي جانبا من جوانب الدرس النحوي أال وىو اجلمل

ألهنا موضوع علم النحو فحسب، بل ألنو ال تفكري دون مجلة، فالفكرة ال تتكون من كلمة واحدة، 

بل البد من كلمتني مسند ومسند إليو ترتبطان بعالقة إسناد، فما بالنا بكالم أفصح العرب زلمد 

جلملة االمسية باعتبارىا أحد نوعي اجلملة العربية اجلهد على صلى اهلل عليو وسلم، وخصصنا العمل وا

 واليت تقابلها اجلملة الفعلية.

كشف بعض القواعد النحوية ادلتعلقة باجلملة االمسية، والوقوف عليها وفهمها فهما وكذا  

 دقيقا.

 ولقد سطرنا دلوضوع حبثنا رلموعة من األىداف ميكن حصرىا يف:

 .يف األربعني النووية ملة االمسيةاكتشاف درجة شيوع اجل -1

 .يف األربعني النووية الًتكيز على مكونات اجلملة االمسية البسيطة منها وادلركبة -2

نقل دراسة النحو من رلال األدلة احملصورة يف القرآن الكرمي والشعر العريب إىل احلديث النبوي  -3

 الشريف.

برز مواضع اجلملة االمسية لنقيم عليها الدراسة لضيق الوقت حاولنا الوقوف على مناذج ألنظرا و 

والتحليل معتمدين على ادلنهج الوصفي التحليلي كونو ادلناسب لدراسة الظواىر اللغوية وحتليلها، 

ىو وارد  مث استخراج القواعد النحوية وفق ما ،وذلك بالنظر إىل كتب النحو وإعراب احلديث النبوي
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قاعدة النحوية مع االستشهاد باحلديث النبوي من األربعني يف خطة البحث، مث قمنا بتوضيح ال

 .حاديث النبوية، والشواىد الشعريةالنووية، دون أن نغفل عن توثيق اآليات القرآنية، واأل

من ادلصادر وادلراجع منها: كتاب سيبويو، وكتاب مغين  ةا على رلموعذولقد استعنا يف حبثنا ى

ومن كتب احملدثني كتاب النحو  ،ع اذلوامع يف شرح اجلوامعاللبيب عن كتب األعاريب، وكتاب مه

 سات اليت سبقتنا استفدنا من الرسائل اجلامعية.ومن الدرا، الوايف وكتاب يف النحو العريب

ال يفوتين أن أتقدم بالشكر اجلزيل لألستاذة الفاضلة بن سكران حفيظة اليت حتملت  كما

إرشاداهتا وتوجيهاهتا السديدة. وقراءة البحث وسد نواقصو وأفادتين ب ،عناء اإلشراف على ىذا البحث

 وتقوميو، وكل من ساعدين من قريب أو بعيد، جزاىم اهلل عين خري اجلزاء.

ويف األخري أقول حاولت اإلدلام جبوانب البحث ورغم ذلك فما من باحث يكتب شيئا إال 

  هلل وحده.ان خريا وما الكمال إالوجد بعد مدة لو أنو زاد أو نقص منو لك

وىذه بضاعيت وإن كانت قليلة، فإن وفقت إىل السداد فمن اهلل وحده وإن كانت األخرى  

نفسي، وأسأل اهلل أن يوفقين إىل ما فيو اخلري وصلى اهلل على سيدنا زلمدا وعلى آلو وصحبو  نمف

 أمجعني.
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 مدخل:

 اإلمام النووي:

ادلسلم العريب وأحد أبرز فقهاء الشافية أبو زكرياء حيي بن شرؼ  ىو ادث والفقيو واللغوي

 اليت أقاـ فيها. -قرية يف أرض اجلوالف السوري– احلزامي النووي، والنووي نسبة لبلدة نوى

ظ القرآف ، حف1أما مولده فكاف يف العشر األوسط من اـر سنة إحدى وثالثُت وستمائة ف

قبل سن البلوغ ومكث بنوى، ودلا بلغ سنُو التاسعة عشر من عمره ارحتل إىل دمشق يقوؿ ابن 

البيطار:" قاؿ يل الشيخ: فلما كاف عمري تسع عشرة سنة، قدـ يب والدي إىل دمشق يف سنة تسع 

 ودرس بدار احلديث األشرفية وغَتىا. 2وأربعُت، فسكنت ادلدرسة الّرواحية." 

ُعرؼ بشغفو بالعلم منذ الصغر، فكاف ال يضيُع وقتو حيث حفظ كتاب التنبيو يف فروع 

الشافعية يف أربعة أشهر ونصف وحفظ ربع العبادات من ادلهذب، وكاف حيضر يف اليـو الواحد على 

 اثٍت عشر شيخا.

شايخ منهم: زلمد بن أدمد ادلقدسي، إمساعيل بن إبراىيم بن أيب مسع من الكثَت من ادل

 اليسر، وخالد النابلسي، وعبد العزيز احلموي األنصاري، وعبد الردمن األنباري وغَتىم.

                                                           
 .4/1472ينظر تذكرة احلفاظ للذىيب،  -  1

 .45-44ن البن العطار، صحتفة الطالبُت يف ترمجة اإلماـ زلي الدي -  2
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ومن أشهر ىؤالء: أبو  كما تتلمذ على يديو الكثَت من الفقهاء وسار علمو وفتاويو يف اآلفاؽ

ناين احلموي، أبو احلجاج بن يوسف عبد الردمن الدمشقي ادلعروؼ إبراىيم بن مجاعة الك عبد ا 

 باحلافظ ادلزي، وأدمد بن فرح اللغمي اإلشبيلي وغَتىم.

 نفات يف شىت العلـو انتفع هبا الناس وال يزالوف ومن ىذه ادلؤلفات:ألف النووي مص

 .ادلنهاج شرح صحيح مسلم 

 .اإلشارات إىل بياف األمساء ادلبهمات 

 ض الصاحلُت من حديث سيد ادلرسلُت.ريا 

 .األذكار من كالـ سيد األبرار 

 .األربعُت يف مباين اإلسالـ وقواعد األحكاـ وىو ادلعروؼ باألربعُت النووية 

 1رشاد يف علـو احلديث وغَتىا من ادلصنفات.التسيَت يف سلتصر اإل 

عرؼ اإلماـ النووي ردمو ا مبواقفو مع ادللوؾ يف األمر بادلعروؼ والنهي عن ادلنكر وأشهرىا مع 

 ادللك الظاىر الًتكي.

لفقهاء وشهدوا لو باإلمامة واحلفظ منها: ابن العطار أثٌت عليو ردمو ا الكثَت من العلماء وا

حيث قاؿ:" كاف زلققا يف علمو وفنوف، مدققا يف علمو وكل شؤونو، حافظا حلديث رسوؿ ا صلى 

                                                           
أدمد فريد ادلزبدي، -ي، لإلماـ احلافظ مشس الدين السخاوي، تينظر ادلنهج العذب الروي يف ترمجة قطب األولياء النوو  -  1

 .21-19، ص1دار الكتب العلمية، بَتوت، لبناف، ط



 
9 

ذىيب ردمو ا:" اإلماـ احلافظ األوحد ، وقاؿ اإلماـ ال 1 عليو وسلم، عارفا بكل أنواعو كلها "

 .2القدوة، شيخ اإلسالـ على األولياء، صاحب التصانيف النافعة "

تويف ردمو ا ليلة األربعاء يف الرابع والعشرين من رجب سنة ست وسبعُت وست مئة، ودفن 

 ببلده.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .101حتفة الطالبُت يف ترمجة اإلماـ زلي الدين، البن العطار،  -  1

 .4/174تذكرة احلفاظ،  -  2
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 مفهوم الجملة العربية:

 لجملة لغة:مفهوم ا -1

 . 1جاء يف القاموس ايط أف اجلملة: مجاعة الشيء 

وعرّفها ابن منظور: ىي واحدة اجلمل، واجلملة مجاعة الشيء، وأمجل الشيء مجعو عن تفرقة، 

ل لو احلساب كذلك، واجلملة: مجاعة كل شيء بكمالو من احلساب وغَته، ويقػػاؿ أمجلنا لو وأمج

  3﴾   َلًة َواِحَدةً َلْواَل نُػزَِّؿ َعَلْيِو اْلُقْرآُف مجُْ ﴿ويف القرآف جاء يف قولو تعاىل:  2احلساب والكالـ 

ويف مقاييس اللغة: اجلملة ىي يف قولو: اجليم وادليم والالّـ أصالف: أحدمها جتمع وعظم 

 4اخللق، واآلخر حسن فاألوؿ قولك أمجلت الشيء وىذه مجلة الشيء وأمجليو: حصلتو.

ويف اجلمهرة مل يتعرض ابن دريد إىل لفظ اجلملة ولكن ذكر: أمجلت الشيء إمجاال: إذا مجعتو 

 5من غَت تفرؽ، وأكثر ما يستعمل ذلك يف الكالـ ادلوجز، يقاؿ أمجل فالف اجلواب.

(: مجع مجالت ومجل: مجاعة كل شيء لغة العربية ادلعاصرة: واجلملة )مفردةوورد يف معجم ال

سعر/تاجر مجلة،كاف من مجلة أصحاهبا مجلة األجرة ادلستحقة، ونُزؿ عليو القرآف مجلة واحدة:" 

أخُذ الشيء مجلة: متجمعا ال متفرقا، بائع مجلة: من يبيع متجمعا دفعة واحدة، ال منجما متفرقا"، 

                                                           
 .3/362القاموس ايط، رلد الدين بن يعقوب الفَتوز أبادي، دار اجليل، بَتوت، د ت، ) باب الالـ فصل اجليم (،  -  1

 .1/132لساف العرب، ابن منظور، دار إحياء الًتاث، بَتوت، لبناف، د ت، مادة ) ج ـ ؿ (،  -  2

 .32الفرقاف:   3

 .1/481بَتوت، لبناف، باب) ج ـ وما يثليهما (،  معجم مقاييس اللغة، تح وضبط عبد السالـ ىاروف، دار اجليل، -  4

 .1/561، 2005-1426الكتب العلمية، بَتوت، لبناف، طمجهرة اللغة، أدمد بن حسن بن دريد االزدي، دار  -  5
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البضائع متجمعة ال متفرقة عكسو بائع بالقطاعي، باجلملة/على اجلملة: إمجاال بصورة موجزة مجلة 

األمر/مجلة القوؿ: خبالصة وإجياز شديد، مجلة الصاحلُت، مجاعة األولياء مجلة وتفصيال بصورة شاملة 

 1ن رلموعها، من بينها.ومفّصلة، ـ مجلتها: م

والذي يتمعن النظر يف ادلعٌت اللغوي يف كل ما ورد يدرؾ أف ال خيرج عن مجع األشياء من 

 تفرقها، سواء كاف حسابا أـ كالما.

 ح:في االصطال ةمفهوم الجمل-2

 عند النحاة القدامى: -أ

إف ادلتتبع دلفهـو اجلملة جيد أف النحاة مل يكن لديهم استخداـ موحد دلصطلح ادلفاىيم. فمنهم 

من رأى أف الكالـ مرادؼ للجملة أمثاؿ الزسلشري حيث قاؿ: " الكالـ ىو ادلركب من كلمتُت، 

لك: ) زيد أخوؾ ( أو يف فعل واسم أسندت إحدامها إىل األخرى، وذلك ال يتأتى إال يف امسُت، كقو 

 2حنو: ) ضرب زيد ( وتسمى اجلملة ".

لرؼ وسوى عبد القاىر اجلرجاين بُت الكالـ واجلملة فقاؿ:" واعلم أف الواحد من االسم والفعل وا

 3يسمى كلمة فإذا ائتلفت منها اثناف أفاد حنو: ) خرج زيد ( ومسي كالما ومسي مجلة ".

                                                           
 .1/399، مادة ) اجلمل (،2008، 1معجم اللغة العربية ادلعاصرة، أدمد سلتار عمر، عامل الكتب، ط -  1

 .33، ص1999-1420ادلفصل يف صنعة اإلعراب، أبو القاسم بن عمر الزسلشري،دار الكتب العلمية، بَتوت، لبناف،ط -  2

 .40اجلمل، عبد القاىر اجلرجاين، ص -  3
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الكالـ ىو عبارة عن اجلمل ادلفيدة وىو جنس ذلا فكل واحدة من » أما ابن يعيش فَتى أف 

 1«.اجلمل الفعلية واالمسية نوع لو يصدؽ إطالقو عليها 

ومن الذين فرقوا بُت اجلملة والكالـ وجعلوا بينها عمـو وخصوص نذكر: السيوطي إذ يقوؿ:" 

 2قيل إف اجلملة ترادؼ الكالـ واألصح أعم لعدـ شرط اإلفادة ".

واالسًتاباذي يذكر بػ:" أف اجلملة ما تّضمن اإلسناد األصلي، سواء كانت مقصودة لذاهتا أو  

كاجلملة اليت ىي خرب ادلبتدأ، وسائر ماذكر من اجلمل، والكالـ ماتضمن اإلسناد األصلي، وكاف 

 3ا كذاتو فكل كالـ مجلة وال ينعكس".مقصود

وابن ىشاـ نفى الًتادؼ بُت الكالـ واجلملة فقاؿ: "اجلملة عبارة عن الفعل وفاعلو حنو: ) قاـ زيد (، 

ربه حنو: ) زيد قائم ( وما كاف مبنزلة أحدمها حنو: ) ضرب زيد ( و ) قاـ الزيداف ( و) كاف وادلبتدأ وخ

 4زيد قائما ( و ) ظننتو قائما ( وقاؿ: يظهر لنا أهنما غَت مًتادفُت".

                                                           
 .1/21شرح ادلفصل، موفق الدين بن يعيش بن علي، عامل الكتب، بَتوت، د ت،  -  1

لدين عبد الردمن بن أيب بكر السيوطي، عبد احلميد ضاوي، ادلكتبة التوفيقية، مجع اذلوامع يف شرح مجع اجلوامع، جال ا -  2
1/55. 

-1141شرح كافية ابن احلاجب، رضي الدين زلمد بن احلسن االسًتابادي، دار الكتب العلمية، بَتوت، لبناف، ط -  3
1998 ،1/31. 

 مغٌت اللبيب عن كتب األعاريب، مجاؿ الدين بن ىشاـ األنصاري، ت.مازف ادلبارؾ و زلمد على دمد ا، مؤسسة -  4
 .2/490الصادرة، 
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ومن النحاة من ؿ يعرّبعن اجلملة بلفظها كسبويو: فقاؿ:" ىذا باب ادلسند وادلسند إليو، ومها: 

ماال يغٍت واحد منهما عن اآلخر وال جيد ادلتكلم منو بداً، فمن ذلك االسم ادلبتدأ وادلبٍت عليو، وىو 

  1قولك: ال عبد ا أخوؾ ومثل ذلك ) يذىب عبد ا (.

ومن التعريفات عند النحاة القدامى، جند أف ىناؾ من رأى أف اجلملة مرادفو للكالـ، ومن نفى 

، وىي عبارة عن الفعل وفاعلو أو ذلك، وأف اجلملة ىي وحدة اسنادية تتكوف من مسند ومسند إليو

 نائبو، وادلبتدأ واخلرب وما يقـو مقامهما.

 عند النحاة المحدثين: -ب

ديكن القوؿ بأف الباحثُت ادثُت مل يتفقوا يف حتديد ادلقاييس اليت عن طريقها ديكن الوصوؿ إىل 

ُت إلىادلدارس وادلذاىب معٌت اجلملة، وذلك الختالؼ فهمهم ذلا بسبب اختالؼ انتماء ىؤالء الباحث

اللغوية ادلختلفة، فذلك من خالؿ األخذ من النحاة القدامى أوعن طريق تأثرىم بالنظريات اللغوية 

 الغربية احلديثة.

 ونالحظ أف ىناؾ من اشًتط االفادة ومن اشًتط الًتكيب ومن اشًتط االثنُت معا.

ىا ىي:" أقل قدر من الكالـ يفيد ومن ىؤالء إبراىيم أنيس الذي يرى أف اجلملة يف أقصر صور 

السامع معٌت مستقال بنفسو سواء تركب ىذا القدر من كلمة واحدة أو أكثر، فإذا سأؿ القاضي أحد 

                                                           
-1408، 3كتاب سيبويو، أبو بشر بن عثماف بن قنرب، ت.عبد السالـ زلمد ىاروف، مكتبة اخلاجنُت، القاىرة، ط  -  1

1988.1/23. 
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ادلتهمُت قائال: من كاف معك وقت ارتكاب اجلردية؟، فأجاب: زيد، فقد نطق ىذا ادلتهم بكالـ مفيد 

 1يف أقصر صوره "

فإبراىيم أنيس يركز على قضية اإلفادة، فيمكن أف يكوف اللفظ ادلفرد مجلة ماداـ أفاد معٌت 

 حيسن السكوت عليو.

ويتفق مهدي ادلخزومي مع إبراىيم أنيس يف تعريفو للجملة فيقوؿ:" واجلملة يف أقصر صورىا 

ـ يفيد السامع معٌت مستقال بنفسو، وليس الزما أف حتتوي العناصر ادلطلوبة  ىي أقل قدر من الكال

كلها " مث يعود ويعرؼ اجلملة بشكل آخر:" اجلملة ىي الصورة اللفظية الصغرى يف أية لغة من 

اللغات، وىي ادلركب الذي يبُّت ادلتكلم بو أف صورة ذىنية كانت قد تألفت أجزاؤىا يف ذىنو، مث ىي 

 2ليت تنقل ما جاؿ يف ذىن ادلتكلم إىل أذف السامع ".الوسيلة ا

وىناؾ من ادثُت من سار على هنج النحاة األقدمُت وحذوا حذوىم من عبد السالـ ىاروف الذي 

 3أخص من اجلملة، واجلملة أعم منو ".يقوؿ:" واحلق أف الكالـ 

وعباس حسن الذي سوى بُت الكالـ واجلملة فقاؿ:" الكالـ أو اجلملة ىو ما ترّكب من  

 4كلمتُت ولو معٌت مفيد مستقل ".

                                                           
 .236، ص2010، 4اىيم أنيس، مكتبة األجنلو ادلصرية، طمن أسرار اللغة، الدكتور إبر  -  1

 .33، ص1986، 2يف النحو العريب، نقد وتوجيو، مهدي ادلخزومي، دار الرائد العريب، بَتوت، لبناف، ط -  2

 .25، ص2001، 5األساليب اإلنشائية يف النحو العريب، عبد السالـ ىاروف، مكتبة اخلاجني، القاىرة، ط -  3

 .1/15، عباس حسن، دار ادلعارؼ، د ت، النحو الوايف -  4
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أّما مصطفى الغالييٍت فيقوؿ: " اجلملة قوؿ مؤلف من مسند ومسند إليو فهي ادلركب 

ِإفَّ اْلَباِطَل َكاَف  ۚ   َجاَء احلَْقُّ َوَزَىَق اْلَباِطلُ ﴿: مثل قولو تعاىل 1أإلسنادي شيء واحد " 

 . 2﴾ ﴾١٨﴿ َزُىوًقا

ولسنا ىنا يف صدد الفصل يف اخلالؼ، إال أننا نطمئن إىل أف اجلملة " ما كاف من األلفاظ 

وأهنا أيضا:" ادلركب ادلتضمن عالقة إسنادية واحدة  3قائما برأسو مفيد ادلعٌت حُيسن السكوت عليو " 

4أو أكثر، مشروطا فيها اإلفادة ادلعنوية."
 

 

                                                           
 .213-212، ص2007جامع الدروس العربية، تعليق وتصحيح ومراجعة إمساعيل العقباوي، دار لكتب العلمية، بَتوت،  -  1

 .81اإلسراء:  -  2

 .77، ص1984يف حنو اللغة وتراكيبها، د خليل أدمد عمايرة،عامل ادلعرفة، جدة،  -  3

مقدمة إىل كلية اآلداب جامعة  اجلمل اليت ذلا زلل من اإلعراب يف القرآف الكرمي، دراسة حنوية، طالؿ حيي، أطروحة دكتوراه -  4
 .13، بإشراؼ األستاذ الدكتور كاصد ياسر الزيدي، ص1996ادلوصل، 

http://tanzil.net/#17:81
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 تمهيد:

 .اسم مع وقوعو ركنا إسناديا فيها يعّرف النحويون اجلملة االمسية بأهنا اجلملة اليت يتصدرىا

لزيدان قائم اة ىي اليت صدرىا اسم كزيٌد قائٌم، وىيهات العقيق و االمسي»يرى أن اجلملة  ىشام فابن

 .1«الكوفيون.عند من جّوزه ىو األخفش و 

، مرادنا بصدر اجلملة ادلسند وادلسند إليو»االسم ادلتصدر ركنا إسناديا فيها فـ  يقول عن كونو 

لعل أباك ؟، وأزيد أخوك؟، و : أقام الزيدانعربة مبا تقدم عليهما من احلروف، فاجلملة ضلو فال

 .2«.امسية ؟ما زيد قائما؟، و منطلق

، كما أنو أحيانا يتقدم ال تغَت امسية اجلملة فاحلروف اليت تقدمت كاالستفهام وحروف النفي

 لكن ال تعّد امسية عند النحاة إن مل يقع ىذا االسم طرفا إسناديا فيها.السم يف اجلملة و ا

 اما ادلتتدأ اادلسند إليو  واخلرب اادلسند  حي  تتكون اجلملة االمسية من طرفُت إسناديُتو 

، أو اليت يت يدل فيها ادلسند على الدوام والثتوتهي الأما اجلملة االمسية ف: »يقول مهدي ادلخزومي

: ىي اليت يكون فيها ادلسند بادلسند اتصافا ثابتا غَت متجّدد، بعتارة أوضحيتصف فيها ادلسند إليو 

                                                           
تح مازن ادلتارك وزلمد علي زلمد، دار  ، ابن ىشام امجال الدين بن ىشام األنصاري ،مغٍت اللتيب عن كتب األعاريب -  1

 .2/420 ،1954 ،1الفكر، دمشق ،ط

 .2/420 ،نفسو -  2
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اجلملة االمسية ىي عالقة اإلسناد، فادلتتدأ زلكوم عليو واخلرب زلكوم بو قة بُت عنصري ، فالعال1« امسا

  .نور امتتدأ + خرب : العلممثل

ة رلردة أو مجلة منسوخة بـ  كوهنا امسية بسيط  سة اجلملة االمسية يف العربية انطالقا منتقوم دراو 

 ، أو ظن وأخواهتا.أخواهتاكان وأخواهتا، أو إّن و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .42ص ،1986 ،2ط ،يف النحو العريب نقد و توجيو، مهدي ادلخزومي، دار الرائد العريب، بَتوت، لتنان -  1
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 :الجملة االسمية البسيطة المثبتة في األربعين النووية -1

 خرب مفردين .ة ادلكونة من متتدأ و يقصد هبا اجلمل االمسيو 

يقول ابن مالك : و  1«ادلتٍت عليو رفع.بو ليتٌت عليو كالم، وادلتتدأ و كل اسم ابتدئ » :المبتدأ -أ

 2إن قلت : " زيٌد عاذٌر من اعتذر "   ***متتدأ زيٌد و عاذٌر خرب 

العوامل اللفظية، وىو العاري من ، و ادلتتدأ ىو االسم ادث عنو يف أول اجلملة االمسيةو 

 .عنصر أصلي أسندت إليو صفٌة، أو عمل، يرُد عادة معرفة يف أول اجلملة

وال كان اخلرب خربا ألنو مذكور ، مل يكن متتدأ ألنو منطوق بو أوالادلتتدأ »ويقول اجلرجاين: 

خلرب خرب ألنو مسند ومثتت اادلتتدأ متتدأ ألنو مسند إليو ومثتت لو ادلعٌت و  ان، بل كوبعد ادلتتدأ

 3.«بو ادلعٌت

اجلملة االمسية ال تتم الفائدة دونو، صفة أو العمل ادلسند إىل ادلتتدأ، وجزء من ىو ال : الخبر -ب

 .4«ازيد منطلق  وىو األصل يف الفائدة :يف قولك  ضلو: امنطلق

يده السامع، ويصَت بو االسم الذي ىو خرب ادلتتدأ ىو الذي يستف»  :ويقول صاحب األصول

  فإمنا الصدق د ا جالسادلتتدأ كالما وبو يقع التصديق والتكذيب، أال ترى أنك إذا قلت: اعت

                                                           
 .2/126، 1966م ىارون، دار القلم،السال شرح عتد، أيب بشر عمرو بن عثمان بن قنرب، تح و كتاب سيتويو  -  1

مد زلي الدين، مكتتة دار شرح بن عقيل على ألفية بن مالك ومعو كتاب منحة اجلليل حبقيق شرح ابن عقيل تأليف زل -  2
 .1/188 ،1، مج 1999الًتاث، القاىرة 

 :ص  ،13،14،1992، القاىرة ،ط اة ادلدين، مطتعدالئل اإلعجاز، عتد القاىر اجلرجاين، تعليق زلمد زلمد شاكر -  3
189. 

 .173نفسو ،ص  -  4
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، فاخلرب ىو الذي 1« ألن الفائدة ىي يف جلوس عتد احصل يف جلوس عتد ا ال يف عتد ا 

 أمت معٌت ادلتتدأ وأبان الغاية منو.

 ية تكون إما رلردة أو منسوخة.اجلملة االمسو 

 :في  األربعين النووية الجملة البسيطة المجردة 1-1-1

من أمثلة ذلك يف األربعُت النووية قولو و  ىي اجلملة التسيطة اليت مل يستقها عامل من العوامل،

 فالصالة متتدأ ونور خرب. 2« ...الصالة نور ...: » وسلم عليوصلى ا 

واحلذف، و الذكر  التنكَت،واخلرب من حي  التعريف و أمناط ادلتتدأ  على دراستنا ذلا تشمل و 

 : عُت النووية وفق األمناط التاليةقد وردت يف األربوالتقدمي والتأخَت، و 

 الخبر نكرة:المبتدأ معرفة و  -أ

ذلك ألن  ،أصل اخلرب أن يكون نكرةإن أصل ادلتتدأ أن يكون معرفة و » :جاء يف شرح ادلفصل

 3«.لتك يف علم ذلك اخلربرات إفادة ادلخاطب ما ليس عنده وتنزيلو منز الغرض يف اإلختا

..بينما ضلن »من الصور اليت وردت يف األربعُت النووية عن ذلك نذكر على ستيل ادلثال: و 

 :.فنعرب 1.« جلوس

                                                           
 .1/57، ن السراج، تح عتد احلسُت الفتلي، مؤسسة الرسالة، أبو بكر زلمد بن سهل باألصول يف النحو -  1

رح غريتو شج أحاديثو و ، خرّ افظ أيب زكريا حيي بن شرف النووي، اإلمام حتويةوية يف األحادي  الصحيحة الناألربعون النو  -  2
 .17أخرجو مسلم، ص ،حلدي  الثال  والعشرينا  ،2007-1428ا4، طأمحد عتد الرزاق التكري، دار السالم

 .1/85 ،عامل الكتب، بَتوت  ،643، موفق الدين بن يعيش اتشرح ادلفصل -  3
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متعلق بالفعل ا طلع  ، وىو  ،نصوب وعالمة نصتو الفتحة الظاىرة: ظرف زمان م: بُتبينما

 بأداة الشرط الحتياجو جلواب.  مشتو

     ىيأهتا لإلضافة إىل عن اقتضاء اإلضافة إىل ادلفرد و  ما: مصدرية، أو زائدة كافة كّفت ابُت  

 .اجلملة     

 متتدأ. ، متٍت على الضم يف زلل رفع: ضمَت رفع منفصلضلن

: خرب متتدأ مرفوع وعالمة رفعو الضمة الظاىرة، وجلوس مجع تكسَت على وزن فعول، جلوسٌ 

يدل على حالة القوم ال على قلة وال  اخلرب ىنا و  ،وىو من مجوع الكثرة، ويدل على القلة بقرينة

 ، فادلتتدأ ضمَت منفصل اضلن  و اخلرب نكرة اجالسون .2معناه جالسونكثرة أو ىو مصدر و 

فكل من امطعمو، مشربو   3«مشربو حرام...ومطعمو حرام، و : »وسلم عليوويف قولو صلى ا 

 .متصل متٍت يف زلل جر مضاف إليو واحرام   خرب نكرةفاذلاء ضمَت  ،باإلضافةمتتدأ معرف 

القرآن حجٌة لك أو ، و الصرب ضياء...والصدقة برىان، و : » وسلم عليووأيضا قولو صلى ا 

قرآن  يف حُت اخلرب نكرة ا برىان، ، القة، الصربع معرف بـ اال  التعريف ا الصدفادلتتدأ وق 4«.عليك

  .ضياء، حجة

 
                                                                                                                                                                                     

 .4أخرجو مسلم، ص ، احلدي  الثاين، األربعون النووية -  1

 .21: ، ص2003-1424ا 1، طيل يوسف، مؤسسة ادلختار، القاىرةربعُت حديثا النووية، د. حسن عتد اجللإعراب األ -  2

 .10: ص ،االربعون النووية، احلدي  العاشر، أخرجو مسلم -  3

 .17: أخرجو مسلم،ص العشرون ،نفسو ،احلدي  الثال  و  -  4
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 المبتدأ معرفة و الخبر معرفة: -ب

ضلوه  جيوز إذا  يكون ادلتتدأ معرفة واخلرب معرفة ضلو: ازيد أخوك  وىذا و »يقول ابن السراج: 

عهما... ...فتكون الفائدة يف اجتما ال يعلم أنو أخوهادلخاطب يعرف زيدا على انفراده و كان 

ال الذي ذكره ابن سراج ادلتتدأ ادلث، و 1«عهمافإمنا الفائدة يف رلمو  فمىت كان اخلرب عن معرفة معرفة

   معرف باإلضافة.واخلرب اأخوك ،ازيد  ىو اسم علم

ذلك أضعف ..و  : » سلمو عليوقولو صلى ا  :الواردة يف األربعُت النووية صلدمن الصور و 

، وأيضا يف قولو أضعف اإلديان  معرف باإلضافة، واخلرب ا  اسم إشارة، فادلتتدأ اذلك2«اإلديان

واخلرب معرف بـاال    ، فادلتتدأ ضمَت منفصل اىي ،3«أال وىي القلب: »وسلم عليوصلى ا 

  .التعريف االقلب

حي  أن ادلتتدأ  4«الّطهور شطر اإلديان: »وسلم عليون ذلك أيضا قولو صلى ا مو 

  .انباإلضافة اشطر اإلدي اخلرب معرفاالطهور  معرف بـ اال  التعريف و 

ادلتتدأ االرب  معرف بـاال    5...«الرب ما اطمأنت : »وسلم عليووصلد ىنا يف قولو صلى ا 

 اما . اخلرب اسم موصولالتعريف، و 

                                                           
 .1/66،65ينظر األصول يف النحو ،  -  1

 .25:ص األربعون النووية، احلدي  الرابع و الثالثون، أخرجو مسلم، -  2

 .8:ص مسلم،احلدي  السادس، أخرجو التخاري و  نفسو، -  3

 . 17:نفسو، احلدي  الثال  و العشرون، أخرجو مسلم، ص -  4

 .21:، احلدي  السابع و العشرون، أخرجو أمحد يف مسنده، صاألربعون النووية  -  5
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 المبتدأ معرفة والخبر شبه جملة:  -ج 

اجلر مع االسم الذي جيره، ادلكاين أو حرف إما الظرف بنوعيو الزماين و  ملةادلقصود يشتو اجل

ونائتان  ،إمنا اما معموالن للخرب، و اجملرور إذا وقعا خربا فليسا باخلرب الصحيحلكن الظرف واجلار و 

احلقيقة بال ، و " استقر " ىو اخلرب يف «زيد استقر عندك»التقدير: « زيد عندك»فلو قلنا:  عنو،

لكن اخلالف واقع يف اذوف اسم أم فعل أي : " زيد استقر ، و الكوفيُتُت التصريُت و خالف ب

 .1عندك " أم " زيد مستقر عندك" 

 ،«حساهبم على ا ..و : » وسلم عليويف  قولو صلى ا  ورد ىذا النوع يف األربعُت النوويةو 

ىو ليس ورلرور اعلى ا  و  خلرب جار، وا رف باإلضافة إىل الضمَت ادلتصل احساهُبمفادلتتدأ مع

 وحساهبم كائٌن على ا. :التقدير، و عنو اخربا يف احلقيقة بل نائت

ادلتتدأ ىو االنفس  وقع معرفة أما اخلرب  ،2«النفس بالنفس: »وسلم عليوويف قولو صلى ا 

: وسلم عليوصلى ا  ، وأيضا يف قولوشتو مجلة ابالنفس  أو متعلق مبحذوف تقديره كائن

اسم إشارة للمكان متٍت يف  اىنا  اذلاء للتنتيو،و  فادلتتدأ ورد معرفة االتقوى ، ،3«التقوى ىا ىنا»

 الظرف شتو اجلملة خرب ادلتتدأ.، و زلل نصب على الظرفية ادلكانية

 

                                                           
ومعو كتاب  ىـ 761: أبو زلمد عتد ا بن ىشام األنصاري اترح قطر الندى وبل الصدىشو  1/90ينظر شرح ادلفصل  -  1

 .131:ص ،1988 ، بَتوت،لدين عتد احلميد،ادلكتتة العصريةامد زلي  ستيل اذلدى بتحقيق شرح قطر الندى

 .12: مسلم، صدي  الرابع عشر، أخرجو التخاري و األربعون النووية، احل -  2

 .26: الثالثون، أخرجو مسلم، صي  اخلامس و نفسو، احلد -  3
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 معرفة: المبتدأ نكرة والخبر  -د 

بن وقد بُّت النحاة أن االبتداء بالنكرة ال فائدة فيو فقال ا ،األصل يف االبتداء ىو ادلعرفة

وال يكون ادلتتدأ نكرة مفردة  امتنع االبتداء بالنكرة ادلفردة اضة ألنو ال فائدة فيو...»السراج: 

: ما أحد يف كقولكا؛  إال يف النفي خاصة، فإن االبتداء فيو بالنكرة حسن حبصول الفائدة هب

 .1«دأ وخربه فالكالم جائزغَته الفائدة فمىت ظفرت هبا يف ادلتتالدار، وإمنا يراعى يف ىذا التاب و 

 :حي  تعرب ،2« أتدري من السائل: »وسلم عليوقولو صلى ا ىذا النوع صلد أمثلة من و 

 :حرف استفهام ال زلل لو من اإلعراب.: اذلمزةأتدري

الفاعل ضمَت مستًت تقديره اأنت  : فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعو الضمة ادلقدرة، و تدري     

 دلت عليو التاء يف أول الفعل.

 : اسم استفهام متٍت يف زلل رفع ادلتتدأ.من    

يف زلل نصب مفعول   ع وعالمة رفعو الضمة الظاىرة، ومجلة امن السائل: خرب ادلتتدأ مرفو السائل   

 بو.

اخلرب معرفة ذلا الصدارة كاسم استفهام امن ، و ىو من األلفاظ اليت ومنو فادلتتدأ وقع نكرة و 

 3االسائل .

                                                           
 .1/59األصول يف النحو ، -  1

 .5: م، صاألربعون النووية، احلدي  الثاين، أخرجو مسل -  2

 .42: إعراب األربعُت حديثا النووية، ص -  3
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 حذف المبتدأ: -و

، فادلتتدأ معتمد الفائدة حتصل الفائدة بوجودامااجلملة االمسية و نان أساسيان يف ادلتتدأ واخلرب رك

اخلرب زلل الفائدة فال بد منهما، إال أنو قد توجد قرينة لفظية أو حالية تغٍت عن النطق بأحداما و 

 ، فيقول: ا صحيح  أي: اىو ؟: اكيف زيدٌ فيحذف ادلتتدأ مثل ،1فيحذف لداللتها عليو

 .2 صحيح

ترى بو ترك الذّكر أفصح من الذكر، والصمت عن فإنك »ويقول اجلرجاين متّينا ُحسن احلذف: 

 .3«أمت ما تكون بيانا إذا مل ُتِب ، و ا مل تنطقجتدك أنطق ما تكون إذاإلفادة أزيد لإلفادة، و 

وشقيٌّ أو : »وسلم عليولنووية قولو صلى ا من مواطن حذف ادلتتدأ يف األربعُت او 

  .وىو شقيٌّ أو سعيدشقيٌّ خرب دلتتدأ زلذوف وتقديره ا، 4«سعيدٌ 

 . 5«  و لكتابو و ...: » سلمو عليوويف قولو صلى ا 

اجملرور شتو مجلة يف زلل رفع دلتتدأ ولفظ اجلاللة اسم رلرور بالالم، واجلار و  ،: الالم حرف جر

 النصيحة. زلذوف تقديره:

                                                           
-1411،ط ا بَتوت،لتنان دار الكتب العلمية، رضي الدين زلمد بن احلسن االسًتاباذي، بن احلاجب،اشرح كافية  -  1

1998، 1/239. 

 .1/264ينظر شرح ابن عقيل، -  2

 .146:دالئل اإلعجاز، ص -  3

 .6:مسلم، صاحلدي  الرابع، أخرجو التخاري و  األربعون النووية، -  4

 .8:نفسو، احلدي  السابع، أخرجو مسلم، ص -  5
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 .1«الثّيُب الزاين: »سلم و عليوويف قولو صلى ا 

ووزهنا  ،ثّيب أصلها اثِييب ، أي اخلصال الثالث. و خرب دلتتدأ زلذوف تقديره اىي  :االثيُب 

 .2الزاين صفة للثيبلعُت مع الياء ألهنا من جنسها، و افعيل  أدغمت ا

 تقديم الخبر: -هـ 

قد اختلف ي  يتقدم فيها اخلرب على ادلتتدأ، و يتقدم ادلتتدأ دائما على اخلرب إال يف حاالت ح

ذىب الكوفيون إىل أنو ال جيوز تقدمي خرب ادلتتدأ عليو مفرداً  »ء يف تقدمي اخلرب على ادلتتدأ: العلما

 .3«رب ادلتتدأ عليو ادلفرد واجلملةتصريون إىل أنو جيوز تقدمي خذىب ال، و كان أو مجلة 

 :يف األربعُت النووية نذكردلتتدأ من احلاالت اليت تقدم فيها اخلرب على او       

  تقدم ورلرور، الكل، فاخلرب جار 4«مرئ ما نوىوإمنا لكل ا: »وسلم عليوقولو صلى ا 

رية حرف ال زلل لو من كون ما مصدتعن ادلتتدأ الذي تأخر اما  اسم موصول كما ديكن أن 

 ىو يف زلل رفع متتدأ مؤخر تقديره: نيتو.و  : بتأويل مصدر،اب، وما والفعل انوى اإلعر 

يف و  .بعض اخلرب يف ىذه احلالة تقّدم اخلرب على ادلتتدأ الشتمال ادلتتدأ على ضمَت يعود علىو 

، فاجلار 1«من حسن إسالم ادلرء تركو ماال يعنيو: »وسلم عليواحلالة يف قولو صلى ا  نفس

                                                           
 .8: مسلم، صاحلدي  السادس، أخرجو التخاري و  ،األربعون النووية -  1

 .106: األربعُت حديثا النووية، صينظر إعراب  -  2

ت زلمد زلي الدين عتد احلميد،  االنصاف يف مسائل اخلالف، أبو الربكات عتد الرمحن بن زلمد أبو سعيد األنتاري، -  3
 .1/56بَتوت، صيدا، ادلكتتة العصرية،

 .3: مسلم، ص، احلدي  األول، أخرجو التخاري و األربعون النووية -  4
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اجملرور امن حسن إسالم ادلرء  شتو مجلة يف زلل رفع خرب مقدم وجوبا الشتمال ادلتتدأ ادلؤخر و 

ال يعود : لئلى ضمَت يعود على متعلق باخلرب وىو ادلرء، وعلة الوجوب يف التقدمي والتأخَتاتركو  ع

 .2 رتتةالضمَت على متأخر لفظا و 

، فـ اكل  متتدأ وىو  3«كلُّ سالم من الناس عليو صدقةٌ : »وسلم عليوقولو صلى ا  يفو 

يف زلل رفع خرب مقدم وجوبا  ور اعليو اجملر ، واجلار و االناس  اسم رلرور ،امن  حرف ،مضاف

 4مثال: ايف الدار رجل  و اعند زيد منر . ،ألن ادلتتدأ اصدقة  نكرة غَت سلصصة

، فهنا تقدم اخلرب على ادلتتدأ 5«بينهما أمور مشتتهاتو : »سلمو عليو ايف قولو صلى و 

، أما ادلتتدأ ادلؤخر اأموٌر  وقع نكرة سلصصة ألهنا خلرب ابينهما  شتو مجلة ظرف مكانجوازا ألن ا

يف ىذه احلالة جيوز تقدمي اخلرب عليها أو تأخَته فتقول اأموٌر مشتتهاٌت ، و موصوفة بـ امشتتهات 

 بينهما .

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
 .11:مسلم، صخرجو التخاري و الثاين عشر، أ نفسو، احلدي  -  1

 .101:ينظر إعراب ألربعُت حديثا النووية، ص -  2

 . 20: مسلم، صربعون النووية، احلدي  السادس والعشرون، أخرجو التخاري و األ -  3

 .217-1/216ينظر شرح بن عقيل، -  4

 .8: األربعون النووية، احلدي  السادس، أخرجو التخاري و مسلم، ص -  5
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 تعدد الخبر:

قولو تعاىل: ىذا حلو حامض  و  ان أو أكثر، منو اقولك: أ الواحد خربقد يكون للمتتد

  1﴾ ﴾٘ٔ﴿ ُذو اْلَعْرِش اْلَمِجيدُ  ﴾ٗٔ﴿ َوُىَو اْلَغُفوُر اْلَوُدودُ ﴿

 .2«ويتعدد اخلرب بعطف وغَته»

معٌت دلتتدأ واحد ألن اخلرب كالنعت األصح جواز تعدد اخلرب لفظا و » جاء يف شرح التصريح:و 

 لعل ذلك مثل:اختلفا و  جيوز تعدده، سواء اتفقا إفرادا أو مجلة، أو

 ل: زيد شاعر كاتباألو 

 الثاين: زيد قام ضحك

 .3« : قاعد ضحكالثال 

ىو و : »وسلم عليوصلى ا   قد تعدد اخلرب يف األربعُت النووية يف وصف صدق النيبو 

، فادلتتدأ ضمَت منفصل اىو ، واخلرب األول االصادق  واخلرب الثاين 4«ادلصدوق الصادق

 ىو الصادق  ادلصدوق.وىنا يصح قول: و  ،اادلصدوق  

 
                                                           

 .15، 14سورة الربوج:   1

 .1/249ينظر شرح الكافية، -  2

زلمد باسل عيون السود،دار الكتب  شرح التصريح على التوضيح يف النحو، خالد بن عتد ا األزىري،ت -  3
 .2،2004،1/331القلمية،بَتوت،لتنان،ط

 .6:األربعون النووية، احلدي  الرابع، أخرجو التخاري و مسلم، ص -  4

http://tanzil.net/#85:14
http://tanzil.net/#85:15
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 الجملة البسيطة المنسوخة في األربعين النووية: 1-1-2

 :لة المنسوخة بكان وأخواتهاالجم 1-1-2-1

االنواسخ ،  :فتغَت امسها وعالمة إعراهبما، ومكان ادلتتدأ»تدخل على ادلتتدأ واخلرب أدوات، 

اجلمهور إىل أهنا أفعال لًتفها واتصال ذىب تغيَتا، و  :أو انواسخ االبتداء ، ألهنا حتدث نسخا أي

 .1«معٌت يف نفسها وىو الزمانلى داللتها عالضمائر وتاء التأني  هبا، و 

كان ضلوىن من الفعل  ماكان ويكون وصار ومادام وليس و : »ىذه النواسخ يذكرىا سيتويوو 

أردت أن خترب عن األخوة، وأدخلت كان  ، فإمناشلا ال يستغٍت عن اخلرب، تقول كان عتد ا أخاك

 .2«لتجعل ذلك فيما مضى

هنا ترفع ادلتتدأ تشتيها بالفاعل، على أنو فإ ،اخلربعلى دلتتدأ و عندما تدخل ىذه النواسخ ف

اكان الطفل نائماً  وىذا على رأي  :تيها بادلفعول على أنو خربىا مثلخلرب تشاتنصب امسها و 

على اعتتار أن الرفع مالزم  3« ىل أهنا ال تعمل يف ادلرفوع شيئاأما الكوفيون فذىتوا إ ،التصريُت

 للمرفوع قتل دخوذلا فهي بالتايل ال تؤثر فيو.

                                                           
 .39:ص أبو التقاء زلمد الدين عتد ا بن احلسُت بن عتد ا، اإلعراب،و  التاب يف علل التناء  -  1

 .1/45،الكتاب -  2

امع اذلوامع يف شرح و  .1/233شرح التصريح على التوضيح، و ينظر .677-2/676االنصاف يف مسائل اخلالف،  -  3
دلفصل يف ادلعجم او  .1/352اجلوامع،جالل الدين عتد الرمحن بن بكر السيوطي، ت عتد احلميد صناوي، ادلكتتة التوقيفية، 

 .2/816  ،1992-1413ا 1بَتوت، لتنان،ط دار الكتب العلمية، عزيزة فوال بابٍت، النحو العريب،
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: اكان، ظل، بات، ىذه األفعال منها ما يعمل بال شرط ضلو، و أم التاب وتعترب كان

شرطها أن ُتستق ر، ليس  ومنها ما يعمل بشرط ا زال، برح، فتئ، انفك  و صا ،أضحى، أمسى

 .1  ادلصدريةاما ا دام   تعمل بشرط أن تستقنفي لفظي أو تقديري أشتو بنفي،  وب

الف بُت النحــويُت فمنهم من ذىب إىل التسمية ىذه موضع خوتسمى ىذه األفعال ناقصة و 

 .2أهنا ناقصة لداللتـها على الزمن دون احلدث

 عليو، صلد قولو صلى ا اهتأخواوما وقفنا عليو يف األربعُت النووية كشاىد ضلوي على  كان و 

  يعود على ىنا جاء اسم كان ضمَت مستًت تقديره اىو، و 3«...يكون علقة مثل ذلك: » وسلم

 خربىا نكرة.اأحدكم  يف زلل رفع و 

 .4العلق دود صغَت متعلق باخللق و 

، جاء 5«سلم...ا عليو و صلى  كنت خلف النيب: » وضلو قول بن عتاس رضي ا عنهما

  .خلف النيب صلى ا عليو وسلماسم كان ضمَتا متصال االتاء  وخربىا شتو مجلة ا

، فاسم كان جاء ضمَتًا متصال 1«كونوا عتاد ا إخواناو : »وسلم عليوويف قولو صلى ا 

  .وخربىا نكرة اإخواناً  اواو اجلماعة 

                                                           
 .128-127،  11وينظر شرح قطر الندى،ط .1/267-1/263 بن عقيل،اينظر شرح  -  1

 .129-127، وينظر شرح قطر الندى .1/46الكتاب، -  2

 .6: ص ،ممسلون النووية، احلدي  الرابع، أخرجو التخاري و األربع -  3

 .53: ص إعراب األربعُت حديثا، -  4

 .14: ص أخرجو الًتميذي، األربعون النووية،احلدي  التاسع عشر، -  5
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، فاسم الفعل الناسخ كان 2«يكون ىواه تتعا دلا جئت بو: »وسلم عليوويف قولو صلى ا 

 تتعا .معرف باإلضافة اىواه ، و خربه نكرة ا

  ، فاسم كان االعتد3«ما كان العتد يف عون أخيو: »وسلم عليووأيضا يف قولو صلى ا 

  .وخربىا شتو مجلة  جار ورلرور ايف عون أخيو

، فخرب  4«أكان عليو وزر: »وسلم عليولى امسو يف قولو صلى ا صلد تقدم خرب الناسخ عو 

  .كان شتو مجلة جار ورلرور اعليو  وامسها نكرة اوزر

حُت  سلمو عليوصحابة رسول ا صلى ا رد  ومن أمثلة تعدُّد خرب كان وتقّدمو على امسها

شتو مجلة الو   اخلربى امسها اأجٌر  و تقدم علفخرب كان تعّدد و  ،5«يكون لو فيها أجٌر ؟و » قالوا: 

   خربىا الثاين.خربىا األول وافيها

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                     

 .26: ص ،أخرجو مسلم، احلدي  اخلامس والثالثون، نفسو -  1

 .31:ص ،نفسو، احلدي  الواحد واألربعون، أخرجو التغوي -  2
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 الجملة المنسوخة بـ إن و أخواتها:  1-1-2-2

تهة تسمى األحرف ادلشى مجلة ادلتتدأ واخلرب و أخواهتا ىي من النواسخ اليت تدخل علإن و 

حيانا، تفتح أّن واحدة تكسر امزهتما أحيانا  و أإّن و »، وعددىا عند ستويو مخسة حي  جعل بالفعل

 .1« لعل ولكن،  وكأن، وليت، و 

ال ألهنا ال تقع إال على األمساء، وفيها ادلعاين من إمنا أشتهت األفعو » وجاء يف ادلقتضب: 

لذلك بنيت أواخرىا يو، اليت عتاراهتا األفعال، وىي يف القوة دون األفعال، و والتمٍت، والتشت ،الًتجي

 .2«يعلى الفتح كتناء ادلاض

زء منها أشتهت مل تكن كاجلروف دلا كانت سلتصة باألمساء  و ىذه احل» وجاء يف ادلقرب أن 

 ترفع اخلرب.. وىذه احلروف تنصب االسم و 3«نصتت اآلخر فعملت، ورفعت أحد االمسُت و األفعال 

 :هاورد يف األربعُت النووية أمثلة عن  إن وأخواهتا، نعرض منو 

  حي  جاء اسم أّن معرفة اسم  4«...وأن زلمداً رسول ا: »  سلمو عليويف قولو صلى ا

 .علم ازلمداً ، وخربىا معرف باإلضافة

  فاسم أّن معرفة االنصر  1«أّن النصر مع الصرب: »السالمأيضا يف قولو عليو الصالة و و ،

 مع النصر .وخربىا شتو مجلة ا

                                                           
 .2/131 ينظر الكتاب، -  1

 .3/393 ،1994القاىرة، ادلقتضب، أبو العتاس زلد بن يزيد ادلربد، ت زلمد عتد اخلالق عضيمة،-  2

 .1990،1/1107 ، 1تأ،علي زلمد فاخر، مكتتة ،ط شرح ادلقرب، القسم الثاين،ابن عصفور االشتيلي األندلسي، -  3

 .5: ص ، أخرجو مسلم ،األربعون النووية، احلدي  الثاين -  4
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  2«فإنو جربيٌل أتاكم يعلمكم دينكم: »وسلم عليويف قولو صلى ا من أمثلة إّن صلد و ،

   عليو السالم.ىا اسم علم اجربيلفاسم إّن ضمَت متصل ااذلاء  وخرب 

  تقدم وجوبا ، فهنا خرب إّن 3«إّن يف اجلسد مضغةً أال و : »وسلم عليوضا يف قولو صلى ا أيو

  .امسها نكرة امضغة  و لكونو شتو مجلة جار ورلرور ايف اجلسد

ى ا قولو صل ضمَت الذي ىو امسها وخربىا نكرة. وذلك يفردت متصلة باكأن  اليت و و

تصل متٍت يف زلل نصب اسم فالكاف ضمَت م ،4«كأنك غريب أو عابر ستيل: »وسلم عليو

 اغريب  خرب نكرة مرفوع.اكأن  و

لكن التيّنة على : » سلمو عليو حدة فقط يف قولو صلى االكّن  اليت وردت مرة واو

على ادلدعي  يف زلل ا رلرورمجلة جار و  خربىا شتو، و جاء اسم الكن  معرف االتيّنة و  ،5«ادلدعي

 رفع.

 :ظن و أخواتها 1-1-2-3

وتنقسم إىل قسمُت أفعال القلوب  ليت تنصب مفعولُت أصلهما متتدأ وخرب ،ىي من األفعال ا 

 أفعال التحويل.و 

                                                                                                                                                                                     
 .15: ، احلدي  التاسع عشر، أخرجو أمحد، ص نوويةاألربعون ال -  1

 .5: نفسو، احلدي  الثاين، أخرجو مسلم، ص -  2

 .8: مسلم، صاحلدي  السادس، أخرجو التخاري و  ،نفسو  -  3

 .30: نفسو، احلدي  األربعون، أخرجو التخاري، ص -  4

 .25نفسو ، احلدي  الثال  و الثالثون، أخرجو التيهقي، ص -  5
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 أفعال القلوب: -أ

من و  1تعلم درى و  –وجد  –علم  –ُت : أحداما يدل على اليقُت منها: رأى تنقسم إىل قسمو 

 أمثلتها:

 تأيت مبعٌت اليقُت   ، وىنا جاء مبعٌت الظن. و مستحيال اإن الكافرين يرون التع َ  :ورأى ضلــ

 كقول الشاعر :

 2زلاولــــًة و أكــــثرُىم جـــنودا        ***رأيـــُت اَ أكتــــَر كـــــلُّ شــــيٍء   

 : رأى يف منامو.كما تأيت مبعٌت حلم أي

 علمت العمَل الصاحلَ نافعا.ـوعلم ضلـ : 

 .3﴾﴾ٕٓٔ﴿ َوِإن َوَجْدنَا َأْكثـََرُىْم َلَفاِسِقُتَ  ﴿وجد ضلــو : يف قولو تعاىل : 

-جعل  –حجا  –عّد  –زعم  –حسب  –ظن  –: ما يدل على الرجحان منها : خال ثانيهماو 

 من أمثلتها :وىب، و 

 زعم يف قول الشاعر: 

 1فإين َشرَْيُت احلِلـــــــَم بْعَدِك باجلهــــــــِل     ***يٍت كنــــت أجهــــل فيكـــم  فإن تزُعــــــم

                                                           
 .479ص: امع اذلوامع، و  .381-1/380ينظر شرح ابن عقيل ، -  1

 .1/210التيت من الوافر، خلداش ابن زىَت بن ربيعة بن عمرو بن عامر يف ادلقاصد النحوية،و نسب يف شرح ابن عقيل، -  2

 .102األعراف:   3

http://tanzil.net/#7:102
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 مجلة ا كنت أجهل فيكم   مفعول بو ثاٍن.ا باء ادلتكلم   مفعول بو أول و 

 عّد يف قول الشاعر: 

 لكّنمـــا ادلولـــى شريــــُكك يف الـــُعْدِم. ***  و فال تْعُدِد ادلولـــى شريـــكك يف الغنـــى  

 و ثاٍن .ا شريكك   مفعول با ادلوىل   مفعول بو أول و

 ىب يف قول الشاعر: 

 2وإال فهْتنــــي امرأً ىالــــكا.    *** ـــت أِجْرنـــي أبا مالـــك   فقلـ

 امرأً   مفعول بو ثاٍن.اىب  و ا ادلتكلم   مفعول بو أول للفعل ا فياء

ليس قليّب ينصب مفعولُت، بل وب، ألن معانيها قائمة بالقلب، و مسيت ىذه األفعال بأفعال القلو 

  3  ما يتعدى دلفعولُت بنفسو.ثالث أقسام، ماال يتعدى بنفسو، وما يتعدى لواحد بنفسو، و ىو على 

 عال التحويل :أف -ب

 4:ورد، ومن أمثلتها –ترك  –ختذ ا –ختذ  –وىب  –جعل  –أصار  –ىي : صَت و 

                                                                                                                                                                                     
عتد -التيت من الطويل أليب ذؤيب اذلذيّل،خزانة األدب و لب لتاب لتاب لسان العرب، عتد القادر عمر التغدادي، ت -  1

 .2/412غٍت اللتيب،ينظر ادلو  .1989،11/249، 3السالم ىارون، مكتتة اخلاصلُت،القاىرة، ط

شرح و  .442تلخيص الشواىد،وينظر .1/379التيت من ادلتقارب لعتد ا بن امام السلويل ،شرح ابن عقيل،  -  2
 .1/248التصريح،

 .359-1/358شرح التصريح على التوضيح،  -  3

 .1/391.شرح ابن عقيل،1/483ينظر امع اذلوامع، -  4
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 1﴾﴾ٖٕ﴿ َفَجَعْلَناُه َىَتاًء مَّنُثورًا ﴿: جعل مبعٌت صَّت يف قولو تعاىل. 

  ىب ضلــو: وىتٍت ا فداك أي صَّتين.و 

 2﴾  َلْو يـَُردُّوَنُكم مِّن بـَْعِد ِإديَاِنُكْم ُكفَّارًا﴿: رّد يف قولو تعاىل. 

 3.﴾  ۖ  َوتـَرَْكَنا بـَْعَضُهْم يـَْوَمِئٍذ دَيُوُج يف بـَْعضٍ ﴿: ترك يف قولو تعاىل 

خرب باستثناء بعض من أفعال ويل تنصب مفعولُت أصلهما متتدأ و التحمجيع أفعال القلوب و 

 كر سابقا.وب ال تتعدى إىل مفعولُت كما ذ القل

احسب  :تصر على أحد ادلفعولُت دون اآلخر، وذلك قولكليس لك أن تقو »قول سيتويو: في

إمنا منعك أن تقتصر على أحد ادلفعولُت  ىاىنا عتد ا زيدًا بكرا ، واظن عمرو خالدًا أباك ...و 

أنك أمنا أردت أن تتُت ما استقر عندك من حال ادلفعول األول لُتعلم الذي تضيف إليو ما استقر لو 

مل ترد أن جتعل األول فيو  ادلفعول األول يقينا أو شكا، و وه لتجعل خربضلعندك، فإمنا ذكرت ظننت و 

 4«الشك أو تقيم عليو يف اليقُت.

 ىذه األفعال ذلا خواص ال يشاركها فيها غَتىا من األفعال منها:و 

  خرب يف األصل.أن مفعوليها متتدأ و 

 جاز يف بابا اأعطيت . ، كمالى أحد مفعوليها غالتاار عأنو ال جيوز االقتص 

                                                           
 .23الفرقان:    1

 .109: التقرة  2

 .99الكهف:   3

 .1/391شرح ابن عقيل، .40-1/39الكتاب، -  4

http://tanzil.net/#25:23
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  التعليق.اإللغاء و 

 1  منطلقاعِلمتٍت دلسمى واحد: اظننتٍت قائما  و ا ادلفعولالفاعل و  جواز كون ضمَتي 

لقولو  نووية إال فعال واحدًا ا جعل  ، وذلك مصداقاذه األفعال يف األربعُت الى ومل ضلصي من

  و ا اذلاء   ضمَت فالفعل الناسخ اجعل ، 2« ...و جعلتو بينكم زلرما...: » سلمو عليوصلى ا 

 ، وا زلرما   مفعول بو ثان.بو أولصل متٍت يف زلل نصب مفعول مت

 :في األربعين النووية الجملة االسمية البسيطة المنفية

 الجملة المجردة المنفية:

 النفي بـ ) ال ( النافية: -أ

 تأيت على مخسة أوجو:و 

سمى ، وتوذلك إن أريد هبا نفي اجلنس على ستيل التنصيص ،أن تكون عاملة عمل إن -1

نصب امسها إذا كان خافضا ضلو: ال صاحب جوٍد شلقوت، أو رافعا ويظهر  ،حينئذ اتربئة 

  جتال حاضر، واال  تعمل عمل اإنّ  ضلو: ال حسنا فعلو مذموم، أو ناصتا ضلو: ال طالعا

 مشاهبتها ذلا يف أربعة مواضع ىي:

 .يف التصدير 

 .والدخول على اجلملة االمسية 
                                                           

 .1984،2/82-1404، 3النظائر يف النحو، جالل الدين السيوطي، دار احلدي ،بَتوت، طاالشتاه و  -  1

 .18:ص ،وية، احلدي  الرابع والعشرون، أخرجو مسلماألربعون النو  -  2
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 .وتوكيد النفي 

 .وتوكيد اإلثتات 

ور النحاة أهنا: " تعمل عمل إن فتنصب ادلتتدأ امسا ذلا، وترفع خربا ذلا وىي مل تكرر، ويرى مجه

ويُقدربـ  ُعلم، وقد حيذف خرب ا ال   أحيانا إذا  1وال يكون خربىا إال نكرة، فال تعمل يف معرفة "

  .اموجود

 أن تكون عاملة عمل اليس  ضلو قول الشاعر: -2

 2فأنــــا ابن قيس ال بـــــــراح   ***  مـــن فـــّر عن نَتانــــــها  

 أن تكون عاطفة وذلا ثالثة شروط: -3

 :اجاء زيداً ال عمراً  الشرط األول: أن يتقدمها إثتات ضلو.  

 زيداً ال عمراً  اضربضلو: ا الشرط الثاين: أن يتقدمها أمر.  

 الثال : أن يتقدمها نداء ضلو: ايا ابن أخي ال ابن عمي شرطال.  

  ه حتذف اجلمل بعدىا كثَتا يقال اأجاءك زيد؟ ، وىذأن تكون جوابا مناقضا لـ انعم -4

 فتقول: اال ، و األصل: ال مل جييء.

و أن تكون غَت ذلك، فإن كان ما بعدىا مجلة امسية صدرىا معرفة أو نكرة ومل تعمل فيها، أ -5

 «فعال ماضيا لفظا وتقديرا وجب تكرارىا 
                                                           

 .1/360شرح ابن عقيل، و  .1/463امع اذلوامع، و  .1/336.شرح التصريح، 1/264ينظر مغٌت التيب،  -  1

، وأوضح 266-1/265يف مغٌت اللتيب، و .8/109التيت من رلزوء الكامل وىو لسعد بن مالك يف األشتاه والنظائر،  -  2
زلي الدين عتد احلميد، دار الفكر، -بن مالك، مجال الدين بن يوسف بن أمحد بن عتد ا بن ىشام، تادلسالك إىل ألفية 

1/258. 
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  ال تعمل إال يف ، فـ اال.1﴾ اَل الشَّْمُس يَنَتِغي ذَلَا َأن ُتْدرَِك اْلَقَمَر َواَل اللَّْيُل َساِبُق النـََّهارِ ﴿: قال تعاىل

ت مبنزلو اسم ملع مافأما ترك التنوين فألهنا ُجعلت و نكرة، إذا وقعت على نكرة نصتتها بغَت تنوين، 

 .2«واحد كـ امخسة عشر ، وبذلك تكون اال  وما عملت فيو يف موضع ابتداء

 عليوا من أمثلة ذلك  قولو صلى ، و   النافية للجنسلنظر إىل األربعُت النووية صلد االباو 

  متٍت على الفتح يف زلل فـ اال  النافية للجنس، وامسها اإلو، 3«شهادة أن ال إلو إال ا  : »وسلم

حي  أنو مفرد ليس مبضاٍف وال شتيها  4نصب و"قد بٍت على الفتح ألنو معرب غَت عامل 

ال : »وسلم عليوا فس األمر يف قولو صلى  ، وناف، وخرب ا ال   زلذوف وتقديره اموجودبادلض

  .ضرار   وخرباما زلذوف وتقديره اموجود   ا ضرر،فاسم   اال ،5«ضرر، وال ضرار

ه إن أحدكم ليعمل بعمل أىل فوا الذي ال إلو غَت : »وسلم عليوا وكذلك يف قولو صلى 

  وىو ل نصب، وخربىا اغَته  متٍت على الفتح يف زلفاسم  ا ال النافية للجنس   ىو اإلو ،6«اجلنة 

 ف إليو.  ضمَت متصل يف زلل جر مضاضمة الظاىرة على آخره وىو مضاف وااذلاءمرفوع بال

 

 

                                                           
 .40يس:   1

 .270-1/264مغٌت اللتيب،  -  2

 .05:احلدي  الثال ، أخرجو التخاري ومسلم ،صاألربعون النووية،  -  3

 .1/238ينظر مغٌت اللتيب،  -  4

 .24:الدار القطٍت ،صربعون النووية، احلدي  الثاين والثالثون، أخرجو ابن ماجة، و األ -  5

 .06: ص األربعون النووية، احلدي  الرابع، أخرجو التخاري ومسلم ، -  6
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 :النفي بـ )ما( -ب

 1  إىل قسمُت: امسية وحرفية، واحلرفية إىل ثالثة أقسام نافية، ومصدرية، وزائدة.تنقسم  اما

تنفى اجلملة االمسية بـ ا ما   النافية، ومعلوم أن النحاة يقسمون ما النافية إىل حجازية عاملة ودتيمية 

 تؤثر على اجلملة االمسية.غَت عاملة أي ال 

، وتنصب اخلرب وسنتناول ا ما   النافية احلجازية اليت تدخل على اجلملة فًتفع ادلتتدأ امسا ذلا

 .خربا ذلا ضلو: اما زلمٌد قادما 

اجلملة االمسية أعملها احلجازيون  ىوىذا ما أشار إليو ابن ىشام حي  "إذا دخلت عل  

مَّا ُىنَّ ﴿،   2﴾ َذا َبَشرًاَما َىـ  ﴿قولو تعاىل:  شروط معروفة ضلووالتهاميون والنجديون عمل ليس ب

 4،وعن عاصم أنو رفع أمهاهتم على التميمية." 3﴾  ۖ  أُمََّهاهِتِمْ 

 شروط عملها:

 نصتون هبا اخلرب ضلو قول:احلجازيون يعملوهنا عمل ا ليس   فَتفعون هبا االسم وي

 5حِنقوا الُصــــُدور وماُىـــــُم أوالدىــــا  ***  أبناُؤىــــا ُمتكِنفون أبــــــاُىم   

 1أما حتتاجو من شروط للعمل فهي كاآليت:
                                                           

 .1/323مغٌت اللتيب،  -  1

 .31يوسف:   2

 02اجملادلة:   3

 .336-1/333، ينظر مغٍت اللتيب -  4

 .1/279، ذكر يف شرح ابن عقيل، والتيت مل ينسب لقائل -  5
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  .عدىا اإنأال يزاد ب -1

 .2﴾ َما أَنُتْم ِإالَّ َبَشٌر مِّثْـلَُنا﴿أال ينتقض النفي بـ ا إال   ضلو قولو تعاىل:  -2

رلرور، فإن تقدم وجب رفعو ضلو: اما وىو غَت ظرف وال جار و  ،أال يتقدم خربىا على امسها -3

إىل  نحويُت إذ ذىب بعضهمبُت ال  ، ويف ذلك خالفقائٌم زيٌد ، فال تقول: اما قائماً زيدٌ 

 واستدلوا بقول الفرزدق: ،أنو جيوز

 3إْذ ُىْم قُـــريُش وإْذ ما ِمْثلـــــُهم بـــشُر   ***  فأْصتُحوا قد أعــــاد اُ نِْعمتـــُهم    

   امسها تأخر عن خربىا.فـ امثلهم  خرب ما، وابشر

، 4أال يتقدم معمول اخلرب على االسم وىو غَت ظرف وال جار ورلرور فإن تقدم بطل عملو  -4

 ، وذىب اطعامك زيد آكلوُ  وذىب الكوفيون إىل أنو جيوز تقدمي معموذلا عليها ضلو:

 5التصريون إىل أنو ال جيوز.

أال تتكرر ا ما   فإن تكررت بطل عملها ضلو: ا ما ما زيد قائم   األوىل نافية والثانية نفت  -5

 النفي فّدل على اإلثتات.

  .موجب، فإن أبدل بطل عملها ضلو: امازيد بشيء إال بشيء يعتأ بوأال يتدل من خربىا  -6

                                                                                                                                                                                     
 .283-1/280ينظر شرح ابن عقيل، -  1

 .15يس:    2

 .185التيت من التسيط وىو للفرزدق يف ديوانو -  3

 .282-1/281ينظر شرح ابن عقيل، -  4

 .1/140اإلنصاف يف مسائل اخلالف،  -  5
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أي  1الفعل لو على االسم و حرف ال خيتص لدخو   بنو دتيم  وتعليلهم لذلك أّن اماومنع عملها  ا

أهنا غَت عاملة حُت تدخل على اجلملة االمسية واجلملة الفعلية على السواء ويف دخوذلا على اجلملة 

 االمسية ال يكون ذلا أي تأثَت إعرايب وىي تنسب للهجة التميمية فتسمى: ما التميمية.

ذلك يف قولو ا  النافية اليت تعمل عمل ليس، و مدة عن األربعُت النووية حالة وحيوورد يف ا

فـ اما  نافية مبعٌت ليس، وامسها ، 2«ما ادلسؤول عنها بأعلم من السائل  : »وسلم عليوا صلى 

ائدة لتوكيد النفي، وأعلم: رلرور لفظا " التاء ز   :، ابأعلممرفوع بالضمة الظاىرة، و   معرفةاادلسؤول

صوب زلال ألنو خرب ما بالتاء وعالمة جره الفتحة نيابة عن الكسرة ألنو شلنوع من الصرف، وىو من

 3 ."ادلشتهة بـاليس

 (:النفي بـ )ليس -ج 

وادلشهور أهنا من األفعال وذلك التصاذلا بضمائر الرفع وتاء التأني  مثل: لستما، لسنا، 

 ولست.

ج وابن شقَت* وأبو علي الفارسي إىل أهنا حرف ألهنا لفظ يدل وذىب ضلاة أمثال ابن سرا 

 على معٌت يف غَته، وقال ادلالقي: إهنا تتعُت للحرفية واستشهد لذلك بقول الشاعر:

                                                           
 .1/283شرح ابن عقيل،  -  1

 .05: األربعون النووية، احلدي  الثاين، أخرجو مسلم، ص -  2

 .38: ينظر إعراب األربعُت حديثا، ص -  3
مشهور بُت النحاة لو مصنفات: سلتصر النحو، ابن شقَت: عتد ا بن زلمد بن شقَت أبو بكر النحوي، خلط ادلذىتُت، وىو  -* 

 .98:تلخيص ابن مكتوم، صو ، 2/135ادلقصور وادلمدود، انظر إىل ترمجتو يف إنتاه الرواه، 
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 1إال اْبِتداٌر إىل موٍت بِإجلاِم    *** كتاِئب ُخضرا ليس يْعِصُمها     تـُْهدي

 والشاىد ا ليس يعصمها   وردت ا ليس   حرفا.

ويرى ادلالقي: " ليس ليست زلضة يف الفعلية، وال زلضة يف احلرفية، ولذلك وقع فيها اخلالف 

 ،ي إىل أن " ليس فعل ناقص غَت متصرفوذىب ادلالق 2بُت ستويو والفارسي، فزعم ستويو أهنا فعل "

قها، وىي تعمل عمل وعدم تصرفها ألهنا ُوضعت وضع احلروف ألهنا ال يُفهم معناىا إال بذكر متعل

أما عملها فهي تنفي احلال وتنفي  3  فًتفع االسم ويسمى امسها وتنصب اخلرب ويسمى خربىا.اكان

 بالقرينة ضلو:غَته 

 قال الشاعر:

 4وليس عطاُء اليوِم مانِعو غدا      ***لُو ناِفالُت ما يُغيُب نواذُلا   

من أحدث يف : »سلم و عليوا ا ليس   ف األربعُت النووية صلدىا يف قولو صلى  وبتقصي

واسم ليس ضمَت مستًت تقديره ،فـ ا ليس   فعل ماٍض ناقص 5«ليس منو فهو ردٌّ  اأمرنا ىذا م

                                                           
 . 301ص:  وبال نستة يف رصف ادلتاين، 84: ص  ،يوانوالتيت من التسيط وىو للنابغة الذبياين يف د -  1

 .141: رصف ادلتاين،ص -  2

 .1/239ينظر شرح التصريح على التوضيح، -  3

 .1/293و مغٌت اللتيب، 187:التيت من الطويل لألعشى يف ديوانو، ص -  4

 .07:األربعون النووية، احلدي  اخلامس، أخرجو التخاري ومسلم، ص -  5
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  الشرطية ال زلل ذلا من اىو ، وخربىا امنو  شتو مجلة يف زلل نصب، ومجلة اليس منو  صلة امن

 1اإلعراب.

من عمل عمال ليس عليو أمرنا فهو : » سلم و عليو اويف رواية أخرى دلسلم قولو صلى 

 ،فـا ليس  2«ردٌّ 

، وقد جاء  عرف باإلضافة إىل الضمَت اأمرنافعل ماٍض ناقص من أخوات كان وامسها م

   شتو مجلة جار ورلرور.مؤخرا عن اخلرب اعليو

 الجملة البسيطة المنسوخة المنفية:

ادلثال الوحيد الذي ورد يف األربعُت النووية قولو قها حرف نفي و واجلملة ادلنسوخة اليت ست

  النافية مهملة، يكون: فعل ما،فـ ا3«...حىت ما يكون بينها وبينو ذراٌع  : »وسلم عليوا صلى 

  يف زلل ربىا شتو مجلة جار ورلرور مقدم ابينومضارع منصوب بـ ا أن   ادلضمرة بعده ا حىت  ، وخ

  .مسها نكرة مرفوعة اذراعٌ نصب وا

 

 

                                                           
 .62:عُت حديثا، صينظر إعراب األرب -  1

 .07:األربعون النووية، احلدي  اخلامس، أخرجو التخاري ومسلم، ص -  2

 .06:أخرجو التخاري ومسلم، ص ، احلدي  الرابع،األربعون النووية  -  3
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 تمهيد:

ة تشتمل على مجلة بسيطة أصلية، وقد أجاز النحويون كل مجلة امسياجلملة ادلركبة ىي  

ربطها بو لكي ال تكون أجنبية فيها من ضمَت يرجع إىل ادلبتدأ ي البداإلخبار عن ادلبتدأ باجلملة و »

 1.«عنو

( أول من أوىل ىـ761يعد ابن ىشام األنصاري )تو »اجلملة ادلركبة باجلملة الكربى تسمى و 

ادلنهج، فإليو يرجع بقيو يف التبويب والتصنيف و عناية فاق هبا  –إعرابا مصطلحا وتقسيما و  –اجلملة 

 .2« دلبتدأ واجلملة الصغرى على خربهفضل السبق باصطالحو اجلملة الكربى على ا

و مركبة تتألف من أكثر من مجلة عٌت بالكربى أي مجلة موسعة أ»يتضح أن ابن ىشام و 

ر فتناقلتو االنتشانال ىذا التصنيف حظو من الذيوع و قد ، و 3بالصغرى أي مجلة مستقلة بنفسها و 

 .5شراح ادلغٌت و  4غَت واحد من النحاة 

 

                                                           
 .1/203شرح بن عقيل،و  .1/91شرح ادلفصل،و  .89ينظر ادلقرب،ص -  1

،رسالة ماجستَت تقدم هبا فراس عبد العزيز عبد القادر إىل رللس كلية اآلداب، 160بناء اجلملة الفعلية يف السور ادلكية/ -  2
 .1999، جامعة ادلوصل

 .2/40التحليل النحوي عند ابن ىشام األنصاري،د.عبد احلميد مصطفى السيد، رللة البلقاء للبحوث و الدراسات، -  3

 .1/51مهع اذلوامع يف شرح مجع اجلوامع، -  4

 .2،2005،2/810حاشية الدسوقي، زلمد الدسوقي، مطبعة السالم، القاىرة، ط -  5
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اليت تقتصر على  ىيوقسم عباس حسن "اجلملة على ثالثة أقسام: األول: اجلملة األصلية و 

الثالث والثاين اجلملة الكربى وىي ما تًتكب من مبتدأ وخربه مجلة امسية أو فعلية، و  ركٍت اإلسناد،

 1ىي اجلملة االمسية أو الفعلية إذا وقعت إحدامها خرباً للمبتدأ." و اجلملة الصغرى 

فعلية كانت ر: ادلبتدأ مصدر مؤول واخلرب مجلة )على األمناط التالية الذكملة مركبة وتشتمل اجل

، أو أخواهتاشتمل على اجلملة ادلنسوخة بكان وأخواهتا، أو إّن و ت؛ و اجلملة ادلركبة ادلنسوخة(، و أم امسية

لنووية إىل التقسيم ، و على ىذا األساس عمدنا يف دراستنا للجملة النحوية يف األربعُت اأفعال ادلقاربة

 .السابق الذكر

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .4،1/16النحو الوايف ،عباس حسن،دار ادلعارف،مصر،ط -  1
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 :في األربعين النوويةالجملة المركبة المجردة  1

عامل من العوامل كالنفي مثال.  ودرستها يف  ىي اجلملة ادلركبة اليت مل يتصدرىا ناسخ أو أيو 

 :األربعُت النووية على النحو التايل الذكر: ادلبتدأ مصدر مؤول، اخلرب مجلة )فعلية أو امسية(

 المبتدأ مصدر مؤول: 1-1

احلروف امسية أو فعلية، و  در ادلؤول ىو تركيب يتكون من حرف مصدري يليو مجلةادلص

 1.مهزية التسوية –ما  –كي   –لو  – أن   –ادلصدرية اليت تتصدر تركيب ادلصدر ادلؤول ىي : أْن 

 در ادلؤول إعراب ادلصدر الصريح الذي حيل زللو، فيقع يف ادلواقع اإلعرابية اآلتية:يأخذ ادلصو 

2﴾ َوَأن َتُصوُموا َخيـٌْر ل ُكمْ ﴿: يف زلل رفع مبتدأ وىذا موضوع حبثنا، مثل قولو تعاىل -1
 ،

 : صيامكم خَت لكم.والتقدير

3﴾ ا َجزَاُء َمْن أَرَاَد بَِأْىِلَك ُسوًءا ِإال  َأن ُيْسَجنَ قَاَلْت مَ ﴿: يف زلل رفع خرب مثل قولو تعاىل -2
 .

 خرب مبتدأ جزاء. ،والتقدير: السجن

والتقدير : .   4﴾ َما َكاَن ذَلُْم َأن َيْدُخُلوَىا ِإال  َخائِِفُتَ ﴿: يف زلل رفع اسم كان مثل قولو تعاىل -3

 ماكان ذلم دخوذلا.

                                                           
 .40: ص القاىرة، الطبعة ادليمنية، ينظر حاشية فتح اجلليل على شرح بن عقيل للسجاعي، -  1

 .184البقرة:   2

 25يوسف:   3

  114البقرة:  4
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 ل ْيَس اْلرب  َأن تـَُولُّوا ُوُجوَىُكْم ِقَبَل اْلَمْشرِِق َواْلَمْغِربِ ﴿: زلل رفع اسم ليس مثل قولو تعاىل  يف -4

﴾1
 والتقدير: تولية..  

يف زلل يف زلل رفع فاعل، ويف زلل رفع نائب فاعل، ويف زلل نصب مفعول بو، و  أيضا يقعو 

 جر باإلضافة.

أن : » سلمو عليوصلى ا بعُت النووية مثال عن ادلبتدأ مصدر مؤول يف قولو قد ورد يف األر و 

فادلصدر ادلؤول )أن تلد( يف زلل رفع مبتدأ، وخربه زلذوف جوازاً تقديره )من  ،2«تلد األمة ابنتها 

 رلرور.أماراهتا( جار و 

وقع ، فالفعل ) تعدل ( وقع م3«تعدل بُت اثنُت صدقةو : »وسلم عليوا يف قولو صلى و 

ظَت للتاء اليت تدل على اخلطاب وىذا : عداك، فالكاف نمصدره بقطع النظر عن ' أن' والتقدير

ألصل: أن تعدل بُت اثنُت صدقة، وادلصدر ادلؤول من أن والفعل أن يكون اادلصدر ىو ادلبتدأ...و 

 (.واخلرب )صدقة 4دلا حذفت ) أن ( ارتفع الفعل يف زلل رفع ادلبتدأ و 

فادلبتدأ مصدر مؤول )إن  ،5«فإن مل يستطع فبلسانو: »وسلم عليوويف قولو صلى ا 

: متعلق بالفعل الشرطية مع فعل الشرط( يف زلل رفع والتقدير: )غَت ادلستطع(، واجلار واجملرور

                                                           
 177البقرة:   1

 .04األربعون النووية، احلديث الثاين ، أخرجو مسلم ،ص -  2

 .20األربعون النووية، احلديث السادس و العشرون ، أخرجو اخلاري و مسلم ،ص -  3

 .182ص:  إعراب األربعُت حديثا، -  4

 .26ن ، أخرجو مسلم ،صاألربعون النووية، احلديث الرابع و الثالثو  -  5
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اجملرور ادلتعلق بو يف زلل جزم فعل جواب الشرط ذوف،واجلملة من الفعل اذوف واجلار و ا

 1تسد مسد اخلرب.

 الخبر جملة: 2-1-2

واجلملة دون  بو عن ادلبتدأ مجلة أيّاً كان، يقصد باخلرب اجلملة أن يكون مبٌت ادلعٌت الذي خيربو 

 .2تقدير أو تأويل " 

 :ىي أنواع واجلملة اخلرب

 الخبر جملة اسمية: -أ

، 3«كل سالم من الناس عليو صدقة: »وسلم عليوا صلى األربعُت النووية قولو  يف الشاىدو 

ل رفع خرب مقدم للمبتدأ ادلؤخر رلرور يف زلفادلبتدأ األول )كل( معرف باإلضافة، )عليو( جار و 

 (.يف زلل رفع خرب ادلبتدأ األول )كل (ن ادلبتدأ واخلرب )عليو صدقة)صدقة(، واجلملة م

فادلبتدأ األول معرف باإلضافة )رأس(،  ،4«رأس األمر اإلسالم: »وسلم وعلي ويف قولو صلى ا

فع خرب يف زلل ر  (قديره )ىو(، واجلملة االمسية )ىو اإلسالمأما )اإلسالم( فهو خرب دلبتدأ زلذوف ت

 5: رأس األمر ىو اإلسالم.للمبتدأ األول، و التقدير

                                                           
 .229: ص ديثا،إعراب األربعُت ح -  1

 .76: ، ص4ط ، مصر،دار ادلعارف،النحو الوايف، عباس حسن -  2

 .20: ص ،ربعون النووية، احلديث السادس والعشرون، أخرجو البااري ومسلماأل -  3

 .23: ص ،، احلديث التاسع والعشرون، أخرجو الًتميذياألربعون النووية-  4

 .207: ص ينظر إعراب األربعُت حديثا، -  5
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 الخبر جملة فعلية: -ب

ىي إما ذات فعل ماٍض أو و   1(اليت صدرىا فعل كـ: )قام زيد(، و )يقوم زيداجلملة الفعلية ىي 

 2يف ىذه احلالة جيب تأخَت اخلرب ألنو فعل رافع لضمَت ادلبتدأ ادلستًت.، و مضارع

 .3احلدوث يف زمن معُت " خلرب مجلة فعلية موضوعو التجدد و ا" و 

الضمَت ال يظهر يف ، و ()زيد يقوم، الزيدان يقومان :ملة الفعلية يظهر فيو ضمَته ضلواخلرب اجلو 

 4ذلك خوف اللبس.، ويظهر يف التثنية واجلمع و فعل الوحدة لداللة ادلبتدأ عليو

: وسلم عليوصلى ا قولو  ،مجلة فعلية يف األربعُت النوويةمن األمثلة اليت ورد فيها اخلرب و 

معرفة )الصدقة(، واخلرب مجلة فعلية فعلها مضارع )تطفئ ، فادلبتدأ  5«الصدقة تطفئ اخلطيئة»

 (.اخلطيئة

، واخلرب مجلة فعلية (ادلبتدأ )احلمد ،6«مد  لم أ ادليزاناحل: »وسلم عليوويف قولو صلى ا 

 (.فعلها مضارع )لم أ ادليزان

                                                           
 .2/376ينظر مغٌت اللبيب، -  1

 .1/234ينظر شرح بن عقيل، -  2

 .45: ص ،1،1999،ادلكتبة العصرية،طالسيد أمحد اذلامشي جواىر البالغة يف ادلعاين و البيان و البديع، -  3

 .1/64األصول يف النحو، -  4

 .22: العشرون ، أخرجو الًتميذي ،صربعون النووية، احلديث التاسع و األ -  5

 .17: ص ،نفسو، احلديث الثالث والعشرون، أخرجو مسلم -  6
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فادلبتدأ معرف  ،«كل الناس يغدو...: »وسلم عليوقولو صلى ا نفس احلديث ويف   

 ( فعلها فعل مضارع.+ الفاعل ضمَت مستًت علية )يغدواخلرب مجلة فباإلضافة )كل(،  و 

، ادلبتدأ جاء ضمَتا منفصال 1«أنا أغفُر الذنوب مجيعاو : »وسلم عليوويف قولو صلى ا 

 (.واخلرب مجلة فعلية )أغفر الذنوب مجيعا

 :الخبر مصدر مؤول -ج 

 :دت يف األربعُت النوويةر اليت ور صو من ال  

 المبتدأ معرفة والخبر مصدر مؤول: -1

وقع  ، فادلبتدأ 2«اإلسالم أن تشهد أن ال إلو إال ا : »وسلم عليوالشواىد يف قولو صلى ا و 

 ُم شهادُة أن ال إلو إال ا.التقدير: اإلسال، و (معرفة )اإلسالم(، واخلرب مصدر مؤول )أن تشهد

 الخبر مصدر مؤول:المبتدأ مجرور لفظا و  -2

مثل: الباء و منها الزائدتُت ورب، سبقو حرف جر زائد " جير ادلبتدأ وحقو الرفع إذا جاء نكرة و 

 .  3زلل االسم اجملرور الرفع مثل: رب رجل صاحل عندي" و 
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،  1«حبسب امرئ من الشر أن حيقر أخاه ادلسلم : »سلمو عليووالشاىد يف قولو صلى ا 

 (.(، و اخلرب مصدر مؤول )أن +حيقردلبتدأ جاء امسا رلرورا بـ ) الباء الزائدة ( وىو ) حسب فا

 :المبتدأ محذوف والخبر مصدر مؤول -3

أن تؤمن با : »وسلم عليوىذه احلالة قولو صلى ا من األمثلة اليت وردت حسب و 

س نف، و (ل رفع خرب دلبتدأ زلذوف تقديره )اإلديان( يف زلول  )أن تؤمنفادلصدر ادلؤ ، 2«مالئكتوو 

، فادلصدر ادلؤول )أن تعبد ا( يف 3«أن تعبد ا كأنك تراه: »وسلم عليوالشيء يف قولو صلى ا 

 4(.زلل رفع خرب دلبتدأ زلذوف )اإلحسان

مرفوع  ، " تعبد: فعل مضارع5«تعبد ا ال تشرك بو شيئا: »وسلم عليوويف قولو صلى ا 

ل واقع موقع ادلصدر يف زلالفعل البالضمة الظاىرة عل آخره والفاعل ضمَت مستًت تقديره )أنت(، و 

وفة مصدر مؤول يف ( اذرفع خرب دلبتدأ زلذوف تقديره )العمل( ويفسره ما سبق، أو ىو مع )أن

 6التقدير: العمل أن تعبد ا أو العمل كعبادة ا ".فعل عند حذف أن و قد رفع الزلل رفع خرب، و 
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 لة شرطية :الخبر جم -د

من وقع يف و : »وسلم عليونذكر منها: قولو صلى ا األمثلة اليت تدل على ىذه احلالة كثَتة و 

زم )من( يف زلل رفع ادلبتدأ اسم شرط جا، فالواو حرف عطف للجملة، و 1«الشبهات وقع يف احلرام

 ( يف زلل رفع اخلرب.واب الشرط )وقع يف احلرامومجلة ج

 :فـ" )ما( ذلا وجهان، 2«ما هنيتكم عنو فانتهوه  »أيضا:  سلم و عليو ايف قولو صلى و 

 اسم شرط جازم يف زلل رفع مبتدأ. -1

 اسم موصول مشبو بالشرط مبٍت يف زلل رفع. -2

، أو يف جواب الشرط أي: مجلة (:الفاء زائدة واقعة يف خرب ادلبتدأ )ما( ادلوصولة)فاجتنبوه

قد سد جواب الشرط عن خرب ى اعتبار )ما( شرطية، و ( يف زلل جزم فعل جواب الشرط عل)فاجتنبوه

ادلوصولة، ا يف زلل رفع خرب ما مو  ،أو يف زلل رفع خرب )ما( ادلوصولةما الشرطية ادلشبهة بادلوصولة، 

 3ما( يف الوجهُت مبتدأ كما أشرنا." و)
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مصدر  ، ادلبتدأ1«لئن سألٍت ألعطيّنو: »وسلم عليوكما ورد شاىد ضلوي يف قولو صلى ا 

لشرط: زلذوف، دل عليو جواب اسألٍت( واخلرب )ألعطينو( جواب القسم، و مؤول )إن الشرطية + 

 اجلملة تسد مسد خرب ادلبتدأ.و  ،جواب القسم

بدعواىم الّدعى رجال أموال قوم لو يُعطى النّاس : »وسلم عليوا يف قولو صلى و 

مجلة جواب الشرط الواقعة يف موضع رفع، و  (مجلة )لو يعطى الناس بدعواىم بتدأ، "فادل2«دماءىمو 

 3بعد الالم: تسد مسد اخلرب أو ىي يف موضع رفع اخلرب".

 :في األربعين النوويةالجملة المركبة المنسوخة  2-2

 ، أو أفعال ادلقاربة.كان وأخواهتا، أو إن وأخواهتااليت تسبقها إحدى النواسخ   ىي اجلملة ادلركبة

 كان و أخواتها: -1

ورد فيو الناسخ يف زمن ادلاضي  من  األفعال الناقصة  اليت وردت عاملة يف األربعُت النووية ما

، فالفعل 4«من كان يُؤمُن با و اليوم اآلخر فلُيكرم جاره: »وسلم عليووذلك يف قولو صلى ا 

خربه مجلة فعلية فعلها ، و (، وامسو ضمَت مستًت تقديره )ىو( يعود على )من(ادلاضي الناقص )كان

 مضارع ) يؤمن با (.
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خربىا ، فاسم )كان( )ابن( معرف باإلضافة، و 1«كان ابن عمر يقول»ويف احلديث األخَت صلد:

 (.وفاعلو ضمَت مستًت )يقولمجلة فعلية فعلها مضارع 

، فالفعل الناقص 2«كن يف الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل: »وسلم عليوويف قولو صلى ا 

، وخربه جاء مجلة (، وامسو ضمَت مستًت تقديره )أنتى السكون( ىو فعل أمر ناقص مبٍت عل)كن

 يف زلل نصب. (بسيطة منسوخة )كأنك غريب أو عابر سبيل

 إن و أخواتها: -2

( حرف و" تعد )إنّ  (،و )أنّ  (ليت وردت يف األربعُت النووية: )إنّ من األحرف ادلشبهة بالفعل ا

، وكذلك 4) أّن ( حرف توكيد مشبو بالفعل، و3لو يرفع اخلرب خربا ، و توكيد ينصب ادلبتدأ امسا لو

( إذا وقعت يف و)إنّ  (،الفعل ال يعمل فيها ما يعمل يف )أنّ ( فهي مبنزلة تعمل عمل )إّن(، أما )إنّ 

 .5يصلح أن يقع فيو إال أحدمها مل جيز ألهنا إمنا تشبو فعال داخال على مجلة " موضع ال

ت فيها تنوع ،على اجلملة االمسية يف األربعُت النووية يف مواضع كثَتة (وقد دخلت )أّن( و )إنّ 

عن عمر رضي ا عنو »ث الثاين: من ىذه احلاالت صلد يف سند احلدي، و خاصة اخلربصور ادلبتدأ، و 
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ل + الفاعل ضمَت مستًت تقديره فعلها ماٍض قا، )قال( مجلة فعلية )1«أيضا، قال: بينما ضلن جلوس

 2(.قال ، والتقدير )أنو(ها ضمَت متصل  )اذلاءامس،  و ( اذوفة)ىو( يف زلل رفع خرب )إنّ 

يف قولو صلى و  .3«إن ا أمر ادلؤمنُت مبا أمر بو ادلرسلُت: »وسلم عليوا  أيضا يف قولو صلىو 

، ففي كال ادلثالُت اسم )إن( لفظ جاللة 4«إن ا تعاىل فرض فرائض فال تعتدوىا: »وسلم عليوا 

 (.ربىا مجلة فعلية فعلها ماٍض )أمر ادلؤمنُت...( و )فرض فرائض...خا، و 

،أّن أناسا من أيضا عن أيب ذر رضي ا عنو،»ن: يف سند احلديث اخلامس والعشريصلد و 

، وخربىا مجلة فعلية (، فاسم )إّن( نكرة )ناسا 5«قالوا...  وسلمعليو  أصحاب الرسول صلى ا

 (.+ واو اجلماعة يف زلل رفع الفاعل(: )قالوافعلها ماٍض )

إين : »لموس عليوا من ذلك قولو صلى اخلرب مجلة فعلية فعلها مضارع،  و ىناك أمثلة وقع فيها و 

، فاسم  )إّن( ضمَت متصل )ياء ادلتكلم( يف زلل نصب، وخربه اجلملة الفعلية  6«أعلمك كلماتٍ 

 أعلمك ( .)

، فاسم  )إّن( لفظ اجلاللة 1«إن ا جتاوز يل عن أميت اخلطأ: »وسلم عليوا يف قولو صلى و 

 .، وخربىا اجلملة الفعلية  )جتاوز يل( يف زلل رفع()ا
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، فاسم  2«إن ا طّيٌب ال يقبل إالّ طّيباً : »وسلم عليوكما ورد تعدد خرب )إّن( يف قولو صلى ا 

مجلة  فعلية منفية فعلها مضارع خربىا الثاين ، و (، وخربىا األول مفرد )طيب(( لفظ اجلاللة )اإن)

 ( يف زلل رفع.)ال يقبل إال طيباً 

م النبوة كال  نإّن شلا أدرك الناس م: »وسلم عليوا ( يف قولو صلى كما صلد تقدم خرب )إن

شلا تقدم خرب )إن( شبو مجلة جار ورلرور ) ، ففي احلديث 3«شئت  ىل: إذا مل تستح فاصنع مااألو 

ألن الشرط متعلق  ،(شئت فاصنع ما، واسم )إّن( مجلة اجلواب )(درك الناس من كالم النبوة األوىلأ

 باجلواب.

لو أّن أولكم وآخركم : »وسلم عليوا ( يف قولو صلى نسوخة بـ)كانكما وقع خرب )إن( مجلة م

، فاسم )إن( جاء معرف باإلضافة 4«ِجّنكم كانا على أتقى قلب رجل واحد منكم... م و إنسكو 

 (.( يف زلل رفع خرب )إن، وخربىا اجلملة ادلنسوخة )كانوا على أتقى رجل منكم()أوّلكم

...أّن األمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء مل ينفعوك إال  : »وسلم عليوا يف قولو صلى و 

، وخربىا مجلة الشرط  )لو (معرفة )األمة (، صلد أن اسم  )إنّ 5«بشيء قد كتبو ا لك 

 ( يف زلل رفع.اجتمعت...مل ينفعوك
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 عليوا قولو صلى  ا يفومثاذل ،(ومن خالل تقصينا ألخوات إن يف األربعُت النووية رصدنا )كأن

كأن ( )ثال اسم يف ادلو  ، ) فكأن ( تفيد يف الغالب التشبيو 1«أن تعبد ا كأنك تراه ...: »وسلم

، وفاعلو ()كاف اخلطاب(، وخربىا مجلة فعلية فعلها مضارع )تراه ضمَت متصل مبٍت يف زلل نصب

 اذلاء يف زلل نصب مفعول بو.، و (ضمَت مستًت   )أنت

 :ما دل على اإلنشاء أو الشروع -3

 ىي جعل و طفق و أخذ و أنشأ.و 

، ويرى 2اسم فاعل فقط ا مضارع و ا غَت كامل أي يأخذ منهتتصرف أفعال ادلقاربة تصرف

جييء خرب ىذه األفعال  3، مالزمة اللفظ ادلاضي أفعال ىذا الباب جامدة ال تتصرف»السيوطي أن: 

 شذ رليئو مفردا أو مجلة امسية.مجلة و 

قد ورد  يف ،  و ىو أوشكفعال  من أفعال ادلقاربة  و  ترد ىذه األفعال يف األربعُت النووية إالمل و 

كالراعي يرعى حول احلمى يوشك أن يرتع   : »وسلم عليوا ذلك يف قولو صلى ، و زمن ادلضارع

لة فعلية فعلها مضارع خربىا مج)ىو( يعود على )الراعي(، و   مستًت تقديره، فاسم يوشك ضمَت4«فيو

 (.يرتع فيها أنمقًتن بـ )أن( )
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 المنفية: المركبة  الجملة االسمية

 تعريف النفي:

فيتو من ن، والطرح جانب حيث يقال: "اإلبعاد أو اإلخراجحتمل كلمة النفي معاين الطرد و 

انتفى شعره: تساقط، وانتفى الشجر من ن عن البلد: أخرج وُسَت، و فى فالنادلكان، ضليتو فانتهى، و 

 .1الوادي: ذىب "

 قال الشاعر:   

 2أصـــم فـــزادوا يف مسامعــــو وقرا     ***   فأصبـــح جاراكم قتيــــال و نافيــــا  

نفي الشيء نفيا: جحده، يقال ، وانتفى منو: تربأه و 3﴾ أَْو يُنَفْوا ِمَن اأْلَْرضِ ﴿أي منتفيا، قال تعاىل: 

 4".ولده إذا نفاه عن أن يكون لو ولدانتفى فالن من 

 5«.و عبارة عن اإلخبار عن ترك الفعلف النفي اصطالحا بأنو ماال ينجزم، وىويعر »

فاجلملة االمسية تقبل النفي دائما، أما الفعلية فتقبل النفي إذا كان فعلها ماضيا أو مضارعا، مث 

يتصدر النفي اجلملة االمسية  ند، أما ادلسند إليو فال ينفى، ولذلكلنفي يتجو يف احلقيقة إىل ادلسإن ا
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صاحب أسرار العربية: " أن حروف النفي ذلا صدر بتدأ واخلرب. وىذا ما أشار إليو فيدخل على ادل

 1الكالم، وأما كوهنا ال تعمل إال يف النكرة دلا كانت تدل على التقليل ".

يُدرس نفي اجلملة االمسية تبعا للعالمة اليت حتدثها األداة، حيث درس النحاة ليس مع كان »

ياض النفي بقولو: " وأخواهتا، ودرسوا أيضا النفي بـ ) ال ( مع ادلشبهات بليس، ويعرف سليمان ف

-ادلضارع-عريب ادلفيد يكون للفعل ادلاضي وادلضارع يف أزمنتو الثالثة )ادلاضيالنفي يف الكالم ال

للجملة االمسية، أما اجلملة االمسية يكون بـ: ليس، الت، إّن، ما، وال و  الفعلية ( وللجملة ادلستقبل

 2النافية للجنس."

 أدوات النفي:

الت (، ومنها ما  –ودلا  –إن  –ما  –مل  -ىو حروف ضلو: ) ال تنقسم إىل قسمُت منها ما

 3«ىو فعل ضلو:) ليس ( فهي فعل ناقص، وحّدد ذلا ابن عقيل رلال عمل كل منها 

 ال ( للنفي مطلقا.)  -أ

 ) ما ، إن ، الت ( لنفي احلال إن دخلت على ادلضارع. -ب

 ) لن ( لنفي ادلستقبل. -ت

 4) مل ، دلا ( لنفي ادلعٌت. -ث
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 .74:، ص1997، 13صاحل. دار العلم للماليُت، بَتوت،  ط ينظر دراسات يف فقو اللغة، صبحي -  2

 .1/279بن عقيل، اينظر شرح  -  3

 .143: جواىر البالغة، ص -  4
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 1) ليس ( لنفي احلال على اإلطالق. -ج

وذلك لنفي عالقة اإلسناد بُت ادلبتدأ  ،بقها أدوات النفيما ذُكر سابقا فإن اجلملة االمسية تس 

 االسم. ىواخلرب ضلـــو: ليس زلمد قائما، ما زلمد قائما ففي ادلثالُت صلد أن ىناك نفي وقوع اخلرب عل

 (.من أدوات النفي اليت وردت فيها )ال( و )ما( و )ليس( و )ملوبالنظر إىل األربعُت النووية ف

 دراسة اجلملة البسيطة ادلنفية بنوعيها اجملردة أو العادية مث ادلنسوخة مث بالتايل سنتطرق إىلو 

 اجلملة ادلركبة ادلنفية العادية منها مث ادلنسوخة.

 الجملة المركبة المنفية:

 مل صلد مثل ىذه احلالة يف األربعُت النووية.

 الجملة المركبة المنسوخة المنفية:

لة امسية أو فعلية وسبقها ناسخ من النواسخ وُسبق واجلملة االمسية اليت يكون خربىا مج

 ناساها حرف بنفي أو ناساها أداة نفي للجملة االمسية.

..فإن مل تكن تراه : »وسلم عليوا ومثل ىذه احلالتُت صلد يف األربعُت النووية يف قولو صلى 

 (: حرف نفي وجزم وقلب.ـ )ملف 2«فإنو يراك

                                                           
 .1/279شرح ابن عقيل،  -  1

 .05:األربعون النووية، احلديث الثاين، أخرجو مسلم، ص -  2
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: فعل شرط مضارع ناقص رلزوم بـ )مل(، وعالمة جزمو السكون وأصلو )تكون(، وقد تكن

 ( اللتقاء الساكنُت.حذفت الواو من )تكون

 يف زلل رفع. (( ضمَت مستًت تقديره )أنتاسم )تكنو 

 1( يف زلل نصب.وخرب )تكن( مجلة فعلية )تراه

 ، 2«وما أصابك مل يكن لُياطئك: » سلم و عليو اوأيضا يف قولو صلى 

 ( حرف نفي وجزم وقلب.)ملو

   ديره )ىو( وخربه اجلملة الفعلية(، وامسو ضمَت مستًت تق)يكن(: فعل مضارع ناقص رلزوم بـ )مل

 ( يف زلل نصب.)لياطئك

 ،3«أوليس قد جعل ا لكم ما تصدقون: »وسلم عليوا واحلالة الثانية يف قولو صلى 

فـاذلمزة: حرف استفهام، ال زلل لو من اإلعراب، يفيد اإلنكار، والواو: حرف عطف للجملة على 

 (وسيوغو أن )ليسالواو للحال، واجلملة يف موضع نصب حال،  ناجلملة اليت قبلها، ويصح أن تكو 

 4لنفي احلال.

                                                           
 .36: ديثا، صينظر إعراب األربعُت ح -  1

 .14:األربعون النووية، احلديث التاسع عشر، أخرجو الًتميذي، ص -  2

 .19: العشرون، أخرجو مسلم، صربعون النووية، احلديث اخلامس و األ -  3

 .174: ينظر إعراب األربعُت جديثا، ص -  4
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 (، وخرب )ليس(فعل ماض ناقص ناسخ جامد، واسم )ليس( زلذوف تقديره )األمر ليس:

 (.دقونمجلة فعلية يف زلل نصب )قد جعل ا لكم ما تص

 ،1«وال يزاُل عبدي يتقرُب إيّل بالنوافِل حىت أحّبو: »وسلم عليوا وأيضا يف قولو صلى 

 ( ال زلل لو من اإلعراب.فـاجلملة سبقت حبرف نفي  )ال

( ، ] عبد: اسم )ال يزال(معرف باإلضافة )عبدي)يزال( فعل مضارع ناقص، واسم )ال يزال( 

مرفوع وعالمة رفعو الضمة ادلقدرة الشتغال ال بالكسر الناشئ عن إضافة االسم إىل ياء ادلتكلم، 

..( يتقرب.مجلة فعلية فعلها مضارع )( ، وخرب )ال يزال2[: ضمَت مبٍت يف زلل جر مضاف إليووالياء

 يف زلل نصب.

 

 

                                                           
 .37:الثالثون، أخرجو البااري ومسلم، صربعون النووية، احلديث الثامن و األ -  1

 .257: إعراب األربعُت حديثا، ص -  2
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 الخاتمة: 

وبالنظر يف مباحثو ومسائلو،   -اجلملة االمسية يف األربعٌن النووية –وبتمام دراسة ىذا ادلوضوع 
 واألحاديث  اليت حواىا الكتاب بٌن طياتو خلصنا إىل النتائج اآلتية: 

وفرة الشواىد النحوية يف األربعٌن النووية ما جعل الدراسة واسعة شاملة لكل عناصر اجلملة  -
 االمسية.  

 حوت األحاديث أصنافا للجملة االمسية ادلثبتة، يف حٌن كانت ادلنفية تكاد تكون منعدمة. -
 سيط منها وادلركب.كانت اجلمل االمسية يف األربعٌن النووية متنوعة يف تركيبها النحوي بٌن الب -
 وبذلك تنوعت صور ادلبتدأ فرصدنا ادلبتدأ ادلفرد، وادلصدر ادلؤول، واجلملة الشرطية. -
وتنوعت صور  اخلرب يف األحاديث الشريفة، بٌن ادلفرد واجلملة، وىاتو األخًنة بٌن كوهنا امسية  -

 وفعلية.
بإن، وإن كان بعض النحاة مل  ةدلنسوختعدد اخلرب مفردا يف اجلملة اجملردة ، ومجلة يف ادلركبة ا -

 . جييزوا ذلك
 تقدم اخلرب عن ادلبتدأ، يف كذا موضع من األلفية وفق ما أجازه البصريون، وادحضو الكوفيون. -
من خالل رصد ادلنسوخة يف احلديث، ظهر يل أن إن وأخواهتا كناسخ كانت أكثر من مجل  -

 اليت نسخت بكان وأخواهتا.
ل االمسية يف األربعٌن النووية بإن وأخواهتا على أن وإن، على غرار بقية اقتصر نسخ اجلم -

 أخواهتما.
 كما اقتصر النسخ بكان، دون ذكر باقي أخواهتا. -
 .04، واحلديث 81وردت كان يف األربعٌن النووية تامة ال ناقصة يف موضعٌن، احلديث  -
تدأ واخلرب من كوهنما مجلة امسية إىل  أفعال الظن واحلسبان ىي أفعال ناسخة كوهنا حتول ادلب -

 كوهنما مفعولٌن لفعل متعد.
أفعال ادلقاربة تكاد تكون منعدمة يف األربعٌن إال حالة واحدة، ألن احلديث يبىن على اليقٌن  -

 ال الشك.
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حذف ادلبتدأ يف األربعٌن النووية يف مواضع كثًنة، على غرار حذف اخلرب، وىذا إن دل فإمنا  -
 حة قول النحاة ووقوفهم على أن اخلرب ىو متم الفائدة، فال تكون إال بو.يدل على ص

احلمد هلل الذي بنعمتو تتم الصاحلات ووفقين يف اختيار  ويف األخًن ال يسعين إال أن أقول: 
ىذا ادلوضوع ويف إمتامو، فإن كان فيو من خًن ونفع فمن اهلل وإن كان فيو من خلل وتقصًن فمن 

 عندي.
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 قائمة المصادر و المراجع:

 القرآن الكرمي برواية حفص عن عاصم.       

ريا حيي بن شرف النووي، افظ أيب زك، اإلمام حوية يف األحاديث الصحيحة النبويةاألربعون النو  -1

 .(2007-1428)4، طرح غريبو أمحد عبد الرزاق البكري، دار السالمشخرّج أحاديثو و 

 .1992، 1ار بريوت، طأساس البالغة، الزسلشري، د -2

، 5األساليب اإلنشائية يف النحو العريب، عبد السالم ىارون، مكتبة اخلاجني، القاىرة، ط -3

2001. 

، 1بد الرمحن أبو الوفاء زلمد بن عبد اهلل بن أيب سعيد، دار اجليل، بريوت، طأسرار العربية، ع -4

1995. 

-1404، 3االشباه و النظائر يف النحو، جالل الدين السيوطي، دار احلديث،بريوت، ط -5

1984. 

، مؤسسة األصول يف النحو، أبو بكر زلمد بن سهل بن السراج، تح عبد احلسني الفتلي -6

 الرسالة.

، تختار، القاىرة، مؤسسة ادلراب األربعني حديثا النووية، د. حسن عبد اجلليل يوسفإع -7

 (.2003-1424)1ط

ت زلمد  االنصاف يف مسائل اخلالف، أبو الربكات عبد الرمحن بن زلمد أبو سعيد األنباري، -8

 زلي الدين عبد احلميد، ادلكتبة العصرية،صيدا،بريوت.
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الك، مجال الدين بن يوسف بن أمحد بن عبد اهلل بن ىشام، أوضح ادلسالك إىل ألفية بن م -9

 زلي الدين عبد احلميد، دار الفكر.-ت

 اإلعراب،أبو البقاء زلمد الدين عبد اهلل بن احلسني بن عبد اهلل.الباب يف علل البناء و  -10

 حتفة الطالبني يف ترمجة اإلمام زلي الدين، البن العطار. -11

فى السيد، رللة البلقاء د.عبد احلميد مصط ابن ىشام األنصاري،التحليل النحوي عند  -12

 الدراسات،اجمللد الثاين.للبحوث و 

 تذكرة احلفاظ ،للذىيب. -13

 .1991التعريفات، الشريف اجلرجاين، تح عبد ادلنعم احلنفي، دار الرشاد، القاىرة،  -14

اوي، دار لكتب العلمية، جامع الدروس العربية، تعليق وتصحيح ومراجعة إمساعيل العقب -15

 .2007بريوت، 

الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، عبد  لمجع اذلوامع يف شرح مجع اجلوامع، جال -16

 احلميد ضاوي، ادلكتبة التوفيقية.

مجهرة اللغة، أمحد بن حسن بن دريد االزدي، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان،  -17

 .2005-1426ط

 .1،1999البديع،السيد أمحد اذلامشي،ادلكتبة العصرية،طة يف ادلعاين والبيان و جواىر البالغ -18

 .2،2005حاشية الدسوقي، زلمد الدسوقي، مطبعة السالم، القاىرة، ط -19

 الطبعة ادليمنية،القاىرة. حاشية فتح اجلليل على شرح بن عقيل للسجاعي، -20
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ذؤيب اذلذيّل،  عبد القادر عمر ، أليب خزانة األدب ولب لباب لباب لسان العرب -21

 .1989، 3عبد السالم ىارون، مكتبة اخلاجنني،القاىرة، ط-البغدادي، ت

 .1997، 13دراسات يف فقو اللغة، صبحي صاحل. دار العلم للماليني، بريوت،  ط -22

 ،دالئل اإلعجاز، عبد القاىر اجلرجاين، تعليق زلمد زلمد شاكر، مطبعة ادلدين، القاىرة -23

 (.13،14،1992)ط 

 ديوان األعشى. -24

-أمحد بن عبد النور،ت ىـ(،702رصف ادلباين يف شرح حروف ادلعاين،ادلالقي)ت -25

 .1975،اخلراط،دمشق،رلمع اللغة العربية191/192أمحد

شرح التصريح على التوضيح يف النحو، خالد بن عبد اهلل األزىري،ت زلمد باسل عيون  -26

 .2،2004،بريوت،لبنان،طالسود،دار الكتب القلمية

 ، بريوت.(،عامل الكتب643الدين بن يعيش )ت، موفق شرح ادلفصل -27

 ،أ،علي زلمد فاخر، مكتبةابن عصفور االشبيلي األندلسي،ت شرح ادلقرب، القسم الثاين، -28

  .1،1990 ط

بن عقيل على ألفية بن مالك ومعو كتاب منحة اجلليل حبقيق شرح ابن عقيل اشرح  -29

 .1999ر الرتاث، القاىرة يف زلمد زلي الدين، مكتبة داتأل

ىـ(ومعو  761شرح قطر الندى وبل الصدى : أبو زلمد عبد اهلل بن ىشام األنصاري )ت -30

حملمد زلي الدين عبد احلميد،ادلكتبة العصرية،  كتاب سبيل اذلدى بتحقيق شرح قطر الندى

 .1988بريوت،
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ن زلمد بن احلسن االسرتابادي، دار الكتب العلمية، شرح كافية ابن احلاجب، رضي الدي -31

 .1998 بريوت، لبنان، ط

 يف ادلقاصد النحوية ،خلداش ابن زىري بن ربيعة بن عمرو بن عامر . -32

 ،2ط ،يف النحو العريب نقد وتوجيو، مهدي ادلتخزومي، دار الرائد العريب ، بريوت، لبنان -33

1986. 

 .1984عامل ادلعرفة، جدة،  خليل أمحد عمايرة، يف حنو اللغة وتراكيبها، د -34

 أبادي، دار اجليل، بريوت، د ت.القاموس احمليط، رلد الدين بن يعقوب الفريوز  -35

كتاب سيبويو، أبو بشر بن عثمان بن قنرب، ت.عبد السالم زلمد ىارون، مكتبة  -36

 .1988-1408، 3اخلاجنني، القاىرة، ط

 دار إحياء الرتاث، بريوت، لبنان، د ت.لسان العرب، ابن منظور،  -37

 .2008، 1معجم اللغة العربية ادلعاصرة، أمحد سلتار عمر، عامل الكتب، ط -38

 بريوت، لبنان، عزيزة فوال بابين،دار الكتب العلمية، ادلعجم ادلفصل يف النحو العريب، -39

 (.1992-1413) 1ط

 .، دار اجليل، بريوت، لبنانمعجم مقاييس اللغة، تح وضبط عبد السالم ىارون -40

مغين اللبيب عن كتب األعاريب ، ابن ىشام )مجال الدين بن ىشام األنصاري(،تح  -41

 .1954، 1مازن ادلبارك و زلمد علي زلمد ، دار الفكر ن دمشق ،ط
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ادلفصل يف صنعة اإلعراب، أبو القاسم بن عمر الزسلشري،دار الكتب العلمية، بريوت،  -42

 .1999-1420لبنان،ط

 .1994ادلقتضب، أبو العباس زلمد بن يزيد ادلربد، ت زلمد عبد اخلالق عضيمة،القاىرة، -43

 .2010، 4من أسرار اللغة، الدكتور إبراىيم أنيس، مكتبة األجنلو ادلصرية، ط -44

ادلنهج العذب الروي يف ترمجة قطب األولياء النووي، لإلمام احلافظ مشس الدين  -45

 .1فريد ادلزبدي، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، طأمحد -الستخاوي، ت

-ىـ1415موسوعة احلروف يف اللغة العربية،إميل بديع يعقوب، دار اجليل، بريوت، ط -46

 م.1995

 .4النحو الوايف ،عباس حسن،دار ادلعارف،مصر،ط -47

د احلميد مهع اذلوامع يف شرح اجلوامع،جالل الدين عبد الرمحن بن بكر السيوطي، ت عب -48

 صناوي، ادلكتبة التوقيفية.

 الرسائل الجامعية: 

اجلمل اليت ذلا زلل من اإلعراب يف القرآن الكرمي، دراسة حنوية، طالل حيي، أطروحة دكتوراه  -01

، بإشراف األستاذ الدكتور كاصد ياسر 1996مقدمة إىل كلية اآلداب جامعة ادلوصل، 

 الزيدي.

،رسالة ماجستري تقدم هبا فراس عبد العزيز عبد 160سور ادلكية/بناء اجلملة الفعلية يف ال -02

 .1999رللس كلية اآلداب، جامعة ادلوصل،  القادر إىل



 ملخص ادلذكرة: 

 .يا فيهااسم مع وقوعه ركنا إسناد يعّرف النحويون اجلملة االمسية بأهنا اجلملة اليت يتصدرها

 اما ادلتتد  اادلنند إليه  واخل ر اادلنند  يي  يوو  تتكون اجلملة االمسية من طرفني إسنادينيو 
،  و اليت يتصف يت يد  فيها ادلنند على الدوام والثتوت ما اجلملة االمسية فهي ال: »مهدي ادلخزومي
، « امساهي اليت يكون فيها ادلنند : بادلنند اتصافا ثابتا غري متجّدد، بعتارة  وضحفيها ادلنند إليه 

: اجلملة االمسية هي عالقة اإلسناد، فادلتتد  حمكوم عليه واخل ر حمكوم به مثلفالعالقة بني عنصري 
  .نور امتتد  + خ ر العلم

ة جمردة  و مجلة مننوخة بـ  كوهنا امسية بنيط  سة اجلملة االمسية يف العربية انطالقا منتووم دراو 

تشتمل على األمناط التالية الذكر:  خواهتا ؛  و مجلة مركتة ،  و ظن و  خواهتا و إّن و كان و خواهتا، 

شتمل على اجلملة ت؛ و اجلملة ادلركتة ادلننوخة ، و فعلية كانت  م امسيةادلتتد  مصدر مؤو  واخل ر مجلة ا

مدنا يف دراستنا ، و على هذا األساس ع،  و  فعا  ادلواربة خواهتاادلننوخة بكان و خواهتا،  و إّن و 

 . لنووية إىل التونيم النابق الذكرللجملة النحوية يف األربعني ا

 الكلمات المفتاحية: 

 -دراسة حنوية –النووي  –ادلثتتة  –ادلنفية  -ادلركتة –التنيطة  –األربعني النووية  – اجلملة االمسية
 احلذف. -التودمي والتأخري -ادلننوخة
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