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 المقدمة  
الذي انزل الكتاب بمسان عربي مبين ، فختم بو الكتب السماوية ، وجعمو  الحمد هلل

 الكتاب الخالد الذي ال يأتيو الباطل من بين يديو وال من خمفو .

ونصمي ونسمم عمي سيدنا محمد صمي اهلل عميو وسمم ، المعمم االول الذي حمل االمانة 
 وادى الرسالة ، وعمى الو واصحابو اجمعين . وبعد 

العالقة بين ركني االسناد في الجممة الفعمية دراسة نحوية تطبيقية  الرسالة بعنوان : ىذه
سوف نتناول فييا المكونات االساسية لطرفي االسناد في ،  في الجزء الثالثين من القران الكريم

الجممة الفعمية والمذان ىما : الفعل والفاعل أو نائبو ، باالضافة الي مكمالت ىذه الجممة ، 
وكذلك العالقة التي تربط بين ىذين الطرفين ) المسند والمسند اليو ( من حيث الترتيب والمطابقة 
والمخالفة والحذف والذكر ، وتوضيح اثر ىذه العالقة في بيان المعاني المختمفة سواًء كانت 

قد ظاىرية أو باطنية او حقيقية او مجازية ، وكذلك اثرىا في دقة الفيم ووضوح الداللة . و 
جاءت الدراسة في ىذا الموضوع  وفقًا لما وجده الباحثون من شواىد تمثمو في القرآن الكريم ، 
وخاصة الجزء الثالثين منو ، كما حاولنا بسط  اراء العمماء في العالقات بين ركني الجممة 

 .نتائج والتوصيات الخاصة بالدراسةالفعمية ، المفاضمة بينيا ، ثم ال

 أىداف البحث : 
 دف البحث الي تحقيق االىداف  االتية : يي

والفرعية بيدف التمكن فييا  ومعرفة  االشكال  التعرف عمى مكونات الجممة الفعمية االساسية -1
 النحوية المكونة  ليا ، و العناصر المشتركة  بينيا . 

يا  ركن التعرف عمى  أىميتو  الرتبة  في بناء التركيب  النحو  والحكم عميو ، وذلك  الن -2
اساس  لبيان  العالقة  بين  عناصر  التركيب  النحوي . كما  أنيا   تمعب دورًا كبيرًا في 

 المسند  إليو . تساق و االنسجام  بين المسند  و تحقيق اال
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لفت إنتباه  الدراسين الي أىمية  المطابقة  في تقوية  الصمة  بين  أجزاء التركيب  النحو  -3
وخاصة  بين المتطابقين  ، كما أنيا  توثق الصمة  بين  أجزاء  في الجممة  الواحدة ،
 التركيب  في الجممة . 

 المسند  إليو  في الجممة الفعمية  ،وتنبيو القاري عميلتعرف عمى أىمية  حذف المسند أو ا -4
أحد  ركني  الجممة  ، كما قال عبد القاىر الجرجاني أن روعة الكالم  تتجمي  في حذف 

أنو دقيق المسمك  لطيف  المأخذ  شبو  بالسحر ، وحتى اذا ظير  المحذوف  زال  حولة : ) 
 ما  في  الكالم من  البيجة  والطالوة  والحسن  والجمال (  . 

التمكن في الجممة  الفعمية ومعرفة  مكونيا الرئسية  والفرعية والعالقات التي تربط بينيا  -5
 واثرىا في فيم المعاني من الجممة . 

 نيج  البحث: م
استخدام الباحثون  المنيج  الوصفي التحميمي ألنو  منيج  يصف الظاىرة  التي ىي قيد 
الدراسة  ويحمميا  ويفسرىا  كما ىي ، كما انو يعتبر في نظرنا افضل المناىج التي تناسب 

 الدراسة النظرية .

 مستخمص البحث  
ي الجممة  الفعمية  المذان  ىما : تناول الباحثون في ىذه الدراسة  العالقة  بين  ركن

الفعل  والفاعل  أو نائبو  وذلك  من حيث  الرتبة  والتطابق  والمخالفة  والحذف  وتطبيق  ذلك  
 عمى  الجزء  الثالثين  من القرآن  الكريم . 

كما تناولوا مفيوم  المسند  والمسند  إليو  في الجممة الفعمية  وأىميتيما  وموقعيما  
 تبارىما وسيمة  تصنعيا المغة  في كثير من  أبواب النحو . وذلك باع

  -وقد  قسم  الباحثون  ىذا البحث الي اربعة  محاور ىي عمى التالي:
 المحور االول مفيوم الجممة الفعمية  -2
 أي ترتيب  المسند  والمسند  إليو  في الجممة  الفعمية .   الرتبة المحور الثاني -2
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 تطابق والمخالفة  بين  المسند  والمسند  إليو في  الجممة  الفعمية  . ال  المحور الثالث  -3

 حذف المسند  و المسند إليو  في الجممة  الفعمية . المحور الرابع :  -4

وقد جاءت الدراسة في ىذا الموضوع  وفقًا لما وجده الباحثون من شواىد تمثمو في القرآن 
فية في بعض مظاىر المطابقة ، فحاولنا بسيط ىذه الكريم ، عمما بأن لبعض النحاة جوانب خال

 االراء و المفاضمة بينيا ، ثم النتائج والتوصيات الخاصة بالحث . 

 المحور االول
 مفيوم الجممة  الفعمية: 

مصطمح الجممة الفعمية مصطمح قديم في  التراث  النحوي  ، فقد  أقره  النحويون منذ 
تقال  في مقابل  الجممة  االسمية  لمداللة عمى نوع  معين  عصر مبكر ، بأن  الجممة الفعمية  

 من  أنواع  الجممة  العربية  لو  مكوناتو  وخصائصو  الي ينفرد بيا . 

ويتكون التركيب االساسي لمجممة الفعمية  من الفعل والفاعل أو الفعل ونائب الفاعل 
 باالضافة الي مكمالت الجممة الفعمية . 

فعمية  بضرورة  تقدم  الفعل  عمى  الفاعل  أو نائبو ، وذلك وفقًا وتتميز الجممة  ال
لمقاعدة  العامة  التي  قررىا  جميور النحويين  والتي تقوم بربط  نوع  الجممة  بنوع  الكممة  
المصدرة بيا ، ويشرط  أن تكون ىذه  الكممة  أحد عناصر االسناد في الجممة  أي  أن تقع 

 مسند أو مسند إليو .  

وبناًء عمى ذلك فإن المسند في الجممة الفعمية ىو )الفعل( ويشترط فيو ان يكون  تامًا أي 
مشتماًل عمى حدث وزمن معًا ، وذلك  ليفيد اسناد حدث محدد  في زمن معين الي  المسند إليو 

 الذي ىو  الفاعل  أو نائبو . 
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في بعض ايات القرآن وفي ىذا البحث سوف نتناول العالقة بين ركني الجممة الفعمية 
  -الكريم ، وذلك  من خالل  عدة  محاور ىي : 

 مفيوم الجممة الفعمية  -1

 الرتبة    -2

 التطابق   -3

 المخالفة   -4

 المحور االول مفيوم الجممة  الفعمية : 
يتكون التركيب االساسي  لمجممة الفعمية  من الفعل  و الفاعل  أو نائبو  . والفعل  قد 

وقد  يأتي متعديًا ، وقد  يأتي عمى صورتو  األصمية  مبنيًا  لممعموم ، وقد  يأتي تارة يأتي الزمًا 
أخرى  مبنيًا لممجيول ، واحيانًا تأتي مع الجممة  الفعمية بعض المكمالت وقد تكون الجممة 

 الفعمية خالية من المكمالت . 

غالبًا ، فمن  الممكن  أن والمالحظ أن المكمالت الواقعة في الجممة الفعمية مرنة الموقع 
تأتي المكمالت  بعد الفعل والفاعل  مباشرة ، كما يمكن ان تقع  المكمالت  قبل الفعل والفاعل 
أو بينيما ، ويمكن ان تعتبر ىذه المرونة ميزة من مميزات المغة العربية . وبناءًا عمى ذلك فان  

   -االتية :الجممة  الفعمية  يمكن  نحويًا ان  تتكون من االشكال  

 الفعل و الفاعل .   -1

 الفعل  والفاعل والمكمالت  .   -2

 المكمالت  فالفعل والفاعل   -3

 الفعل  فالنائب فالمكمالت .   -4

 المكمالت فالفعل فالنائب .  -5

والعناصر المشتركة بين ىذه االشكال الخمسة ىي  ) الفعل و الفاعل أو نائبو ( وىما : 
لمجممة الفعمية ، وسوف نتناول في ىذا البحث العالقة بين ىذين الركنين في  الركنان االساسيان

 بعض ايات القرآن الكريم . 
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 العالقة  بين ركني  الجممة الفعمية :
  المحور الثاني : الرتبة 

الرتبة في المغة تعني المنزلة ، وكذلك المرتبة ، فالمعني المغوي في أغمبو يحمل داللة 
، وليس المعني االصطالحي كذلك ، حيث ان الرتبة  النحوية  تعني موقع  العمو  واالرتفاع

 الكممة ذات المعني النحوي بالنسبة الي موقع  كممة اخري وفق البناء االصمي لمترتيب. 

أوىي عالقة بين جزأين مرتبين من أجزاء السياق ، يدل كل موقع منيما من  االخرعمى 
بالنسبية لصاحبتيا  وذلك كأن تأتي سابقة ليا أوالحقة فان   معناه ، فيكون  لمكممة موقع معموم

كان موقعيا ثابتا ال يقبل التغبير تقدمًا او تأخرًا بالنسبة لتمك ، سميت الرتبة محفوظة ، ولو 
اختل ىذا الموقع الختل التركيب باختاللو ، وان كان الموقع  عرضو  لمتغبير  سميت غير 

  1محفوظة . 

ة كبرى في بناء التركيب النحوي ، وعمييا  يتوقف الحكم عمى  فالرتبة ذات أىمي
، يبالترتيب ككل من حيث  كونو  نحوي ، فيي ركن اساسي  لبيان العالقة بين عناصر  الترك

ولقد اىتم  النحاة بدراسة  الرتبة  ودورىا  في تحقيق  االتساق و االنسجام بين  عناصر التركيب 
غير نحوية  ، إذًا  فالرتبة  قرينة  لفظية  وعالقة بين جزأين ، مم  ينتج  عنو  وجود  جمل 

  2مرتبين من أجزاء السياق يدل كل منيما عمى االخر ومعناه . 

وليس ىنالك شئ من اجزاء الكالم في حد ذاتو أولي بالتقديم من االخر ، وذلك بعد 
يام وغيرىما  ، وذلك مراعاة  ما تحب لو  حق الصدارة  في الكالم ، كأدوات الشرط و االستف
  3الن جميع االلفاظ  من حيث ىي الفاظ  تشترك في درجة  االعتداد بيا . 

                                                 

 24مجمة كمية التربية لمعموم االنسانية ،جامعة ذي قار أ.م.د . أحمد عمي خيحن ، العدد االول ،ص  1
 209،ص  1981 3المغة العربية معناىا ومبناىا ، تمام حسان ، عالم الكتب ،ط 2
 6148، ص 1998 5( فضل حسن عباس ، دار الفرقان لمطباعة والنشر طمعانيالبالغة العربية )عمم ال 3
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غير ان االصل المغوي يفترض ان يكون  بين كل جزء  و االخر ترتيب معين ، 
ويظير ذلك في معظم االبوب النحوية ، فقد ورد حد الفاعل وحد المفعول بو ، وحد المبتدأ 

 ن رتبة  الموقع  الذي يحتمو . والخبر ، حيث يذكرو 

وتقديم  بعض االلفاظ  وتأخيرىا  في بعض المواضع انما يحدث اما لكون  الموضع  
يقتضي ما وقع  فيو  ، واما  لقصد  التففن في الفصاحة واخراج  الكالم عمى عدة  اساليب ، 

عمال مقصودًا يقتضيو ولذلك فال يرد التقديم والتأخير اعتياطًا في  نظم الكالم ، وانما يكون 
  1غرض بالغي أو داع  من  دواعييا . 

الن  والتقديم انما يحصل في المعموالت التي يكون العامل فييا لفظيًا ال معنويًا ، وذلك 
في        العام المفظي إذا تقدم عميو معمولو الذي حقو  التأخير  فيو  مقدم  في المفظ  ومؤخر 

 المعني . 

ثر في توجيو  المعني وبيان  فصاحة  التركيب وصحتو أو ضعفو ، ولمرتبة بنوعييا أ
والتقديم تبادل في المواقع حيث  تتحرك الكممة  من مكانيا  في المقدمة لتحل  محميا كممة أخرى 
لتؤدي غرض بالغي أو نحوي ، ما كانت  لتؤديو  لو إنيا  بقيت في مكانيا ، فالرتبة  قرينة 

أنيا  في النحو  قرينة عمى المعني ، و في  االسموب مؤثر اسموبي  نحوية ووسيمة أسموبية  أي 
 ووسيمة ابداع  وتقميب عبارا واستحالب  المعاني االدبية . 

، فعول  يمجأ  الي  قرينة  الرتبةفاذا غابت  تمك  القرائن  التي  تميز  الفاعل  من  الم
ي أن قرينة  الرتبة  وقرينة العالمة  فميزم  الكالم  من  تقديم  االول  وتأخير الثاني  ، بمعن

االعرابية  تتجاذبان االىمية ، فاذا خفيت  العالمة  كان المصير الرجوع  الي الرتبة  ، ولذلك  
، ني .  وذلك  مثل : ضرب موسي عيسيصارت  ىي صاحبة  االثر الميم  في  تمييز  المع

  2فال يميز  الفاعل  عن المفعول غير  الرتبة  . 

لم  تكن  ىنالك  قرينة  لفظية  أو معنوية  تبين  الفاعل  وجب تقديم  الفاعل فاذا  
 وتأخير  المفعول بو . 

                                                 

 149عمم المعاني  د.فضل حسن عباس  ، ص  1
  3جامعة ذي قار ، احمد عمي حنيحن ص –مجمة كمية التربية لعموم االنسانية  2
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ويري الباحثون ان دور قرينة الرتبة في خمخمة  النظام  المغوي إنما غرضو الداللي ىو 
        التخصيص بالدرجة االساس ، وذلك النو ىو المرتكز في بيان المعني  المقصود ، 

التي تمس ترتيب بر قرينة الرتبة وسيمة من وسائل التعرف عمى القاعدة االساسية لذلك تعتو 
بافكار زائدة  عمى  المعني  االصمي  دون  حاجة  من  ذلك  ىو االيحاء  الكممات، والغرض
 الي تعبير اخر . 

، ترتيبويتضح  لمباحثين ان االصل المقررعند النحاة في الجممة الفعمية ىو : التزام  ال
اي ذكر الفعل اواًل ، ثم يميو الفاعل ، فالمفعول ، والتزام الترتيب بين الفعل  والفاعل او نائبو ىو 
موقف جميور النحاة الذين يجعمون ذلك خاصية مميزة لمجممة  الفعمية ، بحيث إذا تقدم الفاعل 

لي اسمية  ، وبناًء عمى المفعول وجب تغيير التوجيو  االعرابي ، وتحويل  الجممة من فعمية ا
عمى ذلك يكون االصل في الجممة  الفعمية ان يتقدم  الفعل ثم  يميو الفاعل  ، ثم  مكمالت 

 الجممة الفعمية من  مفعول  وظرف  وغيرىما  . 

ويعمل عمى الجارم ذلك بقولو و تقديم الفعل عمى الفاعل ىو األصل  وذلك  الن  المرء 
ن ان نقول ان االسموب العربي ىو االسموب الجاري عمى االصل ييتم  بالحدث أواًل ، ولذلك يمك

. فكمما خطر بذىن متكمم  وقوع  حدث من فاعمو  فيو يندفع  أواًل الي ذكر الحدث ثم ينسبو  
  1الي من صدر منو  . 

وعمى  ذلك جرت  لغات  العرب  وجرت عمى السنة  العامة في مصر وغيرىا من  
يمكن ان نقول إن المسألة ىي شعور العربي عندما يري  نفسو مندفعًا االقطار العربية  ، وعميو 

الي االسراع  بالتعبير عنو ، فاليدوي  الذي يعيش في وسط تحيط بو  المخاطروالمخاوف وتكثر 
في حياتو المفاجأت ولذلك أول ما يميمو ان يسرع  المتكمم  بذكر الحدث  قبل  ذكر من  وقع  

  2منو الحدث . 
                                                 

 347الجممة الفعمية اساس التعبير في المغة العربية ، عمي الجارم ، ص   1
 53، ص  1953 7ع المغة العربية ، القاىرة ، وزارة المعارف العمومية ،ج مجمة مجم 2
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      ذلك الدكتور ميدي المخزومي ان ىذا النظام ليس بثابت ، فقد يحدث   ويقول في
فيو تحويل لضرورة )ما( وقد تحظي بعض اجزاء الجممة باىتمام المتكمم فيفارق  موضعو  الي 

  1الصدر . 

وجاء  في شرح المقرب عن الفاعل ، أن مرتبتو أن تكون متقدمة عمى المفعول بو ، 
صمية في التقديم إنما ىي لمفاعل ، والرتبة االصمية في التأخير انما ىي ومعناه أن الرتبة اال

 .  2لممفعول بو

وعمة  ذلك عنده ان التقديم  لمفاعل ليكون بجوار فعمو الذي أوجده ، والن الفاعل  ال 
يستغني عنو ، فال يجوز اخالء الفعل من الفاعل  ، ولكن  يجوز  إخالؤه من المفعول  ، ومن 

الفاعل  كالجزء  من الفعل  ، وباالضافة الي ذلك ىنالك دليل اخر ىو تقديم الفاعل  ىنا  صار
عمي المفعول بو  ، وذلك الن الفعل و الفاعل  بمنزلة  الشئ  الواحد في  بعض المواضع ، 
وذلك في حالة اتصالو بتاء الفاعل أو الف  االثنين  او واو الجماعة أو ياء المخاطبة  أو غير 

ضمائر الدفع المتصمة  مثل  :  كتبت  كتبا ، كتبوا ، كتبن ، تكتبين ... وليس ىو ذلك  من 
ذا لم يتضح الفاعل من المفعول بو   باحدي القرائن ، سواًء بظيور  كذلك مع المفعول بو ، وا 

عمى         االعراب فوق االسمين أو فوق تابع الحد االسمين  ولذلك  يجب ان يتقدم  الفاعل 
قرينة معنوية ، فان المقدم من االسمين ىو الفاعل  والمؤخر ىو المفعول بو مراعاة  المفعول ب
  3لمرتبة  . 

واخر الفاعل  لقضي  المفظ  بحسب الظاىر بفاعمية قال  االشموني  لو قدم  المفعول و 
المفعول ومفعولية  الفاعل ، فيعظم الضرر ويشتد الخطر. وبناًء عمي ذلك فان قرينة الفاعل 

صمية ىي التقديم عمي المفعول بو ، وىذه  الرتبة  ليست  حتمية ، بل يمكن  ان يتقدم  اال
  -المفعول  بو عمى  الفاعل  ، وىذا  التقديم  والتأخير  ينقسم  الي  عدة اقسام  منيا  : 

                                                 

في النحو العربي )قواعد وتطبيق (عمي المنيج العممي الحديث ، ميدي المخزومي ، مكتبة مصطفى الحمبي   1
 91، ص  1966 1واوالده ط

 129،ص 1900 1شرح المقرب ، ابن عصفور االشبيمي ، تأليف عمي محمد فاخر ، ط  2
 129، ص1، ج 11900شرح المقرب ، أبن عصفور االشبيمي ، تاليف عمي محمد فاخر ط  3
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 أواًل : وجوب تقديم الفاعل عمى المفعول بو :  
  -ة  مواضع منيا : يجب تقديم الفاعل عمى المفعول بو في عد        

إذا وقع كل من الفاعل والمفعول بو ضميرين متصمين وذلك  مثل : إكرمتك ، فاكرم  فعل   -أ
ماضي ، وتاء المتكمم في محل رفع  فاعل وكاف الخطاب مفعول بو . وقد ورد ذلك  خمسة 

  -عشر مرة  في الجزء  الثالثين  من القرآن الكريم  منيا  االتي : 

فالشاىد في كممة )احصيناه ( فأحصي  فعل  1: ) وكل شئ احصيناه كتابا ( قال تعالي -1
 ماضي ، ونا المتكممين في محل رفع  وىاء  الغائب  في محل  نصب مفعول بو . 

 2 ( َوَخَمْقَناُكْم َأْزَواًجا قال تعالي :)  -2

 3( ثُمَّ َرَدْدَناُه َأْسَفَل َساِفِميَن قال تعالي: )  -3

 4(  ِإنَّا َأْنَزْلَناُه ِفي َلْيَمِة اْلَقْدرِ ي : )قال  تعال -4

 5(  َفَكذَُّبوُه َفَعَقُروَىا َفَدْمَدَم َعَمْيِيْم َربُُّيْم ِبَذْنِبِيْم َفَسوَّاَىاقال تعالي : )  -5

 6(  ِإنَّا َأْعَطْيَناَك اْلَكْوَثرَ قال  تعالي : )   -6

 7( َوَىَدْيَناُه النَّْجَدْينِ قال  تعالي )  -7

                                                 

 ( 29سورة النبأ االية ) 1
 (8سورة النبأ االية ) 2
  ( 5سورة التين االية ) 3
 ( 1سورة القدر االية ) 4
 (14سورة الشمس االية ) 5
 ( 1سورة الكوثر االية ) 6
  (10سورة البمد االية ) 7
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إذا كان الفاعل ضميرًا متصاًل والمفعول بو اسمًا ظاىرًا وقد ورد ذلك تسع  واربعون مرة  في  -ب
  -الجزء الثالثين  من القرآن الكريم . منيا  االتي : 

       ( اًساَوَجَعْمَنا المَّْيَل ِلبَ ( )َوَجَعْمَنا المَّْيَل ِلَباًسا( ، )َوَجَعْمَنا َنْوَمُكْم ُسَباًتاقال تعالي : ) -1
  1(.َوَجَعْمَنا ِسَراًجا َوىَّاًجا( )َوَبَنْيَنا َفْوَقُكْم َسْبًعا ِشَداًدا)

 . 2(ثُمَّ َشَقْقَنا اْْلَْرَض َشقِّاقال تعالي : )   -2

اِلَحاِت َلُيْم َأْجٌر َغْيُر َمْمُنونٍ قال  تعالي : ) -2  3( ِإالَّ الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُموا الصَّ

تعالى : ) إن الذين  فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فميم عذاب جنيم  وليم  قال  -3
 4عذاب الحريق ( 

وجاء في الكتاب لسيبوبو عند ذكر الفاعل والمفعول بو كأنيم يقدموا الذين بيانو  أىم ، 
ن كانا جميعًا ييمانيم ويعنيانيم   . 5وىم  ببيانو  أغني  ، وا 

 عة العربي تقديم ما ييتم بو ، فيو مطبوع بشعوره  الخاص ،ويتضح من ذلك ان طبي
 عمى أن يبدأ الكالم بما يري أن السماع في حاجة الي تقديمو ، إذًا فالعناية  باالىتمام ىي 

 أصل التقديم .

من        في الجممة العربية تعبرعن نفسيا بأكثر العالقة التركيبية  بين الكممات و  
        والفاعل  ىو الفعل في الجممة الفعمية ، الذي صمي لمكممات يب األطريقة ، فينالك الترك

         ، وىنالك الترتيب الفرعي الذي يحدث فيو العكس ، أو عدم االلتزام ثم المكمالت
 بالترتيب األصمي . 

                                                 

 (9.10.11.12.14النبأ االيات ) سورة 1
  (25سورة عبس االية ) 2
 (25سورة االنشقاق االية ) 3
 (10سورة البروج االية ) 4

  34، ص 1، ج1،1991الكتاب ، ابو البشر عمرو بن عثمان بن قمبر ، تحقيق عبد العالم محمد ىارون ،ط  5
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 تقديم المفعول عمى  الفاعل  وجوبًا  .  -ثانيًا 
المفعول  بو  ضميرًا متصاًل والفاعل  اسمًا   يجب تقديم المفعول بو عمى الفاعل إذا كان

ظاىرًا. وذلك  مثل : ضرنبي زيد ، وقد ورد ذلك عشرون مرة في الجزء  الثالثين من  القرآن  
  -الكريم ، ومن ذلك  االتي : 

 2((  َتْتَبُعَيا الرَّاِدَفةُ قال  تعالي : ))  -1
 1((  ِإْذ َناَداُه َربُُّو ِباْلَواِد اْلُمَقدَِّس ُطًوى*  َىْل أَتاَك َحِديُث ُموَسىقال  تعالي  : ))  -2
 3((  َأْن َجاَءُه اْْلَْعَمىقال تعالي  : )) -3
ُبوَن قال  تعالي : )) -4   4(( َيْشَيُدُه اْلُمَقرَّ
 5((  َىْل َأَتاَك َحِديُث اْلُجُنودِ قال تعالي : )) -5
  6( (َوَيَتَجنَُّبَيا اْْلَْشَقى قال تعالي  :))  -6
 7 ((َفَيْوَمِئٍذ اَل ُيَعذُِّب َعَذاَبُو َأَحٌد َواَل ُيوِثُق َوثَاَقُو َأَحدٌ )) قال  تعالي  : -7
 8((  َفَأَخَذُه المَُّو َنَكاَل اْْلَِخَرِة َواْْلُوَلىقال  تعالي : ))  -8
 9((  َفُيَعذُِّبُو المَُّو اْلَعَذاَب اْْلَْكَبرَ قال تعالي : )) -9

ْنَساُن ِإَذا َما اْبَتاَلُه َربُُّو َفَأْكَرَمُو َوَنعََّمُو َفَيُقوُل َربِّي َأْكَرَمنِ لي : ))قال تعا -10  20(( َفَأمَّا اْلِْ
                                                 

 ( 7سورة  النازعات االية )  1
 ( 16 -15سورة النازعات االيات )  2
 (2سورة عبس االية )  3
 (21سورة المططففين االية )  4
 ( 17سورة البروج االية )  5
 (11سورة االعمي االية )  6
 (25.26سورة الفجر االيات )  7
 ( 25سورة  النازعات االية  )  8
 (24سورة الغاشية االية ) 9

 (15سورة الفجر االية )  10
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 وجوب  تقديم المفعول بو عمى  الفعل والفاعل .  -ثالثًا 
 -:موضعين  ىما فيم المفعول بو عمى الفعل والفاعل يري جميور النحاة انو يجب تقدي      

 إذا  كان  المفعول بو مما  لو  الصدارة  ، مثل  أي ، كم ، ...   -1

إذا كان  العامل في المفعول بو واقعًا في جواب ) أما( المقدرة والظاىرة وليس  لعامل   -2
 المفعول بو  منصوب غيره مقدم عميو  . 

القرآن   وقد تقدم المفعول بو عمى الفعل والفاعل في أربعة مواضع في الجزء الثالثين من
  -الكريم منيا األتي : 

 1 (( َفَأمَّا اْلَيِتيَم َفاَل َتْقَيْر َوَأمَّا السَّاِئَل َفاَل َتْنَيْر قال  تعالي : )) -1

ْنَساُن ِإَذا َما اْبَتاَلُه َربُُّو َفَأْكَرَمُو َوَنعََّمُو َفَيُقوُل َربِّي َأْكَرَمنِ قال  تعالي  :  )) -2  1((  َفَأمَّا اْلِْ

ىنالك الرخص التركيبية التي تخطت التركيب االصمي توظيفًا لمضمون  التراكيب ، و 
وخدمة لممعني في أن واحد ، ففي الجمل العربية أسماء وفييا أفعال أيضًا ولالولي مواقع ولمثانية 
وظائف ، وكثيرًا ما نجد بعض التراكيب تعمل فييا االسماء  عمل االفعال ، وأخرى تقع فييا 

 موقع االسماء . االفعال

          وان البدائل التركيبة تعبرعن الشخصية التركيبية لمغة العربية والتي أضافت  
لمغة العربية حركة ومرونة سيمتا لمنحويين ميمة التحميل النحوي أثناء تأويميم  لمتراكيب  

 وتقديرىم  لممحذوف  . 

اتيك  عمى  وجيٍة  في تقديم  فقد جاء في دالئل  االعجاز : إن  الفرق في المعني  ي 
وتأخير ، فاذا قمت : ما ضربت زيدًا ، فقدمت الفعل ، كان المعني : أنك قد نفيت أن يكون قد 
وقع الضرب منك عمى زيد ولم  تعرض في أمر غيره لنفي وال إثبات ، وتركو  مبيمًا محتماًل . 

أن ضربًا وقع منك عمى إنسان ولو قمت : مازيدًا ضربت ، فقدمت المفعول بو كان المعني عمى 
   3وظن ان ذلك االنسان ىو )زيدًا ( ، فنفيت ان يكون إياه (( . 

                                                 
1
 ( 10 – 9سورة الضحي االيات ) 

2
 (15رة الفجر االية )سو   

3
 . 163عبد  القاىر الجراجاني ، دالئل االعجاز ، تحقيق ، محمد  عبد المنعم خفاجي مكتبة القاىرة ،  ص  



 جمال الدين ابراىيم عبد الرحمن أحمد /د                                                    
 كرـــد ابــف محمــيوس /د         ناد في الجممة الفعميةالعالقة بين ركني االس

                                                     يـعباس محمد أحمد عبد الباق /د                                                 
  ابراىيم محمد ابراىيم عبد اهلل/ د                                                   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 7102ديسمرب    –عاشر  العدد ال  -  33 جمللد ا      155

 
 

 

ويؤكد  ذلك  صاحب الطراز  أن  تقديم  المفعول  بو  إنما  يأتي من أجل  االختصاص 
، ومراعاة  حسن ا أنو يأتي لمشاكمو رؤوس االيات، وىذا راي الزمخشري وأكثرعمماء البيان ، كم

تفاق إعجاز الكمم السجعية . االن   1تظام  وا 

ويؤكد ذلك أحد الباحثين المحدثين ، حيث قال  : األصل في العامل ىو الفعل وما 
يشبيو ، ان يتقدم عمى المفعول ونحوه  من سائر المتعمقات عمى  الفعل  وما يشبيو ، فال يكون 

لمقدم  من غير إرادة  معني ىذا اال لغرض بالغي يتمثل غالبًا في التخصيص او االىتمام با
  2االختصاص . 

الكممات  التي ي بالضرورة مجاورة ويتضح لمباحثين أن تركيب الجممة العربية ال يقتض
تربطيا عالقات نحوية ، فقد  يسمح  بعدم  مجاورة  الفعل  لمفاعل ،  وقد  يسمح بعدم  محاورة  

ي تبادل  المواقع  او تغيرىا مع  المحافظة الفعل  لمفاعل ، وقد يسمح  بالتقديم  و التأخير ،  أ
عمى الوظيفة النحوية لكل كممة ، وذلك كتقديم المفعول بو  أو الحال أو الظرف عمى الفعل 
والفاعل ، ولكن  ال يسمح  بتقديم المفعول بو عمى المصدر العامل عمل فعمو  ، وال تقديم الصة 

 عمى الموصول  و ال الفعال  عمى  المفعول . 

ا باقي متعمقات الفعل في التقديم عمى عامميا  فيي مثل : المفعول بو فان تقديميا أم
ن  الفعل  الفعل  ثابت  عمى  الفعل  يكون في الغالب لالختصاص ، ونفي الفعل عم سواه ، وا 

نما الخالف في المتعمق .    3الخالف فيو وا 

                                                 
1
يحي بن  حمزة  بن  عمى  بن إبراىيم  العموي  اليمني ،  الطراز  مراجعة جماعة  من  العمماء . دار الكتب   

 .67 – 65، ص  2العممية ج
2
 .  71د شيخون إسرار التقديم والتأخير في لغة  القران الكرمي ، دار اليداية ، صمحمد السي  
د. عبدالشار زموط ، من سمات التركيب ، دراسة تحميمية لمسائل عمم المعاني ، مطبعة الحسين االسالمية ،  3

 352مكتبة وىبة ،ص 
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  -وقد  قتسم  الجرجاني التقديم  الي ضربين : 

التقديم فيو عمى نية التأخير ، وفيو  يكون التقديم مخرجًا لمشئ عن بأنو ، وال  يكون - اْلول
محواًل  لو عن أصمو ،  كتقديم الخبر والظرف عمى  المبدأ  ، ومن امثمة ذلك : كأن تقول 

 : الدار رجل  . 

أو تقديم المفعول بو عمى الفاعل كما في قولو تعالي : ) ومن الناس والدواب و االنعام 
  1ختمف الوانو ، كذلك  إنما  يخشي اهلل من عباده  العمماء إن اهلل عزيز غفور (  م

الضرب االخر يكون التقديم  فيو ليس عمى نيو  التأخير وليذا يخرج فيو المقدم  عن  -الثاني
بابو ويحول عن أصمو ، ويأخذ حكما جديدًا ، لم يكن لو  قبل أن يتقدم . وذلك  كتقديم 

عمي المبتدأ المعرفة ، وذلك مثل : زيد المنطمق ، وفي ىذه الحالة خرج المقدم الخبرالمعرفة 
 ) المنطمق (  عن بابو فصار مبتدأ بعد ان كان خبرًا لممبتدأ )زيد( .

ومن ذلك ايضًا تقديم المفعول بو حينما تقدمو وتريد بو االبتداء ، وتشغل الفعل بضميره 
وذلك مثل : ضربت زيدًا ، فعند التقديم تقول : زيد ضربتو  ، ويتحول )زيد( من المفعولية الي 

 2االبتداء 

لية وفي ذلك يقول الدكتور حماسة :) ىنالك تفاعل بين العناصر النحوية والعناصر الدال
، فكما يمد العنصر النحوي العنصر الداللي بالمعني االساسي في الجممة الذي يساعد عمى 
تمييزه وتحديده ، يمد العنصر الداللي العنصر النحوي كذلك  ببعض الجوانب التي تساعد عمي 

 3تحديده وتمييزه ، فبين الجانبين أخد وعطاء وتبادل تأثيري مستمر . 

                                                 

 (28سورة فاطر االية )  1
  107- 106ص  دالئل االعجاز ، عبد القاىر الجرجاني ، 2
3
 22مدخل لدراسة المعني النحوي والداللي ، ص  
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ام الدراسات النحوية برتبة المكونات داخل الجممة واىميتيا ، وقد الحظ الباحثون اىتم
فالترتيب داخل الجممة في النظام المغوي ضرورة حتمية الداء المعنى ، وفي ذلك يقول أحد 
الباحثين : الترتيب ضرورة في التركيب المغوي فال يستطيع اي تركيب لغوي اداء ما يقصد بو 

العالقات االجتماعية بدون التزام دقيق لترتيب معين يشمل  من التعبير عن االفكار الذىنية أو
 1صيغ التركيب ومفرداتو كميا 

 المحور الثالث : التطابق بين ركني الجممة 
 المطابقة في المغة واالصطالح

يقصد بالمطابقة في المغة التماثل والتساوي ، فقد جاء في لسان  العرب  : تطابق 
  2لموافقة  ، و التطابق االتفاق . الشيئان تساويا ، والمطابقة  ا

تعني التوافق بين جرأين من أجزاء الجممة في حكم  )ما( لوجود  اما  في االصطالح  :
عالقة بينيما ، فالحكم ، كالتذكير والتأنيث واألفراد والتثنية والجمع ، والرفع  والنصب والجر ، 

  3من  صاحبة  . والعالقة  كالتبعية  و االسناد ، وكون  أحدىما  حااًل 

وتعرف المطابقة أيضًا بأنيا مجموعة  من  العناصر المغوية  التي تؤدي  وظائف  
متماثمة  أو  متشابية  أو تدل  عمى  معان نحوية ، كاالعراب : من رفع  ونصب وجر ، أو 

ير كالعدد من  افراد  وتثنية  وجمع أو كالتعريف  والتنكير  أو كالجنس من تذكير وتأثنيث أو غ
 ذلك من اوجو المطابقة . 

                                                 
1
 1/218الظواهر اللغوية يف الرتاث النحوي  

2
 مادة طبق  2010، 1/29لسان العرب  

3
 12، ص 1998العدول عن املطابقة ، جنالء حممد نور ، دار بن كثري ، دمشق ط  
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ء التركيب في الجممة  الواحدة  لممطابقة  أىمية  بالغة في تقوية  الصمة بين اجزاو 
السيما بين المتطابقين ، كما انيا  تعتبر  قرينة عمى  ما بينيما  من ارتباط  في المعني  وقد  و 

 تكون المطابقة  قرينة لفظية  عمى  الباب الذي تقع  فيو . 

طابقة توثق الصمة بين اجزاء التركيب ، وبدونيا تتفككك العالقات  وتصبح  الكممات فالم
  1المتراصة منعزلة عن  بعضيا  البعض ويصبح  المعني  عسير المنال . 

وتتعمق مسألة  المطابقة  في الجممة  الفعمية بجنس الفاعل  من ناحية  وبالقرائب الغوية 
 فقة  في التذكير والتأنيث . من ناحية أخري  لمتعبير عن الموا

قال سبيويو  ) ان االشياء  كميا  أصميا  التذكير ... فاألصل  في االسم  ان يكون  
مذكرًا مستغينًا عن عالمة تدل عمى جنسو ، أما المؤنث فيو  فرع عنو ، مفتقر الي عالمة  تدل  

وال  يعبر فيو عن  التأنيث  عميو  . أما الفعل  فانو  عمى  التذكير أصالة  من  ناحية الوضع، 
 اال بالزيادة وذلك مراعاة  لتأنيث  الفاعل  . 

حويًا  اساسية عمى ترابطيا وانسجاميما  نالنوع يعتبر قرينة الفاعل في و  وتطابق الفعل
، الناحية  العمميةالن  الفعل  عبارة حدث منعكس عن الفاعل  من . وذلك ضمن عالقة االسناد 
الحدث الي  فاعمة  أو مفعولو  أو الوقع منو وىو موضوع  لمداللة عمى نسبة عمى جية  القيام بو

، وتخضع  ومعني لفظاً لنوعية  لمتعبير عن ارتباطو بو ، ويقتضي ذلك  منو ان  يتحمل سمتو ا
د  بعضيا الي الخصائص التصريفية والنحوية االعتبارات المغوية  ويعو ممة من ىذه  المسألة لج
، ويأتي عمى رأس ذلك كمو تنوع االستعمالوبعضيا االخر يعود الي واقع  . نريوالداللية  لمعنص

الفعل والفاعل وتقدمو  في الرتبة عمى  الفاعل أصالة. فالمطابقة  بين  الفعل في المغة  العربية 
تعتبر قرينة عمي انسجام وتوافق طرفي االسناد وترابطيما في ليست ىدفًا لذاتيا ، بل أو نائبو 
 لغائب في الفعمين الماضي والمضارع . صيغة ا

                                                 
1
 22 محمد حماسة ، مدخل لدراسة المعني النحوي والداللي ،ص 
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 مخالفة الفاعل لمفعل في النوع 
الفعل  مسند والفاعل  ما  اسند إليو  الفعل  أو  شبيو  ، قدم عميو  عمى جية  قيامو بو 

  1، وذلك مثل  : قام زيد  ، وزيد  قام أبوىـ .. 

اذا  جاء  الفاعل  االصل  أن يطابق  الفعل  فاعمو  أونائب  فاعمو  في النوع  ، فو 
ذا  جاء  الفاعل  أو  نائبو  مؤثنًا  ، فاالصل  أونائبو  مذكرًا ، فاألصل  أن يذكر  الفعل  ، وا 

 تأنيث الفعل  وذلك  مراعاة  لمنوع  . 

والمتتبع  الراء  النحويين من  مخالفة  الفعل  لمفاعل ، يري أنيم نصوا عمى أن ىنالك  
  -فالواجب في  موطنين  ىما :  الحاقًا واجبًا  وآخر جائز  ،

الفاعل  ضميرًا مستترًا يعود الي  مؤنث حقيقي  التأنيث أو مجازي التأنيث أن يكون  - اْلول
: نجالء  وصمت رحميا ، فاعل وصمت ضمير مستر تقديره  )ىي( وكذلك  ذلك مثل و 

الفاعل  ( ف3)2الشمس طمعت ، ومن ذلك قولو  تعالي :) كمثل حبة أنبتت سبع سنابل ( 
 ضمير مستر جوارًا تقديرًا ىي : 

ان  يكون الفاعل اسمًا ظاىرًا ، حقيقي التأنيث متصاًل بفعمو وذلك مثل : قامت  ىند  - الثاني
( فأما  4)3أو جاءت زينب . ومن ذلك  قولو تعالي : ) وقالت امراة  فرعون قرة عين ( 

 ث حقيقي . قام ىند ، فغير جائز  ، وذلك  الن  الفاعل مؤنث تأني

                                                 
 1/218الظواىر المغوية في التراث النحوي 1
2
 (261سورة البقرة االية ) 

3
 (9سورة القصص االية ) 
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وخالف ذلك ابن كيسان والجوىري ، المذان ينصان عمى أن الفعل اذا اسند  لضمير 
 المؤنث المجازي ال يجب الحاق عالمة التأنيث بو ، ويستثني مم  مضي ما يأتي : 

ح  سيبويو  ىذا  وجود  الفاصل بين  الفعل  وفاعمو  الظاىر الحقيقي التأنيث ، وقد  وض  -أ
النو  اذا نحو  قولك  : حضر القاضي امراة  كمما طال  الكالم  فيو حسن و : االستثناء بأن

فالفاعل  حقيقي  طال  الكالم  كان الحذف  أجمل ، وكأنو  شئ  يصير بداًل عن  شئ ....
، وذلك  بسبب الفصل بينيما بالمفعول بو . بخالف  المبرد الذي لم  جمو  فعمو ولم  يؤنث ال

 حقيقي  اال في الشعر . يجز الفصل  لممؤنث ال

اما االخفش ال يري مانعًا من المخالفة ، لورود السماع بيا . أما  الجميور فيرون جواز 
 المخالفة مع الفصل ومنعيا مع االتصال . 

اما الفاعل الظاىر المجازي التأنيث المفصول عن فعمو فقد ورد في القرآن الكريم وفعمو  
لمواطن و في غيرىا الحقت بو عالمة  التأنيث ، ومن مجرد من عالمة التأنيث في بعض ا

المواطن  التي حذفت فييا  تاء التأنيث قولو تعالي : ) فمن جاءه موعظة  من ربو  فانتيي ... 
 2وقولو  تعالي  : ) من بعد  جاءىم البينات ( 1( 

عالمة  أما إذا كان الفاعل مؤنثًا مجازيًا ولم يفصل بينو وبين فعمو بفاصل فيجوز ترك 
 التأنيث مع فعمو  وذلك مثل  : ىدم  دارك  . 

وقال ابن يعيش فان كان المؤنث غير حقيقي و ذلك بان يكون من غير الحيوان  نحو 
النعل والسوق وغيرىما ، فانك اذا اسندت الفعل الي شئ  من ذلك ، كنت  مخيرًا في الحاق  

نعل أوانقطعت النعل  وذلك الن التأنيث العالمة  أوتركيا  وان  الصق ، وذلك مثل : انقطع ال
 3لم يكن حقيقيًا ... ( 

أما الفعل المسند  الي اسم القبائل  ، فذىب النحاة  الي اجازه التذكر والتأنيث فيو  ، 
فالتذكير حماًل عمى معني الحي ، والتأنيث حماًل عمى معني القبيمة ، مذكرًا كان أو مؤنثًا ، 

 ان  بنو ذبيان  . فتقول كانت بنو ذبيان أو ك

                                                 
  (275سورة البقرة االية )1
  (105سورة آل عمران )2
  5/93شرح المفصل، أبن يعيش  3
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اما ابن جني فذىب الي ان  تأنيث  المذكر من قبيح  الضرورة  فال يقاس عمييا ، ألنو 
نما  المستجاز من ذلك رد التأنيث الي التذكير ، الن  التذكير ىو   خروج عن أصل الي فرع  ، وا 

 االصل  ، بداللة  أن الشئ مذكر وىو يقع عمى المذكر والمؤنث معًا . 

ضح لمباحثين ان مخالفة الفعل لمفاعل أو نائبو  في النوع  في بعض االحيان  ال كما يت
تشكل انتياكًا لممستوي الصوابي لمغة العربية  ، كما أنيا ال تعتبر خروجًا عن النظام  النحوي 
لمعربية ، فيي تمثل واقعًا لغويًا قائمًا بحد ذاتو ، وذلك من خالل مظاىر تعارض النوع بين 

 الفاعل ) العنصرين االسنادين ( وذلك  بتذكير المؤنث وتأنيث المذكر . الفعل و 

وفي ىذا المضمون قال ابن جني : ) اعمم  ان ىذا  الشرج ،غور في العربية ، بعيد 
 1ومذىب نازج فسيح ، قد ورد بو القرآن الكريم وفصيح العرب منثورًا ومنظومًا . 

)        ومؤنثة ، كما  في  قولو تعالي :  ومن  ذلك كممة ) رسل  (  فقد وردت  مذكرة
الذين  قالوا إن اهلل عيد إلينا  أال نؤمن  لرسوٍل حتى يأتينا بقربان تأكمو النار ، قل قد جاءكم 

 2رسل من قبمي جاءوا بالبينات .. ( 

ومن ذلك ايضًا ما ذكره سيبويو في باب ما لم يقع إال اسمًا  لقبيمة ، وكان التأنيث ىو 
)           عميو ، وذلك  مثل : مجوس ، ييود  ، ونصاري ، كما  في  قولو  تعالي :  الغالب

  3قال الييود ليست  النصاري عمي شئ  ، وقالت  النصاري ليست الييود عمي شئ ، وىم ... ( 
 4. وايضًا قولو تعالي : ) قالت الييود والنصارى نحن ابناء اهلل ... ( 

                                                 

 2/36، الكتاب ، سبوية ،  2/411الخصائص ، ابن جني   1
  (183سورة آل عمران ) 2

 (1013رة االية )سورة البق  3
 (18سورة المائدة االية )  4
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يجب تأنيث الفعل اذا كان الفاعل مؤنث حقيقي التأنيث ، وذىب معظم النحاة الي أنو 
وغير مفصول عن  فعمو ، وال واقعًا بعد نعم أو بئس  وذلك مثل : قامت  فاطمة . ويجب تذكير 

 الفعل  إذا كان  الفاعل مذكر . 

وقد وردت المطابقة بين الفعل والفاعل أونائبو في النوع أي التذكير و التأنيث في 
  -(  مرة  منيا  االتي : 116ثين )الجزء الثال 

 .  1قال  تعالي : ))يوم ترجف  الراجفة  تتبعيا  الرادفة((  -1

   2قال تعالي : ))أذا جاءت الطامة الكبرى((    -2

  3قال تعالي : ))يوم ال تممك نفس لنفس شيئًا واالمر يومئذ هلل ((   -3

  4قال تعالي : ) )أن جاءه االعمي((   -4

  5عالي : ) )قتل أالنسان ما أكفره(( قال ت -5

  6قال تعالي : ))يوم يقوم الناس لرب العالمين((   -6

  7قال تعالي : ))فمينظر االنسان الي طعامة((   -7

  8قال تعالي : ))عممت نفس ما أحضرت ((   -8

  9قال تعالي : ) )يوم يتذكر االنسان ما سعي ، وبرزت الجحيم لمن يرى ((  -9

  10تعالي : ))فمينظر االنسان مم خمق((  قال -10

                                                 
 (5،6سورة النازعات االيات ) 1
 34نفس السورة االية  2
  (19سورة االنفطار االية ) 3
 (2سورة عبس االية )4
 (17نفس السورة االية ) 5
 (6سورة المطففين االية ) 6
 (24سورة عبس االية )7
 14سورة التكوير االية 8
 (35،36ت )سورة النازعات االيا9

 (5سورة الطارق االية )10
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 5وردت المخالفة  بين الفعل والفاعل أو نائبو  من حيث  النوع  أي التذكير والتأنيث 
  -مرات  منيا االتي : 

  1وسيرت الجبال فكانت سرابا((  ((قال تعالي :  -1

الرحمن وقال  ويوم يقوم الروح والمالئكة صفًا ال يتكممون إال من أذن لو ((قال تعالي :   -2
  2صوابا((  

وذىب جميور النحاة  الي انو إذا اسند الفعل الي ظاىر مثني أو جمعًا ، وجب تجرده  
من  عالمة  تدل عمى التثنية  أو الجمع  ، فيكون  كحالة  إذا  اسند الي المفرد ، فنقول  : قام 

 3د ، وقامت ىند . الزيدان  ، وقام  الزيدون  ، وقامت اليندات  ، كما تقول : قام  زي

، وىو ن  من  القرآن الكريم ىذا األصل وقد  التزمت  االيات  الواردة  في  الجزء  الثالثي
عدم الحاق الفعل بعالمة تثنية  أو جمع ، ولم  يرد فيو  شئ مم نسب الي بعض العرب ، والذي 

تني  نسوتك ، سماه  النحاة  بمغة  أكموني البراغيث ، وذلك  مثل : ضربوني قومك ، وضرب
 وضرباني  أخواك  . 

ومن ىذا يتضح لنا مدى التوسع  الكبير الذي تنطوي عميو خصائص المغة العربية  ، 
واالنتشار الالمحدود  لمظاىر المطابقة  والمخالفة  ، وفقًا  العتبارات المعني  والمبني ، وىذا 

ية في المزواجة بين  مفردات  المغة يعبر عن مدي  القدرة  اليائمة  التي تتميز بيا  المغة  العرب
 العربية وبين  مطالب االستعمال  المغوي   فييا . 

                                                 
1
 (20سورة النبأ االية )  

2
 (38نفس السورة االية )  

3
 1/275، وشرح التصريح  1/396شرح أبن عقيل   



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 7102ديسمرب    –عاشر  العدد ال  -  33 جمللد ا      152

 

وما كانت تمك  المخالفات  ان  صح  التعبير ، اال مظيرًا من  مظاىر العبقرية  في  
التحايل عمى المبني في سبيل اداء المعني ، وذلك  بتسخير القرائن المتاحة وتطويع  الخصائص 

 خدمة  ىذا  اليدف المغوي  . المغوية  ل

 المحور الرابع :  الحذف  في  الجممة  الفعمية : 

االصل في الكالم ان تذكر اجزاؤه تامة دون زيادة او نقصان ، ولكن عمماء البالغة قد 

يمجأون الي حذف بعض اجزاء الكالم ، وذلك الن روعة الكالم تتجمى في حذف أحد ركني 

ال عبد القاىر الجرجاني في باب الحذف : ) انو دقيق المسمك لطيف الجممة ، وبناًء عمى ذلك ق

طالوة والحسن المأخذ شبيو بالسحر ، ومتى ظير المحذوف زال ما في الكالم من البيجة وال

( فقد اوضح الجرجاني اىمية الحذف في انو يجعل الكالم ان يكون مؤثرًا في نفس والجمال

التي تستخدميا المغة في اثارة انتباه القاري او السامع السامع ، كما انو وسيمة من الوسائل 

 وتشويقو وامتاعو .

 -ولمحذف شرطان ىما : 

 ان يكون في الكالم قرينو تدل عمى المحذوف ، وترشد اليو .  -1

 وجود غرض بالغي او نحوي يرجح الحذف عمى الذكر .  -2

  -ولمحذف مزايا عديدة منيا االتي : 

 ك المحذوف تحريك الذىن الدرا -1

 االيجاز ) االختصار (  -2
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المسند والمسند اليو المذان يكثر حذفيما في الجممة الفعمية ىما : الفعل والفاعل يري  
جميور النحاة أنو يجوز حذف المفعول  بو من  الجممة الفعمية  إذا دّل عميو دليل لفظي 

، ولذلك فقد تجد ظروف لفظية   اومعنوي ، وذلك بتضمين الفعل معنى يقتضي المزوم أو المبالغة
وقد  يحذف  المفعول  بو    1ودواٍع  معنوية  تدفع  الي عدم ذكرالمفعول  بو  في الجممة  الفعمية

  -لغرض  معنوي  ، من تمك المعاني  االتي : 

  2( اهلل قوي عزيز كتب اهلل ال  غمبت انا ورسمي انعالي :)االحتقار ، ومن  امثمتو  قولو ت -1

ستيجان ، وذلك الستقباح  التصريح  بذكره  ومثالو  قول عائشة رضي اهلل عنيا ما رأيت اال -2
منو وال رأي منى ، أي العورة وقدر ورد المفعول بو محذوفًا في الجزء  الثالثين  من القرآن  

  -مرة  منيا االتي :   20الكريم  لدليل  لفظي أو معنوي 

 فحذف المفعول بو اختصارًا . 3لمن يخشي (( قال  تعالي  : ))أن في ذلك لعبرة -1

 حذف المفعول بو لغرض التعميم 4قال تعالي  : ))إنو ىو يبدي ويعيد(( -2

رفوع  فتعممون فعل مضارع  م 5قال تعالي : ))كال سوف تعممون ثم كال سوف تعممون ((  -3
وحذف   ، والواو  ضمير متصل  في  محل  رفع  فاعل  ،وعالمة رفعو  ثبوت  النون 

 . تعممون  الخطأ  الذي  أنتم  فيو المفعول بو  ، النو  مفيوم  من السياق  ،  أي  

 6قال  تعالي  : ))فأما من أعطي وأتقي ((  -4

                                                 

 1/275، وشرح التصريح  398- 1/396شرح ابن عقيل  1
 21سورة المجادلة االية )  2
 26سورة النازعات االية )  3
  (9سورة  عبس االية ) 4

 13البروج االية )  سورة 5
  سورة الميل االيو  6
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 الخاتمة : 
حاول البحث دراسة العالقة  بين المسند والمسند إليو في الجممة الفعمية من حيث 

أخير والحذف ، مع  تطبيق ىذه  العالقة في الجزء الترتيب والمطابقة والمخالفة والتقديم والت
الثالثين من القران الكريم ، ولقد جاءت ىذه الدراسة  وفقًا لما  وجدناه من شواىد تمثمو في القران 
الكريم وخاصة في الجزء الثالثين منو ، النو يتميز  بالتنوع  والتعدد في امثمة المسند والمسند 

قة بينيما ، عمما بأن لبعض النجاة في مسائل العالقة بين المسند إليو التي توضح ظاىره العال
والمسند إليو خالفات ، وفحاولنا بسط  ىذه االراء  والمفاضمة  بينيا  بقدر االمكان  وقد  جاءت  

  -بعض نتائجو كاألتي : 

اضحين اثبت  البحث أن  لداللة  السياق المغوي ، ولداللة  الموقف المالبس لو تأثيرين  و   -1
 عمى العناصر النحوية ، وبيان المسند والمسند  إليو  فييا  . 

التنبيو عمى جانب ميم من جوانب العدول عن المطابقة وىو تأنيث المذكر وتذكير المؤنث  -3
، ووضع الجمع موضع المفرد ، والعكس دون االحساس  باضطراب في النظم  أو خمل  

 . لقواعد  المغة  واراء عممائيا  لعدولفي المعني ، مؤكدأ  عمى  مواقعة  ىذا  ا

معرفة مكونات الجممة الفعمية والعالقة التي تربط بين ىذه المكونات يساعد القاري من فيم  -4
 المعاني الظاىرية والباطنية والحقيقة والمجازية فيمًا عميقًا ودقيقيًا . 

وي عميو خصائص العالقة بين ركني الجممة تعتبر دلياًل عمي التوسع الكبير الذي تنط -5
المغة العربية ، واالنتشار الالمحدود  لمظاىرىا المختمفة ، وفقًا  العتبارات المعني  والمبني 
، وقد تعبر ىذه العالقة ايضًا عن مدي  القدرة  اليائمة  التي تتميز بيا المغة العربية في 

 . المزواجة بين مفرداتيا  المتنوعة وبين  مطالب االستعمال المغوي فييا 

من الضروري وضع نحو قراني لمراجعة الدرس النحوي ، وذلك الزالة ما بو من امور  -6
خالفية ال داعي ليا ، اكمال النقص في القاعدة النحوية ، من خالل القواعد التي وردت 

لمغة   في القران الكريم ، ولم ترد عند النحاة ، عممًا بان القران الكريم ىو المصدر االول
 العربية . 
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 مصادر والمراجع ال
       اسرار التقديم والتأخير في لغة القران الكريم ، محمد السيد شيخون ، دار اليداية  -1

 لمنشر بيروت .

 م 1998، 5فضل حسن عباس ، ط البالغة عمم المعاني ، -2

 الجممة الفعمية اساس التعبيرفي المغة العربية ،عمي الجارم ،  -3

حقيق محمد عمي النجار ، مكتبة دار الكتب الخصائص البي الفتح عثمان بن جني ، ت -4
 م 1986 – 1371، 3المصرية ، ط

    دالئل االعجاز ، عبد القاىر الجرجاني ، تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي ، مكتبة  -5
 القاىرة . 

                ،  1شرح المقرب ، البن عصفور االشبيمي ، تأليف عمي محمد فاخر ، ط  -6
 م . 1900،  1ج 

تصريح عمي التوضيح ، خالد االزىري ، تحقيق : محمد باسل عيون السود ، دار شرح ال -7
 م 2000 -1421،  1الكتب العممية بيروت ، ط

، دار  1شرح ابن عقيل عمي الفية ابن مالك ، تأليف محمد محي الدين عبد الحميد ، ج -8
 م . 1985 -1405الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع ، 

 م . 2002،  1موفق ابو البقاء ، دار الكتب العممية بيروت ، طشرح المفصل ، ابن بعيش  -9

 م . 1986 -1387الظواىر المغوية في التراث النحوي ، عمي ابو المكارم ، القاىرة  -10

بيروت         الطراز ، يحي بن حمزة بن عمي بن ابراىيم العموي ، دار الكتب العممية  -11
 .  2، ج
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          ر ، دار ابن كثير لمطباعة والنشر ،العدول عن المطابقة ، نجالء محمد نو  -12
 م 1998دمشق ،

          الكتاب ابو البشر عمرو بن عثمان بن قمبر ، تحقيق عبد السالم محمد ىرون ، -13
 م . 1991،  1ط

لسان العرب ، البي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ) ابن منظور ( ،دار لسان  -14
 العرب لمنشر والطباعة .

الفتح عثمان بن جني ، تحقيق فائر فارس ،دار الكتب الثقافية الكويت ، الممع ، ابو  -15
 م ،1972 -1392

 م .1981، 3المغة العربية معناىا ومبناىا ، تمام حسان ، ط -16
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