
 الباب الثاىن

 مفهوم عن اجلملة اإلمسية و اجلملة الفعلية و إعراب قرآين

يدور البحث ىف هذا الباب الثاىن حول األمور املتعلقة ابجلملة اإلمسية وهي 

)أ( تعريف اجلملة )ب( أتليف اجلملة وعناصرها وتقسيمها )ج( األحكام الىت 

)د( إعراب اجلملة اإلمسية و اجلملة الفعلية  اإلمسية و اجلملة الفعلية تتعّلق ابجلملة

 (.57-1ىف سورة األنبياء )

 تعريف اجلملة . أ

قبل أن يبدأ حبث اجلملة جيدر أن يفهم من كتب النحو العريب أن كلمة كالم تشري 

إىل اجلملة, وكذلك اجلملة ألفاظ تشري إىل املركبات. واملركب هو ما تلفظ به مرتني 

وجاء ىف كتاب جامع الدروس العربية، املركب هو قول 1قائٌم.فأكثر كغالم زيٌد وزيٌد 

                                                             
 ۱۰ص:  ،دون السنة( ،)قديري: رايضة العقول ،العمريطي ،شرف الدين حيي العمريطي۱



مؤلف من كلمتني أو أكثر لفائدة، سواء أكانت الفائدة اتمة، مثل "النجاة ىف 

 الصدق"، أم انقصه، مثل "نور الشمس". واملركب ستة أنواع: 

. املركب اإلسنادي. اإلسناد هو احلكم بشيء، كاحلكم على زهري ابإلجتهاد ىف ۱

قولك "زهري جمتهد". واملركب اإلسنادي يسمى مجلة هو ما أتلف من مسند و 

 يفلح اجملتهد".  مسند إليه، حنو "احللم زين،

. املرّكب اإلضايّف هو ما ترّكب من املضاف واملضاف إليه، مثل "كتاب التلميذ، ۲

 خامت فضة، صوم النهار".

وضحة معىن األوىل. وهو ثالثة . املرّكب البياين هو كّل كلمتني كانت اثنيتهما م۳

أقسام هي مرّكبوصفي وهو ماأتلف من الصفة واملوصوف, مثل "فاز التلميذ 

طابت أخالق التلميذ اجملتهد". ومرّكب  اجملتهد، أكرمت التلميذ اجملتهد،

وهو ماأتلف من املؤّكد و املؤّكد، مثل "جاء القوُم كّلهم، أكرمت القوم  توكيدّي 



ما أتّلف من البدل و قوم كّلهم". ومرّكب بديّل وهو أحسنت إىل ال كلهم،

 مررت خبليل أخوك".  يت خليال أخوك،رأ املبدل منهه، مثل "جاء خليل أخوك،

. املرّكب العطفّي وهو ماأتلف من املعطوف و املعطوف عليه، بتوّسط حرف ٤

الدرس  العطف بينهما، مثل "ينال التلميذ والتلميذة احللم والثناء، إذا اثبرا على

 واإلجتهاد".

. املرّكب املزجّي هو كّل كلمتني رّكبتا وُجِعَلتا كلمة واحدة، مثل "بعلبك وبيت ۵

حلم و حضرموت وسيبويه وصباح مساء وشذر مذر". وإن كان املركب املزجي 

َعلما أعرب إعراب ماال ينصرف، مثل "بعلبك بلدة طيبة اهلواء" و "سكنت 

 ". بيت حلم" و "سافرت إىل حضرموت

. املرّكب العددي من املركبات املزجية، وهو كل عددين كان بينهما حرف عطف ٦

 مقّدر.



وذهب قسم من النحاة إىل أن اجلملة والكالم مها مصطلحان لشيء واحد 

فالكالم هو اجلملة، و اجلملة هي الكالم وذلك ما ذكره ابن جين ىف كتابه 

به "املفصل"، أتى ىف "اخلصائص" واتبعه موفق الدين ابن يعيش ىف كتا

"اخلصائص": أما الكالم فكل لفظ مستقل بنفسه مفيد ملعناه وهو الذى يسميه 

. وقال موفق الدين ابن يعيش ىف 2النحويون اجلمل حنو زيد أخوك وقام حممد

"املفصل": الكالم هو املركب كلمتني أسندت إحدامها إىل األخرى وذلك الأيتى 

وبشر صاحبك أو ىف فعل واسم حنو قولك ضرب  إىل ىف امسني كقولك" زيد أخوك

 . 3زيد وانطلق بكر ويسمى اجلملة"

لعل  الزجاجي هو أول من تبع شيخيه سيبويه واملربد ىف القول ابلرتادف، إذ 

فإطالقه قول ٤يقول: "إن اجلمل التغريها العوامل وهي كالم عمل بعضه ىف بعض"،

على تسويته بينهما. ومن القائلني ابلرتادف  -دون تردد-"اجلملة ىف الكالم" يدل
                                                             

 ۱7دون السنة(, ص.  ،اجلزء األول )مصر: دار الكتب ،اخلصائص ،ابن جىنعثمان  أىب الفتح ۲
 ۱٨ص. ،دون السنة( ،رة الطباعة املنريية)مصر: إدا ،شرح املفصل ،موفق الدين ابن يعيش ۳

 ۳۲۹ص.  ،(۱۹٨۳)مؤسسة الرسالة: دار األمل ,  ،اجلمل ىف النحو ،اسم عبد الرمحن بن إسحاق الزجاجيأبو الق٤



أبو علي الفارسّي، إذ يقول  بعد حديثه عن أقسام الكلمة: "ماأتلف من هذه 

 5ألفاظ الثالثة كان كالما مستقال، وهو الذي يسميه أهل العربية اجلمل".

ئلني ابلرتادف إاّل أن أذكر رأي ابن جىن، وال يسعين ىف هذا املقام مقام القا

فهو من أبرز القائلني ابلرتادف، وهو يدافع عما يراه الصواب. ويضع ذلك ىف 

قوله: أما الكالم فكل لفظ مستقل بنفسه مفيد ملعناه، وهو الذي يسميه النحويون 

ل اجلمل، حنو: "زيد أخوك، وقام حممد"، و"ُضِرَب سعيد"، و "ىف الدار أبوك"، فك

وكذلك ىف عبارته "وهو ٦لفظ مستقل بنفسه وجنيت منه مفيد ملعناه فهو كالم.

الذى يسميه النحويون اجلمل" إشارة إمجاع سابقيه من النحاة على أن الكالم 

وقد فرق بينه أى الكالم وبني القول ىف قوله: ومن أدل الدليل  7مرادف للجملة.

لى أن يقولوا: القرآن كالم هللا وال على الفرق بني الكالم و القول إمجاع الناس ع

يقال: القرآن قول اّلّل، وذلك أن هذا موضع ضيق متحجر الميكن حتريفه واليسوغ 
                                                             

  1٠٤ص.  ،(۱۹٨2 ،)مطبعة املدين ،العسكرية ائلسامل ،الفارسيأبو على 5
 72ص. ،.......اخلصائص ،أيب الفتاح عثمان ابن جين ٦
 ٤2ص. ، (2٠٠2)دمشق: ،داللة راكب اجلمل عند األصولني ،موسى بن مصطفى ،ينظر العيدان 7



 ٨تبديل الشيء من حروفه فعرّب عنه ابلكالم الذى قد يكون أصواات غري مفيدة.

فهو ابستقراء النصني السابقني جيعل الكالم واجلملة شيئا واحدا، ويفرق بينهما و 

ني القول إذ الكالم أو اجلملة ما أفاد معىن وليس له إال أن يفيد معىن والقول قد ب

 يكون غري ذي معىن. 

وقد نسب ابن جين: قال سيبويه "واعلم أن قلت ىف كالم العرب إمنا وقعت 

على أن حيكى هبا وإمنا حتكى بعد القول ماكان كالما ال قوال، مّث قال ىف التمثيل 

ق, أال ترى أنه حيسن أن تقول "زيد منطلق" فتمثيله هبذا يُعَلم حنو "قلت زيد منطل

منه أن الكالَم عنده ماكان من األلفاظ قائما برأسه، وملا أراك فيه أن الكالم هو 

أن 9اجلمل املستقلة أبنفسها والغانية عن غريها، وأن القول ال يستحق هذه الصفة.

اخلط والعالمة وكل ما يفهم منه  الكالم ىف اللغة يطلق على اإلشارة والكتابة و 

كاإلمياء ويطلق أيضا على النطق وعلى املعىن القائم ابلنفس قال ابن هشام: 

                                                             
 7۲ص.  ،..............اخلصائص ،أىب الفتح عثمان ابن جين٨
 7۲ص.نفس املرجع, ۹



والدليل عليه أي على الكالم فيما َنطق به لساُن احلاِل قول ُنصيِب. والكالم أن 

تكون كلمتان ظاهرتني ىف النطق، بل يكفى أحياان أن تكون أحدمها، ظاهرة و 

ة، كأن تقول ملن حولك: الطبيب، فهذا الكالم مركب من كلمتني األخرى مسترت 

أحدمها ظاهرة وهي )الطبيب(، واألخرى مسترتة وهي )قادم( أو )مسافر(، وكذلك 

وقد جاء بعد ابن جىن من  1٠أفضل: وما يكملها ضمري مسترت تقديره )أنت(.

ن اإلسم والفعل يقول ابلرتادف كعبد القاهر اجلرجاىن، إذ يقول "اعلم أن الواحد م

واحلرف يسمى كلمة، فإذا ائتلف منها اثنان فأفادا حنو "خرج زيد" مسي كالما 

 11ومسي مجلة".

أال إن الذى عليه مجهور النحاة أن الكالم و اجلملة خمتلفان، فإن الشرط 

الكالم اإلفادة و اليشرتط ىف اجلملة أن تكون مفيدة وإمنا يشرتط فيها إسناد سواء 

فد فهي أعم من الكالم إذ كل كالم مفيد وليس كل مجلة مفيدة, جاء أفاد أم مل ي
                                                             

10 
Salma, حماضرات ىف مادة )النحو( للمرحلة األوىلdalam: 

. Diakses tanggal 16 Januari http://www.arts.uokufa.edu.iq/teachinga/salmanalzrfi/lectures.html

2020 
 ٦, )بريوت: دار اجلبل, دون السنة(,ص. اجلملأبو بكر عبد القاهر بن عبد الرمحن بن اجلرجاين, ۱۱

http://www.arts.uokufa.edu.iq/teachinga/salmanalzrfi/lectures.html


ىف "التعريفات" ىف تعريف اجلملة أهنا عبارة عن مركب من كلمتني أسندت إحدامها 

إىل األخرى سواء أفاد كقولك "زيد قائم" أو مل يفد كقولك "إن يكرمين" فإنه مجلة 

وجاء ىف  12ن الكالم مطلقا.ال تفيد إال بعد جميء جوابه فتكون اجلملة أعم م

"املغين": "اجلملة عبارة عن الفعل وفاعله كقام زيد واملبتدأ وخربه كزيد قائم وماكان 

مبنزلة أحدمها حنو ُضرب اللص، وأقائم الزيدان وماكان زيد قائما وظننته قائما"، مث 

ذكر أهنا أعم من الكالم "إذ شرطه اإلفادة خبالفها وهلذا تسمعهم يقولون مجلة 

 13واب، مجلة الصلة وكل ذلك ليس مفيدا فليس بكالم".الشرط، مجلة اجل

ونظرا إىل الشرح السابق، أن اجلملة من فروع املركبات هي املركب اإلسنادي. 

فسيعقد من هذا القسم حبث ىف التعريفات عن اجلملة حيث أتتى من علماء اللغة 

والكالم  أو من الكتب الباحثة، وما أتتى التعريفات ومل أيخذ الفرق بني اجلملة

 والقول منها:
                                                             

 7۱-7۰ص.  ،دون السنة( ،)القاهرة: دار الفضيلة ،معجم التعريفات ،على بن حممد السيد الشريف اجلرجاين۱۲

مغىن اللبيب عن كتب  ،هشام األنصاريد بن عبد هللا بن اإلمام أىب حممد عبد اّلّل مجال الدين بن يوسف ابن أمح۱۳
 ۳7٤ص.، دون السنة( ،ن:دار الكتاب العريب)لبنا ،األعاريب اجلزء األول



. اجلملة هي كل مركب إسنادي أفاد أم مل يفد، مثل: "قام زيد" و "أن قام ۱

 1٤زيد".

. اجلملة هي املركب يعىن ما تركب من امسني أو فعل أو إسم مثل: "زيد قائم و ۲

 15قام زيد".

. اجلملة هي قول مؤلف من مسند و مسند إليه. فهي املركب اإلسنادي شيء ۳

 1٦ثل "جاء احلق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا".واحد، م

. الكالم هو اللفظ املفيد فائدة كفائدة استقم، أن التعريف إمنا هو للكالم ىف ٤

اصطالح النحويني، وىف اصطالح اللغويني هي اسم لكل ما يتكلم به مفيدا  

 17كان أو غري مفيد.

                                                             
 ٤ص.  ،السنة(دون  ،)لرياباي قديري: هداية املبتدئني ،قواعد اإلعراب ،يوسف ابن عبد القادر الربانوي۱٤
 ۲ص.  ،دون السنة( ،احلرمني)جدة:  ،شرح ماكودي أجرومية ،عبد الرمحن ابن صاحل املاكودي ۱۵

 ٦٤۳ص.  ،دون السنة( ،القاهرة: دار احلديث) ،جامع الدروس العربية ،مصطفى الغالييين۱٦

 ۳ص.  ،السنة(دون  ،)مسارنج: كراي طه فوترا ،شرح ابن عقيل على األلفية ،جالل الدين السيوطي۱7



كبا مفيدا فائدة اتمة أو . القول هو لفظ دال على معىن سواء كان مفردا أو مر ۵

ال. كقوله تعاىل "ُكالًّ أهنا كلمة هو قائلها إشارة إىل رب ارجعون. لعّلي أعمل 

 1٨صاحلا فيما تركت".

 19. الكالم هو عبارة عن القول.٦

 2٠. اجلملة هي ما تركب من كلمتني أو أكثر، وأفاد اتما.7

وخربه كزيد قائم، وماكان . اجلملة هي عبارة عن الفعل وفاعله كقام زيد، واملبتدأ ٨

 21مبنزلة أحدمها حنو الضرب اللص وأقائم الزيدان وكان زيد قائما وظننته قائما.

 22. الكالم هو كله ثالثة أضرب اسم وفعل وحرف جاء ملعىن.۹

                                                             
)قديري:  ،ألفية بن مالك ىف النحو والصرف اجلزء األول ،د بن عبد هللا بن مالك األندلوسياإلمام أىب عبد هللا حمم۱٨
 ٧ص. ،دون السنة( ،املعهد الفالح

 ٨ص.  ،.......العمريطي ،شرف الدين حيي العمريطي ۱۹
 ۱۹ص.  ،دون السنة( ،الثقافة اإلسالمية)بريوت: دار  ،ملخص قواعد اللغة العربية ،فؤاد نعمه ۲۰
 ۳7٤مغىن .................، ص. اإلمام أىب حممد عبد هللا وغريه، ۲۱

ص. ، (۱۹7۲ ،.)كويت: دار الكتب الثقافةاجلزء األول ،اللمع ىف العربية ،فتح عثمان بن جين املوصلي النحويال وأب۲۲
7 



. الكالم هو لغة اسم لكل ما يتكلم به مفيدا كان أو غري مفيد، وىف اصطالح ۱۰

فظ املفيد، الوضع العريب، مثال املستوىف النحاة ما مجع قيودا أربعة هي الل

 23للشروط حنو "زيد قام أبوه" وحنن "استقمم". 

. الكالم هو فكل لفظ مستقل بنفسه مفيد ملعناه وهو الذى يسميه النحويون ۱۱

 2٤اجلمل حنو زيد أخوك و قام حممد.

 . الكالم هو املركب كلمتني أسندت إحدامها إىل األخرى وذلك ال أيتى إىل ىف۱۲

امسني كقولك "زيد أخوك وبشر صاحبك أو ىف فعل واسم حنو قولك ضرب 

 25زيد و انطلق بكر ويسمى اجلملة.

. الكالم )أو اجلملة( هو ما تركب من كلمتني أو أكثر، وله معىن مفيد مستقل، ۱۳

 2٦مثل: أقبل ضيف.

                                                             
 ۳ص.  ،املذكرات النحوية اجلزء األول ،محن بن عبد الرمحن مشيلة األهدالعبد الر ۲۳
 ص. ،..............اخلصائص ،أىب الفتح عثمان ابن جين۲٤

 ۱٨ص.  ،..........شرح ،موفق الدين ابن يعي۲۵



والرابع . الكالم هو ما قيد أربعة األول اللفظ والثاىن الرتكيب والثالث اإلفادة ۱٤

 27الوصع العريب.

. الكالم قول مفيد وهو ما حيسن سكوت املتكلم عليه. وقيل: السامع، وقيل: ۱۵

 2٨مها.

 29الكالم هو ما مشل أربعة أمور:. ۱٦

( أن يكون لفظا واللفظ ىف اللغة: الرتك و الطرح، تقول: أكلت التمر ۱

ولفظت النوى، أي: طرحته، واصطالحا: هو صوت خارج من الفم مشتمل 

 على بعض حروف اهلجاء الىت أوهلا ألف و آخرها ابء. 

                                                                                                                                                                       
 ۱۵ص.  ،دون السنة( ،)مصر: دار املعارف ،النحو الواىف ،عباس حسن۲٦
 ۳(, ص. ۱۳۳۱, )مصر: احلسينية, تدريب الطالب ىف قواعد اإلعراب اجلزء األولسيبويه,  ۲7
, )بريوت: دار الكتاب العلمية, شرح مجع اجلوامع اجلزء األولمهع اهلوامع ىف عبد الرمحن بن أىب بكر السيوطي,  ۲٨

 ٤۲(, ص. ۱۹۹٨
 ۲۵-۲٤(, ص. ۲۰۰۵دار اإلمام مالك, ), الثمرات احللية ىف شرح نظم اآلجروميةحممد رفيق الونشريسي,  ۲۹



( أن يكون مركبا من كلمتني فأكثر حتقيقا حنو: قام زيد, أو تقديرا حنو: قم, ۲

 : قم أنت. فإن تقديرا

( أن يكون مفيدا إفادة حيسن سكوت املتكلم عليها حبيث اليصري السامع ۳

منتظرا شيئا آخر, حنو: زيد ىف املسجد, فلو قلت مثال: إن قام زيد, مث 

 سكت حسن سكوتك ويبقى السامع ينتظر جواب الشرط. 

( أن يكون ابلوضع, أي أن يقصده املتكلم حىت خيرج بذلك ما ينطق هبا ٤

 نون والنائم والسكران وحنوهم. جمل

. الكالم أو اجلملة املفيدة هو كل ما تركب من كلمتني أو أكثر و أفاد اتما ۱7

 3٠مثل: اّلّل واحد, الربكة ىف البكور.

                                                             
اهليئة العامة, , )القاهرة: القواعد األساسية ىف النحو والصرفيوسف احلمادي وحممد الشناوي وحممد شفيق عطا,  ۳۰

 ۱(, ص. ۱۹۹٤



. اجلملة هي كل كالم نقرؤه أو نسمعه مكّون من عدد من الوحدات, مثل: إمنا ۱٨

 31األعمال ابلنيات وإمنا لكل امرئ ما نوى.

اجلملة هي مرّكب إسنادي أفاد فائدة وإن مل تكن مقصودة كفعل الشرط، حنو: . ۱۹

 32إن قام, ومجلة الصلة، حنو: الذى قام أبوه.

. الكالم هو كله ثالثة أشياء :اسم وفعل وحرف، مثل: وكّلم هللا موسى ۲۰

 33تكليما.

فذهب الباحث ىف هذا البحث العلمى على أن الكالم واجلملة من التعريفات 

سابقة مها الرتكيب الذى يتكون من املسند واملسند إليه وله معىن مفيد. ومها ال

الواحدة اللغوية املؤلفة من كلمة ىف سياق أو من كلمتني أو جمموعة كلمات و 

                                                             
 ،)كويت: ذات السالسل ،النحو األساسي ،س زهران و حممد محاسة عبد اللطيفأمحد خمتار عمر ومصطفى النحا ۳۱

 ۱۱ص.  ،(۱۹۹٤
  ۱۱ص. ،دون السنة( ،: دار الكتب العلمية)بريوت ،القواعد األساسية للغة العربية ،حممد اهلامشي۳۲
 ٨۰(، ص.۱۹۹۱، )القاهرة: األمانة، شرح الدروس ىف النحوسعيد بن املبارك بن الدهان النحوى،  حممدأبى ۳۳



ارتبطة بعالقات حنوية جترى على وفق النظام العام لتأليف اجلملة مع مراعاة القواعد 

 ة ذات معىن اتم.اخلاصة بكل لغة وذلك للتعبري عن فكر 

 أتليف اجلملة وعناصرها وتقسيمها . ب

 . أتليف اجلملة۱

تتألف اجلملة من ركنني أساسيني مها املسند واملسند إليه ومها عمدات 

الكالم وال ميكن أن تتألف اجلملة من غري مسند ومسند إليه، كما يرى النحاة 

ومها املبتدأ واخلرب وما اصله مبتدأ وخرب، والفعل والفاعل وانئبه، ويلحق ابلفعل 

 اسم الفعل. 

يء وهو الفاعل وانئب الفاعل فاملسند إليه هو ما حكمت عليه بش

واسم الفعل الناقص واسم األحرف الىت تعمل عمل )ليس( واسم )إن( 

وأخواهتا واسم )ال( النافية للجنس. واملسند هو ما حكمت به على شيء وهو 

الفعل واسم الفعل وخرب املبتداء وخرب الفعل الناقص وخرب األحرف الىت تعمل 



يكون فعال مثل: )قد أفلح املؤمنون(، عمل )ليس( واس )إن( وأخواهتا. و 

وصفة مشتقة من الفعل مثل: "احلق أبلُغ"، وامسا جامدا يتضمن معىن الصفة 

املشتقة مثل: "احلق نور، والقائم به أسد"، أي "احلق مضىء كالنور، والقائم به 

فالفعل هو مسند على وجه الدوام وال يكون إال كذلك، 3٤شجاع كاألسد".

اء هو خرب املبتداء وما أصله ذلك واملبتداء الذى له مرفوع واملسند من األمس

أغىن عن اخلرب حنو "أقائم الرجالن" ف "قائم" مسند و "الرجالن" مسند إليه 

 و أمساء األفعال. 

وقد ذكر النحاة املسند واملسند إليه منذ وقت وقت مبكرا فقد ذكرمها 

ند إليه" ومها ماال يغين سيبويه وعقد هلما اباب فقال "هذا ابب املسند واملس

 35واحد منهما عن اآلخر وال جيد املتكلم منه بدا.

                                                             
 ۱۲-۱۱ص. ،...........جامع. ،نظرا إىل مصطفى الغالييين۳٤

 ۲۳ص.  ،دون السنة( ،)القاهرة: املدىن ،الكتاب كتاب سيبويه اجلزء األول ،أىب بشر عمرو بن عثمان بن قنرب ۳۵



وماعدا املسند واملسند إليه هو "الفضلة" كاملفاعيل واحلال والتمييز 

والتوابيع. وعندهم أن املضاف إليه بني الفضلة والعمدة فإنه قد يلتحق 

ويلتحق ابلفضلة  ابلعمدة وذلك إذا أضيف إىل العمدة ىف حنو، أقبل عبد هللا،

إذا أضيف إىل حنو أكرمت عبد هللا، وهو يقع فضلة ىف حنو "هذا ضارب 

 فهو مفعول به ىف األصل.  3٦حممد"

وليس معىن الفضلة أنه ميكن اإلستغناء عنها فإهنا قد تكون واجبة الذكر 

فإن املعىن قد يتوقف عليها كما ىف قوله تعاىل: )وإذا قاموا إىل الصلوة قاموا  

( فإنه الميكن اإلستغناء عن "كساىل" الىت هي ۱٤۲...اآلية، النساء:كساىل

فضلة وكذلك حنو إن نظّن إال ظنا" و "وال تقول على هللا إاّل احلق"، بل قد 

 تكون الفضلة واجبة الذكر والعمدة واجبة احلذف".

                                                             
)دمشق: دار  ،شرح التسهيل البن عقيل املساعد على تسهيل الفوائد اجلزء األول ،هباء الدين بن عقيل إمام اجلليل۳٦

 ۲۰۲-۲۰۰ص. ،(۱۹٨۰ ،الفكر



فاملذكر هنا هو الفضلة والعمدة حمذوفة وجواب، فكل من الفضلة وعمدة 

ما هو معلوم. فاملقصود مبصطلحى العمدة والفضلة أنه قابل للحذف ك

الميكن أن يتألف كالم من دون عمدة مذكورة أو مقدرة ىف حني أنه ميكن أن 

 يتألف من دون فضلة فنقول "حممد قائم" و "سافر خالد". 

وقد أوضح النحاة بصورة كافية رأيهم ىف أتليف اجلملة، جاء ىف 

يتأتى إال من امسني أو من اسم وفعل فال يتأتى "اهلمع": احلاصل أن الكالم ال 

من فعلني وال من حرفني وال اسم وحرف وال فعل وحرف وال كلمة واحدة ألن 

الفائدة إمنا حتصل ابإلسناد وهو ال بد من طرفني: مسند ومسند إليه و اإلسم 

حبسب الوضع يصلح أن يكون مسندا ومسندا إليه، والفعل لكونه مسندا ال 

ه و احلرف ال يصلع إلحدامها. وزعم أبو علي الفارسى أن اإلسم مع مسندا إلي

"ايزيد" وأجيب أبن )اي( سد مسد الفعل وهو حنواحلرف يكون كالما ىف النداء

أدعو وأاندى، وزعم بعضهم أن الفعل مع احلرف يكون كالما ىف حنو "ما قام" 



ن األقوال وأنخذ مما مر م 37بناء على أن الضمري املسترت ال يعّد كلمة".

 األحكام اآلتية: 

( أن اجلملة تتألف من ركتني أساسني مها املسند واملسند إليه ومها عمدة ۱

 الكالم وال تتألف من غري ذلك. 

( مازاد عن املسند واملسند إليه فهو فضلة عدا املضاف إليه فإنه ميكن أن ۲

 يلتحق ابلعمدة أو يلتحق ابلفضلة حبسب موقعة ىف اإلضافة. 

س معىن الفضلة أنه ميكن اإلستغناء عنها من حيث املعىن أو من حيث ( لي۳

 الذكر بل القصد أنه ميكن أن يتـألف الكالم من دوهنا. 

 ( أن املسند إليه ال يكون إال اسم. ٤

( ميكن أن يكون اإلسم املسند إليه وميكن أن يكون مسندا أيضا، وأما ۵

 طرفا ىف اإلسناد.الفعل فهو مسند دائما وأما احلرف فال يكون 

                                                             
 ٤7-٤۵ص. .... مهع ،عبد الرمحن بن أىب بكر السيوطي۳٧



( ال أتلف مجلة من فعل و فعل وال من حرف مع حرف أو من حرف مع ٦

 اسم أو من حرف مع فعل. 

وقد اختلف النحاة ىف قبول أغلب هذه األحكام ولكنها على وجه 

العموم متثيل آراء الغالبية من النحاة. فقد خالف قسم من النحاة ىف حصر 

 3٨إليه، ومن ذلك على سبيل املثال: أتليف الكالم على املسند واملسند

( أن سيبويه ذهب إىل أنه ال خري ل)أال ماء( ال لفظا وال تقديرا وأن الكالم ۱

 مؤلف من حرف واسم. 

( وأنه ال خرب مقدر ىف حنو "كل رجل وضيعته" عند الكوفني وأنه كالم اتم ۲

 ال حيتاج إىل تقدير، فالكالم مؤلف من معطوف ومعطوف عليه.

 قوهلم )حسبك( مبتدأ ال خرب له عند بعضهم لكونه ىف معىن: اكتف.( وأن ۳

                                                             
 ۱۹-۱7ص.  ،(۲۰۰7 ،)فاكس: دار الفكر ،اللغة العربية ،فاضل صاحل السامرائى ۳٨



( وقوهلم ىف "أقّل رجل يقول ذلك" وحنوه أن )أقّل( مبتدأ و )رجل( مضاف ٤

إليه ومجلة "يقول ذلك" صفة لرجل وليست خربا للمبتدأ وليس خرب 

 مقدر عند الكثريين  إن مل أقل عند األكثرين. 

وقد استدل النحاة على أن مجلة "يقول ذلك" صفة ال خرب مبا حنواه 

أن ضمري الفعل "يقول" مطابق للمضاف إليه ال للمبتدأ فنقول "أقل امرأة 

تقول ذلك" و "أقل رجلني يقوالن ذلك" و "أقل رجال يقولون ذلك، و 

أقل امرأتني تقوالن ذلك و أقل نساء يقلن ذلك" ولو كان املذكور خربا 

ابق املبتدأ وهو "أقل" فكان يقول "أقل رجلني يقول" و "أقل رجال لط

 يقول" وال يقال "ذلك". 

(  وحنو ذلك قوهلم "خطيئة يوم ال أصيد فيه" مبعىن خيطئ يوم ال أصيد فيه ۵

أي يقّل ويندر، فجملة "ال أصيد فيه" صفة ليوم وليست خربا عن 

 "خطيئة" فهذا مبتدأ ال خرب له. 



هلم "ليت أن حممدا حاضر" فاملصدر املؤول من أن ومعموله ( ومن ذلك قو ٦

سد مسد اسم ليت وخرب عند األكثرين، ولكن النحاة  يؤولون أن وما 

بعدها مبصدر هو اسم ليت وتبقى ليت بال خرب إذ ال حتتاج إليه وال 

يصح تقدير خرب ىف املعىن فلو قلت: "ليت أن حممدا حاضر اثبت" 

 يسقيم. لرأيت الكالم ينبو وال 

 . عناصر اجلملة: ۲

 تتكون اجلملة البسيطة ىف العربية من ثالثة عناصر رئيسةهي:

( املسند إليه: وهو حمور احلديث وموضوعه، ففى اجلملة الفعلية هو العنصر ۱

 39اإلمسى أو املتحدث عنه.

                                                             
، )اإلسكندرية: مؤسسة اجلملة الفعلية بسيطة وموسعة دراسة تطبيقية على شعر املتنىب اجلزء األولزين اخلويسكى، ۳۹

 ۲شباب اجلامعة(، ص. 



( املسند: وهو ما خيض املسند إليه، أى ما يقول له املتكلم خبصوص املسند ۲

اجلملة الفعلية هو العنصر الفعلى الدال على التجدد لداللته إليه، وىف 

 ٤٠على الزمان.

 ( عالقة اإلسناد: وهي الىت تقوم بربط املسند إليه، وهي عالقة ذهنية.۳

فعناصر اإلسناد ىف اجلملة العربية: املبتدأ واخلرب ىف اجلملة اإلمسية، فاملبتدأ 

اجلامعة مجيلة" فقد مت إسناد هو املسند إليه، واخلرب هو املسند، كقولك: "

اجلمال إىل األزهار، أي إسناد اخلرب إىل املبتداء. و الفعل و الفاعل ىف اجلملة 

الفعلية، أي الفعل هو املسند، و الفاعل هو املسند إليه، كقولك: حضر 

 حممد، فقد مت إسناد الذهاب إىل زيد، أي إسناد الفعل إىل الفاعل. 

اجلملة مها مبنزلة العمود الفقرى للجملة، فهما  فاملسند و املسند إليه ىف

عماد اجلملة فال يغىن واحد منهما عن اآلخر، أي ال يغىن وجود أحدمها عن 

                                                             
  ۲ ص. ،نفسهاملرجع ٤۰



وجود اآلخر، فال بد من وجود اإلثنني معا لتؤدي اجلملة معناها بشكل 

 واضح.

أما غري املسند و املسند إليه ىف اجلملة فيعّد فضلة، فاحلديث يستقيم 

بدوهنا، ألن املضمون الرئيسي ىف اجلملة يؤديه املسند و املسند إليه  تركيبا

بشكل اتم وبدون حاجة إىل مكمالت، لكن هذا اليغين أّن وجود املكمالت 

)الفضلة( ال يضيف شيئا ما على اجلملة، بل إن وجودها جيعل اجلملة أكثر 

 وضوحا ىف معناها، وأكثر استقامة ىف مبناها.

 ربية من عناصرها أمهها:تتألف اجلملة الع

املفردة: ومعىن هبا الكلمة على وجه العموم، فإن كل مجلة تتألف من  ( أ

 مفردات مثل رجل، نور، يبيع، سوف. 

البنية أو الصيغة الصرفية، فإن لكل صيغة معىن خيتلف عن الصيغ األخرى   ( ب

كالفعل واسم الفاعل والصفة املشبهة وصيغ املبالغة و غري ذلك. مث أبنية  



ابب ختتلف فيما بينها ىف الداللة، فأبنية الصفة املشبهة ختتلف فيما كل 

 بينها ىف الداللة وكذلك أبنية املبالغة و أبنية املصادر و مجوع وغريها. 

 التأليف بنوعه:   ( ت

. التأليف اجلزئي: مثل قام عنه مبعىن أنصرف عنه، و قام له أي عّظمة، ۱

عليه مبعىن توىل أمره ومن قوله تعاىل و قام إليه أي قام ذاهبا إليه، وقام 

[ وحنو "قضهم بقضيضهم" ۳٤ُموَن َعَلى النَِّسآِء( ]النساء:)الرَِّجاُل قـَوّ  

و "على بكرة أبيهم" مبعىن مجيعا و "برقته" أي كله و "نسيج وحده" 

 أي منفرد أو ليس له نظري وما إىل ذلك.

ذف و التوكيد وعدمه و ( التأليف التام: كالتقدمي و التأخري والذكر واحل۲

التنكري و التعريف وما إىل ذلك من وجوه التأليف حنو أخوك قادم و 

قادم أخوك و القادم أخوك و إن أخاك قادم و إن أخاك يقدم و إمنا 



القادم أخوك و ما قادم إال أخوك وحنو ذلك، فكل حالة تعبري به هلا 

 داللتها الىت ختتلف عن احلالة األخرى.

تية: وهي تدل على معىن ما فاجلملة الواحدة قد خيتلف النغمة الصو   ( ث

معناها من اإلخبار إىل اإلستفهام إىل التعجب، و من التعظيم و التفخيم 

إىل التقليل و التحقري وحنو ذلك قوله قوهلم "يتغوط" وهو من الغائط وهو 

الطمثن من األرض مّث استعمل ىف قضاء احلاجة وهو شبيه مبا مر. و مثله 

ىف العامية "العلوة" ملكان بيع احلبوب واخلضروات وحنوها وهي من  عندان

العلوم و اإلرتفاع وأصله أنه املكان املرتفع الذى توضع فيه احلبوب و 

اخلضروات لبيعها مّث امنحى عن املكان معىن العلو و أصبحت تطلق على 

مكان بيع هذه األشياء وإن مل يكن مرتفعا بل و إن كان منخفضا وحنو 

 لك كثري. ذ



القرينة: و القرينة عنصرهم من عناصر اجلملة فيها يعرف احملذوف لقرينة  ( ج

لفظية أو مقامية، وهبا يعرف عود الضمري وإن مل جير له ذكر، وهبا يعرف 

خروج الكالم عن ظاهره إىل داللة أخرى كخروج احلقيقة إىل اجملاز و 

م، ولنا عودة إىل اخلرب إىل اإلنشاء و ابلعكس و هبا تعرف مقاصد الكال

 حبث القرينة ىف موطن آخر إبذن هللا. 

الفهم العام ملدلول العبارة فإن العبارة قد ال تفهم م مفرداهتا وال يعرف  ( ح

املقصود منها وإمنا هناك مفهوم عام للمتكلمني هبا ينبغى التعويل عليه 

ك" لفهم أمثال هذه العبارة و ذلك حنو قوهلم "لليدين و للفم" و "فاها لفي

 و "كاليوم رجال" و "اي حبذا الرتاث لوال الذلة" وحنو ذلك. 

اإلعراب وهو من أهم عناصر اجلملة العربية إن مل يكون أمهها على  ( خ

 ٤1اإلطالق و سنعود إليه ىف موطن آخر إن شاء هللا تعاىل.
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 . أقسام اجلملة ۳

اختلف النحاة ىف تقسيم اجلملة، فقسموها وفق اعتبارات العدة: فمنهم 

ن قسمها وفق الكلمة الىت تقع ىف صدرها، و منهم ابعتبار وقوعها ىف نطاق م

مجلة أخرى، و منهم ابعتبار موقعها اإلعرايب، و منهم من زاد على ذلك، نرى 

 هذا األمر عند القدماء كما نراه عند احملدثني. 

  ٤2انقسم الشيخ فؤاد النعمة إىل قسمني هي مجلة إمسية و مجلة فعلية.

وسف بن عبد القادر الربانوى أن اجلملة تنقسم على مخسة أقسام هي والشيخ ي

 ٤3مجلة إمسية و مجلة فعلية و مجلة ظرفية و مجلة ذات وجهني و مجلة شرطية.

وأما مصطفى الغالييىن اجلملة على أربعة أقسام هي: مجلة إمسية و مجلة فعلية و 

فاجلملة اإلمسية هي ٤٤.مجلة هلا حمل من اإلعراب و مجلة ال حمل هلا من اإلعراب

املصدرة ابسم مسند إليه أو مسند لفظا أو تقديرا، حنو: "زيد قائم" و "هيهات 
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[. و اجلملة ۱٨٤العقيق" و "أقائم الزيدان" و "أن تصوموا خري لكم" ]البقرة:

الفعلية هي املصدرة بفعل لفظا أو تقديرا، حنو: "قام زيد" و "كان زيد قائما" و 

اي عبد هللا" أي أدعو عبد هللا، و املعترب من املصدر ىف "ظننته قائما" و "

[ فعلية اال أن ٨7األصل، فجملة "كيف جاء زيد" و "فريقا كذبتم" ]البقرة:

اإلسم املتقدم فيهما ىف رتبة التأخري. واجلملة الظرفية هي املصدرة بظرف أو 

بظرف أو جمرور حنو: "أعندك زيد" و "أىف الدار زيد؟" إذا قدرت زيدا فاعال 

جمرور ال ابإلستقرار احملذوغ و ال مبتدأ خمربا عنها هبما. و اجلملة ذات الوجهني 

هي املصدرة بظرف أو جمرور كما ىف املثالني وقدر املرفوع بعدمها فاعال 

لإلستقرار احملذوف ، ألنه إذا قدرت فعال كانت اجلملة فعلية، فإن قدرت إمسا  

، و اجلملة الشرطية هي الواقعة فعل كانت اجلملة إمسية، فهي ذات وجهني

الشرط، حنو "إن قام زيد قام عمرو" وحنو: "لو جاءين زيد ألكرمته". مث أبن  

كانت اجلملة خربا عن مبتدأ سواء كانت إمسية أو فعلية، حنو: "قام أبوه" من 



قولك "زيد قام أبوه" و "أبوه قائم" من قولك "زيد أبوه قائم" فهي مجلة 

كانت اخلرب فيه مجلة كاجلملة األوىل ىف املثالني فهي مجلة  الصغرى. و أبن  

 كربى. 

فكربى اجلملة وصغراها حبسب كثرة الكلمة وقلتها وقد ظهر مما ذكرته أن 

 ٤5الكربى ال تكون إال امسية، والصغرى تكون امسية و فعلية.

فذهب الباحث على هذا الرأي اعتبارا أن اجلملة الىت هلا حمل من 

جلملة الىت هلا حمل من اإلعراب ىف احلقيقة  عنصران ىف اجلملة اإلعراب. و ا

املفيدة، فعسى أن تكون املسند إليه أو تكون الفضلة أو أن جاء لبيان فقط  

 كاحلال أو التمييز. 

 األحكام اليت تتعّلق ابجلملة اإلمسية و اجلملة الفعليةج. 

 ( اجلملة اإلمسية۱
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مجلة اإلمسية "جامع دوروس العربية":ل الشيخ مصطفى الغالييين يف كتاب اق

مبتداء و  أو ممّا أصُله اكانت مؤلفة من املبتداء و اخلرب، حنو: احلقُّ منصوٌر،هي م

إن أحٌد  خرٌب، حنو: إن الباطل خمذوٌل، ال ريب فيه، ما أحٌد مسافرًا، الرجٌل قَائًما،

 ٤٦الَت حنَي مناٍص. ابلعافية،خريًا من أحٍد إالّ 

يف كتابه مجلة اإلمسية معىن  نع سف بن عبد القادر الربانويالشيخ يو  حيشر 

اْلَمْصَدرَُّة اِبْسٍم ُمْسَنٍد ِإلَْيِه أَْو ُمْسَنٍد  هي ملة اإلمسيةمقاصد القواعد اإلعراب. اجل

 َلْفظًا أَْو تـَْقِديـْرًا

عند الشيخ فؤاد نعمة يف كتابه "ملخص قواعد اللغة  اإلمسيةوأّما اجلملة 

حَنن  -مثل: العلم نورٌ  ضمري وتكون مرّكبة من مبتدأ وخرب،اليت تبدأ ابسم أو ب هي" العربية

 ٤7جماهدون.
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استناًدا على التعريف عند النحويني الذي ذكره ىف السبق ، ميكن أن نستنتج 

ة أخرى ، يسمى ترتيب الكلمة الىت تبدأ ابسم ، وبعبار  هي أن اجلملة اإلمسية

أبن اجلملة اإلمسيةهي تركيب  ،أو بعبارة أخرى  ٤٨بـاملبتداء. ابإلسم الذي يسبقه

 . ل:َأمْحٌَد طَِبْيٌب, الطِّْفُل يـَْبِكي  مثيتكون عن املبتداء و اخلرب ، 

 عن املبتداء و اخلرب ، فلذلك يوجد يف اجلملة اإلمسية يتكون اجلملة اإلمسية

ما جدا ، سواء  مه عنصران مها املبتداء و اخلرب. إن وجود املبتداء يف اجلملة اإلمسية

 .كانت يف حالة الظهري أو املقدار. كذلك مع وجود اخلرب

مهما هي  و اخلرب يف اجلملة اإلمسية املبتداء وجود ونظرا من الشرح السابق، أن

حيث أتتى و اخلرب  املبتداء. فسيعقد من هذا القسم حبث ىف التعريفات عن جدا

 من علماء اللغة أو من الكتب الباحثة، منها:
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غرِي ، اجملّرد من العوامل اللفظية ،أو اْلُمَؤوَُّل به  ،مبتداء هو اإْلسم الصَّريحالْ  ( أ

 ٤9.الزائدة وشبهها خمربا عنه أو وصفا رافعا ملستغىّن به

 5٠.املبتداء اسم مرفوع يقع ىف أول اجلملة. مثل: الذهب معدن  ( ب

 51الذى مل يسبقه عامل. املبتدأ هو املسند إليه،  ( ت

اخلرب هو ما يكمل معىن املبتدأ )أي هو اجلزء الذي ينتظم منه مع املبتدأ   ( ث

 حاضٌر )حاضٌر: خرب مرفوع ابلضمة(،مجلة مفيدة(. مثل : املدرُس 

الفاّلحون  ن: خرب مرفوع ابأللف ألنه مثىن(،العيناِن مبصراتن )مبصرات

 .52جمّدون )جمّدون: خرب مرفوع ابلواو ألنه مجع مذكر سامل

 بتدأ )غري الوصف( ليتّمم فائدته،و اإلسم املرفوع املسند إىل املاخلرب ه ( ج

 واألصل ىف اخلرب أن يكون نكرة ألنّه وصٌف للمبتدأ وقد أيتى اخلرب ُ 
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يوسٌف  اّلّل موالان، الديُن املعاملُة، حنو: معرفةً  إذا كان املبتدأ معّرفا،

 53أخوَك.

 مث للمبتداء مخسة أحكام :

 )الباء حرف جر زائد سِبك اّللُّ حِب وقد جير ابلباء مثل:  (  وجوب رفعه،۱

 وحسب جمرور لفظا ابلباء الزائدة، مرفوع حمال على أنه مبتدأ، واّلّل خربه(،

ُر اّللَّ يرزُقُكم )فاطر: ِمنْ أو من الزائدتني مثل: َهل  ( )من ۳َخاِلٍق َغيـْ

 على أنه ة، مرفوع حمالًّ وخالق جمرور لفظا مبِْن الزائد حرف جر زائد،

أو بُربَّ الىت هي حرف جر شبيه ابلزائد حنو: اَي ُربَّ َكاِسَيٍة ىِف  مبتداء،

نيا َعارِيٌَة يَوَم القَيامة  الدُّ

أو نكرًة مفيدًة حنو: جملُس علٍم  ( وجوب كونه معرفًة، حنو: حمّمٌد رسوُل اّلّل،۲

ٌر ِمْن ِعبادِة سبعني سنًة.  تَـَفُع به َخيـْ  يـُنـْ
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تقول: َكْيَف َسِعْيٌد؟ فيقال ىف اجلواب:  ذفه إن دلَّ عليه َدلِيٌل،جواز ح ( ۳

 جُمَْتِهٌد )أي هو جمتهد(.

 وذلك ىف أربعة مواضع:  (  وجوب حذفه،٤

َأي: ىِف ِذمَّيِت   ِذمَّيِت أَلَفْـَعَلنَّ َكَذا،حنو: ىِف  إن دّل عليه جواب القسم، -۱

ثَاٌق.  َعهٌد أو ِميـْ

يٌل،عن فعله حنو: صرٌب مجَِ إن كان خربه اَنئِبا  -۲  ْيٌل أي: َصرَبِْي صرٌب مجَِ

 َو مَسٌْع وطَاَعٌة أي: وأََمرِي مَسٌْع وطَاَعٌة.

ًرا إن كان اخلرب خمصوصا ابملدح أو الذّم بعد "نِعْ  -۳ َم َوبِْئَس"، ُمَؤخِّ

فأبـَْو ىِف و هَلٍَب، َوبِْئَس الرَُّجُل أَبُ  نِْعَم الرَُّجُل أَبُو طَاِلٍب، حنو: َعنهما،

 خرٌب ملبتدأ حمذوٍف تقديره : ُهَو. املثالني،

ْعرض مدٍح أو ذمٍّ أو إن كان ىف األصل نَعتا ُقِطَع عن الّنعتّية ىف مَ   -٤

َو َأْحِسْن  جَمَاِلسَة ُفاَلٍن اللَِّئيُم، َو دَعْ  ُخْذ بَِيِد َزِهرْيٍ الَكِرمُي، حنو: تـََرحُِّم،



َلة وجواب. والتقدير: تدأ حمذوف ىف هذه اأْلَْمثِ إىل ُفاَلٍن املِْسِكنُي. فاملب

 .و هو املسكني( هو الكرمي، و هو اللئيم،

(  إّن اأْلَصَل فيه أن يتقدم على اخلرب وقد جيب تقدمي اخلرب عليه. وقد جيوز ۵

 األمران. 

املبتدأ أييت دائما ىف أول اجلملة. غري أنه جيوز أن تدخل عليه الم مفتوحة 

داء. كما جيوز أن يسبقه حرف نفى أو حرف استفهام. وال تؤثر تسمى الم اإلبت

كما قال الشيخ مصطفى الغالييين 5٤هذه احلروف  على املبتداء من حيث إعرابه.

واألصل ىف اخلرب أن  األصل ىف املبتدأ أن يتقّدم،ىف كتاب جامع الدروس العربية: 

 . فيتأخر اآلخُر وجوابً  أخر. وقد يتقّدُم أحُدمها وجوابً،يت

 وجيب تقدمي املبتدأ ىف ستة مواضع:
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و: َمْن يـَتَِّق كأمساء الشرط حن  من األمساء اليت هلا صدُر الكالم،.  أن يكون ۱

ّيِة حنو: َما و"َما" التَّعجُّب أمساء اإلستفهام حنو: َمْن َجاء؟،و  اّلّلَ يـُْفَلْح،

 و"َكْم"اخلربيِة حنو: َكْم كتاب عنِدي! َأْحَسَن الفضيلة!،

 حنو: الذي جيتهُدفله جائزٌة. أن يكون مشبّـًها ابسم الشرط، . ۲

 حنو: غالُم َمن جمتهٌد. أن يضاف إىل اسٍم له صدر الكالم، . ۳

حنو:  )وهي الىت يسموهنا الم اإلبتداء(،.  أن يكون مقرتان بالم الّتأكيد ٤

ٌر ِمْن ُمْشرٍِك ]البقرة:   .[۲۲۱َوَلَعْبٌد ُمْؤِمٌن َخيـْ

س هناك قرينٌة تعني ولي املبتدأ واخلرب معرفًة أو نكرًة، كل  من.  أن يكون  ۵

 .حنو: أخوك علي أحدمها،

وذلك أبن يقرتن اخلرب إِبالَّ لفظا حنو: َوَم  أن يكون املبتدأ حمصورا ىف اخلرب،. ٦

َآ أَْنَت َنِذيـٌْر  [، أو معىن،۱٤٤حُمَمٌَّد ِإالَّ َرُسْوٌل ]آل عمران:  حنو: إمنَّ

 [۱۲]هود: 



أّما اخلرب وفقا للشيخ أمحد اهلامشى ىف الكتاب القواعد األساسية للغة العربية 

هو اإلسم املرفوع املسند إىل املبتدأ )غري الوصف( ليتّمم فائدته, واألصل ىف اخلرب أن 

معرفةً  إذا كان املبتدأ معّرفا، حنو:  يكون نكرة ألنّه وصٌف للمبتدأ وقد أيتى اخلرب ُ 

 يوسٌف أخوَك.  ديُن املعاملُة،اّلّل موالان، ال

واخلرب يطابق املبتدأ ىف العدد )اإلفراد والتثنية واجلمع( وىف النوع )التذكري و 

الب حاضران، و و املدرُس والط ملدرُس حاضٌر، و املدرسان حاضران،التأنيث(مثل: ا

تدأ و املدرسات حاضراٌت. و إن كان املباملدرستان حاضراتن،و املدرسون حاضرون،

األشجار ... اخل(جاز أن يكون  ،السيارات عا لغري عاقل )مثل املنازل، اجلبال،مج

و السيارات مسرعة  مثل: اجلباُل عاليٌة أو عالياٌت، اخلرب مفردا مؤنثا أو مجعا مؤنثا.

 أو مسرعاٌت.

 اخلرب ينقسم إىل ثالثة أنواع: 



جمموعا، حنو: اجملتهُد رب املفرد هو ما كان غرَي مجلٍة، وإن كان مثىّن أو . اخل ۱

واجملتهدون حممودوَن. وهو إما جامٌد و إما  حممودان،واجملتهدان  حمموٌد،

 ذا حجٌر،حنو: ه   ابجلامد ما ليس فيه معىن الوصِف، مشتاق. واملراد

إذا كان ىف معىن املشتق  إال ال يتضمن ضمريا يعود إىل املبتدأ،وهو 

 حنو: علي  أسٌد.  فيتضمنه،

حنو: ُزهرٌي جمتهٌد )جمتهٌد فيه  ملشتق ما فيه معىن الوصِف،راد ابوامل  

و حنو: زهريٌ  يعود إىل زهري، وهو ضمري الفاعل(،ضمرٌي مسترٌت تقديره هو 

جمتهٌد أخواه )فقد رفع "أخواه" على الفاعلية فلم يتحمل ضمري 

 55املبتدأ(.

. وإّما أن يكون مجلة لمُ حنو: هللاُ يع جلملة إّما أن يكون مجلة فعلّيًة،اخلرب ا . ۲

 لب ىف هذه اجلملة أن تكون خربيّة،حنو: الظُْلُم مرتُعُه َوِخْيٌم. والغا امسّيًة،
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ويشرتط ىف  5٦حنو: سليٌم)اَل تضرْبه(. أتتى إنشائّية اندرا فتقع خربًا، وقد

بتدأ. والرابط اجلملة الواقعة خربا أن تكون مشتملًة على رابط يربطها ابمل

ملسترت، حنو: حنو: الكرمي حممود خلقه. وإما الضمري ا رز،إما الضمري البا

خرٌي.  حنو: العمل الطَّيِّب ذلك احْلقُّ يعُلو، أي هو. وإما اسم اإلشارة،

ُة. وإمَّا إعادة املبتدأ ما احلاق ◌حنو: احلاقُة  وإما إعادة املبتدأ بلفظه،

حنو:  بلفٍظ أعّم منه، ا إعادة املبتدأحنو: نُْطِقى اّلّل َحْسِبْ. وإمَّ  مبعناه،

 57َسعٌد نِْعَم الرَُّجُل. 

 و املتعلق احملذوف لكّل من الظرف، واجلار واجملرور،اخلرب شبه اجلملة: ه   .۳

اِد. واخلرب ىف احلقيقة  حنو:اجلَنَُّة حتَت أَقداِم اأْلّمهات وحنو: الُُقوَُّة ىِف اإِلحتِّ
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ملتعلق فعال  ولك أن تقدر هذا ا مّنا هو متعّلق الظرف وحرف اجلّر،إ

 5٨فيكون اخلرب اجلملة من قبيل. كاْستَـَقرَّ وََكائن،

 59خلرِب املبتدأ سبعة أحكام:

 . وجوب رفعه.۱

 َذا حجٌر. . أّن األصل فيه أن يكون نكرة مشتقًة. وقد يكون جامداً. حنو: ه  ۲

 ا. . وجوب مطابقته للمبتدأ إفرادا وتثنيًة ومجعاً وتذكريًا وأتنيثً ۳

أي: فإذا األسُد  اأْلَسُد، حنو: خرجُت فإذا . جواز حذفه إن دّل عليه دليٌل،٤

 حاضرٌ 

 . وجوب حذفه ىف أربعِة مواضع: ۵

 أي: دالٍة على وجوٍد عامّ  أن يُدلَّ على صفٍة مطلقٍة، -۱

 حنو: َلَعْمُرَك أَلَفْـَعَلنَّ  ون خربًا ملبتدأ صريٍح ىف القسِم،أن يك -۲
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ا وبعدمه أن يكون املبتدأ مصدرا، أو اسم تفضيلٍ  مضافا إىل مصدٍر،  -۳

وإمنا تصلُح أن تسّد َمسّد اخلِب ىف  حاٌل ال تصلُح أن تكون خربًا،

والثاىن حنو: أفضُل  حنو: أَتِْدْيِب الغالَم ُمسيًأ،الداللة عليه. فاألول 

 صالِتَك خالًيا مما يشَغُلَك.

حنو: كّل امرٍِئ وَما فعل  أن تكون مبعىن "مع"، واٍو متعنّيٍ أن يكون بعد  -٤

 .أي مع فعِله. فإن مل يتعني كوهُنا مبعىن مع, جاز إثباته

ِده،٦  خطيبٌ  واملبتدأ واحدد حنو: خليٌل كاتٌب، شاعٌر، . جواز تعدُّ

 . أّن األصل فيه أن يتأخَر عن املبتدأ. وقد يتقّدُم عليه جوازاً أو وجوابً. 7

مصطفى الغالييين ىف كتاب جامع الدروس العربية: جيب كما قال الشيخ 

 ٦٠تقدمي اخلرب على املبتدأ ىف أربعة مواضيع:
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بَـرًا عنها بظرٍف أو جاٌر وجمرور، حنو: ىف خم إذا كان املبتدأ نكرة غري مفيدٍة، )۱

 [۳۵ومنه قوله تعاىل: َوَلَديـَْنا َمزِْيٌد ]ق: الدار رجٌل، 

أو مضافًا إىل اسم استفهاٍم  حنو: كيف حالك؟، خلرب اسم استفهام( إذا كان ا۲

 حنو: ابن َمْن أنَت؟ 

اِر صاحبها.۳  ( إذا اتصَل ابملبتدأ ضمرٌي يعوُد إىل شيٍء من اخلرب حنو: ىف الدَّ

حنو: َما  لك أبن يقرتن املبتدأ إباّل لفظا،( أن يكون اخلرُب حمصورًا ىف املبتدأ. وذ٤

َا ،، أَو معىًن َخاِلٌق ِإالَّ اّللّ ُ   حَمُْموٌد من جُمَْتِهدٌ  ِإمنَّ

 ( اجلملة الفعلية۲

كما عرفنا البيان السابق أن اجلملة الفعلية تبدأ بكلمة الفعل لفظا أو 

تقديرا. و اجلملة الفعلية وفقا ملا انتهينا إليه هي يكون املسند فيها فعال، سواء 

و الفعل   ٦1تقدم هذا الفعل أو أتخر، مثل: جلس الطالب، ينبغى أن تذهبوا.
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كما هو اثبت ىف نصوص الّلغة و قواعدها قد ورد الزما كما ورد متعداي، و  

كذلك جاء على صورته األصلية أي مبنيا للفاعل، وكما جاء على غري هذه 

الصورة أي مبنيا لغريه، و الفعل الالزم قد حيتاج إىل مكمالت وقد يستغىن 

فاعيل فضال عما قد حيتاج إليه عنها، أما الفعل املتعدي حيتاج ابلضرورة إىل م

بدوره من بقية املكمالت أيضا. كما قال الشيخ هباء الدين أبو حممد عبد هللا 

ابن عبد الرمحن بن عبد هللا العاقلي فاملتعدي هو اّلذى يصل إىل مفعوله بغري 

  ٦2حرف جّر مثل: ضربُت زيدا.

ر إىل بنيته فالفعل إما يكون ابلنظر إىل زمان وقوعه، و إما يكون ابلنظ

أو قوة أحروفه و ضعفه، و إما يكون ابلنظر إىل تركيبه، و إما يكون ابلنظر إىل 

 تصريفه، و إما يكون ابعتبار معمول أو معنا، و إما يكون ابعتبار ذكر فاعله. 

 . الفعل ابلنظر إىل زمن وقوعه ۱
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قسم الفعل ابلنظر إىل زمن وقوعه على ثالثة أقسام هي: ماض، 

فالفعل املاض هو ما دل على حدوث شيء مضى  ٦3أمر.ومضارع، و 

قبل زمن التكلم، مثل: قرأ، وعالمته أن يقبل اتء الفاعل كقرأُت، و اتء 

 ٦٤.التأنيث الساكنة كقرأت  

و الفعل املضارع هو مادل على حدوث شيء ىف زمن التكلم أو 

فهو صاحل للحال و اإلستقبال و يعينه للحال الم التوكيد و ما  ٦5بعده.

النافية حنو)إىن ليحزنىن أن تذهبوا به( و )و ما تدري نفس ماذا تكسب 

غدا(، ويعينه لإلستقبال السني و سوف و لن و أن و إن حنو: )سيصلى 

انرا( و )سوف يرى( و )لن تراىن( و )و أن تصوموا خري لكم( و )و إن 

رأ و يتفرقا يغن هللا كاّل من سعته(، و عالمته أن يصح وقوعه بعد مل كلم يق

البد أن يبدأ حبرف من أحرف )أنيت( فاهلمزة للمتكلم الواحد أو املتكلمة 
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و النون له مع غريه أو هلا مع غريها و الياء للغائب املذكر و مجع الغائبة و 

التاء للمخاطب مطلقا و مفرد الغائبة ومثناها. و األمر ما يطلب به 

يقبل نون التوكيد حصول شيء بعد زمن التكلم مثل: اقرأ، و عالمته أن 

  ٦٦مع داللته على الطلب.

 . الفعل ابلنظر إىل بنيته أو قوة أحروفه و ضعفه۲

الفعل ابلنظر إىل بنيته أو قوة أحروفه و ضعفه على نوعني مها: 

فالفعل الصحيح هو ماخلت حروفه األصلية من  ٦7صحيح و معتل.

يعىن حروفه األصلية أحرف صحيحة، مثل: سكت،  ٦٨حروف العلة،

 رس، ارسم. وينقسم الفعل الصحيح على ثالثة أقسام هي: يد

 (  املهموز وهو ما كان أحد حروفه األصلية مهزة، مثل: أخذ، سأل قرأ.۱
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(  املضاعف الثالثى وهو ما كان اثنيه واثثلثه من جنس واحد، مثل: ۲

 شّد، رّد، هّز.

: (  السامل وهو ما سلمت حروفه األصلية من اهلمزة و التضعيف، مثل۳

  ٦9فتح، كتب، فهم، حسن، سرر.

و الفعل املعتل هو ما كان ىف حروفه األصلية حرف أو اثنان من 

حروف العلة، مثل: وعد، قال، رمى. وينقسم الفعل املعتل على أربعة 

 أقسام هي: 

(  املثال وهو ما كان أول حروفه األصلية حرف العلة، مثل: وعد، ۱

 7٠.ورث، وفق، ورع، ورم

ما كان اثين حروفه األصلية حرف العلة، مثل: قال،  (  األجوف وهو۲

 ابع.
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(  الناقص وهو ما كان أخر حروفه األصلية حرف العلة، مثل: دان، ۳

 رمى، رضى. 

(  اللفيف وهو ما كان فيه حرفان من أحرف العلة أصليان، مثل: ٤

 طوى، وىف.

و يعرف الصحيح واملعتل من األفعال، ىف املضارع و املزيد فيه 

 71ابلرجوع إىل املاضى اجملرد.

 . الفعل ابلنظر إىل تركيبه۳

قسم الفعل ابلنظر إىل تركيبه على قسمني مها: جمرد و مزيد. فالفعل 

اجملرد هو ماكانت أحرف ماضية كلها أصلية، مثل: كتب، وعد، انل، 

 رمى، دحرج، و زلزل. فهو قسمان مها: ثالثى و رابعى.
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ما كانت أحرف ماضية ثالثة فقط من غري (  الفعل اجملرد الثالثى وهو ۱

 زايدة عليها، مثل: فعل.

 72(  الفعل اجملرد الرابعى وهو أيتى على وزن واحد وهو فعلل.۲

و الفعل املزيد هو ما زيد على حروفه األصلية حرف أو أكثر، مثل: 

قاتل، صّدق، اجتاز، تقاضى. و الزايدة تكون إما من أحد حروفه 

ن جنس "عني" أو "الم" الفعل. مثل: استعلم "سألتمونيها" و إما م

سألتمونيها"(، و مثل:  )أصل الفعل علم و أضيفت إليه حروف من "

سألتمونيها" و  حّرم )أصل الفعل حرم و أضيفت إليه حروف من "

 حرف من جنس المه(، و املزيد فيه قسمني مها: 
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ثة أحرف، (  مزيد الثالثى: الفعل الثالثى يزاد حبرف أو حرفني أو ثال۱

مثل: أكرم، شاهد، انطلق، اجتمع، امحّر، تقّدم، تباعد، استغفر، 

 اخشوشن، امحاّر. 

(  مزيد الّرابعى: الفعل الرابعى يزاد حبرف واحد أو حرفني وال يصل ۲

 73الفعل املزيد إال إىل ستة أحرف. مثل: تدحرج، اطمأن، احرجنم.

 . الفعل ابلنظر إىل تصريفه ٤

 7٤إىل تصريفه على نوعني مها جامد و متصرف. انقسم الفعل ابلنظر

ألنه إن تعلق بزمان، كان ذلك داعيا إىل اختالف صوره، إلفادة حدوثه 

ىف زمان خمصوص. و إن مل يتعلق بزمان كان هذا موجبا جلموده على 

صورة واحدة. فالفعل اجلامد هو ما أشبه احلرف، من حيث أداؤه معىن 

ربين ىف األفعال، فلزم مثله طريقة واحدة جمرد عن الزمان و احلدوث املعت
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ىف التعبري، فهو ال يقبل التحول من صورة إىل صورة، بل يلزم صورة 

وذلك: صورة املاضى أو صورة األمر. فاألفعال الىت  75واحدة ال يزاهلا،

تلزم صورة املاضى فقط هى: ليس و ما دام من أخوات كان، وكرب من 

لولق من أفعال الرجاء، نعم و بئس و أفعال املقاربة، وعسى وحرى و أخ

حبذا و ال حبذا من األفعال املدح و الذم، و خال و عدا من أفعال 

اإلستثناء، وأخذ و أنشأ و شرع من أفعال الشروع. و األفعال الىت تلزم 

 مبعىن ظّن، و تعّلم مبعىن أعلَم.  صورة األمر فقط هي: هب  

حدة، و هو ينقسم إىل و الفعل املتصرف هو الذى ال يلزم صورة وا

قسمني مها: أفعال اتمة التصرف وهي ما أيتى منها املاضى و املضارع و 

األمر مثل قام، كتب، شكر، دحرج، قاتل, اقرتب، وغري ذلك. و أفعال 

انقصة التصرف وهي ما أيتى منها املاضى و املضارع فقط، و من هذه 
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كان، و كاد و   األفعال: ما زال ما برح، ما فتئ، ما انفك من أخوات

   7٦أوشك، من أفعال املقاربة، وطفق و جعل من أفعال الشروع.

 . الفعل ابعتبار معموله أو معناه۵

قسم الفعل ابعتبار إىل معناه نوعني مها: متعدى و الزم. فاملتعدى 

يسمى الفعل الواقع لوقوعه على املفعول به، و الفعل اجملاوز جملاوزته 

و الفعل املتعدى هو الذى ال يكتفى بفاعله و  77الفاعل إىل املفعول به.

حيتاج إىل مفعول به واحدا أو أكثر، مثل: فهم التالميذ الّدرس، و 

و عالمته أن تتصل به هاء تعود على غري  7٨حسبت اجملّدس سهل املنال.

املصدر حنو: زيد ضربه عمرو، و أن يصاغ منه اسم مفعول اتّم أي غري 

  79: مضروب.مقرتن حبرف جّر أو ظرف حنو
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الفعل املتعدى إما متعد بنفسه و إما متعد بغريه. فاملتعدى بنفسه 

هو ما يصل إىل املفعول به مباشرة أى بغري واسطة حرف اجلر مثل: 

بريت القلَم، و مفعوله يسمى صرحيا. و املتعدى بغريه هو ما يصل إىل 

له املفعول به بواسطة حرف اجلر مثل: ذهبت بك مبعىن أذهبتك، ومفعو 

 ٨٠يسمى غري صريح. و ينقسم الفعل املتعدى إىل ثالثة أقسام هي:

إىل مفعول به واحد كثرة مثل: كتب سيغت الدرس، و أكرم  املتعدى)  ۱

  أستاذا.

 إىل مفعولني وهو قسمان: املتعدى ) ۲

األفعال الىت تنصب مفعولني اصلهما املبتدأ و اخلرب، وهذه  . أ

 -زعم  –حسب  –خال  –األفعال هي: )أفعال الظن: ظّن 

وجد  –علم  –هب)مبعىن ظن(( و )أفعال اليقني: رأى  -جعل
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 –)مبعىن أعلم(( و )أفعال التحويل: صري  –تعّلم  –ألفى  –

ختذ(. مثل: ظننت الرجل انئما، رأيت  –اختذ  –رّد  –حول 

اللص هاراب، وجد الساتر الطريق وعرا، صي الصناع القطن 

 نسيجا. 

مفعولني ليس اصلهما املبتدأ و اخلرب، وهذه أفعال الىت تنصب   . ب

منع.  –سأل  –منح  –أعطى  –ألبس  –األفعال هي: كسا 

مثل: كسوت الفقري ثواب، ألبست اجملتهدة وساما، أععطيتك  

كتااب، منحت اجملتهَد جاهزًة، سألت سيدا األدب، منعت 

 الكسالن التنزَُّه. 

إىل ثالثة مفاعيل هو أرى و أعلم و أنبأ و نّبأ و أخرب و  املتعدى(  ۳

خرّب و حّدث، ومضارعها: يُرى، و يعّلم، و ينبُئ و أخرب و خيرب و 



مثل:أرأيت سعيدا األمر واضحا، و أعلمته إايه صحيحا، و  ٨1حيّدَث.

 أنبأت خليال اخلرب واقعا. 

 ٨2به، و الفعل الالزم هو ما يكفى بفاعله و ال حيتاج إىل مفعول

جلس الرجُل. ألنه ال خيرج من  –حضر سيِغْت  –مثل: قام سيِغْت 

نفس فاعله فيحتاج إىل مفعول به يقع عليه. و يسمى الفعل القاصَر 

لقصوره عن املفعول به، و اقتصاره على الفاعل. و يسمى أيضا الفعل 

 غري الواقع ألنه ال يقع على املفعول به. و يسمى أيضا الفعل غري اجملاوز

 ٨3ألنه ال جياوز فاعله.

مث إنه قيل ىف معرفة املتعدى و الالزم ضابط وهو أن ما يفعل 

جبميع البدن فهو الزم كمقام و ذهب و دخل و خرج. و ما يفعل بعضو 

واحد أو قلب أو حس فهو متعد لكن هذا استقراء جائز التخلف فاحلق 
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فمتعد فأفهم  أن متعلق الفعل إن كان مما يستغىن عن تصرحيه فالرم و إال

هذا مث اعلم أنه ال جيئ من هذا الباب املثال و اللفيف مطلقا و األجوف 

و الناقص اليائيان و املهموز العني والالم بل يلزم ا ألجوف و الناقص 

 ٨٤الواواين و املضاعف املتعدى و الصحيح

  . الفعل ابعتبار ذكر فاعله٦

 ٨5علوم و اجملهول.قسم الفعل ابعتبار ذكر فاعله إىل قسمني مها: امل

أي الفعل يذكر فاعله وله معىن  ٨٦فالفعل املبىن للمعلوم هو ما يذكر معه،

مثل: قرأ سيِغْت القّصة، يكتب سيِغْت الدرس. و الفعل ٨7معلوما.

للمجهول هو ما مل يسم فاعله بل أقيم مفعوله مقام فاعله ىف إسناد الفعل 
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و تتغري صورة الفعل عند بنائه َتُب الدرس. مثل: قُرَِئ النباء، ُيك   ٨٨إليه.

 للمجهول، وذلك على الوجه اآلتى: 

(  بناء الفعل املاضى للمجهول هو يبىن الفعل املاضى اجملهول  بكسر ۱

رَِم، ُقدَِّم، ما قبل آخره و ضم كّل متحرٍِّك قبله مثل: ُحِفَظ، ُأك  

قلبت ِلَم، ُتَسلَِّم. و إذا كان الفعل أجوف )أي معتل الوسط( تُـع  ُأس  

 صيد.-زيد، صاد-قيل، زاد-عينه ايء مثل: قال

(  بناء الفعل املضارع للمجهول هو يبىن الفعل املضارع للمجهول بضم ۲

ُم، ُيْستَـع  َفُظ، ُيك  أوله و فتح ما قبل آخره مثل: حُي   َلُم، يـَُتَسلَُّم. َرُم، يـَُقدَّ

يقال،  –وإذا كان ما قب آخره واوًا أو اَيًء قُلبت ألًفا، مثل: يقول 
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يستفاد. و أما األمر ال يبىن للمجهول ألن  –يزاد، يستفيد  –يزيد 

  ٨9فاعله خماطب وهو ال يكون جمهوال.

و من املثال السابق أن نعرف أن اجلملة املبنية للمجهول تتكون من  

كلمة الفعل اجملهول الىت يكون املسند إليه، و مها صفة خاصة للجملة 

لة، و أحياان ال يذكر الفاعل فيها لغرض من الفعلية يذكر الفاعل ىف اجلم

 األغراض. 

و األصل ىف اجلملة الفعلية أن يقع املفعول بعد الفاعل و هذا 

الرتتيب الطبعى. و لكن من املمكن ىف بعض األحيا أن يتقدم املفعول 

على الفاعل خطوة فيتوسط بني الفعل و فاعله كما أن من املمكن أن 

لفعل و هذه هي اجلملة الفعلية ىف اللغة العربية يتقدم خطوتني فيقع قبل ا

 عندان.  
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 إعراب قرآيند. 

ذكر له النحويون معان متقاربة، ومن :معىن اإلعراب لغة واصطالًحا  أواًل:

 أواخر الكلم ابختالف العوامل يريتغ أنه: عند عبد هللا بن أمحد الفاكهي أشهرها

 9٠.بيان الكالم وإيضاحه بتغيري أواخرهفاإلعراب لفظا أو تقديرا.  الداخلة عليها

هو علم يبحث يف ختريج تراكيب القرآن : معىن علم إعراب القرآناثنًيا:  

 91.الكرمي، على قواعد النحو املقّررة

وبعض اآلاثر الواردة يف ذلك ال شك أن أجل  اثلثًا: بيان فضل إعراب القرآن،

وإعراب القرآن الكرمي هو إيضاح  العلوم وأفضلها ما كان متعلًقا ابلقرآن الكرمي. 

  92معانيه وبياهنا بيااًن أتصيليًّا مبراعاة قواعد النحو املقررة.
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رابًعا: نشأة علم إعراب القرآن، وسبب أتليفه ملا انتشر اإلسالم بعد توسع 

يف اإلسالم كثر اللحن يف اللغة ويف القرآن  حات اإلسالمية ودخل غري العربالفتو 

فرأى العلماء آنذاك احلفاظ على القرآن من اللحن واخلطأ، فقصدوا إىل ضبطه، 

فأفضى ذلك إىل وضع علم النحو ويقال: إن أول من بدأ بضبط القرآن الكرمي أبو 

القرآن هو احملافظة على القرآن  هـ( سبب أتليف علم إعراب ٦9األسود الدؤيل ت )

الكرمي من اللحن واخلطأ وهذا كله يظهر بركات هذا الكتاب العظيم القرآن الكرمي 

ويبنّي كذلك فضل علم النحو وإعراب القرآن؛ ألنه نشأ خدمة للقرآن الكرمي، 

وحفظه من اخلطأ واللحن فكل من اشتغل بعلم النحو وإعراب القرآن قاصًدا معرفة 

الكرمي وضبطه وفهمه، وإعرابه إعرااًب صحيًحا فهو يف عبادة من أجل القرآن 

93العبادات.
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 9٤الفوائد على اآلتى: ، وذلكخامًسا: فوائد تعلم إعراب القرآن

 به يُقرأ كتاُب هللا كما أنزل، ويصان عن اللحن واخلطأ. (1

 أنه يعني على استنباط األحكام الشرعية. (2

 أنه يعني على توجيه القراءات، وحل مشكالهتا، وبيان عللها، وكشف معانيها.  (3

يعني على معرفة علم الوقف واالبتداء، وهو علم من أجل علوم القرآن، وال يدركه  (٤

ا إبعراب القرآن.
ً
  حق اإلدراك إال من كان عامل

  95كما يلي:  سادًسا: أشهر كتب إعراب القرآن وأفضلها قدميًا وحديثًا

 :، وهيأفضل كتب إعراب القرآن قدميًا ( أ

 معاين القرآن وإعرابه للزجاج. (1

 إعراب القرآن للنحاس.  (2
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 التبيان يف إعراب القرآن للعكربي.  (3

 الدر املصون للسمني احللِب. (٤

 :، وهيأفضل كتب إعراب القرآن حديثًا ( ب

 اجلدول يف إعراب القرآن وصرفه وبيانه حملمود صايف. (1

 اإلعراب املفصل لكتاب هللا املرتل . هبجت عبد الواحد.   (2

 إعراب القرآن الكرمي وبيانه، حمليي الدين درويش.  (3

كل هذه الكتب القدمية واحلديثة يف إعراب القرآن موجودة يف الشبكة 

وأنصح كذلك بتطبيق )إعراب القرآن الكرمي( تستطيع حتميله على كل  العنكبوتية.

 أنواع اجلواالت.

 9٦، وهي:سابًعا: ضوابط إعراب القرآن الكرمي

 أن يفهم معىن ما يريد إعرابه مفرًدا أو مركًبا.  (1
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 .عراب، وال يكتفي بصحة املعىن فقطأن يراعي القواعد النحوية عند اإل (2

لب ال على الوجه الشاذ أو أن يوجه إعراب الكلمة على الوجه القوي الغا (3

 .الضعيف

 .على ما مل يثبت يف العربيةأن يتجنب املعرب ختريج الكلمة  (٤

 .ختيار أفضل العبارات عند اإلعراباألخذ ابملصطلحات الالئقة بكتاب هللا وا (5

 97، وهي:اثمًنا: اخلطوات اليت جيب اتباعها يف اإلعراب

 حتديد نوع الكمة. (1

 بيان حكم الكلمة من حيث اإلعراب والبناء (2

 بيان نوع اإلعراب أو البناء وسببهما (3

 اإلعراب وسببهابيان عالمة  (٤

 بيان حمل اجلملة من اإلعراب (5
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 9٨، وهي:اتسًعا: إرشادات جيب العمل هبا لتسهيل اإلعراب

كثرة مراجعة القواعد النحوية النظرية؛ ألن اإلعراب التطبيقي مبين على فهم هذه  (1

 القواعد 

   . على اإلعراب، واالستمرار على ذلككثرة التدريب  (2

 . واستحضارها وفهمها فرعية، بعالمات تعرب اليت األبواب حصر (3

 .واستحضارهاحصر القواعد الكلية وفهمها  (٤

 وهذا من شأنه تسهيل اإلعراب، فمثاًل:

 احلروف كلها مبنية، وال حمل هلا من اإلعراب. .1

 الضمائر كلها مبنية، حنو: هو، هي، أنت. .2

 أمساء األفعال كلها مبنية، حنو: صه، مه، هيهات. .3

 األفعال املاضية كلها مبنية. .٤
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 أفعال األمر كلها مبنية. .5

 .كل اسم ال بد أن يكون له حمل من اإلعراب .٦

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


