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 يةالعرب في والمديد البسيط التركيب
  سعد الدين المصطفى.أ

  :مقدمة
 فإن مفردات، من به تبدأ ما على اجلملة تقسيم يف ّالنحويون اعتمد

 وإن ّامسية، مجلة ّمسوها ٍباسم بدئت وإن فعلية، مجلة ُدعيت بالفعل بدئت
 اّمسوه وجمرور ٍجار أو ٍبظرف بدئت وإن شرطية، مجلة ّمسوها بشرط بدئت
 ًخربا تكون اليت اجلملة ّوأما((): ٣٧٧ت (الفارسي ّعلي أبو قال وقد. ظرفية
 أن: والثاين وفاعل، فعل من مركبة مجلة تكون أن: األول ٍأضرب، أربعة فعلى
 أن: والرابع ًوجزاء، ًشرطا تكون أن: والثالث وخرب، ابتداء من مركبة تكون
))ًظرفا تكون

 ،)٤٧١ت ()٢(اجلرجاين رالقاه عبد ذلك يف تابعه وقد. )١(
  ).٥٣٨ت ()٣(والزخمشري
 نظر ّفامتد ّالنحوي ّللدرس ٍواف غري ّأنه السابقني النحاة تقسيم من ّوتبني

 إىل إضافة اجلملة فقسم هشام، كابن أوسع، نطاق إىل النحاة هؤالء بعض
 على املبنية هي الصغرى: فقال كربى، ومجلة صغرى مجلة إىل السابق التقسيم
ٌزيد((: حنو ،املبتدأ ٌمنطلق َ َِ  ٌزيد((: حنو مجلة، خربها اليت االمسية هي: والكربى ،))ُْ
ُأبوه َقام ُأبوه ٌزيد((و ،))ُ ٌقائم ُ ِ((

 باعتبارين، وصغرى كربى اجلملة تكون وقد. )٤(
ٌزيد((: حنو ُأبوه َ ُغالمه ُ ُ ٌمنطلق ُ َِ  غالمه((و كربى، مجلة الكالم هذا فمجموع ،))ُْ

                                                            
  .٤٣: ١ الفارسي،اإليضاح العضدي، أليب علي ) 1(
  .٣١جاز، للجرجاين، صدالئل اإلع) 2(
  .٢٤ صللزخمشري،املفصل يف علم العربية، ) 3(
  .٤٩٧ هشام، صالبنمغين اللبيب عن كتب األعاريب، ) 4(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٥٨  )٣(اجلزء ) ٨١( ا

ُأبوه((و خرب، اّأل صغرى ))منطلق ُغالمه ُ ُ ٌمنطلق ُ  غالمه(( باعتبار كربى ))ُ
  .الكالم مجلة باعتبار وصغرى ))منطلق
  :الموضوع عرض
 من ّاملؤلف فهو وامتداده، مفهومه وبيان املديد الرتكيب تعريف من ّبد وال
ٍعدة ٍمجل  املؤلف هو البسيط ركيب والت مجل، من ًّمكونا ًمعىن تؤدي مرتابطة ّ
 حني  النيب قول )١(املديد ركيب الت مثال .املبتدأ على ٍمبنية واحدة ةمجل من
ُخلقهم((: فقال املشركني، أبناء عن سئل ُ ََ َحني ُاهللا َ ُخلقهم، ِ ََ َوهو َ ُ ُيعلم َ َ  ُكانوا ِمبا َ

َعاملني ِ((
ُفإنـهم َاألموات ُّتسبوا ال((: وقوله ،)٢( ُقدموا ما َإىل َأفضوا َقد َّ َّ َ((

)٣(، 
َتواجه ِإذا((: وقوله َ ِاملسلمان َ ِ

ُ
ِبسيفيهما،  َ َ ّكل ِ ٍواحد ُ ُيريد منهما ِ ِصاحبه، َلَْقـت ُِ ِِ 

ُفـهما ))ِالنَّار ِيف َ
َالمؤمنون ََِّإمنا:تعاىل وقوله ،)٤( ُ ِ ْ ُ َالذين ْ

ِ َإذا َّ َذكر ِ
ِ ُالله ُ ْوجلت ّ َ ِ َ 

ْقـلوبـهم ُ ُ ُُ)تعاىل وقوله ،)٥ :َوما َْأرسلنا َ َ َقـبلك ِمن َْ ُرس ِمن َِْ َّإال ٍولَّ ِنوحي ِ ِإليه ُ  ََُّأنه َِْ
َّإال ََِإله ال ِفاعبدون ََأنا ِ ُ ُْ َ)١(ربيعة أيب بن عمر وقول ،)٦( :  

                                                            
. ركيب البسيط مصطلحان حديثان استعمال يف كتاب األصول د  والتاملديدركيب  الت) 1(

بادة وكتاب حممد إبراهيم ع.  اجلملة العربية دراسة لغوية حنوية دوكتابمتام حسان 
. حممد محاسة عبد اللطيف وكتاب أصول التحليل النحوي د.  دالعربيةبناء اجلملة 

وقد عرفناه . ً وميكن أن يقال عنه لغة ممدود، عكسه املركبوالبسيط. فخر الدين قباوة
رى بل ميتد  ً املديد مرادفا يف معناه وبنائه للجملة الكبركيب الت وليس .يف االصطالح

  .ن مجلتين ر م على أكث
  .٥٩: ٤سنن النسائي، للنسائي، ) 2(
  . إىل ما عملواانتهوا: ، وأفضوا٥٣: ٤املصدر نفسه ) 3(
  .١٢٥: ٧نفس املصدر، ) 4(
  . من سورة األنفال٢اآلية ) 5(
  . من سورة األنبياء٢٥اآلية ).6(



  
٥٥٩   املصطفىسعد الدين.  أ– يةركيب البسيط واملديد يف العرب الت

ْأملم
َبزينب، ِ َالبني َّإن ِ   ِأفدا قد ْ

 

َّقل ُالثواء، َ ْلئن َّ ُالرحيل كان َِ   غدا َّ
 

 حني اهللا خلقهم(( :هو ًمرتابطا، ًفعليا ًتركيبا املديد الرتكيب هذا يف جند ّإننا
 مث ،))خلق(( فعل هو واملسند ،))اهللا(( اجلاللة لفظ هو إليه فاملسند ،))خلقهم
 مسند وفيه ))حني(( الزمان ظرف إىل ًمضافا املديد الرتكيب من الثاين اجلزء جاء

 الرتكيب ضمن ًمرتابطا ًامسيا ًتركيبا فيه جند ّأننا كما األول، كاجلزء إليه ومسند
 مضارع وفعل احلال، بواو ًمقرتنا ،))هو(( منفصل ٍرفع ريضم من ّمؤلف ،املديد

 كانوا(( مجلة وصلته ّاجلر، حبرف ّجر حمل يف ))ما(( املوصول وفيه ،))يعلم((
  .املديد الرتكيب ّكونت اإلسنادية العمليات فهذه. ))عاملني

 ةّمتصدر إنشائية مجلة من ًّمؤلفا املديد الرتكيب جند فإننا الثاين احلديث ّوأما
م(( مرتابط امسي تركيب ومن ،))ُّتسبوا(( والفعل ))ال(( النهي بأداة  ))أفضوا قد ّإ
 االسم ومن ))أفضوا(( مجلة وخربه مكفوف، غري التام بالفعل مشبه حرف

 الرتكيب هذا ويف. ))ّقدموا(( وصلته ّاجلر، حبرف ّجر ّحمل يف الواقع ))ما(( املوصول
 وامسها ))ّإن(( بني الرتكيبية فالعالقة وتركيبية، إسنادية عمليات املرتابط االمسي
 واو(( بني قائمة اإلسنادية والعالقة ،))أفضوا(( مجلة وخربها ))اهلاء(( الضمري
 عالقة ))ّقدموا((و ،))أفضوا(( مجلة ويف ))ُّتسبوا(( والفعل إليه املسند ))اجلماعة
ة إسنادية   .مشا

ما على إليه واملسند نداملس إىل نظروا ّالنحاة ّأن ّشك من وما  عماد ّأ
ما د،َمُالع عليهما أطلقوا لذلك اجلملة،  فضلة عداها وما. اجلملة ركنا ّأل
ا الكالم يستقل وملا ،)٢(دو

ّ
 أصل يف مرفوعة العناصر هذه أغلب كانت 

                                                                                                                                
  .٣٨٣ديوان عمر بن أيب ربيعة ص ).1(
  .٣٣٨ :١ لألسرتاباذي،شرح الرضي على الكافية، ) 2(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٦٠  )٣(اجلزء ) ٨١( ا

ا استعماهلا،  ومن. واخلرب املبتدأ يف عليها النواسخ دخول بعد ّإال تنصب ال فإ
 حممولة والبواقي واخلرب، واملبتدأ كالفاعل الكالم، عمدة املرفوع ّإن: قالوا هنا

 يشبه ّلكنه فضلة، األصل يف واملنصوب .البسيط ركيب الت يسمى ما وهذا عليها،
ا، ))كان(( وخرب ،))ّإن(( كاسم العمد بعض  فاجلملة. ))ال((و ))ما(( وخرب وأخوا
 ّكل يف الكالم حتلل وحني ًتقديرا، أو ًالفظ إليه واملسند املسند من ختلو ال العربية
 ّالسامع به يكتفي قد ًمعىن منها ّكل يفيد ٍكتل إىل ينقسم أن ميكن ّأنه ترى لغة

 باملسند يسمى ما على األحيان غالب يف منها كتلة ّكل وتشتمل إليه، ويطمئن
  .)١(وحدمها إليه واملسند

 من مؤلفة شرطية ًمجلة خربه ءجا مث ))املؤمنون(( املبتدأ جاء األوىل اآلية ففي
 فجملة. ًمديدا ًتركيبا بذلك ّفتكون جازم، غري شرط وهو وجوابه الشرط فعل

م وجلت(( ومجلة باإلضافة، جر حمل يف الشرط فعل مجلة ))اهللا ذكر((  ))قلو
  .اإلعراب من هلا حمل ال اجلازم غري الشرط جواب

 والضمري مسند ))أرسل(( فالفعل ا،ًرابط مت ًمديدا ًتركيبا جند الثانية اآلية ويف
 مسند فيها ))ٍرسول(( لـ صفة جر حمل يف الواقعة ))نوحي(( ومجلة إليه، مسند ))نا((

 ويزداد ،))حنن(( ًوجوبا ر املستت ر الضمي وهو إليه واملسند ))نوحي(( الفعل وهو
 إله ال(( ملةفج. ))أنا إال إله ال أنه)) هي رى كب ًمجلة إليه فيضم ًامتدادا ركيب الت
  .َّأن ر خب رفع حمل يف وقعت امسية ))أنا إال

 ))أفد(( مجلة وهي. َّإلن ًرا خب وقعت صغرى ًمجلة جند الشعري البيت ويف
  .استئنافية مجلة وهي . ))الثواء َّقل(( مجلة ليشمل َّامتد مديد تركيب  وهذا

 ّاللذين ينياألساس ّالركنني جانب إىل جند ّفإننا املديد الرتكيب يف ّوأما

                                                            
  .٢٦١صإبراهيم أنيس، .من أسرار اللغة، د) 1(



  
٥٦١   املصطفىسعد الدين.  أ– يةركيب البسيط واملديد يف العرب الت

 تسمى خمتلفة حنوية وظائف متثل أخرى عناصر الرتكيب هذا ِّيكونان
 كذلك، األمر وليس سواء، وحذفها ذكرها ّأن ذلك من ُيفهم وقد. بالفضالت

 فال وغريمها، األساسيني اجلملة ركين بني للتفريق جاءت املصطلحات هذه ّألن
 غري إىل فقط، وحال ٍفاعل من أو ومتييز، مبتدأ من مجلة ّتتكون أن ًمثال ميكن
 لدعاميت ّاملكونة العناصر من ليست اليت املختلفة النحوية الوظائف من ذلك
  .)١(ن تياألساسي اجلملة
  :المديد التركيب أسس - ١

 عند يظهر مل ))اجلملة(( ومصطلح والكالم، اجلملة بني هو املديد الرتكيب
 ّاملربد ّالعباس أيب عند وظهر ىن،املع من أدركناه ّوإمنا باللفظ،) ١٨٠ت (سيبويه

))املقتضب(( كتابه يف ،)٢٨٥ت(
 مصطلحي بني النحاة بعض ّسوى وقد ،)٢(

ما ورأوا ،))اجلملة((و ))الكالم(( َيقصد مرتادفان، أ َيقصد ما منهما ّبكل ُ  باآلخر ُ
 مفيد بنفسه مستقل لفظ ُّكل هو فالكالم. ختصيص أو تعميم إىل ٍإشارة دون
 لغة يف وهو ،ٌزيد قام أخوك، ٌزيد حنو. )٣(اجلمل النحاة يسميه الذي ووه ملعناه،
 اليت وهي غريها، عن املستغنية برؤوسها، القائمة األلفاظ عن عبارة العرب
  .)٤(تراكيبها اختالف على اجلمل الصناعة هذه أهل يسميها
 ّأن اعلم: فقال بينهما، ّسوى فقد) ٤٧١ت (اجلرجاين القاهر عبد ّوأما

 فأفادا، اثنان منها ائتلف فإذا كلمة، يسمى واحلرف والفعل االسم من احدالو

                                                            
  .٢٩ عبد اللطيف، صمحاسةحممد .بناء اجلملة العربية، د) 1(
  .٨٢- ٧٤ و٧٠-٦٨: ٢ و١٠- ٨: ١املقتضب، أليب العباس املربد، ) 2(
  .١٧: ١اخلصائص، البن جين، ) 3(
  .٣٢: ١املصدر نفسه ) 4(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٦٢  )٣(اجلزء ) ٨١( ا

َخرج: حنو َ ٌزيد َ  َّأن فرأى الزخمشري جاء ذلك وبعد. )١(مجلة ومسي ًكالما، مسي َ
ّ إال يتأتى ال وذلك األخرى، إىل إحدامها أسندت كلمتني من املركب هو الكالم

ٌزيد((: كقولك امسني، يف ٌبشر((و ،))أخوك َ َصاحبك ِ ُ  حنو ٍواسم، ٍفعل يف أو ،))ِ
َضرب((: قولك ِ ٌزيد ُ  البقاء أبو ّوقدم. )٢(اجلملة وتسمى ))ٌبكر انطلق((و ، ))َ

ّالعكربي  عبارة فالكالم واحد، شيء واجلملة الكالم ّأن تثبت أدلة) ٦٢٦ت (ُ
 بإطالقه ّيعرب لفظ ّوأنه. عليها السكوت يسوغ تامة، فائدة املفيدة اجلملة عن
 املعاصرون النحاة وكذلك. )٣(النحاة مجهور قول هذا ّوأن املفيدة، اجلملة عن

 ما مها والكالم فاجلملة ،))الكالم((و ))اجلملة(( مصطلحي بني ّسوى فبعضهم
  .)٤(مفيد معىن وله أكثر، أو كلمتني من ّتركب

 يف ن النحويي آراء أورد الذي ،املبارك مازن الدكتور املعاصرين النحاة ومن
 جهة من بينهم فيما االختالف سبب ًمبينا َّوبني: ، أوواجلملة الكالم ن بي فرقال
م اختالف إىل ترجع إمنا ذلك علة ورأى أخرى، جهة من ن اللغويي ن وبي  منطلقا

 علمي ن بي موزعة اجلملة دراسة كانت لقد فقال اجلملة، معىن حتديد يف وآرائهم
ُّجل وكان واملعاين، النحو  ومعانيها واحلروف وأحكامها املفردات إىل ن نحوييال انصراف ُ

                                                            
ن للكالم خيتلف عن تعريف  ريف النحويي تعأنوهذا يعين . ٤٠اجلمل، للجرجاين، ص) 1(

 الكالم هو َّ أني وهذا يعن.  لفظ مفيد كاستقمكالمنافالنحاة كما قال ابن مالك . ن اللغويي
اسم لكل ما : رون تعريفه بأنه  أما اللغويون في،عليهااللفظ املفيد فائدة حيسن السكوت 

ًيتكلم به مفيدا كان أو غي   .١٩: ١شرح ابن عقيل . مفيدر  ُ
  .٦املفصل يف علم العربية، ص) 2(
ري، حتقيق غازي طليمات، دار   البقاء العكبأليباللباب يف علل البناء واإلعراب ).3(

  ٤١: ١. م١٩٩٥ -  ه١٤١٦ دمشق دار الفكر -روت الفكر املعاصر بي
  .١٥: ١النحو الوايف، عباس حسن، ) 4(



  
٥٦٣   املصطفىسعد الدين.  أ– يةركيب البسيط واملديد يف العرب الت

 ناحية ومن ًرفيقا مسا ّإال َّميسوها فلم اجلملة ّوأما عليها، رتب يت وما والعوامل
ا  يف بسطوه الذي بالتفصيل اجلملة درسوا لو وهم عدمه، أو باملفرد وتأويلها إعرا
))ر كثي ر خي ثهمحبو من والنحوية اللغوية للدراسة لكان املفردات دراسة

)١(.   
 واجلملة الكالم ن بي ِّيفرقون النحاة من رين كثي َّأن املبارك مازن الدكتور ويرى

 ابن ّصرح وقد الفائدة، به تتم ما هو عندهم فالكالم ؛الزخمشري أورده ملا ًخالفا
 أو صناعي ر فتعبي(( النحاة مجهور عند اجلملة وأما. أسلفنا كما بذلك مالك

 َّتتم مل أم ا الفائدة ّمتت وفعل، اسم أو ن امسي ن بي إسنادية لعالقة حنوي مصطلح
))منها ُّأخص والكالم الكالم، من ُّأعم فهي ولذلك

)٢(.  
 ّقدمه كما الكالم، معاين من ًواحدا ًمعىن ّبينوا فقد النحاة من املتأخرون ّوأما
: هو لديهم ))الكالم(( فمصطلح خالله، من النحوية مسائله وعاجلوا سيبويه،
 النحويني بعض وهناك. النحوية الدراسة غاية هو وهذا. )٣(بالقصد املفيد القول

َيعنون بدؤوا املعاصرين َ  اجلملة ّأن يرون الذين احملدثني اللغة بعلماء متأثرين باجلملة ُ
 العصر يف ))اجلملة(( مصطلح استعمال يكون وبذلك الصغرى، الكالم وحدة: هي

 ويكون الوجود، ّحيز إىل تربز عندما اللغة، جلسم احلية ليةاخل بوصفها احلاضر
 ًطبقا نشاطي أداء ))الكالم((و نظام، ))اللغة(( ّإن إذ الواقعي، النشاط هو ))الكالم((

هود الصويت، التطبيق هو ))الكالم((و ذهنية، ٍلصورة  تنتج الذي احلركي العضوي وا
 ّاحلد هي أو الصغرى، الكالم ةوحد هي واجلملة. )٤(معينة لغوية أصوات عنه

                                                            
مازن املبارك، دار . بن هشام حتقيق د من الشرطية البـرسالة املباحث املرضية املتعلقة ).1(

  ).٤٩(م ص ١٩٨٧ -  ه١٤٠٨ األوىل،ر، دمشق الطبعة  ابن كثي
  ) .٥٠(املصدر السابق ص ).2(
  .١٤: ١ الغالييين،جامع الدروس العربية، مصطفى ) 3(
  .٣٣- ٣١متام حسان، ص.داللغة العربية بناها ومبناها، ) 4(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٦٤  )٣(اجلزء ) ٨١( ا

  .املفيد اللفظ من األدىن
  :المديد التركيب عناصر - ٢

ٍعدة مجل من ّاملكون هو املديد الرتكيب أن عرفنا  وتقوم صياغته، يف تدخل ّ
 من ّكل يف ّمتعددة حنوية أشكال نهم ّويتولد بنائه، يف ما بوظيفة منها واحدة كل
  .سواء ّحد على والفعلي االمسي الرتكيب نوعي

 صدر: جزأين من ّيتكون الذي القسمي الرتكيب املديد الرتكيب عناصر ومن
ًمقدرا، أو ًصرحيا القسم ويأيت القسم، وعجز القسم،  لفظية، قرينة عليه ّدلت إذا وذلك ّ
 مثبت مضارع بفعل القسم جلواب الرابطة الالم تتصل وقد للقسم، املوطئة الالم وهي
ُوأقسموا: تعاىل قوله الصريح القسم ومن. التوكيد بنون متصل ََ َجهد ِباهللا َ م َ ِِأميا  ال َ
ُيبعث َ ْمنُ اهللا َ ُميوت َ َُ)وقوله ،)١ :  ِوالقرآن ِاحلكيم َ َإنك ِ َلمن َِّ ِ َاملرسلني َ َِ ُ

)٢(.  
  :)٣(القيس امرئ وقول
ُحلفت َحلفة ِباهللا َهلا ْ   ٍفاجر َ

 

ُلناموا،   ِصايل وال ٍحديث، ِمن فما َ
 

  :)٤(سلمى أيب بن هريز وقول
َلنعم ًميينا

ُوجدمتا ّالسيدان َِ ْ ُ  
 

ٍسحيل ِمن ٍحال ِّكل َعلى َِومربم َ ُ  
 

 َأو ٍإجياب من عنه خيرب ًشيئا ا ّليؤكد احلالف ا يقسم ميني والقسم
ٍجحد، ْ ُاملقسم هي دةَّاملؤك فاجلملة أخرى، مجلة ا ّيؤكد مجلة وهو َ َ ُ

 عليه، 
ُاملقسم هو القسم حرف عليه يدخل الذي واالسم القسم، هي ِّاملؤكدة واجلملة َ ُ

 

                                                            
  . من سورة النحل٣٨اآلية ) 1(
  . من سورة ياسني٣- ٢ان اآليت) 2(
  .٣٢ديوان امرئ القيس، ص) 3(
خيط واحد ال يضم إليه : والسحيل. ١٤ صثعلب،شرح ديوان زهري، أمحد بن حيىي ) 4(

  . بإحكامًواحداًخيطان يفتالن خيطا : غريه، واملربم



  
٥٦٥   املصطفىسعد الدين.  أ– يةركيب البسيط واملديد يف العرب الت

ُأحلف: حنو به، ٌقائم، ًزيدا ّإن باهللا ِ ٌقائم ًزيدا ّإن((: فقولك ِ ُاملقسم اجلملة هي ،))ِ َ ُ
 

 ))قائم ًزيدا إن(( به ّوكدت الذي القسم هو ))باهللا أحلف((: وقولك عليها،
َّوجل َّعز اهللا اسم به واملقسم

)١(.  
 يف أدوات به املقسم مع وللقسم: فقال القسم، أدوات يبويهس ّحدد وقد
 وال التاء، مث به، ٍحملوف كل على يدخالن الباء، مث الواو، وأكثرها اجلر، حروف
))ّألفعلن باهللا((و ،))َّألفعلن واهللا((: قولك وذلك واحد، يف ّإال تدخل

 وقوله ،)٢(
َّألكيدن وتاهللا: تعاىل ُأصنامكم َ َ)٣(.  

ّالنبوي البيان يف املديد كيبالرت وجاء  به، واملقسم الصريح القسم من ًمؤلفا ّ
 النيب قول ذلك من شرطية، أو تركيبية أو إسنادية تكون قد أخرى عناصر ومن
 ِنفسي ّوالذي((: سبحانه اهللا، يدعو ًأعرابيا مسع حني ِبيده َ ِ ِبامسه َاهللا دعا ََلقد َ ِ 

ِالعظيم ِ َدعي إذا ّالذي َ
ِ َسئل وإذا َب،أجا ِِبه ُ

))أعطى به ُِ
 ّأن أخربوه حني وقوله ،)٤(

ِبيده نفسي ّوالذي((: اإلخالص سورة يقرأ ًرجال ِ ا َ ُلتعدل ِّإ ِ َثـلث ََ ِالقرآن ُُ ُ((
)٥(، 

 فيه ًَمباركا ًّطيبا ًكثريا ًمحدا ِهللا ُاحلمد: الصالة يف قال حني رافع بن لرفاعة وقوله
ِوالذي(( :ويرضى ُّربنا حيب كما عليه ًمباركا ِنفسي ّ ِبيده َ ِ َابتدرها ََلقد َ ٌبضعة َ ِ 

َوثالثون ُ ًملكا َ ُأيـهم ََ ُيصعد ُّ َ ا َ ِ((
ِوالذي((: وقوله ،)٦( ِنفسي ّ ِبيده، َ ِ ِّإين َ ُألراكم ِ  ِمن َ

                                                            
  .١١٠: ٤املخصص، ابن سيده، ) 1(
  .٤٣٠: ١راج،  النحو، البن السيف، واألصول ٤٩٦: ٣الكتاب، سيبويه، ) 2(
  . من سورة األنبياء٥٧اآلية ) 3(
  .٥٢: ٣سنن النسائي، ) 4(
  .تساوي: وتعدل. ١٧: ٢املصدر نفسه ) 5(
  . رفعها إىل السماءإىلسارع : وابتدرها. ١٤٥: ٢نفس املصدر ) 6(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٦٦  )٣(اجلزء ) ٨١( ا

ِخلفي ْمن ُأراكم كما َ ِبني ِ َّيدي َ ََ((
ِجمتمعني والشرط القسم يأيت وقد .)١( ْ َ ِ  ذلك من. َ

 ّالدين من ميرقون حناجرهم، جياوز ال القرآن، يقرؤون ًقوما يصف  ّالنيب قول
ّالرمية، من السهم مروق ْلئن((: اإلسالم أهل يقتلون ّ ُأدركتـهم أنا َِ ُ ُألقتـلنـَّهم َْ َقتل َُ َ 
))ٍعاد

:  ّالنيب قول حنو ))قد((بـ املقرتنة الالم عليه وتدل القسم يأيت وقد ،)٢(
ُمهمت ََلقد(( ْ َأقبل ّأال ََ ًِّهدية َ َّإال َ ْمن ِ ٍّقـرشي ِ ِ ٍّأنصاري أو َُ ٍّثـقفي أو ِ ِ ٍّدوسي أو ََ ِ َ((

)٣(، 
 حفزه وقد املسجد، فدخل رجل جاء إذ بالناس، يصلي كان حني وحديثه
 رسول قضى ّفلما ِفيه، ًمباركا ًّطيبا ًكثريا ًمحدا هللا احلمد أكرب، اهللا: فقال النفس،

ُأيكم((: قال صالته  اهللا ِالذي ُّ َتكلم ّ َّ َ ٍكلماتِب َ  َْمل َُِّإنه((: قال القوم، َّفأرم ،))ِ
ْيـقل ُ ًبأسا َ  ّالنيب قال فقلتها، النفس حفزين وقد جئت اهللا، رسول يا أنا: قال ،))َ
 :))ُرأيت ََلقد ََعشر َاثين ْ ًملكا َ ا ََ َيبتدرو ُ

ِ َ ُأيـهم َ ُيرفـعها ُّ َ َ((
 قوله وحنو. )٤(

َوقال:تعاىل َ َالذين َ
ِ ْكفروا َّ َُ ِلرسل َ ُِ ْهمُ ُلنخرجنَّكم ِ َ ِ ْ ْمن َُ َأرضنا ِّ ِ َّلتـعودن َْأو َْ ُ ُ َِملتنا ِيف ََ َِّ 

َفأوحى ْإليهم ََْ ِ َْ ْربـهم ِ ُ َّلنـهلكن َُّ َ ِ ْ َالظالمني، َُ ِ ِ ُولنسكنـنَّكم َّ ُ َ ُِ ْ َاألرض ََ ْبـعدهم ِمن َْ
ِ ِ ْ َذلك َ ْلمن َِ َ

ِ 
َخاف ِمقامي َ َ َوخاف َ َ ِوعيد َ ِ َ)٦(العبد بن طرفة وقول. )٥( :  

ُوآليت ُّينفك ال َْ ِكشحي َ    ًبطانة َ
 

ٍلعضب ْ ِرقيق َِ ِالشفرتـني، َ ْ َ ِمهنَّد َّ ُ  
 

 تفيد إسنادية عمليات فيه وجدنا األخري النبوي احلديث حنلل أن أردنا وإذا

                                                            
  .٩١: ٢سنن النسائي، ) 1(
  .١١٧: ٧املصدر نفسه، ) 2(
  .٢٨٠: ٦نفس املصدر ) 3(
أمسكوا : وأرم القوم. أجهدين من التعب: وحفزين النفس. ١٣٣: ٢ نفسه املصدر) 4(

  .يتسابقون: ويبتدرون. الكالمعن 
  . من سورة إبراهيم١٤ -١٣اآليتان ).5(
  .٥٩ديوان طرفة بن العبد ص ).6(



  
٥٦٧   املصطفىسعد الدين.  أ– يةركيب البسيط واملديد يف العرب الت

 والفاعل مسند ))أقسم(( احملذوف فالفعل إليها، ويطمئن السامع ا يكتفي َمعاين
 حيسن معىن يفيد ))رأيت لقد(( قسمال جواب جاء مث إليه، مسند املسترت الضمري

 واهللا، أو أقسم ّمقدر ٍلقسم ًجوابا وقع ألنه حنوية وظيفة ّفأدى عليه، السكوت
ا(( ،))رأيت(( والفعل  مسند ))اجلماعة واو((و ،))الفاعل تاء((و مسند، ))يبتدرو
 اءالبن عناصر وجند. إليه مسند فيه املسترت والضمري مسند، ))يرفع(( والفعل إليه،

 ّوحتدد اجلمل، هذه بني القائمة العالقات إيضاح يف تزيد بل تنفصل ال اللغوي
 وظيفة بكل اخلاصة والعالقات عناصرها، من ٍعنصر ّكل يشغلها اليت الوظائف
 ملحق ألنه بالياء منصوب به مفعول ))اثين((فـ فيها، الرتكييب النموذج ّوتعني منها،
 متييز ))ًملكا((و اإلعراب، من له ّحمل ال فتحال على مبين جزء ))عشر((و باملثىن،
ا(( من بيان عطف أو بدل ))يرفعها ُّأيهم(( ومجلة بالفتحة، منصوب  ))يبتدرو
  .))ُّأيهم(( خرب رفع حمل يف ))يرفعها(( ومجلة

 مجلة القسم وجواب ))واهللا(( ّمقدر قسم الكرمية اآلية هذه ويف
 جلملة إضافة ًمديدا ًتركيبا احملذوف القسم فعل مع ّكونت وقد ))ّلنسكننكم((
 ))ذلك(( هو مبتدأ من مؤلف رابط مت تركيب وهذا ))مقامي خاف ملن ذلك((

 من هلا ّحمل ال االمسي املوصول صلة تعرب اليت ))خاف(( ومجلة احملذوف ره وخب
م فأوحى(( مجلة وكذلك اإلعراب،  وهي القسم، موضع ِأخذت اليت ))ُّر
َّلنهلكن(( القسم، وجواب اإلعراب، من هلا َّحمل ال ابتدائية َ ِ  من هلا حمل ال ))َُ

  .وجوابه القسم من ًمؤلفا ًمديدا ًتركيبا ّكونتا فقد اإلعراب،
 ال(( القسم وجواب ))آليت(( صريح قسم فهناك الشعري البيت يف وأما
 ،))آلليت(( فاعله إىل الفعل األوىل اجلملة يف ُأسند رابط، مت تركيب وهذا ))ينفك

 ومجلة ره، وخب وامسه ناقص فعل الثانية اجلملة ويف ًمتصال، ًرا ضمي جاء والفاعل



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٦٨  )٣(اجلزء ) ٨١( ا

ا مع   ّكونت القسم   .ًمديدا ًتركيبا جوا
 ّأن سيبويه ّبني وقد النداء، أدوات بإحدى املنادى طلب هو والنداء

 أدوات ّوأن النصب، حمل يف فهو الضم على بين وما النصب، ّحقه املنادى
 املنادى استدعاء النداء يف واألصل. )١(إظهاره املرتوك الفعل مقام متقا النداء
 النداء معىن فيكون لك، ًمنصتا يديك، بني تناديه من يكون وقد عليك ليقبل
 عن  الصديق بكر أبو سأله حني  ّالنيب قول ذلك من. )٢(التوكيد هو

َّاللهم: قل((: صالته يف به يدعو دعاء ُ ِّإين َّ ُظلمت ِ ْ ًظلما ِفسيَن ََ ًكثريا، ُ ُيغفر وال َ
ِ َ 

َالذنوب ُ َّإال ُّ َأنت، ِ ْفاغفر ْ
ًَمغفرة ِيل ِ

ِ ْمن َ َعندك، ِ ِ ِْوارمحين، ِ َإنك َ ُالغفور َأنت َِّ َُ 
ُالرحيم َّ((

)٣(.  
 يف ًكثريا ًمديدا ًتركيبا بعده ما مع ِّاملؤلف الندائي الرتكيب استعمال ويأيت
 والفعلية االمسية الرتاكيب تتآلف حيث العرب، كالم ويف النبوي، احلديث
 ًمبتدئا املديد الرتكيب النبوي البيان يف وجاء. ومتتد وتتالقى واملرتابطة البسيطة
 ِاهللا َعبد يا((: عمرو بن اهللا عبد ًخماطبا  ّالنيب قول مثاله الندائي، بالرتكيب

َإنك! ٍعمرو َبن ُتصوم َِّ ُ َالدهر َ ُوتـقوم َّ ُ َالليل، َ َوإنك َّ َفـعلت ذاِإ ََِّ َْ َذلك َ ِهجمت ِ َ َ َ 
ُالعني، َونـفهت َ َصام ال ُالنَّفس، َُله ََ ْمن َ َصام َ َاألبد، َ ُصوم ََ ِالدهر َ َِثالثة َّ ٍأيام َ َمن ََّ

ِ 
ِالشهر ُصوم َّ ِالدهر َ ))ِِّكله َّ

 حني – عنها اهللا رضي -  فاطمة البنته وحديثه ،)٤(
َإليك َِْأرسلنين َنساءك ّإن: فقالت جاءته ُيـنش َِ َدنكَْ َ َالعدل ْ َقحافة، ِأيب ِابنة يف َ ُ 

                                                            
  .٥٠٤مصطفى جطل، ص.نظام اجلملة، د) 1(
  .٢٤٤: ١الكتاب، ) 2(
  .٥٣: ٣سنن النسائي، ) 3(
ونفهت . غارت ودخلت يف موضعها: العنيوهجمت . ٢١٤: ٤املصدر نفسه ) 4(

  .ّتعبت وكلت: النفس



  
٥٦٩   املصطفىسعد الدين.  أ– يةركيب البسيط واملديد يف العرب الت

ا ُبنية ْأي((: ٍبرفق َفأجا ّ ِألست! ُ َحتبني ْ ْمن ُ ْقالت.... ُّأحب َ ِّفأحيب: َقال ََبـلى،: َ ِ 
ِهذه ِ((

َأيـها َيا: تعاىل قوله وحنو ،)١( َالذين َُّ
ِ ْآمنوا َّ َإذا َُ ُلقيتم ِ ُ

َالذين َِ
ِ ْكفروا َّ ُ َ ًزحفا َ ْ َ 

َفال ُتـولوهم َ ُ َألدبارا َُُّ َ ْ َ)تعاىل وقوله ،)٢ :َأيـها َيا ُّالنَّيب َُّ َزواجكأل ُقل ِ ِ
َ َُّكننت ِإن ْ ُ 

َتردن َاحلياة ُِْ ََ َْالدنـيا ْ َوزينتـها ُّ ََ ِ َفـتـعالني َ َْ َ َّأمتـعكن ََ ُ ْ َّوأسرحكن َُِّ ُ ْ ِّ َ ًسراحا َُ َ ًمجيال َ َِ)وقول ،)٣ 
  :)٤(األصغر املرقش

َعجالن، َبنة يا   َِرين أصب ما َ
 

ٍخطوب، َعلى ُ ٍكنحت، ُ ِبالقدوم َ ُ َ  
 

 مث))ٍعمرو َبن ِاهللا َعبد يا((: الندائي الرتكيب عمرو ابن حديث يف جند إننا
 يف ))تصوم(( ومجلة إسناد، احلالة هذه ويف ،))تصوم ّإنك(( استئنافية مجلة أعقبته
 على ًمعطوفا ))الليل تقوم(( اإلسنادي املركب جاء مث إسناد، وفيها خرب، رفع حمل
 شرطي تركيب وفيه. )٥(فعلي تركيب على معطوف وهو الواو، واسطةـ ب قبله ام

 تركيب وهي شرطية، مجلة وخربه ))العني هجمت ذلك فعلت إذا َّإنك(( مرتابط
 واجلملة الظرفية، يفيد الذي اجلازم غري الشرط اسم ))إذا((بـ بدأ مرتابط شرطي
 ))العني هجمت(( اجلازم ريغ الشرط جواب وجاء إليه، مضاف ّجر حمل يف بعدها
. الواو واسطةـ ب فعلي تركيب على معطوفة مجلة ))النفس له نفهت((و إسناد، فيه

 املوصول وصلة ))صام ال(( بالنفي ّمتصدرة جبملة للرتكيب جديد امتداد وجاء
 ،االمسي باملوصول يعرف مبا املبدوء هو هنا املوصويل واملركب ))صام من(( االمسي

                                                            
  .٦٥: ٧نفس املصدر، ) 1(
  . من سورة األنفال١٥اآلية ).2(
  . من سورة األحزاب٢٨اآلية ).3(
   .١١٠٩شرح اختيارات املفضل ص ).4(
  .٦٩إبراهيم عبادة، ص. دلغوية،اجلملة العربية دراسة حنوية ) 5(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٧٠  )٣(اجلزء ) ٨١( ا

ا هلا تركيبية هيئة هصلت مع وميثل  هذا جزأي بني والرتابط والتالحم. )١(اخلاصة مسا
 ٍمسند من ّمؤلف بسيط برتكيب احلديث يف املديد الرتكيب ُِواختتم متالزم، ّاملركب
 بالتوكيد ّمؤكد وهو ))الدهر صوم(( واملسند إليه، مسند ))الدهر صوم(( إليه ومسند
  .))ِّكله(( املعنوي

 حيث منه، ًجزءا االعرتاض ويكون الكالم، يف ملديدا الرتكيب ويأيت
 املديد الرتكيب عناصر من االعرتاض ويأيت وميتد، ويرتابط الكالم يتشابك
 البالغيون، فعل وكذلك اعرتاضية، مجلة الرتكيب من اجلزء هذا النحاة ويسمي
ا أي اإلعراب، من هلا ّحمل ال اإلعراب حيث من وهذه  ًعنصرا متثل ال ّإ
 ال آخر جانب من ولكنها. املديد الرتكيب بناء يف إسنادي غري وال ًادياإسن

ا معناها، حيث من تزول وال األساسية، اجلملة عن تنفك  بني تعرتض ّأل
ًوحتسينا ًوتسديدا تقوية الكالم إلفادة متالزمني متضامني شيئني

 ابن ّبني وقد. )٢(
 اآلخر، منهما كل يطلب أن: هو والتطالب بالتطالب، يكون التالزم ّأن هشام
 واملنعوت خربه، يطلبه واملبتدأ مفعوله، يطلب واملتعدي فاعله، يطلب فالفعل
 يطلب والعطف جوابه، يطلب والقسم جزاءه، يطلب والشرط نعته، يطلب
  .معطوفه
 بعدها، وما تضامت اعرتاضية مجل الشريف، النبوي البيان يف وردت، وقد

ِجربيل هذا((:  ّالنيب قول ذلك من .املعىن حيث من عنه تنفك ومل ِ  -  - 

ُيعلمكم َُجاءكم ُ ِّ ُدينكم ُ َ ِ((
اهد فضل ًّمبيـنا وقوله ،)٣( ُمثل(( :ِاهللا سبيل يف ا اهد ََ ِا  يف ِ

                                                            
  .١١٣، صلغويةراسة حنوية اجلملة العربية د )1(
  .٥٠٦مغين اللبيب ص) 2(
  .٢٥٠- ٢٤٩: ١سنن النسائي، ) 3(



  
٥٧١   املصطفىسعد الدين.  أ– يةركيب البسيط واملديد يف العرب الت

ِسبيل ُأعلم واهللا -  ِاهللا َِ ْمبن َ ُجياهد َِ ِ َِكمثل -  ِِسبيله يف ُ َ ِِالصائم َ ِاخلاشع ِِالقائم َّ ِ 
ِالساجد َّالراكع ِ َّ((

ْيك ال((: اهللا سبيل يف ُيكلم من جزاء ًّمبيـنا وقوله ،)١( ُلمُ  ِيف ٌأحد َ
ِسبيل ُأعلم واهللا -  ِاهللا َ َ ُيكلم َِمبن َ َ ِِسبيله يف ُ ّإال -  َ َيوم َجاء ِ ِالقيامة، َ ُوجرحه ِ ُ ُيثعب ُ َ َ 
ًدما، ُاللون َ ُلون ّ ُوالريح ٍَدم، َ ُريح ِّ ِاملسك ِ ِ((

 راض عتا وفيه ،)٣(بثينة مجيل وقول ،)٢(
  :ر واخلب املبتدأ ن بي
ُبثينة يا -  ِيب ما: ُقلت إذا   ِقاتلي -  ُ

 

َمن
ِالوجد ِ

ْقالت َ ٌثابت: َ   ُويزيد ِ
 

  :واخلرب املبتدأ أصله ما ن بي راض اعت وفيه ،)٤(املنهال أيب وقول
ِالثماني َّإن َْوبـلغتها – َن َّ ُِّ  -  

 

ْأحوجت َقد ِمسعي َ ْترمجان َإىل َ ُ َ  
 

َوالذين: تعاىل قوله حنو ن ياملتعاطف ن وبي
ِ َّ َإذا َ ْفـعلوا ِ َُ ًفاحشة َ َ ِ ْظلموا َْأو َ ُ ََ 

ْأنـفسهم ُ َ ُ ْذكروا َْ ُ َ ْفاستـغفروا -  َّالله َ ُ َ ْ َ ْ م َ ْلذنو ِِ ُ ُ
َومن -  ِ ُيـغفر َ

ِ ْ َالذنوب َ ُ َّإال ُّ ُالله ِ َْومل -  ّ َ 
ْيصروا ُّ ِ ْفـعلوا َما ََعلى ُ َُ ْوهم -  َ ُ َيـعلمون َ ُ َْ َ)ن بي راض اعت وفيه ًأيضا، تعاىل وقوله )٥ 
ْتـفعلوا َّْمل َِفإن: وجوابه الشرط َُ ْ ْتـفعلوا ََولن -  َ َُ ْ ْفاتـقوا -  َ ُ َّ َوقودها َِّاليت َالنَّار َ ُ ُ  ُالنَّاس َ

َُواحلجارة َ ِْ ْأعدت َ َّ َللكافرين ُِ ِ
ِ َِ ْ)٦(.  

 إىل خترج ٍمعان، ذات السابقة األحاديث يف االعرتاضية اجلمل جند إننا
 املديد الرتكيب نرى األول احلديث ففي املديد، الرتكيب من جزء يوه التعظيم
 أعقبته مث ))جربيل هذا(( وخرب مبتدأ من ّاملؤلف البسيط االمسي بالرتكيب يبدأ

                                                            
  .١٨: ٦املصدر نفسه ) 1(
  .يسيل: ويثعب. ٢٩- ٢٨: ٦نفس املصدر ) 2(
  .٦٤ديوان مجيل بثينة ص ).3(
  .٤٣٤مغين اللبيب ص ).4(
  . من سورة آل عمران١٣٥اآلية ).5(
  . من سورة البقرة٢٤اآلية ).6(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٧٢  )٣(اجلزء ) ٨١( ا

 شبه خربه مبتدأ من ّمؤلف بسيط تركيب وهذا ))السالم عليه(( اعرتاضية مجلة
 مسند من مؤلفتان ))ّيعلمكم((و ،))جاءكم(( مجلتان جاءت مث ،ٌمقدم مجلة

 للفعل آخران ومفعوالن به، مفعول: منها إسنادية، غري عناصر ومن إليه، ومسند
اهد مثل(( البسيط االمسي بالرتكيب مبدوء فهو الثاين احلديث ّوأما. ))يعلم((  ،))ا

 من مؤلفة اعرتاضية مجلة وبينهما الكاف واخلرب معرفة، إىل مضافة نكرة وهو
 املوصول االسم: ومنها ًبعضا، بعضها يطلب أخرى اصرعن ومن امسي، تركيب

ْمن((   .))سبيله يف(( احلدث ّمتعلقان هي إسنادية غري وأخرى ))جياهد(( وصلته ))َ
 الرتكيب معىن عن معناه يف معزول غري لوجدناه االعرتاض يف ّفكرنا ّأننا ولو
 هذا ذهب اإذ نفسه املعىن األصلي للرتكيب يكون وال أجزائه، بني اعرتض الذي

 وحنن اإلطناب، وسائل من وسيلة االعرتاض البالغيون جعل وقد. االعرتاض
ُّنعده ُّيعد بالرتكيب ّيتعلق ما ُّفكل املديد، الرتكيب أجزاء من َ  يكن مل وإن منه، ُ
 حيوي الذي املديد الرتكيب ألجزاء النحوي التحليل وعند اإلعراب، من ٌّحمل له

ا اجلملة هذه نغفل أن األحوال من ٍحبال ميكن ال اعرتاضية مجلة  من جزء أل
  .)١(والكالم الرتكيب
 مجلة اخلرب أكان سواء واحد، واملبتدأ اخلرب ّيتعدد حني املديد الرتكيب ويرد

 املبتدأ ّأن واعلم املبتدأ، على املبين وهو للفائدة، املتمم اجلزء هو واخلرب. ًمفردا أم
 زمان، أو مكان يف يكون أو هو، هو ًشيئا عليه املبين يكون أن من له َّبد ال

َيبتدأ ما بعد منها واحد كل ُيذكر الثالثة وهذه َُأسندته ما كل وهو ،)٢(به ُ  إىل ْ
 ًمفردا اخلرب كان فإذا ومجلة، مفرد: ضربني على وذلك عنه، به ّوحدثت املبتدأ

                                                            
  .٧١اجلملة العربية، صبناء ) 1(
  .١٢٧: ٢الكتاب، ) 2(



  
٥٧٣   املصطفىسعد الدين.  أ– يةركيب البسيط واملديد يف العرب الت

ٌزيد: تقول باملبتدأ، مرفوع وهو املعىن، يف املبتدأ فهو َأخوك، َ ٌمدوحم ُ َصاحبك ّ ُ .
))الصاحب(( هو ))حممد((و ،))األخ(( هو ))زيد((فـ

)١(.  
 واخلرب املبتدأ أصله ما أو ّاملتعدد، واخلرب املبتدأ النبوي احلديث يف وجاء
َّإن((:  ّالنيب قول ذلك من. املديد الرتكيب بعده وما ّاملؤلف َّوجل ََّعز -  َاهللا ِ َ 

ٌحليم –
ِ ٌّحيي َ ٌستري َِ ِّ ُّحيب ِ َاحلياء ُِ َوالسرت َ َّ((

 ْإن أرأيت: رجل سأله حني وحديثه ،)٢(
ُقتلت : والسالم الصالة عليه فأجابه، خطاياي؟ عين اهللا ّأيكفر اهللا، سبيل يف ُِْ

َنـعم،(( ْإن َ َقتلت ِ ِسبيل ِيف ُِْ َوأنت ِاهللا، َ ٌحمتسب ٌِصابر ْ ِ َ ٌمقبل ُ ُغري ُ ٍِمدبر، َ َّإال ُ َالدين ِ ْ َّ 
َجربيل َّفإن

ُالسالم عليه -  ِ َذلك ِيل َقال -  َّ ِ((
 احلديث يف املديد فالرتكيب. )٣(

 ّعز(( مجلة وهي اعرتاضية، مجلة وبينهما وخربها، وامسها ))ّإن(( من ّمكون األول
 خرب رفع حمل يف ))ُّحيب(( ومجلة ))ستري حليم،حيي،(( مفرد ّمتعدد واخلرب ،))ّوجل
ًمتعددا، اخلرب جاء الثاين احلديث ويف فعلية، وهي رابع،  حمتسب، صابر،((: وهو ّ
  .))مدبر غري مقبل،

 ًمديدا ًتركيبا لتشكل والتوكيد، والنعت البدل: منها التوابع، بعض ّتعدد ويأيت
 قد منه واملفرد. ومجلة ًمفردا يأيت فالنعت. رابط بينها ويربط ٍمجل عدة على ميتد

 وهو بعده، مبرفوع االسم فيه يتم ًامسيا ًومركبا احلقيقي، النعت وهو ًامسا، يكون
 غري أو حمضة نكرة املنعوت يكون النوعني هذين من كل ويف ،ي بالسب النعت
. التعيني ُيسمى ما أو والتنكري التعريف يف معه النعت تطابق من َُّوالبد حمضة،
 أو إيضاح األصل يف النعت ألن التخصيص؛ أو التوضيح هو النعت وغرض

                                                            
  .١٠٩اللمع، البن جين، ص) 1(
. التارك للقبائح: واحليي.  ال يعجل بالعقوبةالذي: واحلليم. ٢٠٠: ١سنن النسائي، ) 2(

  .الكاره للفضائح: والستري
  .٣٥: ٦املصدر نفسه، ) 3(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٧٤  )٣(اجلزء ) ٨١( ا

 يعني ذلك َّكل ّفإن والتعيني والعدد والنوع اإلعراب يف املطابقة ّوأما. )١(ختصيص
ُتوجهه يكون بأن حقيقي غري النعت كان لو حىت مبتبوعه، النعت متاسك على ُّ  ملا َ
 يسمى ولذلك باملنعوت، سبب له ًامسا النعت بعد ما يكون أن ُّالبد ّفإنه بعده
ُمررت: قلت فإذا ،ي بالسب ُوجهه ٍحسن ٍبرجل ْ  املشبهة للصفة فاعل ))وجهه(( ّفإن. ُ

 جيري النوع هذا يف النعت َّوألن املنعوت، على يعود بضمري اتصلت وقد ))حسن((
 التنكري أو التعريف يف ّإال متبوعه يطابق ال ّفإنه احلقيقة، يف بعده ما على

  .)٢(واإلعراب
 إنشائية، ال خربية اجلملة تكون أن: أحدمها أمران، فيه يشرتط اجلملة والنعت

 يربطها ضمري على تشتمل أن: والثاين ،)٣(والكذب الصدق تملحت: أي
. نفسه املنعوت ضمري يكون أن َُّالبد ًرابطا الضمري يكون ولكي باملنعوت،

 بعدمها وما متبوعه ّكون وقد ومجلة، ًمفردا النعت النبوي البيان يف وجاء
 بني ّميز حني – والسالم الصالة عليه – قوله ذلك مثال املديد، الرتكيب
َأرأيت((: وأحبابه أصحابه ٌخيل ٍلرجل َكان َلو ْ ٌحمجلة ٌُّغر َ ّ ٍخيل ِيف ُ ٍدهم َ ٍم ُ  أال ُ
ُيعرف ِ ُخيله؟ َ َ َ!((

 ال((: منه يطلبها حاجة مواله مينع من جزاء ًّمبيـنا وقوله. )٤(
ٌرجل يأيت ُ ُمواله َ ُُيسأله َ ٍفضل ِمن َ ُعنده َ َ ُفيمنـعه ِ ُ َ َّإال َ َدعي ِ

ِ َيوم َُله ُ ِلقيامةا َ ٌشجاع ِ ُ 
ُيتلمظ ُأقرع ُفضله ّ َ َمنع ّالذي َ ََ((

)٥(.  
                                                            

  .١٧٦: ٥ للسيوطي،مهع اهلوامع شرح مجع اجلوامع، ) 1(
  .٦١: ٣ مالك،األمشوين على ألفية ابن شرح ) 2(
  .١١٢: ٢ لألزهري،شرح التصريح على التوضيح، ) 3(
قوائمها : وحمجلة.  أغر، وهو األبيضمجع: ٌُّوغر. ٩٥- ٩٤: ١سنن النسائي، ) 4(

م. بيضاء   . وهو األسودأدهم،مجع : ال خيالطه لون آخر، ودهم:و
  .ويتبعه لسانه يدير: ويتلمظ. ٨٢: ٥املصدر نفسه، ) 5(



  
٥٧٥   املصطفىسعد الدين.  أ– يةركيب البسيط واملديد يف العرب الت

 يف املفرد النعت وتعدد ومجلة، ًمفردا النعت السابقني احلديثني يف جاء فقد
 مث ))ٌخيل لرجل كان لو أرأيت((: بقوله الرتكيب ابتدأ حيث املديد، أمسيناه تركيب
 جاء الثاين احلديث ويف. ))م دهم، حمجلة، ُّغر،((: مفرد بنعت اخليل وصفت
 ))أقرع(( ًمفردا النعت جاء مث رفع، حمل يف وهي ))يسأل(( فعلية مجلة النعت
  .عليه يعود ضمري اجلملة ويف نكرة، واملنعوت ))يتلمظ(( مجلة بنعت ًمشفوعا

ُّويعد  التابع ّبأنه البدل النحاة ّعرف وقد املديد، الرتكيب عناصر من البدل ُ
 التقدير يف ّفإنه ما مجلة يف البدل جاء وإذا. )١(واسطة بال احلكم يف املقصود

  .مجلتني يف جاء قد
ُمررت: لقولك ٍمواز فهو ٍزيد، اهللا ِبعبد مررت: قلت فإذا  مررت اهللا، بعبد ْ
ِعدل وقد ٍبزيد،  املتكلم ّألن ّللبس، ًدفعا واحدة مجلة إىل اجلملتني هاتني عن ُ
ما اطباملخ يعرف أن إىل ذلك ألدى ما نطق لو  شخصان، أو شيئان ّأ

ما واحلقيقة  على البدل َّإن: بقوهلم النحاة يعنيه الذي وهذا واحد، شخص ّأ
  .منه املبدل حذف نية

 قول مثاله. )٢(هو وهو األول من ابتدلته ما: أوهلا أنواع، أربعة وللبدل
ُصوموا((: رمضان صوم حكم ًّمبيـنا  ّالنيب ِِلرؤيته ُ

ُ
ُوأفطروا ِ

ِ ُلر ََ
 َحال ْفإن ِِؤيته،ِ

ُبينكم َ ُوبينه َ َ ٌسحابة َ ٌظلمة أو َ ُفأكملوا ُ َالعدة، ِ َّ َعدة ِ َّ ))شعبان ِ
 أبدل ما: والثاين ،)٣(

ْحرمت((: اخلمرة حرمة ًّمبيـنا  ّالنيب قول مثاله بعضه، وهو األول من َ ُاخلمر ُِّ َ 
ُقليلها ُوكثريها َ َ((

: حنو ه،علي مشتمل وهو األول، سبب كان ما: وثالثها ،)٤(
                                                            

  .١٢٣: ٣شرح األمشوين، ) 1(
  .٤٦: ٢األصول يف النحو، ابن السراج، ) 2(
  .١٥٤: ٤سنن النسائي، ) 3(
  .٣٢٠: ٨املصدر نفسه، ) 4(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٧٦  )٣(اجلزء ) ٨١( ا

ُسلب
ٌزيد ُِ ُُثوبه، َ  يف يقع ال البدل وهذا. النسيان أو الغلط بدل وهو: والرابع َ
  .)١(شعر وال حديث وال ٍقرآن

 وحني ًومعنويا، ًلفظيا التوكيد ويأيت التوكيد، املديد الرتكيب ّمكونات ومن
 يف اللفظي التوكيد ويقع. الربط عن تغين نفسه اللفظ إعادة فإن ًلفظيا يكون
 األلفاظ يف جيري ّفإنه لفظي ّنهألو والرتكيب، واجلملة واحلرف والفعل االسم
َالسكينة((: عرفة ّعشية  قوله اللفظي التوكيد ومثال. )٢(ِّكلها ِ َالسكينة َّ ِ َّ((

)٣(، 
ِسبيل ِيف َاجلهاد((: اجلهاد على ّحيض وقوله َاجلهاد ِاهللا، َِ ِسبيل ِيف ِ ))ِاهللا َِ

 وقوله ،)٤(
َّاللهم((: قريش من ملشركنيا على يدعو ُ َّاللهم بقريش، عليك َّ ُ  بقريش، عليك َّ
َّاللهم ُ ))بقريش عليك َّ

)٥(.  
 نفس هو التوكيد ويكون خمصوصة، بألفاظ فيكون املعنوي التوكيد ّوأما
َلست ّألنك عينه، أو ّاملؤكد  صار النحاة ولكن قرابة، وال بصفة حتليه أن تريد ْ
 من وغريه التوكيد ّويكون. )٦(املوصوف حال ثلم َحاله ألن صفة عندهم ذا

 املديد، َالرتكيب واملرتابطة البسيطة والفعلية االمسية ّاملتعددة الرتاكيب أجزاء
ُإنـهم((: القيامة يوم الكافرين عذاب ًواصفا  ّالنيب قول ذلك مثال َيعذبون َِّ ُ َُّ 
ُتسمعه ًعذابا ُ َ ُالبهائم َ

ِ ))ُُّكلها َ
: صالته يف اإلمام متابعة على حيض وقوله ،)٧(

                                                            
  .٢٩٧: ٤املقتضب، ) 1(
  .٣٣١: ١شرح الكافية، ) 2(
  .٢٥٨: ٥سنن النسائي ) 3(
  .٢٠: ٦املصدر نفسه، ) 4(
  .١٦٢: ١نفس املصدر، ) 5(
  .٣٨٦-٣٨٥: ٢الكتاب ) 6(
  .١٠٥: ٤سنن النسائي، ) 7(



  
٥٧٧   املصطفىسعد الدين.  أ– يةركيب البسيط واملديد يف العرب الت

ًجالسا َّصلى وإذا((
َأمجعون َُّفصلوا ِ ُ((

 جاءت ))أمجعون((و ))ُّكلها(( فاأللفاظ ،)١(
  .املعنوي التوكيد أنواع من وهي قبلها، ملؤكد

 مبا املبدوء ّاملركب به ونقصد املوصويل، ّاملركب املديد الرتكيب عناصر ومن
 احلرف أو املوصول فاالسم يف،احلر املوصول أو االمسي املوصول يسمى
 بني قائم فالرتابط اخلاصة، ومساته هيئته له ًتركيبيا ًشكال ميثل وصلته املوصول
 ًتركيبا ليشكل املوصويل املركب ويأيت. )٢(بعدمها وما املوصويل املركب جزأي
 اإلعرابية املواقع يف اإلسنادية وغري اإلسنادية الكالم عناصر بقية مع ًمديدا
ًحمذرا  ّالنيب قول ذلك من. الفاعلية موقع: ةالتالي ْمن ّ  إمامه قبل رأسه يرفع َ
ِالذي َخيشى أال((: الصالة يف ُيرفع ّ َ ُرأسه َ َقبل َ َحيول ْأن ِاإلمام َ ّ ُرأسه ُاهللا ُ  َرأس َ

ٍمحار ِ((
ْلن ّإنا((: قوله حنو املفعولية، وموقع ،)٣( َنستعني َ ِ َ ِالعمل َعلى َ ْمن َ َ 
ُأراده َ((

ْمن((: قوله حنو الفاعل، نائب موقعو ،)٤( َرمضان َقام َ ًواحتسابا ًإميانا َ ِ 
َغفر
َتـقدم ما َُله ُِ َّ َ ِِذنبه من َ َ((

ِالذي((: قوله مثاله واخلرب، املبتدأ وموقع ،)٥( ُُتـفوته ّ َُ 
ِالعصر َوتر َّفكأمنا َ

ُأهله ُِ ُ((
 حني األوس ّسيد وهو معاذ بن سعد عن وقوله ،)٦(

َحترك ّالذي هذا((: مات ّ ُالعرش، َُله َ ْوفتحت َ َ ))ّالسماء ُأبواب َُله ُِ
 قوله وحنو. )٧(

َوهو:تعاىل ُ ِالذي َ َخلق َّ َ َالليل َ َوالنـَّهار َّْ َ َوالشمس َ ْ َّ َوالقمر َ َ ٌّكل ََْ ٍفـلك ِيف ُ ََ 

                                                            
  .٩٩: ٢املصدر نفسه، ) 1(
  .٢٦٠: ١ التسهيل البن مالك، وشرحتسهيل الفوائد وتكميل املقاصد، ) 2(
  .٩٦: ٢سنن النسائي، ) 3(
  . بذاتهطلبةطلبه : وأراده. ١٠: ١سنن النسائي  )4(
  .١٥٥: ٤نفس املصدر، ) 5(
  .٢٥٥: ١املصدر نفسه، ) 6(
  .١٠١- ١٠٠: ٤صدر، نفس امل) 7(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٧٨  )٣(اجلزء ) ٨١( ا

َيسبحون ُ َ ْ َ)تعاىل وقوله )١ :َوالذين
ِ َّ ْسعوا َ َ َِآياتنا ِيف َ َمعاجزين َ ِ

ِ َ َأولئك ُ َِ َأصح ُْ ْ  ُابَ
ِاجلحيم ِ َْ)تعاىل وقوله ،)٢ :َوقال َ َالذين َ

ِ َُكفروا َّ َِأرنا َََّربـنا َ ِالذين َ ْ َ َأضالنا َّ َّ َ َمن َ
ِّاجلن ِ ِْ 

ِواإلنس ِْ َجنعلهما َ ُ َْ َحتت َْ َِأقدامنا َْ َ َليكونا َْ ُ َمن َِ َاألسفلني ِ َِ ْ َ ْ)٤(ليلى جمنون وقول ،)٣( :  
ٍصديق، ِمن ما َّاليت ِوأنت ِ ًعدا وال َ ِ  

 

َنضو ََيـرى ْ
ِأبقيت، ما ِ َبكى ّإال َْ   ياِل َ

 

  :)٥(احلطيئة وقول
ُامللك، ُّأيها يا َِ

ْأمست ّالذي    َُله َ
 

ُسهلها،: ََُّوغزة ُبصرى ُواألجرع َ َ  
 

 ًتركيبا ))الذي هو(( ر واخلب املبتدأ مع ّوكونت املوصول، صلة ))خلق(( فجملة
 ))يسبحون ٍفلك يف ٌّكل(( مجلة مع وصارت املوصول، صلة ))وسعوا(( ًمديدا،
  .ًرابطا مت ًتركيبا
  :ووظائفه المديد التركيب طبيعة - ٣

 النحوية، الوظائف من عدد فيه يكون أن املديد الرتكيب طبيعة تتطلب
 أن: ّبالتعدد هنا وأعين. حتديد بال ّيتعدد وبعضها معني، ٍّحد إىل ّيتعدد بعضها
 سواء واملرتابطة البسيطة اكيبوالرت اجلمل تتابع حيث ربط، وسيلة بغري يكون
 قول ذلك من. الرتكيب هذا يف وتتشابك وتتداخل امسية، أم فعلية أكانت
ْمن يصف  ّالنيب ِيؤخر َ َتلك((: صالته ُ ُصالة ِ ِاملنافق َ ِ

ُ
َجلس  َ ُيرقب َ ُ َصالة َ َ 

ِالعصر ْكانت إذا َّحىت َ َبني َ َقرين َ ِالشيطان َ ََفـنـقر َقام َّ ًأربـعا، ََ ُيذكر ال َ ُ  َّعز - َاهللا َ

                                                            
   من سورة األنبياء ٣٣اآلية ).1(
  . من سورة احلج٥١اآلية ).2(
  . من سورة فصلت٢٩اآلية ).3(
  .٩٥ديوان جمنون ليلى ص ).4(
  .٢٠١ديوان احلطيئة ص ).5(



  
٥٧٩   املصطفىسعد الدين.  أ– يةركيب البسيط واملديد يف العرب الت

َّوجل ))ًقليالّ إال فيها - َ
)١(.  

 من ًشيئا ّوتبني املديد، الرتكيب يف توجد اليت النحوية الوظائف ومن
 الذي احلدث مبعىن ترتبط وهذه املفعوالت،: قل أو املنصوبات ّتعدد طبيعته،
 وأفعال مفعولني، تطلب وأفعال ًواحدا، ًمفعوال تطلب أفعال فهناك يطلبها،
 كان حني عامر بن لعقبة  ّالنيب قول ذلك مثال مفعوالت، ثالثة إىل ىّتتعد
َأعلمك أال((: ناقته يقود ُ ِسورتني ِّ ََ ْمن ُ ِخري ِ ِسورتني َ ََ ))ُالنَّاس ِِما َََقـرأ ُ

 وقوله ،)٢(
ُاقتلوهم((: املشركني بعض دم أهدر وقد مكة فتح يوم ُوجدمتوهم ْوإن ُ ُُ ْ َ َمتـعلقني َ َِِّ َُ 

ِكعبةال ِبأستار ُعكرمة: َ ٍجهل، ِأيب ُبن ِ ُوعبد َ ٍَخطل، ُبن ِاهللا َ ُومقيس َ
ِ َ َصبابة، ُبن َ ُ 

ِسعد ُبن اهللا ُوعبد ِالسرح أيب ِبن َ ْ َّ((
ْقد: تعاىل قوله وحنو. )٣( ُيـعلم َ َْ ُالله َ َالمعوقني َّ َِِّ ُ ْ 

ْمنكم ُ َوالقائلني ِ ِِ َْ م َ ْإلخوا
ِِ
َ ْ َّهلم ِِ ُ َإليـنا َ َْ َيأتون ََوال ِ َلبأسا َُْ ًقليال َِّإال َْْ َِ)تعاىل وقوله ،)٤ :

ْوإذ َتأذن َِ َّ ْربكم ََ ُ ُْْشكرمت َِلئن َُّ َ ْألزيدنكم َ ُ َّ َ َِولئن َِ ُْْكفرمت َ َ َّإن َ ِعذايب ِ َ ٌلشديد َ ِ َ َ)وقول ،)٥ 
  : )٦(حزن بن بشامة
َلمن َّإنا

ٍمعشر ِ َ ْ ُأوائلهم َأفىن َ َِ  
 

ُقيل
ُاملحامونا َأين أال: ِالكماة ِ ُ

  
 

 شكرمت لئن(( ومجلة به مفعول نصب حمل يف ))إلينا هلم(( لةفجم
 حمل يف القسم وجواب والقسم للقسم املوطئة الالم من املؤلفة ))ألزيدنكم
 يف ))احملامونا أين(( مجلة وكذلك القول، معىن تضمن ٍلفعل به مفعول نصب

                                                            
  .٢٥٤: ١: ن النسائي، سن) 1(
  .٢٥٣: ١نفس املصدر، ) 2(
  .١٠٥: ٧املصدر نفسه، ) 3(
  .اب من سورة األحز١٨اآلية ).4(
  . من سورة إبراهيم٧اآلية ).5(
  .١٠٤: ١ريزي  شرح احلماسة للتب).6(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٨٠  )٣(اجلزء ) ٨١( ا

  .به مفعول نصب حمل
 ًإعرابيا ًموقعا وتأخذ ،املديد الرتكيب يف ّتتعدد أخرى حنوية وظائف وهناك

 يف أم ،ٍمنسوخ غري مرتابط امسي تركيب يف أكان سواء اخلرب ّتعدد: ومنها ًهاما،
 الرتكيب يف الرتابط إىل اخلرب تعدد ويؤدي. النواسخ أحد عليه دخل تركيب
 من بأكثر عنه خيرب فاملبتدأ. اإلعرابية والعالمة واملوقع الرتتيب خالل من املديد
 طبيعة ّمتيز اليت الوظائف ومن. كثرية ٍبأحكام عليه ُحيكم الواحد ءفالشي ٍخرب،

 وازجب اللغوي النظام يسمح حيث ))احلال((و ))النعت(( تعدد املديد الرتكيب
  .اخلرب تشبه فهي تعددها

 بنائه إحكام وإىل املديد، الرتكيب طول إىل النحوية الوظائف تعدد ويؤدي
 أشياء هناك مث إن .اإلسنادية وغري سنادية،اإل العالقات تشابك وإىل اللغوي،
 املوقع: وهي مالحمه، حتديد يف وتزيد املديد، الرتكيب طبيعة عن تكشف
 الوظيفة: هو اإلعرايب فاملوقع. اإلعرابية والعالمة اإلعرابية، واحلالة اإلعرايب،
 ريفالتص مباين وفيها اجلملة، بناء نظام هو الوظيفة هذه وحتديد املعينة النحوية
 القرائن ومباين والتعريف، والتذكري، والتأنيث والعدد، اجلنس على الدالة

 ّتشكل حنوية وظيفة وهي إعرايب، موقع فالفاعلية. )١(والرتبة كاإلسناد السباقية
 جيمعها ًبسيطا أو ًمرتابطا ًتركيبا ّتتعدد، حني األخرى، العناصر وبقية والفعل
  .املديد الرتكيب
 ٍموقع ّلكل ّإن إذ اإلعرايب، املوقع من تنبثق اليت فهي رابيةاإلع احلالة ّوأما
 ّأن كما الرفع هي ا اخلاصة اإلعرابية حالتها فالفاعلية إعرابية، حالة إعرايب

                                                            
  .١٥٦صأمحد قدور، .مبادئ اللسانيات، د) 1(



  
٥٨١   املصطفىسعد الدين.  أ– يةركيب البسيط واملديد يف العرب الت

ّاجلر اإلعرابية حالتها واإلضافة النصب، اإلعرابية حالتها املفعولية
 فاحلالة. )١(

 من طبيعته عن ويكشفان الرتكيب، ناءب يفسران جمتمعان اإلعرايب واملوقع اإلعرابية
 وقد اإلعرابية، احلالة دليل فهي اإلعرابية العالمة ّوأما. فيه القائمة العالقات خالل
 املعرب، اآلخر الصحيح االسم على تظهر فهي ّتقدر وقد اإلعرابية، العالمة تظهر
ِاملعتلني والفعل االسم يف ّوتقدر َْ ُ

.  
  :المديد التركيب خصائص - ٤

 اإلعرابية بالعالمة الفائقة العناية: فأمهها الرتكيب هذا خصائص ّأماو -١
 ًّمبيـنا  ّالنيب قول ذلك مثال. اإلعرايب املوقع ّوتعني اإلعرابية، احلالة ّتبني اليت
ٌعشرة((: الفطرة سنن َ َمن َ

َِالفطرة ِ
ُّقص: ِ ِالشارب، َ ِ ُّوقص َّ َ ُوغسل ِاألظفار، َ َ 

ِالرباجم، ِ ُوالسواك، ِية،ِّاللح ُوإعفاء َ ُونتف ُواالستنشاق، ِّ  ِالعانة، ُوحلق ِاإلبط، َ
ُوانتقاص ))واملضمضة ِاملاء، ِ

 معركة يف لسالحه مات صحايب عن وقوله ،)٢(
ًمقاتال ُكذبوا،((: عليه الصالة الصحابة بعض فهاب املشركني، ُ َ ًجاهدا َمات َ ِ 
ًجماهدا ِ ُفـله ُ ِمرتني ُُّأجره ََ َََ((

ْإذمرمي سورة ىلتعا قوله وحنو. )٣( َنادى ِ َنداء ََُّربه َ ِ 
ًِّخفيا، َقال َ ِّرب َ ِّإين َ َوهن ِ َ ُالعظم َ ْ َ ِّمين ْ َواشتـعل ِ َ َ ْ ُالرأس َ ًشيبا َّْ ْ َْومل َ ُأكن َ َبدعائك َ ِ َ ُ ِّرب ِ َ 
ًِّشقيا َ

  :)٥(العامري لبيد وقول ،)٤(

                                                            
  .٧٥بناء اجلملة، ص) 1(
وإعفاء .  برمجة، وهي عقد األصابعمجع: والرباجم. ١٢٧- ١٢٦: ٨سنن النسائي، ) 2(

  .ضاحه وانتمنهاألخذ : إرخاؤها وتركها، وانتقاص املاء: اللحية
. ن وقصت به دابته ُقتل بسالحه حي: أي: مات لسالحه. ٣٢: ٦املصدر نفسه ) 3(

ًوجاهدا جادا يف الب   .ألعدائهًمقاتال : ًوجماهدا. ِّر ً
  . من سورة مرمي٤- ٣اآليتان ).4(
  .٣٥ديوان لبيد ص ).5(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٨٢  )٣(اجلزء ) ٨١( ا

ُسئمت، ََولقد ْ َمن ِ
ِطوهلا،و ِاحلياة ِ ُ  

 

ِالناس هذا ِوسؤال َكيف: ّ ُلبيد؟ َ َِ  
 

 وغري اإلسنادية، العالقات ّتعدد املديد الرتكيب خصائص ومن -٢
ُيضحك((:  ّالنيب قول ذلك من. والرتكيبية والشرطية اإلسنادية َ ِرجلني إىلُ اهللا َ َُ َ 

ُيقتل ُ ُأحدمها َ َاآلخر، ُ ُكالمها َ ُيدخل ِ ُ َاجلنَّة، َ ُيقاتل َ
ِ ُفـيقتل، اهللا سبيل يف هذا ُ َ  َُّمث َُ

ُيـتوب ُفـيقاتل ِِالقاتل، علىُ اهللا َُ
ِ ُفـيستشهد َُ ِ َ ََ((

ُأحدكم َّإن أال((: وقوله ،)١(  َمات إذا َ
َعرض ِ ِعليه ُ ُمقعده َ ُ َ ِبالغداة َ ِّوالعشي، َ ْمن َكان ْفإن َ  النَّار ِأهل فمن ِالنَّار ِأهل ِ
ُيبعثه ّحىت ََ َّوجل َّعز - ُاهللا َ َيوم - َ ))القيامة َ

َقال: تعاىل قوله وحنو. )٢( َهي َ
ِ 

ِْراودتين َ َ ِنـفسي َعن َ ْ َوشهد َّ ِ َ ٌشاهد َ ِ ْمن َ َأهلها ِّ ِ ْ َكان ِإن َ ُقميصه َ ُ ِ َّقد َ  ٍُُقـبل ِمن ُ
ْفصدقت َ ََ َوهو َ ُ َمن َ

َالكاذبني، ِ ِِ ْوإن َ َكان َِ ُقميصه َ ُ ِ ْفكذبت ٍُُدبر ِمن َُّقد َ َ َ َ َوهو َ ُ  ِمن َ
َالصادقني ِ ِ َّ)٤(جرير وقول ،)٣(:  

َالقتلى ِزالت وما ُّمتج َ َدماءها َُ
ِ  

 

َبدجلة ِ   ُأشكل ََجلةِد ُماء َّحىت ِ
 

 ًمرتابطا، أو ًبسيطا ًفعليا ًمركبا فيكون ٍفعل أو ٍباسم ًمبدوءا يكون وأن -٣
 االستفهام حروف مثل احلروف، بعض عليه تتقدم وقد ًإسناديا، ًامسيا ًتركيبا أو
 - َاهللا ّإن((:  ّالنيب قول ذلك من. بالفعل املشبهة أو التنبيه، أو العرض أو
ْحدثت َّعما َِّألميت ََجاوزَ - عاىلت َ َأنفسها ِِبه ّ ْتكلم َْمل ما ُ َّ َ ْتعمل أو َ َ ))ِِبه َ

)٥(، 
َيشرتطون ٍأقوام ُبال ما((: وقوله ُ َِ ًشروطا َ ُ ْليست ُ َ َّوجل َّزَ ع- ِاهللا ِكتاب ِيف َ َ  - 

َقولونَيـ ُ ْأعتق: ُ ًفالنا، ِ ُوالوالء ُ ُكتاب ِيل، َ َّوجل َّزَ ع- ِاهللا ِ ُوشرط ُّحق، - َ  ِاهللا َ
                                                            

  .٣٩: ٦سنن النسائي، ) 1(
  .١٠٧: ٤املصدر نفسه، ) 2(
  . يوسف من سورة٢٧ -٢٦اآليتان ).3(
  .٥٣٤: ٣، واخلزانة ١٤٣ديوان جرير ص ).4(
  .١٥٧: ٦نفس املصدر، ) 5(



  
٥٨٣   املصطفىسعد الدين.  أ– يةركيب البسيط واملديد يف العرب الت

ُأوثق، ُّوكل َ َليس ٍشرط ُ ِكتاب ِيف َ ))باطل فهو اهللا ِ
ُجزاء ّإمنا((: وقوله ،)١( ِالسلف َ َ ّ 

ُاحلمد ))ُواألداء َ
َوإذا: تعاىل قوله وحنو ،)٢( َقيل َِ

ْتـفسدوا َال َُْهلم ِ ُ ِ ْ ِاألرض ِيف ُ ْقالوا َْ ُ َ 
ُحنن ََِّإمنا َمصلحون َْ ُ ِ ْ ُ)٣(.   

  :)٤(األخطل وقول
ْمن َّإن ِيدخل َ َالكنيسة َ   ًيوما ِ

 

َيلق   َوظباء ًجآذرا فيها َ
 

  :)٥(ناشب بن سعد وقول
ْألقت ُاحلرب ما إذا َّوإنا، َقناعها َ ِ  

 

ا، ُجيفوها ن حي ِ   ُألبرار َُبـنوها، َ
 

 استفهام، أو بنفي مسبوقة نكرة املديد الرتكيب صدر يكون أن وجيوز -٤
 من. االبتداء بالم ًمقرونا أو واالستفهام الشرط أمساء من ونيك أن جيوز كما
َُجمادلة ما((:  ّالنيب قول ذلك ُأحدكم ُ َيكون ِّاحلق ِيف ِ ُ ًجمادلة َّبأشد ُّالدنيا ِيف َُله َ ُ 
م َاملؤمنني من َِِّلر

م يف ِ َالذين ِِإخوا
ِ ُأدخلوا ّ َالنار، ِ َيـقولون:قال ّ ُ ُ  إخواننا ََّربنا،: َ

َيصلون ُكانوا َُّ َمعنا، ُ َويصومون َ ُ َمعنا، َُ َوحيجون َ َمعنا ُّ ُفأدخلتـهم َ َْ ))َالنَّار َ
: وقوله ،)٦(

ًنـهرا َّأن َلو ُْأرأيـتم(( َ ِبباب َ ُأحدكم ِ ُيـغتسل ِ
ِ َْ ُمنه َ ٍيوم َّكل ِ َمخس َ ٍمرات، َ

ْهل ّ َيبقى َ َ 
ٌشيء، ََِِدرنه ِمن َفكذلك َ ُمثل ِ ِالصلوات ََ ِاخلمس ّ ))َاخلطايا َّنِِ ُاهللا ميحو َ

)٧(، 
ْمن((: وقوله َشاب َ ْكانت ِاهللا، ِسبيل ِيف ِاإلسالم، ِيف ًشيبة َ ًنورا َُله َ َيوم ُ َ 

                                                            
  .١٦٥: ٦املصدر نفسه، ) 1(
  .٣١٤: ٧نفس املصدر، ) 2(
   من سورة البقرة١١اآلية ).3(
  .٢١٩: ١، واخلزانة ٣٦املغين ص ).4(
  .٦٦٩شرح احلماسة للمرزوقي ص ).5(
  .١١٢: ٨شرح احلماسة للمرزوقي،  )6(
  .٢٣١: ١ملصدر، نفس ا) 7(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٨٤  )٣(اجلزء ) ٨١( ا

))ِالقيامة
َويـوم: تعاىل قوله وحنو ،)١( ْ َ ُتـقوم َ ُ ُالساعة َ َ ُيـقسم َّ

ِ َالمجرمون ُْ ُِ ْ ُ  َُِلبثوا َما ْ
َغيـر ٍَساعة َْ َكذلك َ ِ َ ُكانوا َ َيـؤفكون َ ُ َ ُْ

)٢(، اىلتع وقوله :ِوالقرآن ُْ ْ ِاحلكيم، َ ِ َإنك َْ َِّ 
َلمن ِ َالمرسلني َ ِ َ ْ ُ ْ)٤(ر زهي وقول ،)٣(:  

َلعمرك ُ ُواخلطوب – ََ ُ ٌمغريات ُ ِّ ُ  
 

ِطول ويف ِاملعاشرة ُ ِالتقايل َ َّ  
 

  :الخالصة
 أسس يكونان اللذين والكالم اجلملة بني الفرق ّبينت املقالة هذه ّأن رأينا وهكذا

 أجزائه بني تربط اليت العالقات عن النقاب وكشفت ه،وبنائ املديد الرتكيب
ا،  التفريعات يف ّفصلت كما والشرطية، اإلسنادية، وغري اإلسنادية فمنها ومسميا

  .املديد الرتكيب ألجزاء ّاملكونة
 النحوية والوظائف ومفهومه ًاصطالحا املديد الرتكيب عن ّحتدثت وكذلك

 على وامتداده وصفاته الرتكيب خصائص تّوبين ويشغلها، يؤديها اليت الكثرية
 القرآنمستشهدة ب ذلك درست وقد الفصيحة، العربية النصوص من مساحة
 ّمبينة تطبيقية دراسة ))النسائي سنن(( يف احلديثية والشواهد العرب وكالم الكرمي
  .وقيمته أمهيته

  والمراجع المصادر
  .األول العربية اللغة مصدر الكرمي رآن الق- ١
 الطبعة القاهرة، املصرية، األجنلو مكتبة العربية، اللغة أسرار من: إبراهيم.د س، أني- ٢

                                                            
  .٢٧: ٦املصدر نفسه، ) 1(
  . من سورة الروم٥٥اآلية ).2(
  . من سورة يس٣- ٢اآليتان ).3(
  .١٦١ر ص  ديوان زهي).4(



  
٥٨٥   املصطفىسعد الدين.  أ– يةركيب البسيط واملديد يف العرب الت

  .م١٩٦٦ الثالثة،
 الدار سلمى، أيب بن زهري ديوان شرح): ٢٩١ت (ثعلب العباس أبو حيىي، بن د - ٣

  .م١٩٤٤-  ه١٣٦٣ مصورة، نسخة القاهرة، والنشر، للطباعة القومية
 املطبعة التوضيح، على التصريح شرح(:  ه٩١١ نةس ولد (اهللا عبد بن خالد زهري، - ٤

  . ه١٣٠٥ املصرية، البهية
 الكافية، على الرضي شرح(:  ه٦٨٨ت (احلسن بن حممد الدين رضي سرتاباذي، - ٥

  .م١٩٧٣ ليبيا، بنغازي، جامعة عمر، حسن يوسف: وتعليق تصحيح
  ): ٧٦١ت (اهللا عبد بن حممد هشام ابن نصاري، األ- ٦

: راجعه اهللا، محد علي وحممد املبارك مازن.د: حتقيق األعاريب، كتب عن اللبيب مغين
  . م١٩٧٢ الثالثة، الطبعة دمشق، األفغاين، سعيد

 ر، كثي ابن دار املبارك، مازن. د حتقيق الشرطية، مبن املتعلقة املرضية املباحث رسالة
  .م١٩٨٧ -  ه ١٤٠٨ األوىل، الطبعة دمشق،

: حتقيق األمشوين، شرح): ٩٢٩ت (حممد بن علي حلسنا أبو الدين نور األمشوين، - ٧
  .ت.د القاهرة، احلليب، البايب احلميد، عبد الدين حميي حممد

: حتقيق اإلعجاز، دالئل): ٤٧١ت (حممد بن بكر أبو القاهر عبد اجلرجاين، - ٨
  .م١٩٨٣ دمشق، األوىل، الطبعة قتيبة، دار ّالداية، فايز.ود الداية رضوان حممد.د

  .م١٩٧٢ دمشق، حيدر، علي وتقدمي حتقيق واجلمل،
 جامعة منشورات اهلجريني، والثالث الثاين القرنني يف اجلملة نظام: مصطفى.د جطل، - ٩

  .م١٩٨١ حلب،
 دار النجار، علي حممد حتقيق اخلصائص،): ٣٩٢ت (عثمان الفتح أبو جين، ابن -١٠

  .م١٩٥٢ ة،الثاني الطبعة القاهرة، بريوت، اهلدى، ودار املصرية الكتب
 بريوت، العربية، النهضة ومكتبة الكتب، عامل املؤمن، حامد: حتقيق العربية، يف واللمع

  .م١٩٨٥
-  ه١٤٠٧ التاسعة، الطبعة القاهرة، املعارف، دار الوايف، النحو: عباس حسن، - ١١

  .م١٩٨٧



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٨٦  )٣(اجلزء ) ٨١( ا

 القاهرة، للكتاب، املصرية اهليئة ومبناها، معناها العربية اللغة: متام حسان، -١٢
  .م١٩٧٣

 القاهرة، املعارف، دار إبراهيم، الفضل أبو حممد حتقيق القيس، امرئ ديوان -١٣
  .م١٩٦٤-  ه١٣٨٤

  .م١٩٦٠ روت، بي صادر، دار طبعة ،( ه١١٠ت (اخلطفي عطية بن جرير: جرير ديوان - ١٤
 ّنصار، ن حسي. د حتقيق، ،( ه٨٢ت (العذري معمر بن مجيل بثينة، مجيل ديوان -١٥

  .م١٩٦٧ القاهرة،
 والسجستاين، والسكري السكيت ابن شرح ،( ه٣٠ت (أوس بن جرول: احلطيئة ديوان - ١٦

  .م١٩٥٨ -  ه١٣٧٨ القاهرة، ي، احللب البايب مصطفى طه، ن أمي نعمان: حتقيق
  .م١٩٧٠ حلب، الشنتمري، األعلم صنعة سلمى، أيب بن ر زهي ديوان -١٧
  .م١٩٦١ -  ه١٣٨١ روت، بي صادر دار ،)م٥٦٤ت (البكري العبد بن طرفة ديوان - ١٨
 أمحد الستار عبد حتقيق ،( ه٦٨ت (العامري امللوح بن قيس: ليلى جمنون ديوان -١٩

  .ت.د القاهرة، للطباعة، مصر دار ّفراج،
 اجليل، دار العربية، علم يف املفصل): ٥٣٨ت (عمر بن حممود اهللا جار الزخمشري، -٢٠

  .ت.د بريوت، الثانية، الطبعة
 عبد: حتقيق الكتاب،): ١٨٠ت (قنرب بن عثمان بن عمرو بشر أبو يه،سيبو -٢١

  .م١٩٩١-  ه١٤١١ األوىل، الطبعة بريوت، اجليل، دار هارون، السالم
 العربية، علم يف اجلوامع مجع شرح اهلوامع مهع): ٩١١ت (الرمحن عبد الدين جالل السيوطي، - ٢٢

  .  ه١٣٢٧ األوىل، الطبعة مصر، عادة،الس مطبعة النعساين، الدين بدر حممد بتصحيحه ُعين
 عبد: حتقيق النحو، يف األصول): ٣١٦ت (سهل بن بكرحممد أبو ّالسراج، ابن -٢٣

  .م١٩٩٩-  ه١٤٢٠ بريوت، الرابعة، الطبعة الرسالة، مؤسسة الفتلي، احلسني
 الفكر، دار املخصص،): ٤٥٦ت (إمساعيل بن علي احلسن أبو سيده، ابن -٢٤

  .م١٩٧٨ بريوت،
 فخر. د حتقيق ،( ه٥٠٢ت (اخلطيب علي بن حيىي صنعة: املفضل اختيارات شرح - ٢٥

  .م١٩٧٥ العربية، اللغة جممع طبعة. قباوة الدين



  
٥٨٧   املصطفىسعد الدين.  أ– يةركيب البسيط واملديد يف العرب الت

 حميي حممد حتقيق ،( ه٥٠٢ت (اخلطيب علي بن حيىي ريزي، التب: احلماسة شرح -٢٦
  .م١٩٥٨ القاهرة، التجارية، املطبعة احلميد، عبد الدين

 عبد حتقيق ،( ه٤٢١ت (احلسن بن ّحممد بن أمحد املرزوقي، :احلماسة شرح -٢٧
  .م١٩٦٧ القاهرة، هارون، السالم

 املعارف، دار منشأة لغوية، حنوية دراسة العربية اجلملة: إبراهيم حممد.د عبادة، -٢٨
  .م١٩٨٤- ه١٤٠٤ اإلسكندرية،

 وبريوت، رةالقاه الشروق، دار العربية، اجلملة بناء: محاسة حممد اللطيف، عبد -٢٩
  .م١٩٩٦-  ه١٤١٦ األوىل، الطبعة

 دار طليمات، غازي. د حتقيق واإلعراب البناء علل يف اللباب: البقاء أبو ري، العكب - ٣٠
  .م١٩٩٥ -  ه١٤١٦ األوىل، الطبعة دمشق، الفكر، دار روت، بي املعاصر، الفكر

 األوىل، الطبعة ،العصرية املكتبة صيدا، العربية، الدروس جامع: مصطفى الغالييين، -٣١
  .م٢٠٠٣-  ه١٤٢٣

 العضدي، اإليضاح): ٣٧٧ت (الغفار عبد بن أمحد بن احلسن علي، أبو الفارسي، - ٣٢
  .م١٩٦٩-  ه١٣٨٩ األوىل، الطبعة الرياض، فرهود، شاذيل حسن: حتقيق

 األوىل، الطبعة دمشق، الفكر، دار اللسانيات، مبادئ: حممد أمحد.د قدور، -٣٣
  .م١٩٩٦-  ه١٤١٦

 حتقيق املقاصد، وتكميل الفوائد تسهيل): ٦٧٢ت (اهللا عبد بن حممد مالك، ابن -٣٤
  .م١٩٦٧-   ه١٣٨٧ القاهرة، العربية، املكتبة بركات، كامل حممد

 اخلالق عبد حممد: حتقيق املقتضب،): ٢٨٥ت (يزيد بن حممد العباس، أبو ّاملربد -٣٥
  .م١٩٦٣ بريوت، الكتب، عامل عضيمة،
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 شرح ))النسائي سنن((): ٣٠٣ (علي بن شعيب بن أمحد الرمحن عبد أبو ّالنسائي، -٣٦

  .م١٩٨٧-  ه١٤٠٧ احلديث، دار القاهرة، السندي، وحاشية السيوطي

  


