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  معامل اجلملة النحوية
  )ه٣١٦ت (عند أيب بكر بن السراج 

  
  )∗(عبداحلليم عبداهللا. أ

  :مقدمة
يعد ابن السراج من أكثر النحاة املتقدمني نضجا يف حديثه عن اجلملة، إذ  

مجلة من فعل : ووصفها باملفيدة، وجعلها يف ضربني) ١( مصطلح اجلملةلمعاست
على ضربني إما فعل ) ٢(اجلمل املفيدة«:  فقال.وفاعل، ومجلة من مبتدأ وخرب

لكنه أومأ إمياءة . فعلية وامسية: فاجلمل املفيدة نوعان، )٣(» وإما مبتدأ وخرب،وفاعل

                                                           
  .باحث يف النحو والصرف يف جامعة البعث حبمص )∗(
: ٣قرآن، الفراء، طمعاين ال: ينظر.  مصطلح اجلملةلمع أول من استه٢٠٧يعد الفراء ) ١(

ا ملا ذهب إليه  خالف٣٨٨ًو٣٣٣و١٩٥: ٢ و١٦ و١٣: ١م ١٩٨٣بريوت عامل الكتب
مدخل إىل دراسة اجلملة العربية، : ينظر.  املصطلحلمعبعضهم من أن املربد أول من است

 .١٩م، ص١٩٨٨ بريوت ١حممود أمحد حنلة، ط
ملة ما احتوت على اإلسناد األصلي سواء أكان اجلمل املفيدة يف عرف النحاة هي الكالم، ألن اجل) ٢(

من مصطلح اجلملة مقصود ا لذاته أم ال، أما الكالم فهو اجلمل املفيدة، فمصطلح الكالم أخص
شرح الكافية يف النحو، : ينظر. ، وشرطها اإلسناد فقطشرطه اإلفادة واالستقالل والداللةإذ 

  .٣٣: ١. م١٩٧٨ جامعة قار يونس بنغازي،: األستراباذي، حتقيق يوسف حسن عمر، ط
مؤسسة الرسالة بريوت :١عبد احلسني الفتلي، ط:  األصول يف النحو، ابن السراج، تح)٣(

 .٦٤: ١. م١٩٨٥



  )٣(اجلزء ) ٨٥( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٨٥٠

 اعلم«: قال. يف موضع آخر إىل أن اجلملة أربعة أنواع، وذلك عند حديثه عن مجلة الصلة
 واملبتدأ، بالفعل، :أشياء ربعةبأ توصل وهي ،)٤(تام بكالم إال صلتها تتم ال) الذي(أن 

 فاملوصول ال تتم صلته إال بكالم تام، والالفت ،)٥(»وجوابه بشرطه واجلزاء والظرف،
ا تاما لالنتباه تسميته هذه اجلمل اليت تقع صلة كالمكما استقر يف عرف النحاة -ا مع أ 

د تكون هذه اإلشارة  مجل قامت على إسناد أصلي ومل يكن مقصوداً لذاته، وق-املتأخرين 
٧(امسية وفعلية وظرفية وشرطية: )٦(ا للقول بأنواع اجلملة األربعةإرهاص(.  

قسم ال حمل له :  قسمان- لدى ابن السراج من حيث اإلعراب -واجلملة 
 ضرب ال موضع :اعلم أن اجلمل على ضربني«: فقال. من اإلعراب، وقسم له حمل

هذا التقسيم أن ابن السراج جعل اجلمل ويالحظ يف ، ) ٨(» وضرب له موضع،له
نوعني، وبدأ باجلمل اليت ال حمل هلا من اإلعراب، وهذا يبني بوضوح نظرته إىل 

                                                           
 إطالق مصطلح الكالم على مجلة صلة املوصول ال جيوز، ورمبا كان من قبيل التجوز الذي )٤(

 .لنحاة املتقدمنييعرب عن عدم الفصل بني مصطلحي اجلملة والكالم لدى ا
 .٢٦٦: ٢ األصول)٥(
مفرد ومجلة، هذا تقسيم اجلمهور، وذهب ابن : اخلرب: (حيان يف حديثه عن اخلربقال أبو  )٦(

السراج إىل أن الظرف وارور قسم برأسه، وليسا من قبيل املفرد، وال من قبيل اجلملة، 
: ١ حتقيق رجب عثمان، طب، أبو حيان،رارتشاف الض) وزعم أبو علي أنه مذهب حسن

وهذا القول يدلنا على تأثر الفارسي بابن . ١١١٠، صم١٩٩٨ مكتبة اخلاجني القاهرة
ا لقول أيب علي بوجود أربعة أنواع للجملةالسراج، وأن قول أيب بكر شكل إرهاص. 

وشرطية، ونسب هذه القسمة امسية وفعلية وظرفية : ملة أربعة ذكر ابن يعيش أن أنواع اجل)٧(
 ٨٨: ١. بع املنريية القاهرةاملطا: شرح املفصل، ابن يعيش، ط: ينظر. إىل الفارسي

دار التأليف، : ١حسن شاذيل، ط: اإليضاح العضدي، الفارسي، تح: ينظر و٨٩و
 . ويبدو أن الفارسي مسبوق إىل هذه  القسمة٤٣: ١. م١٩٦٩مصر

 .٦٢: ٢ األصول )٨(



  عبد احلليم عبد اهللا.  أ-معامل اجلملة النحوية 
  

٨٥١

إعراب اجلمل، الذي هو فرع على إعراب املفرد، وأن األصل يف إعراا عدم 
ا بالقول مبحلية بعض اجلمل فهو من النحاة احمللية، وابن السراج وإن كان مسبوقً

  .واد الذين قالوا بعدم حملية بعض اجلملالر
   اجلمل اليت ال حمل هلا: أوالً

 إن مصطلح مجلة ال حمل هلا من اإلعراب مساوٍ يف الغالب ملا يسميه احملدثون 
فاإلعراب أصل يف املفرد، ال اجلملة، ، )٩(مجلة مستقلة، أو الوحدة الداللية الكربى

صل يف اجلمل أال يكون هلا حمل من إذ ال يظهر اإلعراب عليها، وإذا كان األ
اإلعراب، فإن الداعي للقول بإعراا اجلملُ اليت هلا حمل؛ ألا وقعت موقع املفرد، 

  .)١٠(وقامت مقامه، فأعربت إعرابه
  اجلملة االبتدائية - ١

ملّا قسم ابن السراج اجلمل قسمني بدأ بالقسم الذي ال حمل له من اإلعراب، 
. ومل تقع موقع املفرد ،)١١( ائية؛ ألن األصل يف اجلمل عدم احملليةفبدأ باجلملة االبتد

                                                           
ليت ال حمل هلا متثّل الوحدة الداللية الكربى لتحليل رأى صاحب املنوال النحوي أن اجلمل ا) ٩(

: املنوال النحوي: ينظر. النصوص، أو اجلمل املستقلة، ما عدا مجليت الصلة وجواب الشرط
 .١٥٧، صم١٩٩٨تونس : ١قراءة لسانية جديدة، عز الدين اذوب، ط

: ٥الدين قباوة، ط وإعراب اجلمل وأشباه اجلمل، فخر ٢٤: ٢األشباه والنظائر :  ينظر)١٠(
 .٣٦ص. م١٩٨٩دار القلم العريب حلب 

سبِق ابن السراج  إىل القول مبحلية اجلملة اليت هلا حمل من اإلعراب، فقد صرح سيبويه ) ١١(
بأن موضع ) ومن يضلل اهللا فال هادي له ويذرهم يف طغيام يعمهون: (يف قوله تعاىل

دار اجليل : ١عبدالسالم هارون، ط: ، تحالكتاب، سيبويه: ينظر. اجلزم) فال هادي له(
 وصرح الفراء ٨٨-٨٧ ومعامل التفكري يف اجلملة عند سيبويه ص٩١ -٩٠: ٣. بريوت

 ٣٨٨ و٣٣٣ و١٩٥: ٢معاين القرآن : ينظر. جبمل حملها الرفع وأخرى حملها النصب
 من لكن ابن السراج مل يسبق إىل القول والتصريح بعدم حملية اجلمل اليت ال حمل هلا

ها فال تفأما اجلملة اليت ال موضع هلا فكل مجلة ابتدأْ: (آنفًابقوله الوارد . اإلعراب
أصل اجلملة أال يكون هلا موضع من اإلعراب، ألن ما (وذكر أبو حيان أن ). موضع هلا

له حمل منها إمنا هو لوقوعه موقع املفرد، واألصل يف اجلملة أن تكون مستقلة التقدر 
 .١٦١٧ف الضرب، صارتشا) مبفرد
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٨٥٢

 تكسر يف كل موضع يصلح أن يقع فيه الفعل )إنّ(ألف «:قال ابن السراج
 ألا ؛وإن وقعت يف موضع ال يصلح أن يقع فيه إال أحدمها مل جيز، ا مجيعواالبتداء

ال ) إن( واجلملة اليت بعد ، وخرب وتلك اجلملة مبتدأ، على مجلة داخالًإمنا تشبه فعالً
 : أال ترى أنك تقول.موضع هلا من اإلعراب بعامل يعمل فيها من فعل وال حرف

 ، عمرو منطلق: فتقول، فهذا موضع يصلح أن يبتدأ الكالم فيه،ا منطلق عمرإنَّ
 وهذه اجلملة ال موضع هلا ، انطلق عمرو: فتقولاملبتدأ،ويصلح أن يقع الفعل موقع 

 وال يعمل ،املكسورة تكون مبتدأة) إن(و  ألا غري مبنية على شيء ؛عرابمن اإل
فهي . )١٢(» وتدخل الالم يف خربها، وهي كالم تام مع ما بعدها،فيها ما قبلها

) غري مبنية على شيء(مجلة معراة عن العوامل اللفظية واملعنوية السابقة هلا، ألا 
فلم يصأن تقع موقع املفردح .  

ه فعالً وصف به لموإمنا استع) االبتدائية( مبصطلح صرح ابن السراجومل ي
إذ . فيما بعد) اجلملة االبتدائية( رسخ مصطلح ملة، ويلوح لنا أن هذا االستعمالاجل

 حنو قولك ،فأما اجلملة اليت ال موضع هلا فكل مجلة ابتدأا فال موضع هلا«:قال

حيث وصف ابن  ،)١٣(» موضع هلاذه ال فه،و عندك وعمر، يف الدار زيد:امبتدئً
السراج اجلملة االبتدائية بالفعل ، ومل يصرح بعدم حمليتها يف إعراب اجلمل، ألا 

  .معراة عن عوامل النحوية
  اجلملة االعتراضية -٢

 إلفادة الكالم تقوية  متالزمنيبني شيئنيهي اجلملة اليت تعترض اجلملة الثانية 
وتسديدا )تنفيسالوحريف  ولن الفاء(جبواز  وتتميز ،)١٤(اا أو حتسينطلبية وكو 

                                                           
 . ٢٦٥و٢٦٤: ١:  وينظر٢٦٢: ١ األصول)١٢(
 .٦٢: ٢ األصول)١٣(
 .٥٠٦ص . دار الفكر: مازن املبارك ورفيقه، ط: اللبيب، ابن هشام األنصاري، تح مغين: ينظر) ١٤(
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٨٥٣

  .)١٥( هلا حمل فال مثَ ومن ،مقامها مفرد قيام وعدم
فعله كـ ق ابن السراج  إىل اجلملة االعتراضية، ودلّ عليها باملصدر أو وتطر

باب :  دون قرنه باجلملة، وأفرد لالعتراض بابا مساه)١٦()اعترض وتعترض، واعتراض(

 –  أشهد باهللا-  زيد: وذلك حنو قولك،االعتراضاتباب «: قال فيه. اضاتاالعتر
منطلق،وجلَّ وعلى ذلك يتأول قوله عز : اتحاللُوا الصمعوا ونآم ينا ال - إِنَّ الَّذإِن 

  ]٣١-٣٠:الكهف[أُولَئك لَهم جنات عدن  - نضيع أَجر من أَحسن عمالً

  .)١٧(» اعتراضإِنا ال نضيع أَجر من أَحسن عمالً و، هو اخلرب)أولئك(ـف
ما أو ا أو شرطًوأشار إىل أن االعتراض يقع بني العامل واملعمول، ويكون قَس

يعترض مما بشيٍء املعطوف وبني هانيوحروف العطف ال يفرق ب«: فقال .)١٨ (اظن 
 والشروط، والشكوك، اَألميان، :ا يعترض اليت ألشياءوا فيه، واملعمول العامل بني
 الوقوف جيوز وقد بأنفسها، وتقوم تنفصل، ألا) وال وأو، مث،(يف  ذلك جيوز وقد

 للعطف اليت) ال(و؛  عمرو- أظن-  عمرو، ومث- واهللا -مث  زيد قام :فتقول عليها،

  .)١٩(»الدعاء عليه غلب قد ألنه املاضي، تلي أن يصح
ى ابن السراج أن االعتراض يأيت يف الكالم إلفادة توكيد وقوعه أو توكيد وير

  :(٢٠)ومنه قول الشاعر« :قال. دفعه
                                                           

أمحد مشس الدين، :  ومهع  اهلوامع، السيوطي، تح١٦١٦ارتشاف الضرب، ص: ينظر) ١٥(
 .٣٢٧: ٢. م١٩٩٨وت دار الكتب العلمية بري: ١ط

 .٢٦١و١٩٨ و٦٠: ٢ و ٤٢٢ و١٩٤ و ٩٢: ١األصول:   ينظر)١٦(
 .٢٦١: ٢األصول) ١٧(
 .٢٦ و ١٩٨: ٢األصول : ينظر) ١٨(
 .  ٦٠: ٢األصول) ١٩(
   .٣٨٠: ١الكتاب: ينظر. البيت لألحوص ميدح به عمربن عبد العزيز، والشاهد من أبيات سيبويه) ٢٠(



  )٣(اجلزء ) ٨٥( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٨٥٤

ي ألَ إنمنحك الص دـ  ود ين وإن 
  

 قَسما إليك مع الصدود َألميلُ    
  

ا للشيء  إمنا يكون توكيد،ا ومجلة هذا الذي جييء معترض،اعتراض) اقسم(قوله 

فجملة الفعل احملذوف وفاعله اليت دل  ،)٢١(»زلة الصفة يف الفائدةـنه مبن أل،و لدفعهأ
 .وخربها لتوكيد الكالممجلة اعتراضية بني إن ) اقسم(عليها املصدر 

 اجلملة التفسريية - ٣
الكاشفة حلقيقة ما تليه مما يفتقر إىل  التفسريية هي اجلملة الفضلةاجلملة 

فاحلذف الذي يفسره ذكر  ،)٢٢(  هلا عند مجهور النحاةالكشف، وهي مجلة ال حمل
الحق، تفسره مجلة تفسريية، على أنَّ ابن السراج مل يصف اجلملة بالتفسريية، وإمنا 

:  قال.)٢٣( )التفسري، أو تفسريه، أو تفسره، أو يفسره(جاء بالفعل أو املصدر 

 هذا فعل على ارتفع كذا، إمنا يكن يأتك زيد إنْ: الشعر يف قالوا وإذا«

ا، ألن الشرط ال الشرطية االسم كان الفعل حمذوفً) إنْ(فإذا باشرت ، )٢٤(»تفسريه
: يكون إال بالفعل، والفعل املذكور دليل على الفعل احملذوف وتفسري له، وإن قلت

٢٥(»يفسره، أمكنين يليها فعالً تضمر أنك« فعلت، يعين فالن من أمكنين اُهللا إن(،  

                                                           
 .٢٦١: ٢ األصول)٢١(
 علي ومن وافقه إىل أن اجلملة التفسريية حسب ما تفسره، فإن فسرت ما له حمل كان ذهب أبو )٢٢(

 ونسب ابن ١٦١٧ارتشاف الضرب، : ينظر. هلا حمل، وإن فسرت ما ال حمل له مل يكن هلا حمل
 وخزانة األدب، لعبد ٤٥٠مغين اللبيب ص: هشام والبغدادي هذا االجتاه إىل الشلوبني، ينظر

 .٤٠: ٩. م١٩٩٧مكتبة اخلاجني : ٤عبد السالم هارون ط: تح. ديالقادر البغدا
  .٢٥٣ و٢٤٤ و٢٣٠ و٢٢٢ و٢٠٨و١٩٥ و١٨٩: ٢  و٤٢٥ و٣٢٣ و١١٤: ١األصول )٢٣(
 .٢٣٣: ٢ األصول)٢٤(
 .١٩٥: ٢األصول ) ٢٥(
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٨٥٥

: قال ابن السراج. التفسريية اليت مبعىن أي) أن(عد  التفسريية بوتقع اجلملة

 ]٦: ص[وانطَلَق الْمُأل منهم أَن امشوا :قوله فنحو) أي (مبعىن اليت) أنْ (وأما«
 أي على فهي ]١٧: املائدة[ ما أَمرتنِي بِه أَن اعبدوا اللَّهما قُلْت لَهم إِالَّ :ومثله

  .)٢٦( »تفسري ألا الكالم استغناء بعد إال جتيء ال أَنْ مبعىن ليتوا

  :)٢٧ (الشاعر قول«وتقع اجلملة التفسريية أيضاً يف باب االشتغال كما يف 
 رحلَه فيخفِّ كَي الصحيفَةَ أَلْقَى

  

ادـى  والزـ  حت   ألقاهـا  هنعلَ
  

 يكون أن فوجه :انوجه فيه والنصب ،والنصب والرفع اخلفض :فيه فلك
ألقاها ويكون) ألقى( فيه عمل ما على اومعطوفً بـ ألقى امنصوب والوجه ،اتوكيد 

على الوجه ) ألقاها(فتكون مجلة  ،)٢٨(»)ألقاها( يفسره مضمر بفعل تنصبه أن الثاين
أن ابن السراج مل - فيما سبق -ا الثاين من رواية النصب تفسريية، ويظهر واضح  

  .لية اجلملة التفسرييةيصرح بعدم حم
      مجلة جواب القسم - ٤

، وقد ذكر ابن )٢٩(مجلة جواب القسم من اجلمل اليت ال حمل هلا من اإلعراب
                                                           

 .٢٣٧:  ١ وينظر٢٠٨:  ٢األصول) ٢٦(
 قصة املتلمس وطرفة ينسب البيت إىل املتلمس وإىل أيب مروان النحوي، وفيه إشارة إىل) ٢٧(

 .٤٢٥: ١األصول : ينظر. بن العبد
 .٤٢٥:  ١ األصول)٢٨(
: ذهب الصبان إىل أن مجلة جواب القسم  هلا حمل من اإلعراب، فهو عندما عرض هلذا املثال )٢٩(

أجاز أن يكون الفعل علم قد تعلق مبضمون مجلة اجلواب فقط، علمت واهللا إن زيد ،ا لقائم

وال يرد أن مجلة اجلواب ال حمل هلا «: دت مسد املفعولني، مث قالفتكون يف حمل نصب س

: طه عبد الرؤوف سعد، ط:  حاشية الصبان، تح»جلواز أن يكون هلا حمل باعتبار التعليق
 .٩٥ وإعراب اجلمل وأشباه اجلمل ص١٥٤: ١مهع  اهلوامع:  وينظر٣٠: ٢املكتبة التوفيقية 
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٨٥٦

عن تعليق أفعال الرجحان واليقني عن  عند حديثه )٣٠(السراج جواب القسم

وجوابات القسم االستفهام، ويل الظن حروف  وإذا«: قال ابن السراج. العمل
؟ علمت أزيد يف الدار أم عمرو: تقول،وعمل يف املوضع، اللفظ عمله يف لَطَب 

إ و،ا لقائموعلمت إن زيد٣١(» وأحسب ليقومن زيد،و أخوكخال لعمر( ،
نون التوكيد، ملقدر الذي دلت عليه الم القسم وجواب للقسم ا) ليقومن زيد(فـ

ل الذي لكن مجلة القسم املقدر واجلواب املذكور وقعا يف موضع نصب للفع
بفهم ابن  يوحي عمال، وهذا االست)وعمل يف املوضع، بطل يف اللفظ عمله(

  .السراج جلملة جواب القسم

مجلة جواب القسم تقترن بالالم ويؤكّد فعلها أملح ابن السراج أيضاً إىل أن و

 تقم إن :وتقول«: قال عند حديثه عن اجتماع الشرط والقسم. املضارع بالنون
 اهللا يعلم :قولك أعين يذكر مل ما زلةـمبن ويكون باليمني تعترض أزرك، اهللا يعلم
 ألزورنك، اهللا يعلم تقم إن :فقلت بالالم أتيت للقسم اجلواب جعلت وإن

 ويعلم ألزورنك اهللا فيعلم :تريد آلتينك، اهللا يعلم تقم إن :وكذلك الفاء وتضمر

ا ا بالالم مؤكدترنا للقسم لكان مقجواب) أزورك(فلو كان ، )٣٢(»آلتينك اهللا
د عن الالم كان اجلواب جوابا للشرط، بالنون، فلما خال الفعل من التوكيد وجتر

ففرق ابن السراج بني جواب الشرط وجواب القسم، لكنه مل يصرح بعدم حملية 
  . مجلة جواب القسم

                                                           
 ٤٣٥و٢٧٩ و٢٧٨ و٢٧٥ و٢٥٩ و ١٨١: ١ األصول: ينظر.  ذكره يف غري موضع)٣٠(

 .١٩٨و ١٩٢: ٢ و٤٥١و
 .١٨٢: ١ األصول )٣١(
 .١٩٨: ٢ األصول )٣٢(
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٨٥٧

  :مجلة جواب الشرط  - ٥

 )إنْ(«: فقال، )٣٣(صرح ابن السراج مبصطلح اجلزاء، وقصد به الشرط وجوابه
 إن : فقولك، وإن تقم أقم، إن تأتين آتك: وذلك قولك، أم اجلزاء:اخلفيفة ويقال هلا

، )٣٤(» وإال مل يتم الكالم، وال بد للشرط من جواب، وآتك جوابه،تأتين شرط
قال . ا واألخرى جوابافاجلزاء مكون من أداة تدخل على مجلتني فتجعل إحدامها شرطً

  .)٣٥(»اجواب واألخرى اشرطً اجلملتني إحدى جعلت )إنْ( دخلت فلما«: ابن السراج
ا، ألن افتقار مجلة الشرط مل يتمم باجلواب مل يكن كالم وأسلوب الشرط إذا 

 ا،صدر إال تكون ال للجزاء، إنْ اليت«و. إىل مجلة اجلواب كافتقار املبتدأ إىل اخلرب
 أحدمها يستغين ال كان إذ واخلرب، باملبتدأ مشبه فاجلزاء وجواب، شرط من بد وال

  .)٣٦(»باجلميع إال الكالم يتم وال اآلخر، عن
بالفعل أو ة مجلة جواب الشرط فال تكون إال وقد حدد ابن السراج طبيع

ويكون ، )٣٧(»ن على ضربني بالفعل ويكون بالفاءواجلواب يكو«: يقول. بالفاء
  . رنة بالفاء ميكن جزمه وإالّ فجملة اجلواب مقتجواب الشرط فعالً

ا بني حملي جواب الشرط اجلازم وجواب الشرط لكن ابن السراج مل يذكر فرقً

                                                           

 بأربعة توصل تام، وهي بكالم إال صلتها تتم ال) الذي(أن  اعلم«: يقول ابن السراج) ٣٣(

: ٢ وينظر ٢٦٦: ٢ األصول»ه وجوابهبشرط واجلزاء والظرف واملبتدأ بالفعل أشياء
 .٤٦١: ٣ و٣٤٥ و١٩٤ و١٦٦ و١٦٥ و١٦١ و١٦٠

 .١٥٨: ٢ األصول)٣٤(
 .٤٣: ١نفسه )٣٥(
 .٢٣٦: ٢ نفسه )٣٦(
 . ١٥٨: ٢نفسه  )٣٧(
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٨٥٨

 جواب أخرى، ومثاله على) لو(، و تارةً)إنْ(غري اجلازم، ورمبا مثّل يف باب الشرط بـ 
فقد ذكر أا جازمة شرطها، جازمة جواا ) إن(الشرط  اجلازم يف حديثه عن جواب 

 حىت اجلس: وتقول«: قال. ا ذلك إىل حمل اجلواب إن مل جيزم لفظًا، لكنه مل يتعدلفظً
 ألن )حىت( على) تجبنا (تنصب أن جيوز وال كله، جزم جتبنا، فتسمعه شيئاً يقلْ إنْ

  .)٣٨(»اللفظ يف جمزوماً جوابه يكون أن من بد فال اللفظ، يف جمزوم تفعلْ، إن : قولك
 جواب الشرط لدى ابن السراج، لكنه مل هذه أهم اإلشارات اليت تتعلق جبملة

يصرح أن مجلة جواب الشرط غري اجلازم أو مجلة جواب الشرط اجلازم غري املقترنة 
 .بالفاء ال حمل هلا من اإلعراب

  مجلة الصلة - ٦
مجلة الصلة من اجلمل اليت ال حمل هلا من اإلعراب، قال ابن السراج ا، 

لتمام املوصول، ألن االسم املوصول من ا وجعلها شرطًعمل هلا املصطلح، واست

 إال يتمان وال معرفة واليت والذي«: قال. )٣٩(املبهمات، والبد للموصول من صلة

  . ابن السراج يف هذا النص مصطلح الصلةلعمفاست ،)٤٠(»بصلة
ا أو ووضح ابن السراج أن الصلةَ ميكن أن تكون مجلة فعلية أو امسية أو ظرفً

 بأربعة توصل وهي تام، بكالم إال صلتها تتم ال) الذي(أن  اعلم«: يقول. شرطاً
 يف يكون أن من بد وال وجوابه، بشرطه واجلزاء والظرف، واملبتدأ، بالفعل، :أشياء

                                                           
 .١٦٥: ٢ األصول )٣٨(
  :أما البغداديون  فقد أجازوا يف  األمساء املوصولة أن توصف وال توصل وأنشد الكسائي أو الفراء )٣٩(

لَمثْلَ الزي مالذ رِييبإنَّ الد   شمملِ احلَريف أه البِكى بِأَس  
 .١٦٨علي الفارسي صينظر املسائل العضديات أليب ) الذي(وصفاً لـ) مثل(ون يكفعلى هذا 

 .٣٣٦ و٣٢٢ و١٠٤ و٦٨: ٢ وينظر١٥٨: ١األصول ) ٤٠(
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٨٥٩

وال ختلو مجلة الصلة من الضمري العائد يف أي نوع من  ،)٤١( »إليه يرجع ما صلته
  .أنواع الصلة السابقة

قال .  خربية مما حيتمل الصدق والكذبويشترط يف مجلة الصلة أن تكون مجلة
 أن جيوز ال وأَخواتها،) الذي (به يوصل أنْ جيوز فال االستخبار فأما«: ابن السراج

 ما كل أن هذا ومجلة .والنهي واألمر النداُء وكذلك) قائم أَبوه أَزيد الذي: (تقول
 صدق فيه يقال أن حوصلُ األخبار مجلة على معىن فيه يزد ومل األخبار باب يف نمتكَّ

وجند هنا أن الواجب يف مجلة الصلة أن تكون مجلة خربية، وال جيوز ، )٤٢(»وكذب
أن تكون استفهاما وال نداء وال أمري ٤٣(اا وال(.  

 تقدم أن جيوز ال الصلة«  وال جيوز أن تتقدم مجلة الصلة على االسم املوصول
  .)٤٤(»كبعضه ألا املوصول على

وأجاز حذف  ،)٤٥( اج حذف العائد إذا كان ضمري نصبوأجاز ابن السر
هول مذكر أو مؤنثا إذا فُهم معناها، وكاالصلة أيض ألن«: قال. ن املوصول 

 ألنه ذاك فإمنا كالمهم، يف الصلة حذفت ومىت توضحها، صلة من هلا بد ال) الذي(
 حذف انك ا، إال له معىن وال توضحه اليت وهي الصلة، حذفت وإذا علم، قد

 جعلت إذا العرب إن : ويقولون الصفة؟ وتترك الصلة، حتذف فكيف أوىل، الصفة
   : الشاعر قول حنو صلة، بال تركوه مؤنث أو مذكر هول ) واليت الذي(

                                                           
 .٢٦٦: ٢األصول ) ٤١(
 .٢٦٧: ٢ نفسه) ٤٢(
 مجلة أمر أو ي، وأجاز املازين مذهب اجلمهور أن مجلة الصلة خربية، لكن الكسائي أجاز أن تكون) ٤٣(

 .٩٩٦ارتشاف الضرب، : ينظر. أن تكون دعاء، وأجاز هشام أن تكون مصدرة ـب ليت أو لعل
 .٢٢٣: ٢ األصول )٤٤(
 .٣٣٧: ٢األصول : ينظر) ٤٥(
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٨٦٠

 أُنـاسٍ  مـن  اللَّواتيأَدعِ   فإنْ
  

نوهاععِ ال أَضينا  أَد٤٦(»الَّـذ(  
  

  .)٤٧(فإنْ أدع ذكر النساء ال أدع الرجال: دفاللوايت واللذين ال صلة هلما، يري
 ما اصطُلح - املصدرية صلة هلا، وهي) أنْ(وذكر ابن السراج أن اجلملة بعد 

 كاملصدر، تكون صلتها مع  )أنْ(«: يقول.  صلة املوصول احلريف-عليها فيما بعد 
، )٤٨(»قيامك يعجبين املعىن ألن رفع تقوم أن فموضع ،تقوم أن يعجبين قولك حنو

  . املصدريةصلة ألنْ) تقوم(فجملة 
 وصنفها يف اجلمل ،بقي القول إن ابن السراج صرح بعدم حملية مجلة الصلة

 ال موضع هلا من اإلعراب )الذي(ألن صلة «: يقول. اليت ال حمل هلا من اإلعراب

  .)٤٩( »امل يعمل فيها من فعل وال حرف جربع

  اجلملة املعطوفة على مجلة ال حمل هلا - ٧

: ، فقال)باب  العطف على املوضع( عن اجلملة املعطوفة يف حتدث ابن السراج

 ال ضرب :ضربني على اجلمل أن اعلم بعض، يف بعضها عمل قد مجلة :األول«
 فال ابتدأا مجلة فكل هلا، موضع ال اليت اجلملة موضع، فأما له وضرب له، موضع
 موضع ال فهذه عندك، مرووع الدار، يف زيد :امبتدئً قولك هلا، حنو موضع

ال حمل هلا ) عمرو عندك(حمل هلا، ومجلة  ابتدائية ال) زيد يف الدار(فجملة ، )٥٠(»هلا

                                                           
 .٣٥٦-٣٥٥: ٢ األصول )٤٦(
 .٩٩٩ارتشاف الضرب، ص:   ينظر)٤٧(
 .٢٢٤: ٢:  وينظر٦٨: ٢األصول ) ٤٨(
 .٢٦٣: ٢نفسه ) ٤٩(
 .٦٢: ٢  نفسه)٥٠(
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٨٦١

ا مجلة معطوفة على مجلة الحمل هلاأيضا، وملا وضعها يف باب العطف كان املعىن أ.  

: قال. وذكر ابن السراج أن األحسن أن توافق بني اجلملتني املتعاطفتني

إذا عطفت مجلة على مجلة فكانت اجلملة األوىل فيها االسم مبين على وكذلك «
 ا  ضربت زيد: وذلك حنو،يف اجلملة الثانية أن تشاكل األوىل  كان األحسن،الفعل
(ألنك لو رفعت  ،)٥١(»ا كلمتهوعمرلعطفت مجلة امسية على مجلة فعلية، ) اعمر

  . مفضول وليس باألفضلعمالوهذا است

 لكنـه شـيء     ، يصرح مبحلية اجلملة املعطوفة أو عدم  حمليتها        وابن السراج مل  
  .)٥٢( قبلها ينتزع من نصوصه؛ إذ حروف العطف تتبع ما بعدها حكم ما

 مجلة البدل - ٨

 وهي عند القائلني ا ،)٥٣( تعد مجلة البدل من اجلمل املختلف فيها عند النحاة
 مما ، فلها حمل، وإن كانت بدالً مما له حمل من اإلعرابمن التوابع، فإن كانت بدالً

وابن السراج قال بإبدال فعل من فعل إذا كان للثاين معىن . ال حمل له، فال حمل هلا

 حنو األول معىن من الثاين يكون أن إال الفعل يف البدل جيوز وال« :قال. األول

  .)٥٤( »اِإلتيان من ضرب املشي ألن معك، أَمشِ متشي تأتين إن : قولك

 نسق ال بفعلني جئت وإذا«: ن السراج عن العطف بال نسق، فقالوحتدث اب
ومن يفْعلْ ذَلك  :قوله مثل والبدل ...بدالً أو حاالً الثاين جتعل أن فلك معهما،

                                                           
 .٢٥٣: ٢األصول ) ٥١(
 .٥٥: ٢األصول  :ينظر) ٥٢(
 .٤١: ٩ وخزانة األدب ٤٥٠ ومغين اللبيب ١٩٧٢ارتشاف الضرب، ص : ينظر) ٥٣(
 .١٩٠: ٢األصول ) ٥٤(
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٨٦٢

 ]٦٩:الفرقان[يضاعف لَه الْعذَاب :فقال فسر، مث ]٦٨: الفرقان[ يلْق أَثَاماً

 اجلملتني فكلتا، )٥٥(»ؤجرتفعل ذاك هللا ترمحك  تصلْ أباك تربر إنْ: وكذلك
بدل من اجلملة السابقة هلا، وهذا ما أشار إليه ابن السراج دون ) يضاعف وتصل(

  .اإلشارة إىل حملية هذه اجلملة أو عدم حمليتها

٩ - ااجلملة الواقعة توكيد 

 التوكيد اللفظي ضرب من ضروب التوكيد يف اللغة العربية، ويكون يف املفرد
والتوكيد يف النحو العريب من التوابع، فإن أكّدت ، )٥٦(واملركب غري اجلملة واجلملة

  .اجلملةُ مجلةً ال حمل هلا فهي مثلها
وابن السراج صرح بأن اجلمل تؤكد بالتكرير، وذلك عند حديثه عن 

 أن وإما االسم، بتكرير توكيد إما :ضربني على جييء التوكيد«: قال. التوكيد
 واحلروف األفعال يف يصلح الضرب تكرير وهذا وهو به، األول حييط مبا يؤكد
 قم، وقم قام، عمرو قام :فتقول الفعل فأما تأكيده، تريد كالم كل ويف واجلمل
   :الشاعر قال اجلس، واجلس

 اسلَمي ثُمت اسلَمي ثُم فَاسلَمي أال
  

  تكلَّمـي  مل وإنْ تحيات ثَالث
  

 واهللا ، وزيد منطلق وزيد منطلق، قام عمرو قام عمرو: قولكوأما اجلمل فنحو

  .)٥٧( » تريد تأكيده فلك أن تكرره بلفظهأكرب اهللا أكرب وكل كالم

  .لكن ابن السراج مل يشر إىل حملية هذه اجلملة أو عدم حمليتها
                                                           

 .١٩٠-١٨٩: ٢األصول ) ٥٥(
 .١٩٤١ارتشاف الضرب، ص :  ينظر)٥٦(
 .٤٢٥: ١:  وينظر٢٠-٢:١٩األصول  )٥٧(



  عبد احلليم عبد اهللا.  أ-معامل اجلملة النحوية 
  

٨٦٣

٥٨(  اجلمل اليت هلا حمل- ا ثاني(  
  :فهيأما اجلمل اليت هلا حمل من اإلعراب لدى ابن السراج 

  اجلملة اخلربية -١٠
 وحملها ل كمحل اخلرب الذي احتلت موضعه، اجلملة اليت تقع موقع اخلرب، هلا حم

الرفع يف بايب املبتدأ وإن وأخواا، وابن السراج ذكر اجلملة اخلربية وقال برفعها على 

 زيد :اجلملة موقع اسم مفرد حنو قولك«: يقول .)٥٩( احملل، ألن موضع خرب املبتدأ الرفع
:  حنو،اا مفرد ألنك لو جعلت موضعها امس؛ مجلة موضعها رفع)أبوه قائم(ـ ف،أبوه قائم

  .مجلة حملها الرفع ألا وقعت موقع خرب املبتدأ) أبوه قائم(فجملة ، ) ٦٠(» لصلح،منطلق
 قال ابن .)٦١(  فيها من رابط  يربطها باملبتدأبد  كانت الواجلملة اخلربية أيا

إذا طال احلديث عن املبتدأ كل الطول وكان فيه ما يرجع ذكره إليه ف«: السراج
صار مجيع هذا ) عبد اهللا قام رجل كان يتحدث مع زيد يف داره (:جاز حنو قولك

هو الضمري العائد الذي يعود إىل املبتدأ عبداهللا، ولذلك ) داره(فاهلاء يف ، )٦٢(»اخرب

                                                           
:  ينظر.عراب خمتلف يف عددها بني النحاةشري إىل أن اجلمل اليت هلا حمل من اإلمن املفيد أن ن )٥٨(

 ١٢٤: ١ والدر املصون يف علوم الكتاب املكنون ٣٤٦-٣٤٠املرجتل يف شرح اجلمل، ص
 واجلامع إلعراب مجل ٣٠-٢٦: ٢ واألشباه والنظائر يف النحو ٥٥٨ و٥٣٨واملغين، ص
 .٣٣-٢٧القرآن، ص

 خرب والثاين خرب له مبتدأ األول أصناف مخسة ترتفع اليت األمساء: (ج يقول ابن السرا)٥٩(
 .٥٨: ١ األصول...) عليه بنيته ملبتدأ

 .٦٢: ٢األصول ) ٦٠(
. األصل فيها الضمري مث اسم اإلشارة مث تكرير لفظ املبتدأ مث العموم: الرابط أربعة أنواع) ٦١(

: يستغىن عن ذكره كقولكا  ولكنه إذا كان معلوم١١٩شرح قطر الندى ص : ينظر
مكتبة : ١علي بو ملحم، ط: املفصل، الزخمشري،  تح:  ينظر. السمن منوان بدرهم

 .٤٤ ص،م١٩٩٣ - بريوت -اهلالل 
 .٦٥: ١األصول ) ٦٢(



  )٣(اجلزء ) ٨٥( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٨٦٤

  . ا للمبتدأ خرب)د يف دارهقام رجل كان يتحدث مع زي(كان كل هذا القول 
ولعلنا ال جنانب الصواب إذا ذهبنا إىل أن ابن السراج حتدث عن اجلملة 
الكربى واجلملة الصغرى بدون املصطلح عند حديثه عن اخلرب اجلملة، وذلك عندما 
يأيت يف الكالم مبتدأ وبعده مبتدأ وبعده مبتدأ وخرب، واجلملة األخرية املكونة من 

 خرب للمبتدأ الثاين، واملبتدأ الثاين وخربه اجلملة خرب للمبتدأ األول، وذا مبتدأ وخرب
 اجلملة الكربى واجلملة  إىل وحملها، تكون هذه اإلشارة إشارةالفهم للجملة

عد مبتدأ وقد جيوز أن يأيت مبتدأ بعد مبتدأ ب« :قال ابن السراج. )٦٣(الصغرى
 لو وقع موقع اجلملة : أيع، املوض:رفع ومعىن قولنا) أبوه منطلق(وموضع قولك 

 وأخبار كثرية ، وقد جيوز أن يأيت مبتدأ بعد مبتدأ بعد مبتدأ،ا لكان مرفوع،اسم مفرد
 فإمنا هي شيء قاسه النحويون ليتدرب به ، وهذه املبتدآت إذا كثروها،بعد مبتدأ
 انرم الع هند زيد: فمن ذلك قوهلم،ا وال أعرف له يف كالم العرب نظري،املتعلمون
والعمران مبتدأ ثالث، وهند مبتدأ ثان،فزيد مبتدأ أول ،)٦٤( من أجله  إليهامنطلقان ، 

 ، ومجيع ذلك خرب عن زيد، والعمران وما بعدمها خرب هلما،وهند وما بعدها خرب هلا
قان  إليها واملنطل:يف قولك) اهلاء( والراجع إىل هند ، من أجله:والراجع اهلاء يف قولك

،  منطلقان إليها من أجله العمران هند زيد:فمثاله ،)٦٥(»العمران ومها اخلرب عنهامها 
ومجلة اخلرب مجلة كربى )  منطلقان إليها من أجله العمرانهند( مجلة امجلة كربى خربه

                                                           
إن مفهوم اجلملتني الصغرى والكربى موجود، لكن املصطلح : وميكن القول بتعبري آخر) ٦٣(

حىت ملتني متأخرا يف الظهور نسبيا، هاتني اجلمفقود، ورمبا كان املصطلح الدال على 
 ي شوق:ح ت، ابن مضاء،رد على النحاةال: ينظر.  ابن مضاء القرطيب ومن تالهعملهاست

 .١١٦ ، ص١٩٨٢القاهرة : ٢ط .ضيف
ولعله تصحيف، واألفضل أن تكون  )  إليهما منطلقان العمران هندزيد(وردت اجلملة ) ٦٤(

و حيان فصالً لتوايل املبتدآت، وفصل طرق اإلخبار عنها، وجعلها  وقد أفرد أب.)إليها(
 .١١٣٩ارتشاف الضرب، ص: ينظر. ثالث طرق

 .٦٥: ١األصول ) ٦٥(



  عبد احلليم عبد اهللا.  أ-معامل اجلملة النحوية 
  

٨٦٥

  .) منطلقان إليهاالعمران(بالنسبة إىل خربها ألنه مجلة 
 ال إنشائية حتتمل الصدق واألصل يف مجلة اخلرب أن تكون مجلة خربية

 جيوز فيه ،ا كامسهوحق خرب املبتدأ إذا كان مجلة أن يكون خرب«.)٦٦(والكذب
 مما ال ،ا وما أشبه ذلكا وال يا وال أمروال يكون استفهام، التصديق والتكذيب

  .)٦٧( » صدقت وال كذبت:يقال فيه

وإذا «: قال. إذا كان مجلةونسب أبو حيان إىل ابن السراج القول جبواز تقدمي اخلرب 
ا، كانت فعلية أو امسية رافعة كان اخلرب مجلة، فمنهم من منع التقدمي، والتوسيط مطلقً

والقياس اجلواز؛ وإن مل : ضمري االسم، أو غري رافعة، ومنهم من أجاز، قال ابن السراج

  .)٦٨( »يسمع،  ومنهم من منع؛ إن كان الفعل رفع ضمري االسم، وأجاز  يف غري ذلك
 اجلملة احلالية -١١

اجلملة احلالية من اجلمل اليت هلا حمل من اإلعراب، وحملها النصب، ووظيفة 

 إمنا واحلال« احلال يف اجلملة أن تبني هيئة الفاعل أو املفعول وقت حدوث الفعل
 جيوز وال عنه، به املخرب الفعل ذلك وقت يف صفته أو املفعول أو الفاعل هيئة هي

وقد تعرض ابن السراج ، )٦٩(»مالزمة غري متصفة صفةً إال لصفةا تلك تكون أن
 غري مباشر، وذلك عند حديثه عن الفعل املضارع ازوم، إذ تعرذُضاللجملة احلالية 

ورفع فعلها املضارع؛ ألن حلال اجلملة اليت مجلتها فعلية، استبدل باحلال املفردة ا

ا يف واعلم أن الفعل إذا كان جمزوم« :قال ابن السراج. قيم على احلالاملعىن يست
                                                           

 .١١١٥ارتشاف الضرب، ص. ذهب أبو حيان إىل جواز وقوع اجلملة الطلبية خربا) ٦٦(
 .٧٢: ١األصول ) ٦٧(
 .١١٧٢ارتشاف الضرب، ص) ٦٨(
 .٢١٣: ١األصول ) ٦٩(



  )٣(اجلزء ) ٨٥( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٨٦٦

ا  إن تأتين ماشي: تقول،اا أو منصوب فإنه يعمل عمله إذا كان مرفوع،اجلزاء وغريه
  إن تأتين متشي أمشِ:جاز فقلت) اماشي(موضع ) متشي( وإن جعلت ، معكأمشِ
فإن جئت بفعل جيوز أن ) اضاحكً( تريد ، أذهب معك وإن تأتين تضحك،معك

مجلة حالية، ) متشي(فاجلملة الفعلية  ، )٧٠(»تمز احلال جدرِ ومل ت،ن فعليبدل م
  . ولذلك فمحل هذه اجلملة النصب) اماشي(ألا وقعت موقع املفرد 

 نسق ال بفعلني جئت وإذا«: وقد صرح ابن السراج بأن حملها النصب، إذ قال
 موضع وهو رفعته، حاالً كان وإن ... بدالً أو حاالً الثاين جتعل أن فلك معهما،
 عندي ما تطلب تأتين إن :فقولك احلال فأما نصب، الفاعل اسم إىل رد إذا نصب،

  .فموضع اجلملة موضع نصب على احلال ،)٧١(»اطالب :تريد إليك، أحسن

  اجلملة الواقعة يف حمل نصب مفعول به  -١٢

ند حديثه صرح ابن السراج جبملة املفعول به، وقال مبحلها، وهو النصب، ع

 ا هند عمرا أعلمت زيد:وتقول«: قال. عن األفعال اليت تتعدى إىل ثالثة مفاعيل
ها هومعجب،٧٢( كان أصل الكالم علم زيد(فزيد مرفوع ،ا هند معجبها هو عمر 
 باالبتداء، مرتفعة )هند(و ،وعمرو منصوب بأنه املفعول األول) علم (ـب
هند (و ...ة عن عمرو وراجعة إليه هذه كناي) هو( و، اخلرب)ومعجبها هو(

فالفعل ، )٧٣(»، وموضعها النصب اجلملة بأسرها قامت مقام املفعول الثاين)وخربها

                                                           
 .١٦٠: ٢ نفسه) ٧٠(
 .١٩٠-١٨٩: ٢  نفسه)٧١(
 . ويبدو أنه تصحيف وصوابه الرفع ألنه الفاعلمضبوطة يف كتاب األصول بالنصب) ٧٢(
 .١٨٨: ١األصول ) ٧٣(
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٨٦٧

علم يتعدى إىل مفعولني أصلهما مبتدأ وخرب، فنسخ املبتدأ ليكون املفعول األول 
)موقع املفعول الثاين وحملها النصب) هند معجبها هو(ووقعت اجلملة ) اعمر.  

عند ) مقولة القول( ابن السراج إىل اجلملة اليت اصطلح عليها فيما بعد وأشار

 :قلت أو ظننت مىت: هذا على تقول«. حديثه عن رفع املبتدأ واخلرب بعد الفعل قال
؟ زيدا ظننت أو قلت مىت :وتقول حمكي القول بعد ما ألن منطلقزيد 

املفعولية، ألن مابعده كالم ا على ا مفردففعل القول ال ينصب امس ،)٧٤(»منطلقًا؟
  .ا للفعل ظننت الذي ينصب ما بعده على املفعوليةحمكي يقع موقع املفعول، خالفً

  اجلملة الواقعة يف حمل جر باإلضافة -١٣

حتدث ابن السراج عن اجلملة املضاف إليها يف غري موضع، وصرح بذكرها 
ان األصل يف اإلضافة يف معرض حديثه عن إضافة أمساء الزمان إىل اجلمل، وإن ك

 باب« قال يف. أن تكون إىل األمساء، ولكن اإلضافة إىل اجلمل من قبيل االتساع
 وأن األمساء، إىل تضاف أن األمساء حق أن اعلم: واجلمل األفعال إىل األمساء إضافة
 اتسعت العرب ولكن اسم، إىل فعل وال فعل، إىل اسم يضاف أالَّ والقياس األصل

  .)٧٥( »األفعال إىل باإلضافة الزمان أمساء صتفخ ذلك بعض يف
على أن ابن السراج مل يذكر يف كل اجلمل املضافة أن حملها اجلر، لكنه من 

 :قسمني تنقسم ارورة األمساء«: مسلَّمات النحو، فاملضاف إليه جمرور، إذ قال

يه اجلملة اليت تقع موقع املضاف إل، )٧٦(»بإضافة جمرور أو جر حبرف جمرور اسم

                                                           
 .٢٤٩: ٢  نفسه)٧٤(
 .١٤٤: ٢:  وينظر١١: ٢ األصول )٧٥(
 .٤٠٨: ١  نفسه)٧٦(



  )٣(اجلزء ) ٨٥( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٨٦٨

  . هإعرابقع املفرد تعرب حملها اجلر، ألن اجلملة اليت تقع مو

 مجلة جواب الشرط -١٤

بذكر اجلواب، رط وأكّد استحقاقه للجواب، وصرح حتدث ابن السراج عن الش

 بالفعل ويكون : واجلواب يكون على ضربني،بد لشرط اجلزاء من جوابال «إذ 
 وإن تأت ، إن تأتين فأنا أكرمك:فنحو قولك فأما الفاء ، فالفعل ما خربتك به،بالفاء
إذا جاءت للجواب أن  فحق الفاء، وإن تتق اهللا فأنت كرمي،ا فأخوه حيسن إليكزيد 

فاألصل يف مجلة جواب الشرط أن تكون مجلة فعلية أو مجلة امسية ، )٧٧(»يبتدأ بعدها
 من اجلمل اليت هلا مقترنة بالفاء، واملثال الذي مثّل ابن السراج جيعل مجلة اجلواب هذه

جازمة واجلملة مقترنة بالفاء ولذلك حملها اجلزم، ) إنْ(حمل من اإلعراب، فأداة الشرط 
  .من دون أن يصرح أن مجلة جواب الشرط اجلازم املقترنة بالفاء حملها اجلزم

وقد «: قال ابن السراج.  من الفاءا بـ إذا بدالًوجيوز أن يكون اجلواب مقترن
كنت عفْروحكى اخلليل ،لفعل أو بالفاءك أن مجيع جواب اجلزاء ال يكون إال بات 

  .)٧٨(»زلة الفاء ألا يف معناهاـا مبنتكون جواب) إذا(أن 

فتقدر عند املربد وابن السراج؛ ألن اجلواب  الفاء ضرورةً، وجيوز أن تضمر
ره سيبويجاء يف موضعه فال جيوز أن تقدره مؤخريقول. ها من تقدمي كما قد :

 ألن غري ال الفاء إضمار على أنه مثاله ويف فيه وعندي العباس أيب عند والذي«
  :)٧٩(ومثله تأويل له وجد إذ موضعه غري به تنوي أن جيوز فال موضعه، يف اجلواب
  أَقْـرع  يـا  حابسٍ بن أَقْرع يا

  

كإنْ إن عرصي أَخوك  عرـصت  
  

                                                           
 .١٥٨: ٢  نفسه)٧٧(
 .١٦٠: ٢ األصول )٧٨(
 .جرير بن عبد اهللا البجليإىل  البيت منسوب يف الكتاب )٧٩(
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٨٦٩

  :)٨٠(قوله وكذلك لك، ذكرت ما على فهذا
لْ :فَقلتمحت فوق كها طَوقإن  

  

  يـضريها  ال يأتهـا  من مطَبعةٌ
  

 وهو سيبويه عند أخوك، يصرع إن تصرع وإنك يأا، من يضريها ال أراد

فجملة جواب الشرط واجبة االقتران بالفاء، ولذلك ، )٨١(»الفاء إضمار على عندنا
  .قدر كاملذكورفالفاء مقدرة عند ابن السراج، وامل

  اجلملة الوصفية -١٥
ولذلك فهي تقع صفة ، )٨٢(  أن اجلملة نكرة لدواعٍ متعددةاستقر لدى النحاة

 أن حقها كان املعرفة ألن املعرفة دون للنكرة يقع أن الصفة أصل« للنكرة، وأن

: يقول ابن السراج.  ولذلك فالصفة اجلملة ال تكون إال لنكرة،)٨٣(»بنفسها تستغين

 ألن كل مجلة فهي نكرة ،باملبتدأ واخلرب والفعل والفاعل :كرة توصف باجلملوالن«
ا حديث وإمنا يألثُحدأبوه برجل  مررت :عرف ليعيده السامع فيقول مبا ال ي

فال يصح أن  ،)٨٤(» مررت برجل قام أبوه وتقول، صفته مبتدأ وخربمنطلق فرجلٌ

ألن كل مجلة فهي «صف إال باملعرفة، وتكون اجلملة صفة ملعرفة؛ ألن املعرفة ال تو

  .)٨٥(»عرف ال يستفاد ألن ما ي؛ ولوال أا نكرة ما كان للمخاطب فيها فائدة،نكرة

                                                           
 .١٥٤: ١ وأشعار اهلذليني ،٧٠: ٣الكتاب : نظري. إىل أيب ذؤيب اهلذيلالبيت منسوب يف الكتاب  )٨٠(
 .٤٦٢: ٣ األصول )٨١(
)٨٢ (وصفة للنكرة، وهذه املواقع مواقع النكرة، واألوفق أالَّ يطلق ا وحاالًألن اجلملة تقع خرب 

الغين،  العظيم عبد القاعدة النحوية، أمحد عبد: ينظر. ريفعليها صفة التنكري وال التع
 .١٠٥ -١٠١م، ص١٩٩٠دار الثقافة، القاهرة : ط

 .ا من قبيل أنه قد عرض هلا ضرب  من التنكريو املعرفة توصف أيض٢٣: ٢األصول ) ٨٣(
 .٢٦١: ٢:  وينظر٣١: ٢  نفسه)٨٤(
 .٢٦٢: ٢  نفسه)٨٥(



  )٣(اجلزء ) ٨٥( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٨٧٠

، لكنه ملا ا مباشرحديثًاوابن السراج مل يتحدث عن حملية اجلملة الوصفية من اإلعراب 

 املعرفة نعت«: الق. حتدث عن النعت حتدث عنه يف التوابع، وفصل تبعية النعت للمنعوت

فتبين أن  ،)٨٦(»وخفضه ونصبه رفعه يف املنعوت يتبع والنعت نكرة النكرة ونعت معرفة
ا فمحلها الرفع، وإن كان اجلملة الوصفية كالصفة تابعة للموصوف، فإن كان مرفوع

منصوباا فمحلها اجلر، وا فمحلها النصب، وإن كان جمرورأن األصل يف الصفة خصوص 
  .وما يصح على األصل يصح على الفرع، )٨٧(املفرد، والوصف باجلملة فرعأن تكون ب

  :ولنا أن نقول يف اخلالصة ما يلي
 .إن إرهاصات قسمة اجلمل إىل أربعة أنواع تعود البن السراج -١

وصف ابن السراج اجلمل باملفيدة، وهذا الوصف ساوى بني اجلملة  -٢
 .ت على االستقالل الداليلوالكالم، وهذا يوحي بأنَّ اجلملة لديه قام

مجل هلا حمل من اإلعراب : قسم ابن السراج اجلمل من حيث اإلعراب قسمني -٣
 .وهي اليت تقع موقع املفرد، ومجل ال حمل هلا، وهذا تطور مهم يف إعراب اجلمل

صرح ابن السراج مبحلية بعض اجلمل كجملة اخلرب، وأملح إىل حملية  -٤
جواب الشرط اجلازم، واملعطوفة على مثلها، وبعدم حملية اجلملة احلالية، ومجلة 

 .بعض اجلمل كاجلملة االبتدائية ومجلة الصلة
  .مثّل للجملة الكربى والصغرى دون إطالق املصطلح عليهما

                                                           
 .٢٣: ٢  نفسه)٨٦(
 .٦٢: ٢األصول :ينظر) ٨٧(


