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 :مكوناتهاالجملة الفعلية و
 :الكلماوالكلمة 

وله: يعرفه بقوم في "باب ما الكلم من العربية" ذكر سيبويه مصطلح الكل
فاالسم رجل ، فعل اللمعنى ليس باسم و ءفعل وحرف جاو"فالكلم اسم 

بنيت لما ثلة أخذت من لفظ أحداث األسماء وأما الفعل فأموفرس وحائط و
 ب  ه  فأما بناء ما مضى فذ   .هو كائن لم ينقطع مايكون ولم يقع و ولمامضى 

 ل  ـــت  واق   ب  : اذه  مرا آنه قولك إأما بناء ما لم يقع فو د  م  ح  و ث  ك  م  و ع  م  س  و
ـــوي   ب  ر  ض  ي  و ب  ه  ذ  وي   ل  ـــــــيقت  را : خب  م  و ب  ر  واض   تـ  كذلك ، ب  ر  ض  ي  و ل  ق 

فهذه األمثلة التي أخذت من لفظ . أخبرت إذابناء ما لم ينقطع و هو كائن 
 .ل  ت  الق  و د  م  الح  و ب  ر  واألحداث نحو الض   .لها أبنية كثيرةأحداث األسماء و

الم واو القسم وو  وسوف ثم   :وجاء لمعنى ليس باسم وال فعل فنح وأما ما
 ( 12ص 1)الكتاب ج  نحوها".و اإلضافة

قد علل السيرافي الكلمات و يبويه يقصد بالكلممن خالل ما سبق نفهم أن س
 ةالكلمات بقوله:"الكلم جمع الكلماستخدام سيبويه لمصطلح الكلم بدال من 

 (12ص 1)انظر شرح كتاب سيبويه ج ".ن الكلم أخف  ألولم يقل الكلمات 
ام الكلمة عند سيبويه هي االسم والفعل والحرف ونالحظ أن سيبويه لم أقسف

ق بالتمثيل له دون وضع حد له وقد عل   إنما اكتفىيعط لنا تعريف االسم و
 فإنه  ابن يعيش على ذلك وقال.:"وقد أكثر الناس في حد االسم فأما سيبويه
لم يحده بحد ينفصل به من غيره، بل ذكر منه مثاال اكتفى به عن الحد 

     ز عنده االسمالفعل والحرف تمي   لما حد  فقال:االسم رجل و فرس وكأنه 



فأما األسماء فما كان واقعا على معان  فقال: ذلك ريبا منو نحا أبو العباس ق
بكر محمد بن السراج فقال:االسم ما  وقد حده أبو ،وزيدنحو رجل وفرس 

يدل على  كان الفعل إذ دل على معنى مفرد،كأن قصد االنفصال عن الفعل
وقد حده السيرافي بحد آخر فقال: كلمة دلت  …الحدث و الزمان  شيئين

 1)شرح المفصل جنفسها من غير اقتران بزمان محصل. فيعلى معنى 
 (.22ص

لقد اتخذ الزمان و يالحظ سيبويه في الفعل إشارتين هما: الحدث والزمان.
األفعال و قد صيغ ولما اختلفت األزمنة اختلفت أبنية ولتقسيم الفعل  أساسا

و يقول في مواضع أخرى تأكيدا لما  .لكل نوع من األفعالأعطى أمثلة 
فهو دليل على أن الحدث فيما مضى من الزمان و  ب  ه  "فإذا قال ذ   :إليهذهب 
ففيه بيان ما  نه دليل على أن يكون فيما يستقبل من الزمان فإ ب  ذه  قال سي   إذا

)الكتاب ج ."أن فيه استدالال على وقوع الحدث كما منه مضى و ما لم يمض
 (.35ص1

 (.35ص1الكتاب ج  ).غدا" ب  ذه  أ  أمس وس ت  ب  ه  "تقول ذ   كذلك: ويقول

في الزمان أقوى ألن الفعل بني لما مضى ( فعللأي ا)ل ع  ج   إنما" ويقول: 
وقع كما فيه بيان أنه قد وقع المصدر وهو  اففيه بيان م ،وما لم يمضمنه 

عند سيبويه من  لزمناو هكذا يتضح لنا أن  (.36ص 1)الكتاب ح الحدث"
               جانب داللته على الحدث. إلىخصائص الفعل ومقاوماته 

      " "ماجاء لمعنى ليس باسم و ال فعل:ـب سيبويهعبر عنه  أما الحرف فقد
     ،) الكتاب ونحوها. اإلضافةسوف و واو القسم والم ثم قدم أمثلة نحو:".
داللة في حد ذاتها لكن فالحرف عند سيبويه كلمة تحمل .  (12ص1ج 

ا:"ما ليس باسم وال الفعل وقال أيضو داللة التي نجدها في االسم الليست ك
لم و أفعال معنى ليس غير...وللحروف التي ليست بأسماء واللفعل مما جاء 

م يأت للداللة أي ل ،فالحرف وحدة أي عنصر جاء لمعنى "لمعنى. إالتجئ 
بل على معنى مثل االستفهام أو النفي  الحدث كالفعل، على ذات كاالسم أو

و ال فعال   وليس ذلك اسما  مما يضاف إلى االسم أو الفعل،أو غير ذلك 



ألن بعض األسماء و األفعال تدل على هذه المعاني كالظروف وأسماء 
 االستفهام واألفعال الناسخة وغير ذلك.

  جملة الفعلية: التعريف 

ن عوعبر . بنفسه ما يؤدي معنى مستقال هي الجملة تعريف الجملة:  
  (90ص 1جالكتاب  ):"الكالم المستغني عنه السكوت." بـذلك سيبويه 

أي الذي يحسن أن يسكت المتكلم عند انتهائه ألن فيها فائدة واستقاللية، 
تبليغية تتم بها الفائدة فالكالم المستغني هو الجملة المفيدة، وهو وحدة 

 هفي كتابمصطلح الجملة المفيدة قد استخدمه ابن السراج و  .للمخاطب
و فاعل أو مبتدأ ما فعل إ"الجمل المفيدة على ضربين  : فقال األصول
 إلى إشارةففي هذا التعريف  (.64ص1ج)األصول في النحو   وخبر"
اللذين قال سيبويه  إليهالركنين األساسيين: المسند و المسند  إلىالفائدة و

ال يجد المتكلم منه و ريستغني واحد منهما عن اآلخال  عنهما:" هما ما
المسند  إذو هذا حقيقة يقرها الواقع اللغوي   . (22ص 1)الكتاب جبدا."

 تحصل بهما معا. اإلفادة إنماو  وحده ال يفيد شيئا  إليهوحده أو المسند 

   الكالم:الجملة و 

واحد،  لشيءأن الكالم والجملة هما مصطلحان  إلىذهب فريق من النحاة 
 ئصالخصاذلك ما ذكره ابن جني في ملة والجملة هي الكالم وهو الج فالكالم

في الخصائص :"أما الكالم ل .جاء شري في المفصخوتابعه في ذلك الزم
 :لفظ مستقل بنفسه مفيد لمعناه وهو الذي يسميه النحويون الجمل نحو فكل
و قال الزمحشري في  (.17ص 1)الخصائص ج"أخوك و قام محمد   زيد  

" الكالم هو المركب من كلمتين أسندت إحداهما إلى األخرى   المفصل:
 :زيد أخوك وبشر صاحبك أو في فعل في اسمين كقولك إالوذلك ال يتأتى 

)ابن يعيش،شرح  لجملة."اويسمى  وانطلق بكر   زيد   ب  ر  قولك:ض  اسم نحو و
الكالم ن الجملة وأ وهناك فريق من النحاة يرى . (18،ص1المفصل ج
يشترط في الجملة أن تكون مفيدة وال  اإلفادةشرط الكالم  ن  إف مختلفان،

كل كالم  إذ سواء أفاد أم لم يفد فهي أعم من الكالم، إسناديشترط فيها  انمإو
 .ليس كل جملة كالماوعليه فكل كالم جملة ومفيد و ليس كل جملة مفيدة 



تعريف الجملة أنها:"عبارة عن مركب من كلمتين  في تعريفاتالجاء في 
قائم( أو لم يفد كقولك:  كقولك: )زيد   ادندت إحداهما إلى األخرى سواء أفأس
من أعم الجملة فتكون ، بعد مجئ جوابه إالنه جملة ال تفيد إف ني(م  كر  ي   )إن  

 : جاء في المغنيو (69الشريف الجرجاني،التعريفات ص)الكالم مطلقا." 
وما  قائم   خبره كزيد  والمبتدأ و زيد    ام  ق  فاعله ك  "الجملة عبارة عن الفعل و
قائما  يد  ئم الزيدان وما كان زأقا ،ب اللص  ر  ض   كان بمنزلة أحدهما نحو:

 2األعاريب، ج ابن هشام األنصاري،مغني اللبيب عن كتب) " وظننته قائما
فادة بخالفها ولهذا شرطه اإل إذثم ذكر أنها أعم من الكالم:"   ( 374ص

جملة الشرط، جملة الجواب، جملة الصلة، و كل ذلك ليس  تسمعهم يقولون :
(,  انظر :فاضل صالح السامرائي، 374ص 2المغني،ج)مفيدا فليس بكالم."

 (,12-11العربية :تأليفها وأقسامها ص الجملة

 الجملة الفعلية:

 الجملة الفعلية في تعريف النحاة هي المصدرة بفعل نحو:قام زيد   تعريفها:
 .اللص   ب  ر  وض  

ليه في الجملة سند في الجملة الفعلية و المسند إوالمراد بصدر الجملة الم
فعال يدل على الحدث دون ا الجملة الفعلية هي ما يكون المسند فيهو االسمية.
الفعل لذلك اتجه لى رتبته من حيث التقديم و التأخير. وقد يتأخر النظر إ

لى تحديد الجملة الفعلية من حيث ركنها األصلي )المسند( و كثير من النحاة إ
 ليس مما تتصدر من حروف و أسماء...

 

 مكونات الجملة الفعلية:

. والفعل ركني الجملة الفعلية هما:الفعل و الفاعل ن  إ ركنا الجملة الفعلية:
ولقد أكد سيبويه ذلك .يه( لنه ال يستغني عن الفاعل )المسند إكونه مسندا فإ

 جالكتاب ) "وإال لم يكن كالما"أال ترى أن الفعل البد له من االسم  في قوله:
األول بد  من  بد للفعل من االسم كما لم يكن لالسم أيضا:"فالوقال ."(21ص



رد في فالفعل ال يمكن أن ي . (21ص 1جالكتاب ) "في االبتداءاآلخر 
 الجملة إال و معه االسم و حاجة الفعل إلى فاعله كحاجة المبتدأ إلى الخبر.

لقد سبق أن تطرقنا إلى تعريف سيبويه هو ما أسند للفاعل، و الفعل: -
 عن الكلمة و الكلم. د حديثناللفعل عن

و الفاعل هو الذي عبر أي ما أسند إليه الفعل...هو المسند إليه والفاعل:  
ذهب زيد  و جلس سيبويه قائال:"فأما الفاعل الذي يتعداه فعله فقولك: عنه 
لى مفعول وذلك قولك فعله إ يتعداه والذي،" (33ص 1جالكتاب ) عمر"

ويتضح مما سبق أن الفاعل قد  (34ص1ب جالكتا)ا"زيد   للا   ضرب عبد  
مفعول به كما في  الزما يكتفي بفاعله وال يحتاج إلىيكون فعله )المسند( 
المفعول به كما هو  إلىوقد يكون فعله متعديا يحتاج  المثال )ذهب زيد (

أي الفاعل ليه إللا هو المسند  للا زيدا( فعبد   الحال في المثال: )ضرب عبد  
الفعل المفعول به )زيدا( .و إلىل)ضرب( الذي يتعدى ليه الفعإالذي أسند 

ويقول سيبويه في هذا الصدد:"هذا باب  ،مفعولين إلىقد يتعدى  (المسند)
عطى عبد للا زيدا درهما أمفعولين وذلك قولك  إلىيتعداه فعله الذي 

إلى فالفعل أعطى يتعدى  . (37 1ب جالكتا)" الجياد  وكسوت بشرا الثياب  
وكذا الفعل ، الثاني )درهما( والمفعول  األول )زيدا( المفعولمفعولين: 

 مفعولين: األول )بشرا( والثاني )الثياب(.إلى  )كسا( لقد تعدى

لى ثالثة مفاعيل وذلك كما ينص قول سيبويه:"هذا باب إوقد يتعدى الفعل 
أرى للا بشرا زيدا  وذلك قولك: ...لى ثالثة مفاعيلإالفاعل الذي يتعداه فعله 

 زيدا عمرا خيرا منك..." ، وأعلم للا  أت زيدا عمرا أبا فالن  نب  و، أباك 
متعدية إلى ثالثة )أعلم(  و أ(و )نب   (أرى) فاألفعال( 41ص1ب جالكتا)

                      :عل)المسند( ينقسم إلى الزم ومتعدوبهذا فالف مفاعيل.
فاعله ولم يحتج إلى مفعول به لتتم فائدة الجملة هو الذي لزم : الالزم الفعل
 قاصرا ألنه يبقى قاصرا على فاعله ويسمىويسمى أيضا  .ن  ذ  ؤ  الم   ن  ذ  مثل: أ  

ز ألنه ال غير مجاو ، ويسمىيحتاج إلى مفعول يقع عليه غير واقع ألنه ال
 لى المفعول.إأثره وال يجاوزه يتعدى 



الذي ال يكتفي بفاعله بل يحتاج إلى الفعل المتعدي هو الفعل : المتعدي
سمي )واقعا( لوقوع أثره على  :ويسمى واقعا ومتجاوزا مفعول به أو أكثر.

 لتجاوز الفعل الفاعل إلى المفعول. المفعول، وسمي )متجاوزا(

 للفعل المتعدي عالمتان: عالمة المتعدي:-

فأعطيته ماال  رأيت الفقير  : نحو المفعول به  أن تتصل به هاء تعود على-1
 الفقير   لكالم: أعطيت  يعود على الفقير كأن تقدير ا به(فعول )الهاء:ضمير )م

 وليس الزما. وهذا يؤكد أن الفعل متعد  ماال. 

 عمر ه  ب  ر  ض   زيد  تقول:  (ضرب أن يصاغ منه اسم مفعول تام مثل) -2     
              )هو مضروب(.،

 عالمات الفعل الالزم:  -

 .يُْبنَى منه اسم مفعول تامالّ أ - 

َطـاَل   ، َشُجعَ ،  قَـبُـح،  َجـبُـنَ  ، مثل: َحـُسـنَ  أوطبيعة ه ن يدل على سجيّ أ -
 قَـُصَر...

 َخُضَر...، اْخَضرَ  ،رَ م  : حَ مثل أن يدل على لون -

نَ مثل أن يدل على عرض )وصف غير مالزم( - ضَ  ، :َحز  حَ  ، َمر   ، فَر 
 َشب َع...

: مثل  حسية كانت أو معنوية لية )الصفات التي يمدح بها(على ح   لأن يد -
َر، فَلــََج ، َكُحَل...  َحو 

 َج...َر ، َعرعيب نحو: َحوَل ، عو أن يدل على -

 خ َ... ، نجَس ، َسظفى نظافة أو دنس نحو: طهَر،نأن يدل عل -

 .رَ سَ فانكَ سَّْرُت الزجاج أن يدل على المطاوعة: ك -



 فأوزان الالزم في، الصرفي وقد نستدل على الالزم من خالل البناء  -
اْنـفَـعَـَل ، اْفـتَعَـَل ، اْفعَـْنلَـَل ، تَفَعََّل ، تَفَْعـلَـَل ، تَفَاَعَل ، :لثالثي هياغير 

 اْفـعَـلَـلَّ 

 اْنـفَـعََل: اْنَطلََق الُمتََساب ُق.     فمن:

 النَاُس.اْفـتَـعََل: اْزَدَحَم           

بَ              .اءُ بنَال   تَـفَـعََّل: تََخرَّ

.:لَّ ـلَـ عَ ـافْ            ــر   اْشـَمأَزَّ من الَكافـ 

 اْفـعَـْنـلَـَل:اْحَرْنَجَمْت اإلبل أي اْجتََمعَْت.         

ية.تَـفَـْعـلَـَل: تَرْعر           َع ف ي البَاد 

                                   وُمَحَمُد َعلَى الَخْيْر.تـَفَاَعَل: تَعَاَوَن َعل ُي          

 : ثالثة أقسام إلى المتعدينقسم ي  :ل المتعديعــلفاأقسام -

ب  وهو كثير المتعدي إلى مفعول به واحد: _ 1 في اللغة العربية نحو : ض ر 
ح   ـ م ، ش ر  ه  ـذ  ، فـ   ...م ، قاتل  ر  ك  ، أ   ، أ خ 

 :قسمان مفعولين وهوالمتعدي إلى _ 2

وهي أفعال تدل على ، قسم ينصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبرا  -
 ،( مثل: أعطى ، منح ، وهب ، كسا أو المنع )المنح(معنى اإلعطاء

 :مثال فتقول رزق،سقى ، زّود، ألبس،ى ، سمّ سأل، منع، حرم ،
 .كتابا زيدا أعطيت

  كتابا زيدا تُ أعطي فأنا المعنى، في فاعل األول المفعول إن  : النحاة يقول) 

 في مجرورا كان األول المفعول أن سيبويه ويرى .  الكتابَ  أخذ وزيد  
  األصل



 أحد حذف اإلعطاء أفعال في ويجوز   . كتابا   لزيد   أعطيت والتقدير
 :فتقول المفعولين

 (.تهيأعط ما تحدد أن دون).  زيدا   أعطيتُ -

 (.تهيأعط من تحدد أن دون).  كتابا   أعطيتُ -

  :                   قسم ينصب مفعولين أصلها مبتدأ وخبر وهونوعان -  

متصلة بالقلب اها النحويون كذلك ألن معانيها وقد سم    أفعال القلوب: -أ
وهي أفعال ناسخة تنسخ  (وأخواتها  ظن  ): ـكاليقين والشك وتعرف أيضا ب

ويسمى  أوال وينصب الخبر  ية فتنصب المبتدأ ويسمى مفعوال الجملة االسم
ألنها تدل على الحدث وتطلب من األفعال الناقصة  عد  وهي ال ت   ثانيا. مفعوال
 وأفعال القلوب قسمان:. درج في الجملة االسمية لذلك لم ت  فاعال ، 

 لمية وهي:نوع يفيد يقينا في الخبر وتسمى أفعاال ع   هي أفعال اليقين: -1

 (واعتقد   علم  بمعنى ا  ) م  عل  ى ، ت  وجد ، ألفى ، در  م ، عل  اعتقد( ،بمعنى رأى )
 ك ثابتا.حق   م  عل  ت   :نحو

تفيد ترددا في الخبر مع رجحان الوقوع  أو الرجحان: أفعال الظن   -2
 ية وهي:وتسمى ظن  

بلفظ األمر ) ب  ( ، ه  معنى ظن  ، حجا)ب ب ، خال ، زعم ، عد  ، حس   ظن  
 ني صديقا.هب   :نحو( بمعنى ظن  

كانت محتفظة بمعناها إذا إال ين والرجحان ال تنصب مفعولين اليق أفعالو
وقد تخرج بعض األفعال القلبية إلى معان أخرى حسية، وحينئذ ال تنصب 

 ورد في غير معناه القلبي منها: وأشهر ما .مفعولين

 همته.زيدا أي ات   ضاع قلمك فظننت هم نحو:بمعنى ات   ظن  -

عليا أو بمعنى الرأي مثل: رأى أبو حنيفة رأى بمعنى أبصر نحو: رأيت -
 .الحل  



 ر.بت الدناني  نحو: حس   ب بمعنى عد  حس  -

 .الكتاب  الذي يبحث عنه مثل: وجد (عثر على)وجد بمعنى -

ف  مثل: ل م  بمعنى ع ر    علمت السر  أي عرفته.ع 

 أفعال التحويل أو التصيير: -ب

  االستعمال(وهي قليلة  )ب  ه  ، و   ل  ع  ج  ، ذ  خ  ، ات   ذ  خ  ، ت   د  ، ر   ك  ر  ، ت  ري  ص  وهي: 
 رها صي  أي ،  ارميم   العظام   ُ  وهب للا :نحو

إذ ال يصح أن تقول: أفعال القلوب و التحويل، ال يجوز حذف أحد مفعولي -
"وليس لك أن تقتصر  فيقول سيبويه:.القماش   وال: صي ر الحائك  ظننت زيدا 

 (39،ص1ب جالكتا) على أحد المفعولين دون اآلخر..."

 (والفعلالمصدرية أن   )أو ( ومعموليها  أن  )قد تدخل على  القلوب أفعال -
 ول:ول منهما سادا مسد  المفعولين فتقويكون المصدر المؤ

في محل نصب سد   (أن  زيدا كريم )ظننت أن  زيدا كريم : المصدر المؤول
ويرى بعض النحاة أن المصدر المؤول ) ال يصح أن  .مفعولي ظن   مسد  

ن  تقدير محذوفا أللمفعول األول  فقط ويجعل المفعول الثاني ايسد  مسد  
 (زيد ثابتا.: ظننت كرم  الكالم 

 وقد يأتي المفعول الثاني ألفعال القلوب جملة أو شبه جملة مثل: -

في ( يؤدي إلى النجاح  )فالجملة الفعلية : دي إلى النجاحيؤد  علمت الج  -
  م.محل نصب مفعول به ثان للفعل عل  

في محل  (عاقبته وخيمة  )فالجملة االسمية  :ة  ه وخيمعاقبت   تعل م اإلهمال  -
 .م  نصب مفعول به ثان للفعل تعل  

في محل  (في جمع المال )فشبه الجملة: في جمع المال السعادة   يظن  البخيل  -
.  نصب مفعول به ثان للفعل يظن 

 إعمال أفعال القلوب: -



فهي إما أن تكون  ،فعال القلوب المذكورة ثالثة أحكام من حيث اإلعمالأل
 عاملة أو ملغاة أو معلقة .

وذلك  تقدمت على معموليها ولم يعلقها معلق فهو واجب إذا إعمالهاأما  -أ 
 .كما في األمثلة السابقة 

 :فهو جائز وذلك إذاإلغاؤها وأما  -ب

 زيد   )أو  (زيدا ظننت كريما بإعمالهافــتـقول: )  توسطت معموليها  -
واإلعمال أرجح عند توسط الفعل بين  .بإلغاء عملها (ظننت كريم  
 .المعمولين

( ظننت كريم   زيد  )أو  (زيدا كريما ظننت) و:نح أو تأخرت عن معموليها-
 .تأخير الفعل عند يكون اإللغاء أرجحو

بقاؤه محال لمانع يقع بين طال عملها لفظا فقط وإه إبفمعنا التعليق وأما -جـ
 وهذا المانع يكون بأشياء من أهمها: ،الفعل ومعموليه

ت   االستفهام: - م  ؟أ سع ع ل م   يد  ق اد 

 علمت: فعل وفاعل.

 عيد: الهمزة لالستفهام حرف علق الفعل عن عمله.أس

 عيد: مبتدأ مرفوع س

قادم: خبر مرفوع والجملة االسمية من المبتدأ أو الخبر في محل نصب 
 سدت مسد مفعولي )علمت(

يم  . َعل ْمُت لََزْيد  نحو:  الم االبتداء -  َكر 

 بخيل. نحو: علمت ما زيد   النفي -      

واألغلب استعمال لعل بعد  ر  يخ رَ ي لعل األمرال أد مثل: لعل -     
 الفعل درى. مضارع

 لنجح. نحو: أعلم لو جّد زيد  لو الشرطية   -     



 .لكريم   ا زيد أعلم إنّ نحو:  التي في خبرها الالم إن   - 

وكما يكون المانع معلقا للفعل عن العمل في معموليه يكون معلقا له عن 
مفعول به أول  (زيداف) .أعلم زيدا لهو كريم   العمل في مفعول واحد مثل:

 الالم: الم ابتداء مبني ال محل له من اإلعراب.و منصوب.

 هو: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ.

كريم: خبر مرفوع والجملة من المبتدأ أو الخبر في محل نصب سدت مسد  
 .(أعلم )للفعلالمفعول الثاني 

 : مفاعيل ثالثة إلى المتعدي -3

 :هما فعالن  النحاة عليها يتفق التي األفعال وأشهر

(  َعل مَ ) همجردُ  َم( لعْ أَ )  فالفعل .  بالهمزة مزيدان فعالن وهما ،وأََرى أَْعلَمَ 
 إلى يتعدى الذي (أىرَ )  مجرده(  أرى)  والفعل مفعولين إلى يتعدى الذي

 مبتدأ أصلهما والثالث الثاني:  مفعولينال أن ذلك ومعنى ،أيضا مفعولين
 :مثل خبرو

ا زيدا   أعلمتك-  .كريم 

دّ  أََرْيتُهُ -  .النجاح   سبيلَ  الج 

 اإلعمال أحكام من القلوب أفعال على ينطبق ما الفعلين هذين على وينطبق
 :والتعليق واإللغاء

 كالمثالين السابقين: فاإلعمال ــ

ا. ــ واإللغاء ت ك  كريم  ل م   مثل: زيد ا أ ع 

ت ك  كريم .                ل م   أو: زيد  أ ع 

              . ت ك  ل م  ا أ ع   أو: زيد ا كريم 



               . ت ك  ل م                                                            أو: زيد  كريم  أ ع 
يد  أ مثل: والتعليق - ت ك  ز  ل م  يم .ل    ع   ك ر 

 عليه الفعالن ويذكر النحويون أن  هناك أفعاال أخرى تدل على ما يدل 

ى ل م ( و )أ ر   ا فتنصب ثالثة مفاعيل وأشهر هذه األفعال:م( وتعمل عمله )أ ع 

 . د ث  ب ر  ، ح  ب ر  ، خ  ب أ  ،  نب أ  ، أ خ   أ ن 

 أحكام الفاعل:

 حرف جر اللفظي ) الفعل( و قد يسبقه اإلعرابي هو الرفع بالعامل ــ حكمه

 مقدرة. واألكثر أن الحروف التي تزاد قبله زائد فيكون مرفوعا بعالمة  

 ن( و )الباء( و )الالم( مثل:هي: )م  

. ق  لم يب    هيد ا.ومثل: كفى باهلل  ش في المكان من أحد 

 ه من ظهورها اشتغال المحل بحركمقدرة منع  للا : فاعل مرفوع بضمة

 الجر الزائد )الباء(. حرف

 المهمل المهمل : تقدير الكالم: هيهات نجاح   ومثل: هيهات لنجاح  

 ل: حرف جر زائد.

 مقدرة: فاعل مرفوع بضمة  نجاح  

ل  به(   ويجب زيادة الباء مع الفاعل  في صيغة التعجب التي على وزن )أ ف ع 

س ول  للا  أ  فنقول: م  ب ر  ر   )ص(. ك 

 نشاء التعجب.على صيغة األمر إل: فعل ماض جاء أكرم

 بـ: حرف جر زائد,

: فاعل مرفوع ب  ال المحل ضمة المقدرة منع من ظهورها اشتغالرسول 

 )الباء( وهو مضاف. الزائدبحركة حرف الجر



ا ــ ومن أحكام الفاعل أنه ال يحذف : بل يستتر وجوب ا  ومع ذلك قد أو جواز 

 يحذف الفاعل وجوبا لعارض طرأ على الفعل وذلك في حالة  واحدة هي  

 وقد لحقته مسندا إلى واو الجماعة أو ياء المخاطبة  أن يكون الفعل مضارع ا

 نون التوكيد فنقول: 

ون + ن  فحذفت نون لتنجح   :فأصل الفعل .ون  د  مج  ا ال  ه  ي  أ   ن  ح  ج  ن  ت  ل  ــــ 
من حرف التوكيد تنجحون والتقى الساكنان: واو الجماعة والنون األولى 

 وحذفت الواو التي هي الفاعل.

د ة.  و ج  ا الم  ن  أ ي ت ه  ح  +ن   فأصل الفعل : ل ت ن ج  ين  ح   و في هذا المثال حذفت ل ت ن ج 

 الياء التي هي الفاعل. 

ولكن حذف الفاعل _ وقد يحذف الفاعل وينوب عنه مخصصات اإلسناد، 
اسم المبني أطلق عليه  ايكون مع تغيير في صيغة الفعل فيبنى بناء خاص

 للمجهول.

عبر سيبويه عن ذلك بقوله:" ضربت وقد ينوب عن الفاعل المفعول به و
ب زي د   لمعنى افال يتعداه فعله ألن  زيدا، فال تجاوز هذا المفعول وتقول: ض ر 

وإذا كان الفعل يتعدى إلى مفعولين ناب أولهما  (.42ص1)الكتاب ج واحد"
:"تقول: كسوت زيد ا ثوب ا، به. قال سيبويه نصب الثاني مفعوال و عن الفاعل

ي د  ثوب ا ي  ز  نى فال تجاوز األول ألن المع تجاوز إلى مفعول آخر وتقول: ك س 
وهكذا فإن الفعل  (. 43ص1)الكتاب ج لفظ الفاعل"واحد وإن كان لفظه 

يصبح غير متعد ويكتفي بنائب الفاعل وأما إلى مفعول به واحد المتعدي 
ا وإذا كان الفعل مم المتعدي إلى مفعولين يصبح متعديا إلى مفعول واحد.

ويصبح الفعل  الفاعل المفعول األول يتعدى إلى ثالثة مفاعيل ناب عن
إلى مفعولين فقط ويعطي سيبويه مثاال ويقول:"  متعدياالمبني للمجهول 

ثالثة تعدى إلى إلى وذلك قولك ن بئت  زيدا أبا فالن، لما كان الفاعل يتعدى 
 .(43ص1)الكتاب ج  اثنين ."



صيغة الفعل من البناء للمعلوم إلى البناء وبهذا نالحظ أن كلما تغيرت 
 للمجهول تغيرت درجة التعدية:

و نائب الفاعل في اإلعراب وهو الرفع وقد صرح سيبويه  و يشترك الفاعل
يرتفع المفعول كما يرتفع سواء،  ويقول:"والفاعل والمفعول في هذا بذلك

 عل."االفبغيره وفرغته له كما فعلت ذلك بالفاعل ألنك لم تشغل الفعل 
 .(33ص1)الكتاب ج 

 الفاعل:يأتي و -   

 .جاءت الطالبة   ونحو: اسما صريحا نحو: قام األستاذ  -

 ا ضميرا متصال مثل: كتبت  ، كتب وا ، كتب ا...إم   أو ضميرا: ويكون-

 .ندرس في الجامعة   و : أكتب  الدرس  مثل  أو: ضميرا مستترا - 

. مؤوال:مصدرا  أو - ك  اح  د ني ن ج  ع  د ني أن أنجح  ، فتقدير الجملة ي س   نحو:ي سع 
ع د ني فالمصدر المؤول)أن  ك.ني نجاح  د  ع  : أ س  أي ك ناجح  أن   ونحو: أس 

(في المثال األول و)أن ك ناجح(قي المثال الثاني في محل رفع فاعل.  أنجح 

الفاعل مصدرا مؤوال بعد األلفاظ:  ويكثر
 ب(و)ينبغي(.وز(و)يج  ج  مكن(و)ي  )ي  

أو نفيا فمن األول: المفعول به: وهو االسم الذي يقع عليه فعل الفاعل إثباتا 
 من الثاني: ما شرحت الدرس.شرحت  الدرس و

 يأتي:و متعديا ويعتبر المفعول به المعمول الثاني للفعل إذا كان

 .النجاح   اسما ظاهرا )صريحا( نحو: أراد الطالب   -1

اك . أو ضميرا منفصال نحو: إي  ضميرا متصال نحو: أفادنا األستاذ  أو -2
 نعبد  

وتقدير الكالم هو: عرفت  ،ك قادم  مصدرا مؤوال نحو: عرفت أن  أو -3
.وم  ق د   . ك   ونحو: أريد أن  تنجح 



 ملة الفعلية :عناصر الج ترتيب -

 . فرتبة الفعل هو الرتبة في الجملة الفعلية فيما يخص اإلسناد محفوظة إن  

 تقدم الفاعل على الفعل تحول اإلسناد من إسناد فعلي إذاالتقديم دائما، و

 إلى إسناد اسمي، أي تتحول الجملة من فعلية إلى اسمية ويقول سيبويه: 

 "ضربت زيدا هو الحد ألنك تريد أن تعمله )أي الفعل( وتحمل عليه االسم  

 حيث كان زيد أول ما تشغل به الفعل، وإن عمرا،  زيد   ب  ر  كما كان الحد ض  

  )الكتاب زيدا ضربت" أي المفعول( فهو عربي وذلك قولك: قدمت االسم )

 جرى اللفظ الفاعل رت إن قد مت  المفعول وأخ  فويقول أيضا:"  .(80ص1ج 

 ألنك إنما أردت به  .للا عبد   اذلك قولك: ضرب زيد  كما جرى في األول و

إن كان مؤخرا د أن تشغل الفعل بأول منه ور  مؤخرا ما أردت به مقدما ولم ت  
 أن يكون فيه مقدما وهو عربي جيد كثير."فمن ثم كان حد اللفظ في اللفظ، 
ر  .                                                   (34ص1)الكتاب ج  لم ي ش 
 على الفعل ألن الفاعل هو أول ما  مكانية تقديم الفاعلإسيبويه إلى 

 لمعمول األول اوعبارة )أول ما تشغل به الفعل( يعني بها  .تشغل به الفاعل

 ل من األحوال على العامل )الفعل(اأن يتقدم في ح)الفاعل( الذي ال يمكنه 

 أما المعمول الثاني أي المفعول قد  هو الذي ال يستغني عنه العامل.و 

 رتبة لكل سيبويه وهكذا أعطى، على العامل )الفعل( وقد يتقدم يتأخر 

 وهذا األخير )أي أو التأخير، معمول: األول الثابت والثاني القابل للتقديم  

 في المثال:)زيدا ضربت(  كما معا المفعول به( قد يتقدم على الفعل والفاعل

 للا( عبد   ازيد وقد يتقدم على الفاعل دون الفعل كما في المثال:)ضرب  

 لفعل ثم الفاعل اصر الجملة الفعلية هو اوبهذا فإن الترتيب األصلي لعن 



 به أما الفاعل فرتبته بالنسبة للفعل هو فالمفعول به. ولكن قد يتقدم المفعول

 باالبتداء وليس بالفعلالتأخير دائما، وإذا تقدم كان في موقع المبتدأ ويرفع  

فعل  -1                               وعليه نتحصل على أشكال الجملة اآلتية: 
مفعول به فعل +  -2  + فاعل + مفعول به                                        

مفعول به + فعل + فاعل.  -3                                         + فاعل.
الفعل أي امتنع تقديم المعمول األول  ل هذه األشكال تأخر الفاعل عنوفي ك

 على عامله.

به على  يتقدم المفعول وجوبا: على الفاعل مواضع تقديم المفعول به -
 :إذا الفاعل وجوبا

 . ما يخشى هللاَ من عباده العلماءُ إنّ محصورا نحو: الفاعل كان  -1

 .ن  طَ الوَ  شُ يْ  جَ إالّ  وّ العدُ ونحو: ال يَُحارُب                                  

 الحنيُف. إال الدينُ  الناسَ  بَ نحو: ما هذّ و                               

 متصال والفاعل اسما ظاهرا نحو: اكان المفعول به ضمير -2

 زارني -ونحو:   بضر فال كاشف له إالّ هو." هللاُ  ْن يمسْسكإ"  -    
 .الّصديقُ 

 إذا ابتلى ابراهيمَ "اتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول به نحو:  -3 

 ها.صاحبُ  قاد السيارةَ  نحو: و ."ه بكلمات فأتمهنّ ربُ   

المفعول  على الفاعل يتقدم المفعول به وجوبا:ديم الفاعل على مواضع تق
 وجوبا إذا: به

 خيف  اا لعدم وجود قرينة تعين أحدهما من اآلخر أي إذمخفي إعرابه -1

 )ضرب عيسى موسى( ونحو:  نحو:االلتباس بين الفاعل والمفعول به 

 فكل من الفاعل والمفعول به في المثالين السابقين  )حّدثت ليـــلى سلــمى( .

 لمفعول به إال امن  الفاعل نميز ألنه مقدر فالال يظهر عليهما اإلعراب 



 لذا وجب تقديم الفاعل على المفعول به.، بالرتبة 

 ظاهرا أم  اكان الفاعل ضميرا متصال سواء أكان المفعول به اسم -2

 واتبعته. ضميرا نحو: عرفت الحقَ 

 ه.نفسَ  اإلنسانُ  نحو: إنّما يعرفُ  كان المفعول به محصورا: -3

 .إالّ الحقَ  وبُ كذال ونحو: ما يقاومُ     

 معا وجوبا:مواضع تقديم المفعول به على الفعل والفاعل  -

 كون المفعول به من أسماء الصدارة مثل:أن ي -1

 كرْم يُكرمك.الشرط نحو: من تُ اسم  -     

 . كم كتابا قرأت ونحو: ؟زرتَ  بالد   : أيَّ نحو أو اسم استفهام-     

 كأين من  أو كم وكأين الخبريتين نحو: كم كتاب  طالعُت ونحو:-     

 .لو تأنيتَ  الفرص تدركُ 

 أو إذا كان المفعول به مضافا إلى اسم له الصدراة نحو:-     

 كتاَب من قرأت؟

 لتخصيص نحو:اإذا كان المفعول به ضميرا منفصال مرادا به  -2

 وتأخير ك إيّاك .الم هو: نعبدُ " إيّاك نعبد وإيّاك نستعين." فأصل الك

 المفعول به يفسد أسلوب الحصر المقصود بالغيا . 

 بواسطة أّما نحو:المفعول به  إذا قصد إبراز -3

 ه صد إبرازُ تقدم وجوبا ألنه قُ  ." فالمفعول به )اليتيم (فال تقهرْ  " فأّما ليتيمَ 

 ا التفصيلية.بواسطة أمّ  

 

  :انظر



 الكتاب لسيبويه -
 ي   الراجح هالنحوي لعبدالتطبيق  -

 لهادي نهر  يالتطبيقالنحو  -

 الجملة العربية تأليفها وأقسامها لفاضل صالح السامرائي  -

 قواعد النحو والصرف لزين كامل الخويسكى  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

  

         

     

        

 

 

  

 

    



 


