تطبيقات في قضايا النحو العربي

أ -حكيمة طايل

التخصص :لسانيات تطبيقية

األفواج4-3-2-1:

هذا باب الفاعل الذي لم يتع ّده فعل ُه إلى مفعول

((

فاعل ولم يتعده فعلُه إلى مفعول آخر  ،والفاعل
والمفعول الذي لم يتعد إليه فع ُل
ٍ

والمفعول في هذا سواء  ،يرتفع المفعول كما يرتفع الفاعل  ،ألنك لم تشغل الفعل بغيره
وفرغته له ،كما فعلت ذلك بالفاعل .
س عم ُر ) والمفعول الذي لم يتع َّده
وج َل َ
ب زي ُد َ
فأما الفاعل الذي ال يتعداه فعله فقولك َ (:ذ َه َ
ب زي ُد )  ،و (يُضْ َربُ عمرو )فاألسماء
فعله ولم يتعد إليه فع ُل
ض َر َ
فاعل  ،فقولك َ ( :
ٍ
المحدث عنها  ،واألمثلة دليلة على ما مضى وما لم يمض من المحدث به عن األسماء ،
وهو الذهاب والجلوس والضرب  ،وليس األمثلة باألحداث وال ما يكون منه األحداث
وهي األسماء)).
سيبويه  ،الكتاب  ،ج،1ص76

المطلوب  :اشرح هذا ال ّنص وب ّين العامل والمعمول.

تطبيقات في قضايا النحو العربي
التخصص :لسانيات تطبيقية
ماستر 2األفواج4-3-2-1 :

هذا باب الفاعل الذي يتعدّاه فعله إلى مفعول

ب
ب عبد هللا زيداً ) .فـ " عبد هللا " ارتفع ههنا كما ارتفع في " َذ َه َ
ض َر َ
((وذلك قولك َ ( :
و َش َغ ْل َ
ب"  ،وانتصب "زي ُد" ألنه مفعول به تعدى إليه
ت
"ضرب" به كما شغلت به " َذ َه َ
َ
ُ
مت المفعول  ،وأخ َ
فع ُل الفاعل  .فإن قد َ
اللفظ ما جرى في األول وذلك
رت الفاعل  ،جرى
ب زيداً عب ُد هللا )  ،ألنك إنما أردت به مؤخرا ما أردت به مقدما ولم ُترد
ض َر َ
قولك َ ( :
أن َتشغل الفعل بأ َ َّو َل منه وإن كان مؤخرا في اللفظ  .فمن ث َّم كان حد اللفظ فيه أن يكون
الفاعل مقد َما  ،وهو عرب ٌي جيِّد كثير  ،كأنهم إنما يقدمون الذي بيانه أه ُّم لهم وهم ببيانه
أعْ َنى  ،وإن كانا جميعا ي ُِهمَّان ِِهم و َيعنِيانهم )).
المطلوب  :اشرح هذا النص ثم حدد العامل والمعمول وبين األصل في الترتيب في قانون
العمل.

