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 : النص ألاول 

  .عليه السكوت   على معنى يحسن   ما دل  : واملراد باملفيد. بالقصد املفيد   هو القول  : الكالم» 
 
  :والجملة

 
عن الفعل وفاعله  عبارة

قائم  " و  ،"رب اللص ض  "  :وما كان بمنزلة أحدهما نحو"  قائم   زيد  "   واملبتدأ وخبره ك"  قام زيد  "   كـ
َ
" و  ،"ا قائم   كان زيد  " و ، "الزيدان  أ

 وبهذا يظهر لك أن   ". ا ظننته قائم  
 
فرغ  ه بعد أن  هما ليسا بمترادفين كما يتوهمه كثير من الناس، وهو ظاهر قول صاحب املفصل، فإن

جملة الشرط، : ولهذا تسمعهم يقولون  ؛إذ شرطه إلافادة، بخالفها ؛منه ها أعم  اب أن  ، والصو "ويسمى جملة": الكالم قال من حد  

  جملة الجواب، جملة الصلة، وكل  
 
    «.، فليس بكالمذلك ليس مفيدا

غني اللبيب عن كتب ألاعاريب، ج  134:، ص20:ابن هشام ألانصاري، م 

 

 :النص الثاني

صدرها اسم، كزيد قائم، وهيهات العقيق، وقائم  التي :فاالسمية هي      :انقسام الجملة إلى اسمية وفعلية وظرفية» 

رب اللص، وكان زيد قائما، وظننته صدرها فعل، كقام زيد، وض   التي :والفعلية هي . خفش والكوفيون الزيدان، عند من جوزه وهو لا 

 
 
ذا قدرت زيدا فاعال بالظرف الدار زيد، إ وأفيأعندك زيد، : املصدرة بظرف أو مجرور، نحو :والظرفية هي . مقائما، ويقوم زيد، وق

وهو  ،زيد في الدار :الدار من قولك بفيوالجار واملجرور، ال باالستقرار املحذوف، وال مبتدأ مخبرا عنه بهما، ومثل الزمخشري لذلك 

وزاد الزمخشري  .مبنى على أن الاستقرار املقدر فعل ال اسم، وعلى أنه حذف وحده وانتقل الضمير إلى الظرف بعد أن عمل فيه

 .، والصواب أنها من قبيل الفعلية ملا سيأتيالجملة الشرطيةوغيره 

أقائم الزيدان، )  وف، فالجملة من نحو مرادنا بصدر الجملة املسند أو املسند إليه، فال عبرة بما تقدم عليهما من الحر و  

 .فعلية (زيد، وإن قام زيد، وقد قام زيد، وهال قمت أقام )اسمية، ومن نحو  ( ولعل أباك منطلق، وما زيد قائماوأزيد أخوك، 

فريقا )ومن نحو ( آيات هللا تنكرون فأَي )ومن نحو  (كيف جاء زيد )، فالجملة من نحو لاصلواملعتبر أيضا ما هو صدر في 

 )و ( كذبتم وفريقا تقتلون 
 
ونحو  (يا عبد هللا )في نحو  في نية التأخير وكذا الجملة لاسماءفعلية، الن هذه ( يخرجون  أبصارهمشعا خ

أدعو زيدا، : أفعال، والتقدير لاصلن صدورها في ال  ،فعلية( والليل إذا يغش ى( )خلقها ولانعام( )كاستجار وإن أحد من املشركين )

    «.. ، وأقسم والليللانعاموإن استجارك أحد، وخلق 

 131: ، ص20:جعن كتب ألاعاريب،  غني اللبيبابن هشام ألانصاري، م                              
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