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تنوعت تقسيمات النحاة للجملة بتنوع المعايير واألسس المعتمدة في ذلك، فبحسب االسم 
وبحسب  والفعل تنقسم الجملة إلى اسمية وفعلية، وبحسب النفي واالثبات تنقسم إلى مثبتة ومنفية،

نشائية وهلم جّرا، وسنقتصر في هذه المحاضرة على أهم  الخبر واإلنشاء تنقسم إلى خبرية وا 
 :تقسيمات الجملة عند النحاة  وهي

 .(ما تبدأ به) تقسيم الجملة باعتبار صدرها  (1

حيث اعتمد فيه النحاة على ما تبدأ به الجملة  تركيبي بحت؛هذا المنطلق في تقسيم الجملة 
ن بدئت باسم سميت اسمية،: من مفردات أي  باعتبار صدرها، فإن بدئت بفعل سميت فعلية، وا 

إذ : وهذان هما القسمان الرئيسان في تقسيم الجملة باعتبار صدرها، وقد زاد بعضهم قسمين آخرين
ن بدئت بحرف شرط سميت شرطية، وفي ذلك بظرف سميت ظرفية، و الجملة بدئت  رأوا أنه إذا ا 

أن تكون جملة : وأما الجملة التي تكون خبرا فعلى أربعة أضرب، األول: " يقول أبو علي الفارسي
مركبة من فعل وفاعل، والثاني أن تكون مركبة من ابتداء وخبر، والثالث أن تكون شرطا وجزاء، 

على فقد عّلق الجرجاني شري في هذا التقسيم، أما تابعه في الزمخوقد  (1)".والرابع أن تكون ظرفا 
الجملة من الفعل : فقد حصل لك أربعة أضرب من الجمل، وهي في األصل اثنتان: "هذا بقوله

 .ووافقه في هذا ابن يعيش (2)".والفاعل، والجملة من المبتدأ والخبر
 .والجملة الفعلية الجملة االسمية (1-1

 .محمد حاضر: نحو الجملة االسمية هي التي صدرها اسم،
 . حضر محمد: والجملة الفعلية هي التي صدرها فعل، نحو

                                                 

 .208، ص 2891محمد الشاطر أحمد، مطبعة المدني، : أبو علي الفارسي، المسائل العسكريات، تح -(1)
، ص 02، ج 2891كاظم بحر مرجان، دار الرشيد، العراق، : عبد القاهر الجرجاني، المقتصد في شرح اإليضاح، تح -(2)
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والمراد بصدر الجملة الفعل والمسند إليه، فال عبرة بما تقدم عليهما من الحروف 
ألنه ال عبرة بالحروف  ,من الجمل االسمية( لعل أباك منطلق)و( أقائم الزيدان: )والفضالت، فقولك

، (هل سافر أخوك؟)، و(قد قام محمد: )التي تقدمت على االسم في هاتين الجملتين، وكذلك قولك
وال عبرة بما , هي جمل فعلية[ 7: القمر] َّ جم يل ىل مل خل ُّٱ، و (محمدا أكرمت)و

 (1) .تقدم على الفعل فيها
:  ، ومن نحو(كيف جاء زيد)فالجملة من نحو  ما هو صدر في األصل، أيضا  والمعتبر

: بقرةال]ٱٱٱَّ مص خص حص مس ُّٱ: ومن نحو[. 92: غافر] َّ لك اك يق  ىق يف ُّٱ
 (2) .نية التأخيرفي  األسماء التي ابتدئت بها الجملكلها فعلية، ألن [. 97

 اظننت محمد)و( كان زيد قائما: )رة بناسخ نحودّ ص  مل الم  حاة في الج  وقد اختلف النّ 
فهؤالء يرون  ،(كان، وظن)ال فعلية ألنها مصدرة بفعل وهوميعتبرها ج فكثير من النحاة ،(مسافرا

إلى  آخرونوذهب  أن هذه األفعال الناقصة تدل على الحدث، ومن ثم فهي تقع مسندا في الجملة،
ألنها ال تدل عندهم  أو فضلة، قيد( كان، وظن)أنها من قبيل الجمل االسمية، وهؤالء يرون أن 

ن   .ا في الجملةمسند ال تقع م  على الحدث، ومن ث   هو الخبر في باب كان، عند هؤالء المسند  وا 
ويعتبران  وصدر الجملة عندهم هو اسم كان والمفعول األول لظن (.ظن)والمفعول الثاني في باب 

 (3) .مسندا إليه
ثين إلى أنه إذا كان المسند فعال فالجملة فعلّية، وال تكون الجملة حد  وقد ذهب بعض الم  

الجملة مركبة من : "اسمّية إال إذا كان المسند والمسند إليه اسمين، وفي ذلك يقول برجشتراسر
ن كان المسند فعال أو  مسند ومسند إليه؛ فإن كان كالهما اسما أو بمنزلة االسم فالجملة اسمية، وا 

فعلية تقّدم الفاعل فيها على ( محمد يحضر)يعّدون جملة  فهؤالء (4)".الجملة فعليةبمنزلة الفعل ف
كان : )اسخ، فتقولوالصواب أنها اسمية على رأي الجمهور، ألنه يجوز أن تدخل عليها النو . الفعل

 .، ولو كانت فعلية لم يصلح أن تدخل عليها النواسخ(ن محمدا يحضرإ)، و(محمد يحضر

                                                 

، 1002محمد حي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت، : ابن هشام، مغني اللبيب عن كتب األعاريب، تح: انظر -(1)
 .322، ص 01ج 

 .323، ص 01المصدر نفسه، ج : انظر -(2)
 .259، ص 1007، 01فاضل صالح السامرائي، الجملة العربية تأليفها وأقسامها، دار الفكر، عمان، ط : انظر -(3)
 .215، ص 2883، 01تمام حسان، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط : ، التطور النحوي للغة العربية، مراجعةبرجشتراسر -(4)
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 .والجملة الشرطيةالظرفية الجملة  (1-2

 أبو هو (الجملة الشرطية)و (الظرفية الجملة) مصطلح استخدم من أول ذكرنا من قبل أن
الفعلية، واالسمية، والظرفية، : حين قسم الجملة على أربعة أقسام، (هـ 377 ت) الفارسي علي

  .والشرطية
: والظرفية هي" :حيث يقول، (الجملة الظرفية)وقد استعمل بعده ابن هشام مصطلح 

أعندك زيد، وفي الدار زيد، إذا قدرت زيدا فاعال بالظرف : المصدرة بظرف أو مجرور، نحو
والجار والمجرور ال باالستقرار المحذوف، وال مبتدأ مخبرا عنه بهما، ومّثل الزمخشري لذلك بفي 

وعلى أنه حذف  ، وهو مبني على أن االستقرار المقدر فعل ال اسم،زيد في الدار: الدار من قولك
 (1)".وحده وانتقل الضمير إلى الظرف بعد أن عمل فيه

التصدر، واالعتماد، أي : وهنا نالحظ أن ابن هشام يشترط في الجملة الظرفية شيئين هما
أن يكون الظرف في صدر الجملة، ويسبقه نفي أو استفهام، أما أبو علي الفارسي والزمخشري فال 

ن الجملة الظرفية هي المتضمنة ظرفا، سواء تقدم أو تأخر في يشترطان ذلك، فهما يعتبران أ
عندهما ظرفية، ( زيد في الدار)فجملة . الجملة، وسواء اعتمد على استفهام أو نفي أو لم يعتمد

فهو . لتضمنها الظرف، وهي ليست ظرفية عند ابن هشام لخلوها من شرط التصدر واالعتماد
 . يعتبرها جملة اسمية

وع وقد اعترض بعضهم على القول بوجود الجملة الظرفية في اللغة العربية، وصنفوا هذا الن
ويبدو لي أن هذا القول فيه نظر، : "قول فاضل صالح السامرائيمن الجمل مع الجملة االسمية، ي

عندك  أإنّ : )مبتدأ مؤخر ال فاعل، بدليل أنه يصح أن تدخل عليه النواسخ فتقول( زيدا)ذلك أن 
ولو ( أظننت عندك زيدا؟: )عليه وال انتصابه، وتقول( إنّ )، ولو كان فاعال لم يصح دخول (؟ايدز 

ذا كان فاعال فأين ( ؟أكان عندك زيد  : )كان فاعال لم ينتصب، وتقول فزيد اسم كان ال فاعل، وا 
   (2)".؟اسم كان
فهي الجملة المتضمنة الشرط  لزمخشريجملة الشرطية التي ينسبها بعضهم إلى ا الأمّ 

، (يقم أقم معه زيد إن  : )وأما الجملة الثالثة وهي الشرطية فنحو قولك: "والجزاء، يقول ابن يعيش

                                                 

 .322، ص 01ابن هشام، مغني اللبيب عن كتب األعاريب، ج -(1)
 .260فاضل صالح السامرائي، الجملة العربية تأليفها وأقسامها، ص -(2)
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ن   الفعل  يستقلّ  كانت من أنواع الجمل الفعلية، وكان األصل في الجملة الفعلية أن   فهذه الجملة وا 
حرف الشرط ربط كل جملة من الشرط والجزاء  ا دخل هاهناه لمّ ، إال أنّ (قام زيد)بفاعله، نحو 

المبتدأ ال يستقل بذكر  باألخرى، حتى صارتا كالجملة الواحدة، نحو المبتدأ والخبر، فكما أنّ 
يعود  الخبر، كذلك ال يستقل إال بذكر الجزاء، ولصيرورة الشرط والجزاء كالجملة الواحدة جاز أن  

، فالهاء في تكرمه عائد إلى زيد، (تكرمه يشكرك عمرو ن  زيد إ: )، نحوئد واحداعلى المبتدأ منها ع
 (1)".، ولو عاد الضمير منهما جاز، وليس بالزمكر  ولم يعد من الجزاء ذ  

 .الطول والقصرتقسيم الجملة باعتبار  (1

ر فيه الطول والقصر معيارا في تصنيف الجملة، وذلك حين تكون الجملة ب  هذا التقسيم اعت  
جملة )مركزية تتضمن داخلها عملية إسنادية ثانية، فتسمى الجملة المركزية  حاوية عملية إسنادية

هي االسمية : الكبرى: "، يقول ابن هشام(جملة صغرى) األولى، وتسمى الجملة المحتواة في (كبرى
المبنية على المبتدأ، كالجملة : ، والصغرى هي(زيد قام أبوه، وزيد أبوه قائم: )جملة نحوالتي خبرها 

زيد أبوه غالمه : )وقد تكون الجملة صغرى وكبرى باعتبارين، نحو. ر بها في المثالينالمخب
ها خبر، صغرى ال غير؛ ألنّ ( غالمه منطلق)فمجموع هذا الكالم جملة كبرى ال غير، و( منطلق

 (2)".، وصغرى باعتبار جملة الكالم(غالمه منطلق)كبرى باعتبار ( أبوه غالمه منطلق)و
ه ال تسمى الجملة كبرى أو صغرى إال باعتبارها داخل جملة بن هشام أنّ نستنتج من كالم ا
 ةها صغرى أو كبرى، مثل جملا إذا كانت منفردة مستقلة فال توصف بأنّ أو تحوي جملة داخلها، أمّ 

  .، فهي جملة ال صغرى وال كبرى(محمد رسول)
كما يتضح من كالمه أن الجملة الكبرى والصغرى تختص بجملة الخبر وما أصله ذلك، وال 

رأيت عامال )تكون في غيره، فال تدخل فيها جملة الحال أو جملة النعت، فال توصف جملة 
 .بأنها صغرى( يساعده ولده)ها جملة كبرى، وال توصف جملة بأنّ ( يساعده ولده

فذات الوجهين تكون اسمية : كبرى إلى ذات وجه، وذات وجهينم ابن هشام الجملة الوقد قسّ 
، وذات الوجه (ا أبوه قائمظننت زيد  ): ، أو العكس مثل(زيد يقوم أبوه: )الصدر فعلية العجز، مثل

 (.ظننت زيدا يقوم أبوه)كـ  ، أو فعلية الصدر والعجز(زيد أبوه قام)تكون اسمية الصدر والعجز كـ 

                                                 

 .120، ص 02، ج 1002، 02إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت، ط : ابن يعيش، شرح المفصل، تح-(1)
 .329، ص 01ابن هشام، مغني اللبيب عن كتب األعاريب، ج -(2)
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 .البساطة والتركيب واالمتدادتقسيم الجملة باعتبار  (2

حاول بعض المحدثين تدارك تقسيم القدماء للجملة، فأضافوا أقساما أخرى للجملة لم يذكرها 
 (1) .في هذا التقسيم الجديد معيار البساطة والتركيب واالمتداد واعتمدواالقدماء، 

مستقلة، سواء دي واحد يؤدي فكرة فالجملة البسيطة عند هؤالء هي المكونة من مركب إسنا
أقائم )، (حضر محمد)، (الشمس طالعة): وصف، وأمثلة ذلك دئ المركب باسم أو فعل أوب  

 (أخواك؟
 رتبط أحدهما باآلخر، ويتوقف عليه؛أما الجملة المركبة فهي المكونة من مركبين إسناديين ي

معنى له إال حيث يكون أحدهما فكرة مستقلة، والثاني يؤدي فكرة غير كاملة وال مستقلة، وال 
أقسم باهلل : )بالمركب اآلخر، وهذا االرتباط يعتمد على أداة، ومن أمثلته أسلوب القسم، نحو

مركب فعلي، وال يستغني ( ألجتهّدن)مركب فعلي، وعجزها ( أقسم باهلل)فصدر الجملة ، (ألجتهدن
 .(اأين تجلس في الحديقة تستمتع بجماله: )الصدر عن العجز، وكذلك جملة الشرط نحو

والجملة الممتدة هي المكونة من مركب إسنادي واحد، وما يتعلق بعنصريه أو بأحدهما من 
، (حضر محمد صباحا)، و(الشمس طالعة بين السحب: )مفردات أو مركبات غير إسنادية، مثل

  …(قام أخوك رغبة في االنصراف)و
 .الموقع اإلعرابيتقسيم الجملة باعتبار  (3

إعرابيا من عدمه، إلى جمل لها محل من  اموقع هاالجملة من حيث قابلية وقوع تقسم
  .اإلعراب وجمل ال محل لها من اإلعراب

 .الجمل التي لها محل من اإلعراب (4-1

موقع  يصح أن تقعالتي  ةهي الجمل االسمية أو الفعلي :ن اإلعرابلجملة التي لها محل ما
ألننا  ؛هذه الجملة لها محل من اإلعرابف .ينفع  العلم  : مثل، محله في اإلعراب فتأخذاالسم المفرد 

 :سبع جمل وهي . العلم  نافع  : نستطيع أن نقول
، ا اسمية أو فعليةوتكون إمّ  ،التي تعرب خبرا لمبتدأوهي : الجملة الواقعة خبرا (4-1-1

لق ه  كريم  زيد  : لمث ّن الشمس   ،ةالعربي يدرس  زيد  و  ،خ   . يفوزكاد  زيد  و ، ةأشعت ها قويوا 
                                                 

 .وما بعدها 252، ص 2899محمد إبراهيم عبادة، الجملة العربية دراسة لغوية نحوية، منشأة المعارف، اإلسكندرية، : انظر -(1)
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، وتكون تي تعرب نعتا وتأتي بعد اسم نكرةوهي ال :الجملة الواقعة صفة أو نعتا( 4-1-2
 .  يضحك  جاء رجل  : لمث. فعلية أو اسمية

جاءت بعد فعل القول اسمية  وفعلية أوهي كل جملة  :الجملة الواقعة مفعوال به( 4-1-3
تكون  ، شريطة أن  ما جاء في معناها وأ (…صاح ،نادى ،صرخ): كاألفعال اآلتية  ،أو ما يشبهه

عول به إذا قد تأتي الجملة في محل نصب مفو . الجوُّ لطيف  : صاح  الرجل   :لمث. هي التي قيلت
 :لمث. ، يكون المفعول الثاني فيها جملةإذ هناك أفعال تحتاج إلى مفعولين ؛وقع عليها فعل الفاعل
 . تشرق  ظن الرجل  الشمس  

، وهي كل جملة التي تعرب في محل نصب حال :أي :الجملة الواقعة حاال( 4-1-4
او قد تأتي الجملة الحالية بعد و و  .يخوضون  المعركة  رأيت  الجنود  : لمث. جاءت بعد اسم معرفة

نستعيض  أتي بعدها جملة اسمية من مبتدأ وخبر، ويمكن أن  تبق بجملة فعلية تامة و التي ت س الحال
 . والشمس  مشرقة  ذهب  الناس  إلى أعمالهم : لمث (ذإ)عنها بـ 

ي التي تعرب في محل جر مضاف إليه، وهي أ :الجملة الواقعة مضافا إليه( 4-1-5
 . سار القطار  رأيت ك  حين   : لمث . ظرف غير منون دكل جملة جاءت بع

 ،التي تعرب في محل جزم جواب الشرط أي :جازم الجملة الواقعة جوابا لشرط( 4-1-6
فسوف  من يجتهد  : لمث، بقت بأداة شرط جازمة، وس  ة اقترنت بالفاء أو إذا الفجائيةوهي كل جمل

ن  و  ،حينج   .ا أنت فاشل  في االمتحان  إذ  ت همل واجباتك  المدرسية   ا 
وفة بالحرف على ا معطوتكون إمّ  :لتابعة لجملة لها محل من اإلعراباالجملة ( 4-1-7

 . ال تبق  هناقلت  له اذهب و . وفاز  بالجائزة  زيد  نجح  : لمث .أو مبدلة من جملة سابقة ،جملة سابقة
 .الجمل التي ال محل لها من اإلعراب (4-2

 االسم المفرد، محلّ  تحلّ  ال محل لها من اإلعراب هي الجمل التي ال يصح أن   التي الجمل
 :ثماني جمل وهي . ها في محل رفع أو نصب أو جر أو جزمنّ إال يقال فيها ف

 :لمثم، تكون في أول الكالفعلية أو اسمية هي كل جملة و  :الجملة االبتدائية( 4-2-1
 . هطل المطر في الشتاء

 ،وهي الواقعة في وسط الكالم منقطعة عما قبلها إعرابيا :الجملة االستئنافية( 4-2-2
 . رحمه اهللمات زيد : لمث
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، كل جملة جاءت بعد االسم الموصول وهي: الجملة الواقعة صلة للموصول( 4-2-3
 . نجحجاء الذي : لمث

ين شيئين يحتاج كل منهما وهي الجملة التي تعترض ب :الجملة االعتراضية( 4-2-4
تراض يفيد توكيد الجملة وتقويتها، ويقع هذا االعتراض في هذا االع ، والنحويون يقولون إنّ لآلخر
 :، هيمواضع

 زيد – أعتقد   –حضر : بين الفعل والفاعل، مثل.  
 مجدون – أحمد  اهلل –التالميذ  : بين المبتدأ والخبر، مثل.  
  ن ساعدك الناس –مهما تعمل : بين فعل الشرط وجوابه، مثل   .تنل عقابك – وا 
 كألكرمنّ  – وما أقسم على باطل –واهلل  : بين القسم وجوابه، مثل. 

، تفسر ما يسبقها وتكشف عن حقيقته الجملة التيوهي : الجملة التفسيرية (4-2-5
نظر الحيوان في : لمث. أو غير مقرونة (أي  )و (أن  )وقد تكون مقرونة بحرفي التفسير 

هل أدلك على طريق و  .أرسل إلّي الكتاب   أن  كتبت  إليه و . أعطني طعاما أي  استعطاف 
 . تخلص في عملك النجاح

حيث يجاب بها عن  ؛القسموهي كل جملة تأتي بعد  :جملة جواب القسم (4-2-6
واهلل  :لمث. لالم الموطئة للقسمكا لمقدر الذي تدل عليه قرينة لفظية، أو القسم االقسم الصريح

 .ألهجرنكلئن لم تأتني  :مثلفالمقدر ا أمّ . نّ ألنجح
هي الجملة الواقعة جوابا لشرط جازم غير مقترن و  :جملة جواب الشرط( 4-2-7

، (كلما –لوال  –إذا  –لو ) أو جوابا لشرط غير جازم كجواب األدوات  ،(إذا)أو  (بالفاء)
ذا درست جيدا و  ،يربحن يعمل م  : لمث  . نجحت بتفوقا 

كل جملة وهي  :على جملة ال محل لها من اإلعراب الجملة المعطوفة( 4-2-8
 ،وليس لها محل من اإلعراب ،تسمى باسمها ،معطوفة على جملة ال محل لها من اإلعراب

، ال محل لها من اإلعراب (رأيته)جملة صلة الموصول ، فوصافحتهجاء الذي رأيته : لمث
 .، فال محل لها من اإلعرابمعطوفة عليها( صافحته)وجملة 


