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:  أحوال الجملة العربية

                                                                   أ.د.سعد التميمي

لما كان علم المعاني يختص بدراسة تراكيب الكلما التي من خللها يطابق مقتضى الحال فانه

يهتم بدراسة الجملة بأركانها الساسية والثانوية ،وأحوال أركان هذه الجملة ،التي من شانها

نن جديدة ،والجملة العربية تتكون من ركنين اساسيين هما:المسند اليه والمسند أي ان تفيد معا

ليمكن ان تكون هناك جملة خالية منهما ، ومن ملحقات ثانوية تتمل بالقيود .

المسند إليه : هو المبتدأ الذي لععه خععبر والفاعععل ونععائبه ، وأسععماء النواسععخ  والمفعععول الول

للفعععال الععتي تنصععب فعليععن أمععا أحععواله هععي : الحععذف والععذكر والتعريععف والتععذكير والتقععديم

والتأخير . 

المسند : هو الخبر والفعل التاما ، واسم الفعل ، والمبتدأ الوصف المستغني بمرفوعه

عن الخبر ، وأخبار النواسخ والمصدر النائب عن الفعل وأحواله هي : الذكر والحذف

والتعريف والتذكير والتقديم والتأخير.

القيود أو المتعلقات : وهي كل الزيادات على المسند والمسععند اليععه فععي الجملعة مثععل المفاعيعل

والحال والتوابع والحروف والنواسخ والمضاف اليه والجار والمجرور وغيرذلك 

نِن في قوله تعالى ( نِمةة إإ نن أأ نكا إهينم  نرا نِصنلة) وقوله تعالى( إإبب أموا ال نِزنكاة نونأإقي ) نوآَأتوا ال

المسندهو: ابراهيم ،وواو الجماعة في أقيموا و(آَتوا)

المسند اليه هو:(أمة) والفعلن (أقاما،آَتى)

القيود هي: ان وكان و(واو الغطف ) وا المفعولن (الصلة والزكاة )

تقديم وتأخير المسند اليه والمسند:

التقديم والتأخير: قسم الجرجاني التقديم على نوعين :

: وذلك كل شيء أقررته مع التقديم على حكمه الذي كان عليه وفي تقديم على نية التأخير -1

جنسه الذي كان فيه ، كخبر المبتدأ إذا قدمته على المبتدأ، والمفعول إذا قدمته على الفاعل :

دق زيدد( .ضرب عمرا زيدد))و(منطل
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:ولكن على أن تنقل الشيء عن حكم إلى حكم ، وتجعل له بابا تقديم ل على نية التأخير  -2

غير بابه وإعرابا غير إعرابه ، وذلك أن تجيء إلى اسمين يحتمل كل واحد منهما أن يكون

مبتدأ ويكون الخر خبرا له فتقدم تارة هذا على ذلك وأخرى ذاك على هذا ومثاله ما تصنعه

بزيد والمنطلق،حيث تقول مرة (زيد المنطلق ) وأخرى(المنطلق زيد) فأنت في هذا لم تقدم

المنطلق على أن يكون متروكا على حكمه الذي كان عليه مع التأخير ، فيكون خبر المبتدأ كما

كان ، بل على أن تنقله من كونه خبرا إلى كونه مبتدأ ، وكذلك لم تؤخر زيدا على أن يكون مبتدأ

كما كان بل على أن تخرجه عن كونه مبتدأ إلى كونه خبرا.

تقديم المسند إليه :

ةل فععي الععذهن لنععه مرتبععة المسععند إلععه التقععديم ، وذلععك لن مععدلوله هععو الععذي يخطععر أو

نع منها :  المحكوما عليه ، والمحكوما عليه سابق للحكم ، فاستحق التقديم وضعأا ولتقديمه دوا

-أنه الصل ول مقتضى للعدول عنه كتقديم الفاعل على المفعول والمبتدأ على الخبروصععاحب1

الحال عليها.

 التشويق إلى الخبرالمتأخر إذا كان المتقدم مشعراا بغرابة مثل قول أبي العلء المعري :-2

والذي حارت البرية فيه         حيوان مستحدث من جماد

النسان تحار فيه النفوس أو البرية، كيف خلق هذا النسان الفاهم الناطق المتحرك من جماد

تعجيل المسرة عندما يكون في ذكر المسند اليه تفاؤل : مثل قولنا العفو عنك صدر به-3

المر .

-تعجيل الساءة عندما يكون في ذكر المسند اليه تشاؤم : مثل قولنا القصاص حكم به القاضي .4

- التلذذ مثل قولنا : ليلى وصلت وسلمي هجرت،وقول الشاعر:5

نن أما  ليلى من البشر نن لنا        ليلي منك بال يا ظبيات القاع أقبل

تت به .6 - التبرك مثل : استم ال اهتدي

-كون المتقدما محط لنكار الغرابة مثل قول الشاعر : 7

       أبعد المشيب المنقضي في الذوائب          تحاول وصل الغانيات الكواعب
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- تخصيص المسند اليه بالخبر الفعلي ان ولي حرف نفي مثل (ما انا قلت8

هذا)وقول المتنبي:

     وما انا اسقمت جسمي به            ول انا اضرمت في القلب نارا 

نن- تقوية الحكم وتقريره مثل قوله تعالى (9 بشإرأكو إهبم نل أي نربب أهم إب نن  ) نوانِلإذي

ومما يدخل في ذلك تقديم (مثل)و(غير)مثل قول الشاعر:

نن عن صوبه        ويسترد الدمع عن غربه وقول المتنبي : بز أم مثلك يثني ال

غيري بأكثر هذا الناس ينخدع          ان قاتلوا جبنوا وان حندثوا شجعوا 

فتقديمهما يقوي الحكم 

-افادة العموما مثل  :كل انسان لم يقم يقدما ليفيد نفي القياما عن كل الناس 10

تقديم المسند أو تأخيره : 

ةل قاما محمدد أو مما له الصدارة يقدما المسند إذا وجد باعث على تقديمه ، كأن يكون عام

في الكلما مثل . أين أخوك ؟ أو إذا أريد به أحد الغراض التالية :

إض-تخصيص المسند بالمسند إليه مثل قوله تعالى: 1 نلبر نوا إت  نوا نِسنما أك ال أمبل إإنِل  نلأكبم)وقوله(نو

إن) ني إدي نوإل  إديأنأكبم 

-التنبيه من اول المر على انه خبر ل نعت مثل قول حسان: 2

لعععععععه همم ل منتهى لكبارها         وهمته الصغرى أجل من الدهر

نر أندى من البحر نن معشار جودها     على البركان الب له رائحدة لو أ

- التشويق للمتأخر : إذا كان في المتقدما ما يشوق لذكره كتقديم المسند في قوله3

نِنتعلى: ( أبلوإلي إفي إإ نت  إر نلنيا نها نوالنِن إل  إف النِلبي بخإتنل نوا إض  نبلبر نوا إت  نوا نِسنما إق ال نخبل

إب نبلبلنبا ) ا

 وقول الشاعر :

ثلثة تشرق الدنيا  لبهجتها                      شمس الضحى وابو اسحاق والقمر
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-التفاؤل  بتقديم ما يسر كما في قول الشاعر :4

سعدت بغرة وجهك الياما          وتزينت بلقائك العواما

ويؤخر المسند لن تأخيره هو الصل وتقديم المسند إليه مثل : الوطن عزيز

تقديم المتعلقات أو القيود"

أن-الختصاص مثل قوله تعالى ((1 بسنتإعي نك نن نوإإنِيا بعأبأد  نك نن )إإنِيا

للل-الهتماما بالمتقدما مثل فوله تعالى(2 رر َا رغيي يل َرأ ءء َرربباًّ َرأيبلغيِ َقق ييِ رش بب َقكلل َ رر قهرو َ )رو

-التبرك مثل قولنا قرآَنا قرأت 3

-الضرورة الشعرية 4

نِما ابلنيإتينم- رعاية الفاصلة مثل قوله تعالى (5 بر نفنأ نه بق بر () نفنل نت نه نل نفنل نتبن نِساإئ نِما ال )نونأ


