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رسل املنصة ِإلى بريد الباحث الذي سجل فيه -2
ُ
  رسالة بعد التسجيل ست

 
ل  همفادها أن سج 

دخول ِإلى املجلة بكتابة البريد ، وسيجد كلمة املرور الخاصة به ليستعملها في الهافي

 اإللكتروني الذي استعمله مع كلمة املرور التي وصلت ِإليه على الرابط اآلتي:

 https://radab.mosuljournals.com/contacts?_action=login  . 

صفة الباحث ملن قام بالتسجيل؛ ليستطيع بهذه الصفة ِإدخال ستمنح املنصة )املوقع(  -3

الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

 يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة، وعلى النحو اآلتي :   -4

 املتن: بحرف 16لى وفق املنظومة اآلتية: )العنوان: بحرف تكون الطباعة القياسية ع /

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30الترجمة، وتحقيق النصوص، و )الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال 

شياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق 
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

، في اجع( اكتفاًء بالتعريف في موضع الذكر األول ذكره أول مرة، ويلغى ثبت )املصادر واملر 

 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خير، وترجي –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال 
َ
م( للفحص األ ِ

 
ح إلى )ُمحك

 عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة 
ً

و الرفض، فضال
َ
جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

 ن ال يضم  الب
َ
ي: يرسل بدون اسم .يجب أ

َ
 حث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في العنوان من عنوان مختصر للبحث باللغتين أيضً 
َ
ا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)وال تزيد عن  ،لمات( ك3)نكليزية التقل عن واإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

 ن يكون هناك ت
َ
حديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة يجب أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

  
َ
همية بحثه وأ

َ
د يعمل الباحث على تحديد أ ِ

ن يحد 
َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

دوات جمع البيانات ا
َ
ن يراعي أ

َ
بع فيه .يجب أ

 
 لتي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

  ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات 

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

  
 
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
د من موضوعاتها يجب على الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم  -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
يجب على الباحث أ

م الب
 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
ا تضم  التفاصيل الواردة آنف

ً
وزان

َ
حث وُيعطى أ

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة 
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء             
َ
ر جميع األ ِ

تعب 

صحابها بشكل مباشر و 
َ
ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى أ ِ

ة وال تعب  توجهاتهم الفكري 

                                                            التنويه

 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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َ
ْضَعِفين

َ
ْست

ُ
تأريخ املن باإلمامة َعلى امل

ُهم الوَ 
َ
 َوَجَعل

ً
ِئَمة
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  مسيَّةيف اجلملة اال ظاهرة تعدد اخلرب

  دراسة حنويَّة  

َأمحد َأنور حممد احلمداني    
 

 

31/10/2020 تأريخ القبول:       23/9/2020 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 

. وقد عمل  ةیاللغو  بیعن االسال ریللتعب ةیالنحو  بیبتنوع التراک ةیاللغة العرب زتیتم
 ةیللجملة العرب لهمی، وفق تحل رهایلتفس نیووضع القوان قهایعلى توث ونیالنحاة واللغو 

 یتعدد الخبر ف یوه ةیواجزائها کالمبتدأ والخبر ، وقد اخترت دراسة أحدى الظواهر النحو 
منعها أو  یالنحاة وخالفهم ف ی، ورأ هایف ی؛ للکشف عن المشکل النحو  ةیالجملة االسم

، فحللوا  ةیمعان اضاف یؤدی،  نیاللفظ وفق نسق مع جوازها ؛ ألنهم وجدوا أن استخدام
فهم  یاللفظ والمعنى ف نیبالتوافق ب ةیاجزاء الجملة ، وعللوا تعدد الخبر بالجملة االسم

. واقتضى العمل  یالعامل النحو  ةیکاإلسناد ونظر  اعدهاأضافة الى قو  ةیالجملة الخبر 
نى الجملة لغة واصطالحًا ، مع دی، تضمن التمه نیومحور  دیالبحث على تمه میتقس

ماتها کالعمل ومقو  ةیودراسة معناها ودالتها ، وتضمن المحور األول دراسة الجملة االسم
والحال ، وتضمن المحور  فةالخبر والص نی، وعناصر االشتراک بواالسناد والمطابقة

ذکرنا  یواقسامه ، فضال عن المقدمة والخاتمة الت ةیالجملة االسم یتعدد الخبر ف یالثان
 هذا البحث . یف اتیمن نتائج وتوص هیاهم ما توصلنا ال هایف

  . المعنى، اللفظ، اإلسنادالمفتاحية: الكلمات 
 :المقدمة

 الحمد هلل رب العالمین ، والصالة والسالم على سید المرسلین ، وبعد :
مثل فإنَّ تعدد الخبر في الجملة االسمیة ظاهرة مهمة من ظواهر اللغة ؛ ألنَّها ت

تعدد  استعمال التراكیب النحویة في االسالیب اللغویة ، وقد عني اللغویون والنحویون 

                                                 

 المديرية العامة لتربية نينوى/وزارة التربية/جمهورية العراق. 
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بتحلیل وتفسیر هذه الظاهرة  المسموعة  من كالم العرب وشواهدهم اللغویة . فضال عن 
 ورودها في القران الكریم ، دراسة وتفصیال .

واهتمام في كتب وكان الداعي الختیار هذا الموضوع ، ما وجدته من عنایة 
النحاة ومؤلفاتهم بظاهرة التعدد قدماء ومحدثین ، وآرائهم المتعددة ، والخالف في تفسیر 
التعدد في الجملة الخبریة ، وأنَّ هذه الظاهرة تمثل مبحثًا مهما في الدراسات والمناهج 

في  اللغویة ؛ نظرًا ألثرها في تعدد االستعمال للتراكیب النحویة ، مما له أصل صحیح
 اللغة العربیة .

یتناول هذا البحث دراسة الظاهرة في تمهید ومحورین : تضمن التمهید معنى 
 الجملة لغة واصطالحًا ، وقدم وأهمیة المصطلح في الدرس النحوي .

وتضمن المحور األول دراسة الجملة االسمیة وتركیبها وركنیها "المبتدأ والخبر"  
بقة . وعرض جوانب االشتراك في الوظیفة النحویة ومقوماتها كالعمل واالسناد والمطا

ظهار الفرق بینهم .  للخبر والصفة والحال وا 
أما المحور الثاني فقد تضمن دراسة ظاهرة تعدد الخبر في الجملة االسمیة ، 
وِذكر أنواِعه، ورأي النحاة في منعه وجوازه ، وأثر اللفظ والمعنى في تحلیلهم للظاهرة ، 

والخاتمة التي ذكرنا فیها اهم ما توصلنا الیه من نتائج وتوصیات في فضال عن المقدمة 
 هذا البحث .

 واهلل ولي التوفيق
 التمهـيـد

تقسم الجملة العربیة من حیث التركیب والداللة الى قسمین : جملة فعلیة ، وجملة 
على  اسمیة، فالجملة الفعلیة هي الجملة التي تبدأ بفعل وتحتاج إلى فاعل وغیره ، وتدل  

الحركة والتغییر والشروع  بالفعل ، والجملة االسمیة هي الجملة التي تبدأ باسم ، وهي 
جملة المبتدأ والخبر ، وعمادها االسمیة في االسناد وما ینوب عن االسم من جملة وشبه 
الجملة ، فالمبتدأ والخبر ركنا الجملة االسمیة ، وما یعنینا في بحثنا هذا هو دراسة الخبر 

هة تعدده ورأي النحاة في هذه المسألة ؛ لذلك البد من بیان ما هو مفهوم الجملة من ج
 وما شرط وحكم الجملة االسمیة التي حددها النحاة .
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 أفاد ، سواء األخرى إلى إحداهما أسندت كلمتین من مركب عن عبارة:)) والجملة
 مجيء بعد إال تفید ال ةجمل فإنه ،" یكرمني إن: "كقولك یفد لم أو ،" قائم   زید  : "كقولك
، وعندما نستعمل لفظ الجملة في النحو  (1)مطلًقا(( الكالم من أعم الجملة فتكون ، جوابه

العربي فذلك یعني تحدید المفهوم والداللة "الكالم المفید" ؛ ألنَّ مفهوم الجملة یتحدد في 
عن مسألة  دالالت ثالث:))أولها: أن الجملة تدل  على التركیب المفید بغض النظر

اإلسناد، وثانیها: أنَّها تدلُّ على التركیب اإلسنادي بغض النظر عن مسألة اإلفادة ، 
ویحاول ثالثها الجمع بین االتجاهین ، فیقرر أنَّ الجملَة تتحقق لغویًا بتكامل اإلسناد 

 . (2)والفائدة ((
 ألنَّ  ؛ علیه السكوت ُیحسن ما أي   مفیًدا، لفًظا العربی ة اللغة في الجملة وتعد  

 والجملة المفید الكالم بین مطرد والمعنى.  جملة فال اإلفادة تتحقق لم فإن اإلفادة األصل
 استعمله من أول فهو( هـ285) المبرد عصر في استعمل الجملة لفظ أن والراجح ،

والخبر ، والجملة  ، والمبتدأ والفاعل الفعل به ، ویقصد(3)النحو في الداللة محددَ  مصطلًحا
العربیة في تركیبها لها داللة ومعنى وفق نظام وقانون نحوي ، فالجملة ))هي احدى 
الوحدات الداللیة .. وهي تسلسل مثالي لكلمات تتوالى وفق نظام نحوي خاص ، وتتحقق 

بین الن حاة  ، إن ثمة اتفاقًا واجماعاً  (4)على شكل اصوات مسموعة او كلمات مقروءة((
نَّ الت راكیب الن حویة محددة في الجملة ، وهذه العالقة تؤدي الى القدامى والمحدثین على أ

المعنى والداللة المطلوبین في الفهم والتحلیل ، وهو ما یعرف بمستوى الشكل ومستوى 
 .(5)الوظیفة ، وكون الجملة الوحدة االساسیة في الدرس النحوي

                                                 

 78م : 1983،   1لبنان ، ط –ني ، دار الكتب العلمیة بیروت التعریفات ، للشریف الجرجا - 1
 9:  2007،  1الجملة االسمیة ، علي ابو المكارم ، مؤسسة المختار للطباعة والنشر، القاهرة ، ط - 2
،  1ینظر: مقومات الجملة العربیة ، علي ابو المكارم ، دار غریب للطباعة والنشر ، ط - 3

بي العباس المبرد ، ت: محمد عبد الخالق عضیمة ، مطابع االهرام ، ، والمقتضب ، ال 20م:2007
 146/ 1م : 1994هـ ، 1415القاهرة ، 

 19م : 2001علم الداللة ، محمد علي الخولي ، دار الفالح للنشر ، األردن ،  - 4
ى السید ، ینظر: الجملة عند النحاة واللغویین القدامى والمحدثین مفهومها ومكوناتها ، احمد مجتب - 5

 6: 2014، 2،ع13مجلة جامعة سبها )العلوم االنسانیة( ، مج
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ین أو أكثر ، وله )) والجملة في تعریف النحاة : هي الكالم الذي یتركب من كلمت
، ویعرف التركیب النحوي للجملة "بالمركب االسنادي" وهو:)) كل  (1)معنى مفید مستقل((

كلمتین أسندت  إحداهما إلى االخرى ، سواء حصل مع اإلسناد فائدة أم ال ویعب ر عنه 
 .(2)بالجملة ((

غایة النحو  وترتبط الجملة العربیة بظاهرة االعراب ارتباطًا وثیقًا ؛ ألن االعراب
، واإلعراب اثر ظاهر في أواخر الكلمات  (3)ومبتغاه ، وهو من أهم خصائص العربیة
 آخر ِفي ال َعاِمل یجلبه ُمَقد ر َأو َظاهر أثر)) المركبة تركیبًا نحویًا في الجملة ، وهو :

م ل المتمكن ااِلس  :)) قولهم ، وذهب قسم من النحاة إلى حد اإلعراب ب (4)((ال ُمَضارع َوال ِفع 
، وبین قسم آخر من النحاة وظیفة اإلعراب  (5)(( باأللفاظ المعاني عن اإلبانة هو

 فالرفع: معنى على علم منها واحد وكل والجر والنصب الرفع هي اإلعراب وجوه:))بقوله
 . (6)((اإلضافة علم والجر. ..المفعولیة علم النصب وكذلك... الفاعلیة علم

في الدراسات النحویة ، فهو وسیلة النحویین في  إن  اإلعراب عامل جوهري
التأویل والتفسیر والتعلیل ، وعلیه بنیت االبواب والظواهر النحویة ، ومنها ظاهرة تعدد 
الخبر في الجملة االسمیة . وثمة عالقات ُأخر تربط الجملة االسمیة ، وهذا ما سنتحدث 

 عنه في المحور األول من هذا البحث .
 
 

                                                 

 83م : 1998،  2التطبیق النحوي ، لعبده الراجحي ، دار المعرفة الجامعیة ، االسكندریة ، ط - 1
 91م:1988كتاب الحدود في النحو ، لعبد اهلل الفاكهي، ت: المتولي رمضان احمد ، مكتبة وهبة ،  - 2
 66م : 1،2007قه اللغة العربیة ، حاتم صالح الضامن ، دار االفاق العربیة ، القاهرة ، طینظر: ف - 3
شرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب: البن هشام، ت:عبد الغني الدقر، الشركة المتحدة  - 4

 1/41م:1،1984للتوزیع، دمشق، ط
ار، المكتبة العلمیَّ  -5 ، وینظر : اإلیضاح في  1/35ة : الخصائص ، البن جني، ت : محمد علي النج 

اجي  ، ت: مازن المبارك، دار النفائس، بیروت، ط  69م : 1973 –هـ 1393، 2علل النحو: للزج 
، 1المفصل في صنعة اإلعراب ، للزمخشري  ، ت: علي بو ملحم، مكتبة الهالل، بیروت، ط - 6

خزومي ،  دار الرائد العربي ، ، وینظر: في النحو العربي نقد وتوجیه ، لمهدي الم 37م : 1993
 67م : 1986-هـ1406، 2بیروت ، لبنان ، ط
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 ول )المحور ال  
 الجمـلة االسـمية ومقوماتها

الجملة االسمیة هي ما تقدم فیها االسم ، وتتكون من جزأین أساسیین هما "المبتدأ 
هـ( :))وتنقسم الجملة الى: اسمیة وفعلیة وظرفیة ، 911والخبر" ، قال السیوطي )

ي الجملة . ووجه الكالم ف(1)فاالسمیة التي صدرها اسم "كزید  قائم " و"هیهاَت العقیق"((
االسمیة هو الجملة الخبریة ، أي ما تحتمل الصدق أو الكذب ، نسبة الى مطابقتها للواقع 

، وقد أطلق النحاة تسمیة "جملة المبتدأ والخبر"، و"باب االبتداء" اشارة الى الجملة (2)
، وتقسم داللة الجملة العربیة وفق اعتبارات مختلفة )) فباعتبار القطع  (3)االسمیة 

حتمال تكون إما قطعیة أو احتمالیة ، وباعتبار المعنى الظاهر والباطن تكون إما واال
ظاهرة أو باطنة ، وباعتبار الخصوص والعموم تكون إما خاصة أو عامة ، وباعتبار 

، وقد حد النحاة الجملة االسمیة بضوابط  (4)التمام والنقص تكون إما تامة أو ناقصة((
ظرتهم في التفسیر للظواهر النحویة ومنها العمل واالسناد وقوانین نحویة مستندة الى ن

 والمطابقة . 
 العـمل :  -1

أقر النحاة نظریة العامل ، وذهبوا الى تفسیر العالمات االعرابیة التي تظهر على 
أواخر الكلمات في الجملة بأنها أثر لعامل ، كالعامل في جملة المبتدأ والخبر . وحد 

                                                 

م 1989همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ، ت: احمد شمس الدین ، دار الكتب العلمیة بیروت ،  - 1
 :1/50 
 2ینظر االسالیب االنشائیة في النحو العربي ، عبد السالم هارون ، مكتبة الخانجي ، مصر ، ط - 2

 13م : 1979
، 3ینظر: االصول في النحو، البن السراج ، ت: عبد الحسین الفتلي ، مؤسسة الرسالة بیروت ، ط - 3

 36، والجمل في النحو، للزجاجي، ت:علي توفیق الحمد ، مؤسسة الرسالة :  1/58م : 1996
 12م : 2000،  1فاضل صالح السامرائي ، دار ابن حزم ، طینظر: الجملة العربیة والمعنى ،  -4
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، أو نصبًا ، أو جرًا ، أو جزمًا ، في آخر الكلمة المعربة من  العامل هو )) ما أثر رفعاً 
 ،(1)اسم ، أو فعل ، أو حرف ((

ما معنویة كالعامل في المبتدأ  والعوامل نوعان : إما لفظیة كالفعل ، ونواسخ االبتداء ، وا 
( أن العامل في المبتدأ هو عامل معنوي وهو هـ180والفعل المضارع ، وقد بین سیبویه )

. رفع   علیه والمبنى والمبتدأ. كالم   علیه لُیبنى ابتدئ اسم كل بتداء بقوله: ))فالمبتدأاال
 ومسَند مسَند فهو علیه بعده ما والمبنى األول فالمبتدأ. علیه بمبنى إال یكون ال فاالبتداء
 . واختلف النحاة من بعده في تفسیر معنى " االبتداء " ، فقد ذهب المبرد الى ان (2)إلیه((

، وتابعه النحاة في (3)معنى االبتداء )) التنبیه والتعریة عن العوامل ، وهو أول الكالم ((
هـ(  ، وابن 377هـ( ، وأبي علي الفارسي)337ذلك كابن السراج ، والزجاجي )

 . (4)هـ( ، وغیرهم 577هـ( ، وابن االنباري )392جني)
مل المعنوي في جملة هـ( مذهب المبرد في تفسیر العا469وخالف ابن بابشاذ )

المبتدأ والخبر بقوله:)) االبتداء هو االهتمام ، وذلك االهتمام هو جعلك الشيء أواًل لثان ، 
، وتابعه أبو البقاء  (5)یكون الثاني حدیثًا عن األول المجرد من العوامل اللفظیة ((

                                                 

،  2كتاب الحدود في النحو ، للفاكهي ، ت: رمضان احمد الدمیري ، مكتبة وهبة ، القاهرة ، ط - 1
 173م  : 1993

م : 1988،  3الكتاب: لسیبویه ، ت: عبد السالم محمد هارون ، مكتبة الخانجي، القاهرة ، ط - 2
2/126 
 4/126المقتضب ، مصدر سابق :  - 3
،  53، واالیضاح في علل النحو ، مصدر سابق:1/58نحو ، مصدر سابق : ینظر االصول في ال - 4

، والخصائص،  85م: 1996، 2واالیضاح ، ت: كاظم بحر المرجان ، عالم الكتب بیروت ،ط
، وأسرار العربیة ، ت: محمد بهجت البیطار ، مطبعة الترقي ، دمشق  1/1196مصدر سابق : 

  67م: 1957
م 1977،  1،ت: خالد عبد الكریم ، المطبعة العصریة ، الكویت ، طشرح المقدمة المحسبة  - 5
:2/345 
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أولیته  هـ( مفسرًا مذهب سیبویه بأنَّ العامل المعنوي في المبتدأ هو616العكبري )
 .   (1)واقتضاؤه ثانیًا ، نافیًا أن  یكون معنى االبتداء التعریة من العوامل اللفظیة 

هـ( االبتداء بقوله:)) هو تقدیم الشيء في اللفظ والنیة ، 672وحد ابن مالك )
، ویرى ابن هشام  (2)مجردًا مسندًا إلیه خبر ، ومسندًا هو إلى ما یسد مسد الخبر((

 َوُهوَ  معنوي الَعامل فیه وَأن اللفظیة العوامل َعن مجرد ( أن المبتدأهـ761االنصاري )
ِتَداء ، لقد تأثر النحاة بنظریة العامل في تفسیر  (3)إلسناد الخبر الیه التجرد ومعناه ااِلب 

العالقة التي تربط عناصر التركیب النحوي ، واألصل عندهم أن  یتقدم العامل على 
صادرة في الكالم، وأنَّ المعمول تابع للعامل ، وذلك ألسباب عدة المعمول ، فالمبتدأ له ال

، (4)منها أمن اللبس والرتبة في الكالم واالتصال بما حقه الصدارة في الكالم ومنه االبتداء
والشك أن  النحاة وضعوا نظریة العامل لتحلیل العالقات في التركیب النحوي ، وبعد 

اللغویة ؛ لوضع االسس والقواعد النحویة وهذه هي التحلیل ذهبوا الى تفسیر الظواهر 
، ولیس ثمة خالف بین النحویین البصریین أنَّ العامل  (5)الغایة للحفاظ على اللغة العربیة

نَّما الخالف في تفسیر معنى االبتداء ، وذهب  في المبتدأ عامل معنوي ، وهو االبتداء ، وا 
 (6)، والعامُل في الخبر المبتدأ ، ألنهما مترافعانالكوفیون الى أن  العامل في المبتدأ الخبر 

. 

                                                 

ینظر : اللباب في علل البناء واالعراب ، دراسة وتحقیق: خلیل بنیان الحسون ، رسالة دكتوراه،  - 1
 76م : 1976اآلداب ، جامعة القاهرة ، 

دار الكتب العلمیة ، بیروت ، شرح التسهیل ، ابن مالك ، ت: محمد عبدالقادر ، طارق فتحي ،  - 2
 1/261م : 2011

 231ینظر: شرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب ، مصدر سبق :  - 3
ینظر: الظواهر اللغویة في النحو العربي ، لعلي ابو المكارم ، دار غریب للطباعة والنشر، القاهرة ،  - 4
 294م: 2006، 1ط
:  2، ط الحلواني ، االطلسي للنشر ، الدار البیضاءاصول النحو العربي ، محمد خیر  :ینظر - 5

181- 188 
ینظر : اإلنصاف في مسائل الخالف ، البن األنباري ، ت: جودة مبروك محمد ، مكتبة الخانجي،  - 6

 40م :2002، 1القاهرة ، ط
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 -المبتدأ والخبر -ونرى أنَّ قوة العالقة التي تربط بین عنصري الجملة االسمیة 
وفق نظریة العامل ، أثرت في اعتراض النحاة على تعدد الخبر من غیر عطف ، ومن 

در ، نحو: زید  كاتب  شاعر  اجاز التعدد ذهب إلى أنَّ الخبر الثاني خبر لمبتدأ محذوف مق
، اي : زید  كاتب  ، هو شاعر  ، إنَّ لعالمات االعراب وظائف معنویة ، وال یقتصر االمر 

،  (1)على العامل فحسب ، ومنها اإلبانة عن المعاني ، والسعة في التعبیر ، ودقة المعنى
والمعنى ، كقوله  فتعدد الخبر تحدده وتقویه العالمة اإلعرابیة إضافة إلى داللة اللفظ

، فالضمة دلیل الرفع ،  (2)تعالى ))وهو الغفوُر الودوُد ذو العرِش المجید فعال  لما یرید((
ودلیل التعدد في الخبر ؛ لعدم وجود القرینة اللفظیة كواو العطف وفائدتها الجمع  ، فضاًل 

 عن داللة اللفظ  المتضمن معنى الخبر .   
 اإلسناد : -2

ءِ  ِإَلى َسَند تُ  ُیَقال : الشَّيِء ، ِإلى الشَّيءِ  ضمامِ اإلسناد لغة :))ان    َأسُندُ  الشَّي 
َتَند تُ  ُسُنوًدا، ِتَناًدا ، َواس  َند تُ  اس  َناًدا(( َغی ِري َوَأس   إحدى ضم عن . واصطالحا:))عبارة(3)ِإس 
 ،(4)علیه(( السكوت یحسن وجه   على أي التامة، اإلفادة وجه على األخرى إلى الكلمتین

 المتحدث وتتكون الجملة العربیة من جزأین أساسیین لتتحقق الفائدة ، هما المسند : وهو
والمسند الیه : هو المتحدث عنه وال یكون إال اسما ، وهذان  اسما ، أو فعال ویكون به

، والجملة ))البد أن یكون فیها  (5)الركنان هما عمدة الكالم وما عداهما فضلة أو قید
أو "عمدتان" یربط بینهما "االسناد" وهو من أهم المصطلحات النحویة ؛ ركنان أساسیان 

                                                 

م : 2000،  1ینظر: معاني النحو: تألیف : فاضل صالح السامرائي ،  دار الفكر ، عمان ، ط - 1
1/32 - 38 
 15 -14سورة البروج ، اآلیة :  - 2
 -هـ 1399معجم مقاییس اللغة ، البن فارس ، ت: عبد السالم محمد هارون ، دار الفكر ،  - 3

 3/105م : 1979

 23التعریفات : مصدر سابق :  - 4
 1/14ینظر: معاني النحو ، مصدر سابق :  - 5
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فالخبر یسند الى المبتدأ ، والفعل یسند الى الفاعل أو نائب الفاعل ، أي أن الخبر والفعل 
 . (1)مسند، والمبتدأ والفاعل ونائب الفاعل مسند إلیه((

 العالقات من موعةواإلسناد أحد أركان النظام النحوي ، الذي یتركب من ))مج
 عند صالحة تكون حتى، علیها معنویة قرائن وتكون، الخاصة المعاني بین تربط التي

، وقد  (2)والتبعیة(( والنسبة والتخصیص اإلسناد كعالقة وذلك، منها المراد لبیان تركیبها
، او بین السیوطي أهمیة اإلسناد في الكالم بقوله :)) إنَّ الكالم ال یتأتى اال من اسمین 

من اسم وفعل ، فال یأتي من فعلین او حرفین ، وال اسم وحرف ، وال كلمة واحدة ؛ ألنَّ 
 . (3)الفائدة إنما تحصل باإلسناد ، وهو البد له من طرفین : مسند ومسند الیه ((

والجملة االسمیة یتقدم فیها االسم وتتكون من جزأین اساسیین هما المبتدأ وهو  
هـ( مصطلح اإلسناد ، ویعد 180وهو المسند . وقد ذكر سیبویه ) المسند الیه ، والخبر

أول من أشار إلیه اشارة واضحة ، بوصفه عالقة نحویة تربط الجملة ، ولم یكتِف بنظریة 
لى النحاة من بعده إلیه :  والمسند المسند ، وذلك قوله في باب( 4)العامل كما نسب إلیه وا 

 االسم ذلك فمن. بداً  منه المتكل مُ  َیجد وال اآلخر، عن منهما واحد   َیغ َنى ال ما )) وهما
 اهلل، عبد یذهب ذلك ومثل .أخوك وهذا أخوك، اهلل عبدُ  قولك وهو. علیه والمبنىُّ  المبتدأ

لِ  لالسم یكن لم كما االسم من للفعل بدَّ  فال واالبتداء  .(5)االبتداء(( في اآلخرِ  من بد   األوَّ
. كالم   علیه لُیبنى ابتدئ اسم كل ناد والمعنى ))فالمبتدأجملة مكتملة الداللة في اإلس

 ما والمبنى األول فالمبتدأ. علیه بمبنى إال یكون ال فاالبتداء. رفع   علیه والمبنى والمبتدأ
، وقد بین ابن السراج أن المبتدأ والخبر ال یستغني  (6)إلیه(( ومسَند مسَند فهو علیه بعده

                                                 

 84التطبیق النحوي ، مصدر سابق :  - 1
 37م : 1994غة العربیة معناها ومبناها ، تمام حسان ، دار الثقافة ، الدار البیضاء ، الل - 2
 1/46همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ، مصدر سابق :  - 3
 65ینظر: في النحو العربي نقد وتوجیه ، مصدر سابق :  - 4
 1/23الكتاب ، مصدر سابق :  - 5
 2/126المصدر نفسه :  - 6
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 ثانیه یكون الفعل دون به مبتدأ لثان   أوالً  تجعله أن دأ))احدهما عن االخر بوصفه المبت
 . (1)عن صاحبه(( منهما واحد یستغنى وال خبره

وعد  قسم من النحاة المحدثین كإبراهیم مصطفى ، ومهدي المخزومي "الضمة" 
علم اإلسناد ؛ ألن ها تحقق النسبة واالرتباط بین ركني اإلسناد كالمبتدأ والخبر، وأنَّ الضمة 
نَّما عالمة وظاهرة لغویة تدل  على وظیفة  نحویة  تتمثل في تحقق  لیست اثرًا لعامل ؛ وا 

.  یتبین مما سبق أنَّ اإلسناد عالقة مهمة تربط بین (2)عمدة الكالم وقوته في المعنى
المبتدأ والخبر لتتحقق الفائدة التي یحسن السكوت علیها ، ومن هذا المنطلق فإنَّ تعدد 

إلى تعدد اإلسناد لمسند إلیه واحد ُأخبر عنه ، وهو ما یؤدي الى التعدد في الخبر یؤدي 
لنحاة الى تقدیر المبتدأ الوظیفة النحویة ؛ ألنَّ التعدد یوجب تعدد المسند . ولهذا لجأ ا

"، أو تأویل تعدد الخبر في اللفظ التحاده في المعنى كقولهم : هذا المحذوف ، حلو  حامض 
 تعدد الخبر.   وسنوضح ذلك في مبحث

 التطابق والمطابقة :   -3
تتجلى اهمیة ظاهرة المطابقة باعتبارها وسیلة لغویة ألمن اللبس في فهم التراكیب 
النحویة ، وقد أشار النحاة الى المطابقة في مؤلفاتهم النحویة وعدوها من أهم خصائص 

لظاهرة مبثوثة في التركیب التي ال تقل أهمیة عن األحكام النحویة االخرى ، ونجد هذه ا
قواعدهم وتعلیالتهم للظواهر النحویة ؛ لتعلیل التطابق بین اللفظ ومعناه ، والتطابق بین 

،  والمطابقة (3)التركیب والموقف اللغوي ، والتطابق بین أجزاء التركیب في الجملة العربیة
 واحد َحذ و   على جعلتهما إذا الشیئین، بین وطاَبق تُ . االت فاقُ : والَتَطابقُ . لغة :))الموافَقةُ 

 . (4)وألزقتهما((

                                                 

 1/58النحو: مصدر سابق :  األصول في - 1
، وینظر: في  43م : 2012ینظر: احیاء النحو ، إلبراهیم مصطفى ، مؤسسة هنداوي ، القاهرة ،  - 2

 70النحو العربي نقد وتوجیه ، مصدر سابق : 
ینظر: الظواهر اللغویة في التراث النحوي، علي ابو المكارم ، دار غریب للطباعة والنشر، القاهرة ،  - 3

 127م  : 2006، 1ط
 ،  هـ1407 4الصحاح : للجواهري ،تحقیق أحمد عبد الغفور عطار ، دار العلم للمالیین ، بیروت ،ط - 4

 4/1512م :1987
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وال یوجد اختالف بین المعنى اللغوي والمعنى االصطالحي في تعریف المطابقة 
فكالهما بمعنى االتفاق والتطابق بین جزأین ، والمطابقة اصطالحا )) التوافق بین جزأین 

تذكیر ، واإلفراد من أجزاء الجملة في حكم لوجود عالقة بینهما ، فالحكم كالتأنیث وال
والتثنیة ، والجمع والرفع والنصب والجر والجزم ، والعالقة كالتبعیة واإلسناد وكون أحدهما 

 طریقة على التركیب أجزاء اتفاق هي))، وعرفها الجندي بقوله: (1)حااًل من صاحبه((
 أن والسامع المتكلم من كل یحس بحیث ، وتماسكا اتصاال بینهما تجعل ، مخصوصة

 . (2)((تنافر اللغویة وحداته بین ولیس ، صحیحة لغویة صورة في یجري كیبالتر 
والمطابقة قرینة لفظیة تقوي الصلة بین ركني اإلسناد وهو ما یؤدي الى ارتباط 

 ، قال الناظم : (3)المعنى بین اجزاء التركیب اللغوي
مُ  َوال َخَبرُ  ِتَفاع   ُذو اس  ِنَدا ار  َتَدا ِظهِ َلف   ِفي ُمَطاِبقاً ...  ُأس   (4)ِلل ُمب 

في اإلعراب واإلفراد والتثنیة  المطابقة االسمیة ، الجملة اجزاء بین التطابق ویشمل
والجمع ، والمطابقة ظاهرة جوهریة ، وتؤدي مراعاتها في التركیب اللغوي الى االتفاق 
وأمن اللبس وعدم االضطراب في المعنى ، ویكون التطابق بین ركني الجملة كالفعل 

الفاعل والمبتدأ والخبر ، أو بین الجملة وغیرها ، كالحال وصاحبه ، والصفة و 
 .  (5)وموصوفها

                                                 

العدول عن المطابقة  في الجملة العربیة  ، نجالء محمد نور ، رسالة ماجستیر ، جامعة ام القرى ،  - 1
لعدول عن المطابقة  في الجملة العربیة ، یوسف ، وینظر : ا12م :1994كلیة اللغة العربیة  ،

محمد العنزي ، رائد سعد الشالحي ، اآلداب جامعة الكویت ، مجلة دراسات ، العلوم االنسانیة ، 
 563م :  2014،  2العدد   41المجلد 

امعة ظاهرة المطابقة النحویة في ضوء االستعمال القرآني ، طه محمد الجندي ، كلیة دار العلوم ، ج - 2
 4: 1988القاهرة ، 

 212ینظر: اللغة العربیة معناها ومبناها ، مصدر سابق :  - 3
شرح الدرة البهیة )نظم االجرومیة( ، یحیى العمریطي، ت: ماجد محمد الراغب، دار العصماء ،  - 4

 125م:2012، 1دمشق، ط
 209الظواهر اللغویة في التراث النحوي ، مصدر سابق :  - 5
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 اإلسناد ركني تقوي التي واللفظیة المقالیة القرائن من المطابقة حسان تمام عد   وقد
 المؤثر بوصفها العامل نظریة الى الحاجة دون الجملة ركني بین اإلعرابي األثر وتوثق
 . (1)اإلعرابیة العالمة ییرتغ في الرئیس

وسنتطرق الى التطابق بین المبتدأ والخبر وتوضیح هذا األمر یساعدنا في فهم  
اتجاه النحاة في مسألة تعدد الخبر للمبتدأ بین الجواز والمنع . یقول الزجاجي :)) واعلم 

قائم  (( أنَّ االسم المبتدأ به یخبر عنه بأحد أربعة أشیاء : بأسم هو هو كقولك : زید  
(2) 

وفي ذلك اشارة إلى التطابق في اإلفراد لفظا ومعنى ، ویقصد بالخبر المفرد ما لیس 
بجملة او شبه جملة ، ویشمل التثنیة والجمع ، فیطابق الخبر المبتدأ نحو: الزیداِن قائماِن 

 ، ومن أشكال المطابقة عود الضمیر إلى المبتدأ إذا كان الخبر (3)، والزیدوَن قائمونَ 
جملة نحو : زید  قائم  أبوه ، فالجملة تضمنت معنى الخبر المفرد ، ولكن عود الضمیر 
یؤكد هذا التضمین ، ویكون مطابقًا للمبتدأ وهو ضمیر "الهاء" ، أما إذا كانت الجملة 
الواقعة خبرًا هي المبتدأ في المعنى كما في ضمیر الشأن نحو: هو زید  قائم  ، فال وجود 

.  (4)، وهذا دلیل على المطابق في اللفظ والمعنى بین المبتدأ والخبر للضمیر العائد
فالتطابق بین الخبر والمبتدأ یتمیز بنوعیه التطابق المباشر في الخبر الجامد والمشتق 
كاإلفراد والتثنیة والجمع ، أو التطابق غیر المباشر إذا كان الخبر تركیبیا إسنادیًا كالجملة 

، (5)یحتوي الخبر على رابط مطابق جنسًا وعددًا یعود إلى المبتدأ وشبه الجملة ، وعندئذ
هـ( إلى ذلك بقوله :))والخبر المفرد هو المبتدأ في 616وقد أشار أبو البقاء العكبري )

المعنى ، إذ لوال ذلك لم یكن بینهما عالقة تربط أحدهما باآلخر ، ولهذا جاز أن یخلو من 
نَّما وجب أن یكون في الخبر المفرد ضمیر یعود على المبتدأ ، كقولك  : زید  غالُمك ، وا 

                                                 

 189لغة العربیة معناها ومبناها ، مصدر سابق : ینظر: ال - 1
  36الجمل في النحو ، للزجاجي ، ت: علي توفیق الحمد ، مؤسسة الرسالة ، دار االمل :  - 2
 1/64ینظر : االصول في النحو ، مصدر سابق :  - 3
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، وتشمل المطابقة األلفاظ الدالة على  (1)المشتق ضمیر ، ألنَّه یعمل عمل الفعل((
الوصف واالخبار في التراكیب النحویة كمطابقة الوصف لموصوفه والحال لصاحبه ، 

 .(2)وتعد قرینة في الفهم والتحلیل لألسالیب اللغویة
 ر والحال والصفة : الخب

یشبه الخبر الحال والصفة من حیث المعنى ومن حیث التركیب النحوي ، ومن 
حیث تعدد الصفات واالحوال السم واحد كتعدد الخبر لمبتدأ واحد ؛ ألنَّ )) الوصف جنس 

، والخبر اصطالحا ))هو ما یحصل به الفائدة مع  (3)یشمل الخبر والنعت والحال((
 اللفظیة العوامل عن مجرد لفظ: وعرفه الشریف الجرجاني بقوله ))الخبر،  (4)المبتدأ ((

 یصح ما الخبر: وقیل زید ، أقائم  : نحو تقدیًرا أو قائم ، زید  : نحو لفًظا تقدمه، ما إلى مسند
، والخبر من االسماء المرفوعة ،  (5)والكذب(( للصدق المحتمل الكالم علیه، وهو السكوت

، او مشتقًا، أو جملة، أو شبه جملة؛ ألنَّه أحد ركني اإلسناد في  ویكون عمادًا ، جامداً 
  (6)الجملة االسمیة 

ن  والحال اصطالحا )) "وصف" ولو مؤوال "فضلة" اي الواقع بعد تمام الجملة ، وا 
توقفت الفائدة علیه "مسوق" في الكالم ؛ لبیان هیئة صاحبه ، اي كیفیة وقوع الفعل منه 

جاَء زید  ركبًا ، ویأتي صاحب الحال لفظًا ، أو تقدیرًا ؛ ألن الحال  ، نحو (7)او علیه((
 زید  : نحو معنى، أو قائمًا، زیًدا ضربت: نحو لفًظا، به المفعول أو الفاعل هیئة یبین ))ما

                                                 

 86اللباب في علل البناء واالعراب ، مصدر سابق :  - 1
،  الظواهر اللغویة في التراث النحوي ،  213ینظر: اللغة العربیة معناها ومبناها ، مصدر سابق :  - 2

 291مصدر سابق : 
،  1اسل عیون السود ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، طشرح التصریح على التوضیح ، ت: محمد ب - 3

 1/570م : 2000
 198شرح الحدود النحویة ، مصدر سابق :  - 4
 96التعریفات ، مصدر سابق :  - 5
ینظر: شرح المقدمة المحسبة ، البن بابشاذ ، ت: خالد عبد الكریم ، المطبعة العصریة ، الكویت ،  - 6

لمقتصد في شرح اإلیضاح، عبد القاهر الجرجاني، ت: كاظم ، وكتاب ا 2/288م :1977، 1ط
 1/263م : 1982بحر المرجان، دار الرشید للنشر، العراق، 

 224شرح الحدود النحویة ، مصدر سابق :  - 7
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. یتبین لنا أن  ذكر النحاة "للفضلة" للفرق بین الحال والخبر في نحو : (1)قائًما(( الدار في
ن دلَّ على الهیئة فهو خبر عمدة ، ولیس حااًل یأتي بعد زید  ضاحك  ، فا ن " ضاحك " وا 

. والحال فضلة ، مفردة أو جملة ، جامدة ، مشتقة ، نكرة ، أو معرفة مؤولة (2)تمام الجملة
 . (3)بالنكرة ، منصوبة ، جوابًا "لكیف" 

سمي والصفة أو النعت اصطالحا:)) هو التابع لما قبله ، المشتق من المصدر كا
نحو: جاَء زید  الفاضُل ، فالنعت یتبع المنعوت في اإلعراب رفعًا  (4)الفاعل والمفعول ((

 الدال االسم هي: ونصبًا وجرًا ، وهو ما یعرف به المنعوت مطابقًا له ؛ ألنَّ ))الصفة
 وهي. وغیرها وأحمق ، وعاقل وقصیر طویل نحو: وذلك الذات، أحوال بعض على

، ویكون النعت صفة في ذات  (5)بها(( یعرف الذي الموصوف تبذا الالزمة األمارة
المنعوت ثابتة مشتقة  تابعة للموصوف في اإلعراب والتذكیر والتأنیث والتعریف والتنكیر 

.  ویشترك الخبر والحال والصفة في (6)صریحة ، أو مؤولة بجملة فعلیة أو جملة اسمیة
خبار التعدد لفظا ومعنى وذلك الشتراكها في معنى ا لخبر ، كاإلخبار عن المبتدأ ، وا 

خبار الصفة عن الموصوف . وتختلف هذه العناصر النحویة في  الحال عن صاحبه، وا 
الحكم والقوانین النحویة من حیث كونها عمدًا ، واحد ركني الجملة كالخبر ، ومن حیث 

لة كونها فضلة منصوبة متنقلة كالحال ، ومن حیث كونها تابعة مشتقة ثابتة مكم
 . (7)كالصفة

 
 

                                                 

 81التعریفات ، مصدر سابق :  - 1
 570/ 1شرح التصریح على التوضیح ، مصدر سابق :  - 2
، وشرح التسهیل ، مصدر سابق  1/671الیضاح ، مصدر سابق : ینظر كتاب المقتصد في شرح ا - 3

 :2/239 
 249شرح الحدود النحویة ، مصدر سابق :  - 4
 133التعریفات ، مصدر سابق :  - 5
 3/168ینظر : شرح التسهیل ، مصدر سابق :  - 6
 203/ 1ینظر: معاني النحو ، مصدر سابق :  - 7
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 )المحور الثاني  
 تعدد الخبر    

یتعدد الخبر لمبتدأ واحد في الجملة االسمیة في حالة كون الخبر مفردًا ، وهو  
اإلخبار عن المبتدأ بأكثر من خبر واحد ، دون أن یربطهم رابط كواو العطف ،  كقوله 

شِ  * ُذو ال َوُدودُ  ال َغُفورُ  تعالى: ))َوُهوَ  ، وقوله تعال:  (1)ُیِریُد(( ِلما َفعَّال   * ل َمِجیدُ ا ال َعر 
ُر(( ال َباِرئُ  ال َخاِلقُ  اللَّهُ  ))ُهوَ  ِتَقام  (( ُذو َعِزیز   ، وقوله تعالى: )) َواللَّهُ  (2)ال ُمَصوِّ ، أو  (3)ان 

َمِئذ   جملة كقوله تعالى: ))َوُوُجوه   ، ویعد تعدد  (4)َرة ((َفاقِ  ِبَها ُیف َعلَ  َأن   َتُظنُّ  َباِسَرة  ، َیو 
األخبار أقوى وأبلغ في التركیب النحوي؛ ألنَّ داللة ومعنى الخبر یقویه اإلسناد الى المبتدأ 

 ، وقد ورد تعدد الخبر في لغة العرب ، ومنه قول الشاعر :
 (5)ُمَشتِّي" ُمَصیَّف" ُمَقیِّظ       َبتِّي فهذا َبث   ذا یكُ  َمن                 

 ثالث، خبر: ومقیظ ثان، خبر: ومصیف هذا، هو الذي المبتدأ خبر :َفَبتِّي
 غیر من واحد مبتدأ خبر تعدد على ، سیبویه شواهد رابع والبیت من خبر: ومشتي
 .عطف

 وقول الشاعر :
َدى َیَنامُ              َلَتیهِ  ِبإح  َرى...  َوَیتَِّقي ُمق    (6)َناِئمُ  َیق َظانُ  َفه وَ  اأَلَعاِدي ِبُأخ 

والشاهد قوله " فهو یقظاُن نائُم " فهو مبتدأ ، ویقظان خبر أول ، ونائُم خبر ثان 
. 

                                                 

 16 -14سورة البروج ، اآلیة :  - 1
 24سورة الحشر ، اآلیة :  - 2
 4ال عمران ، اآلیة : - 3
 25-24سورة القیامة ، اآلیة :  - 4
، وشرح أبیات  154/ 1، والبیت غیر منسوب ، وینظر : االصول في النحو :  2/84الكتاب :  - 5

 2/46م:  1974سیبویه ألبي سعید  السیرافي، ت: محمد علي الریح هاشم ، دار الفكر ، القاهرة ، 
؛ والشعر والشعراء ، ابن قتیبة الدینوري ، دار الحدیث، 105البیت لحمید بن ثور في دیوانه ص -6

، وینظر: شرح االشموني على الفیة ابن مالك ، لنور الدین 378/ 1م: 2001هـ ، 1423القاهرة، 
ُموني ، دار الكتب العلمیة ، لبنان ، ط  1/214م: 1998 -هـ1419، 1اأُلش 
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أو تعدده لمبتدأ متعدد وتتعدد مذاهب النحاة وآراؤهم في تعدد الخبر لمبتدأ واحد 
 بین المنع والجواز . في المعنى،

 يشترك في المعنى لمبتدأ واحد لفظا ومعنى لفظا الخبر تعدد:  أوالا 
 الخبر یكون إذ ، المعنى في ویتحد لفظا االسمیة الجملة في الخبر ددیتع قد
 باب في الخلیل عن ونقله ، سیبویه الیه اشار ما وهذا ، الواحد الخبر قوة في وهو متعددًا،

 حدثنا منطلق ، اهلل عبد هذا قوله:)) وذلك المعرفة في ینتصب مما الرفع فیه یجوز ما
 یكون رفعه أن   اهلل رحمه الخلیل وزعم. العرب من به ثقیو  عمن الخطاب وأبو یونس بذلك
 قلت : كأن ك "هو" ، أو "هذا" أضمرت اهلل ، عبدُ  هذا: قلت حین أن ك فوجه  : وجهین على
 هذا: كقولك لهذا ، خبراً  جمیعاً  تجعلهما أنَّ : اآلخر والوجه. منطلق   هو أو منطلق   هذا
، حلو    عز اهلل وقال. الطعمین جمع أن ه تزعم ن كولك الحالوة، تنقض أن ترید ال حامض 
 تعدد جواز في القیاس الخلیل اعمل وقد ، (1) ((ِللشََّوى َنزَّاَعةً  َلَظى * ِإنََّها ))َكالَّ : واجل  
 اهلل عبدُ  هذا قولنا : في "منطلق في الرفع ألن   حامض  ؛ حلو   هذا:  قولهم في الخبر

 الى المبرد أشار وقد.  للمبتدأ ثان خبر أن ه ذهبفالم والتفسیر ، التأویل یقتضي منطلق  ،
 و"هذا" ، منطلقاً  عبداهلل هذا كقولهم: الحال على النصب "منطلق" في الوجه ألنَّ  ذلك ؛
بقوله في  الخلیل مذهب المبرد ذهب في "منطلق " ، فقد  بالرفع تقدیرا ، أما "انتبه" بمعنى

َعل َأن َویجوز)) : هذا زید  قائم " َوَذا  َذا جمع قد ِبَأنَّهُ  فتخبر ال َخَبر ، كلیهَما َوَقاِئًما زیداً  تج 
 ال َحاَلَوة تنقض َأن ُتِریدُ  َوالَ  الطعمین ، جمع قد َأنَّه تخبر حامض ، ُحل و َهَذا تَقول: َكَما ،

اهلل مبتدأ  عبد وذهب ابن السراج إلى أَّن الوجه النصب في النكرة ، وهذا .(2)(( بالحموضة
واقًفا ، أما  اهلل عبد الحال ومثال ذلك: هذا على بعده نصبت إن جاءت نكرةف وخبر، 

الرفع فمذهبه تقدیر الضمیر ، اي: هذا عبُد اهلل هذا واقف  ؛ ألن القیاس أن  ال ینتقض 
" كالهما خبر واحد في المعنى اي ؛ ألنهما  أحد الخبرین باآلخر، فقولنا: "هذا حلو  حامض 

أبو سعید السیرافي وجهین أحدهما: أن  تجعل "عبد اهلل" معطوفًا  . وأضاف(3)بمعنى "مز" 

                                                 

 من سورة المعارج . 16 – 15، واآلیة :  2/83در سابق : الكتاب ، مص - 1
 4/308المقتضب ، مصدر سابق :  - 2
 1/151ینظر : االصول في النحو ، مصدر سابق :  - 3
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عطف بیان على "هذا" ویكون "منطلق " خبر ، والوجه الثاني: أن  یكون "منطلق " بداًل من 
 . (1)"زید" والتقدیر: هذا زید  رجل  منطلق  ، والجملتان مبتدأ وخبر

على معنى واحد بال تقدیر  ( تعدد الخبر لفظًا إذا دلَّ هـ643وأجاز ابن یعیش )
ن كان متعددًا من جهة اللفظ ، فهو غیر  الضمیر او العطف ، وذلك قوله: ))فالخبر وا 
متعدد من جهة المعنى ؛ ألن المراد أنه جامع الطعمین وهو خبر واحد ، وتقول: هذا قائم  

 تعدد زجوا إلى( هـ686)رضي الدین االستراباذي  ، وذهب (2)قاعد  ، على معنى راكع ((
 اللفظیة القرینة لوجود المعنى ؛ في خالف وال حاصل اإلسناد ألنَّ  ؛ واحد والمعنى اللفظ
 واحد كل من یرجع الضمیر ألنَّ ))  واحد ؛ ، والمعنى المبتدأ على بمجموعها تدل التي
. وأجاز ابن جني تعدد الخبر قیاسا على قولهم "هذا  (3)(( المبتدأ مجموع إلى الخبرین من
" في اعرابه لقوله تعالى ))ُكوُنوا حلو    یكون أن ، بقوله: ))ینبغي(4)َخاِسِئیَن(( ِقَرَدةً  حامض 

ل "لكونوا" ، آخر خبراً  "خاسئین" ن حاِمض  ، ُحل و   هذا:  كقولك فهو "ِقَردة" واألو   جعلته وا 
((  ِليَبع   ، وفي توجیه له في قراءة االعمش ))َوَهَذا (5)معناه (( صغ ر "لِقَردة" وصفاً  َشی خ 

برفع "شیخ" ، ذهب إلى أن  "بعلي" و "شیخ" خبران لهذا ، أي قد جمع البعولة والشیخوخة 
وهو كقولهم: هذا حلو  حامض  
( إلى أن الخبر ال یتعدد هـ669،  وأشار ابن عصفور ) (6)

إال اذا كان على حال واحد ، فأجاز استعمال التعدد نحو: زید  راكب  ضاحك  بمجموع 
ال وجب استعمال الخبری ن على حال واحدة قیاسًا على قولهم: هذا حلو  حامض  ، وا 

 النصب أنَّ  إلى( هـ688) الربیع أبي ، وذهب ابن (7)العطف نحو زید  راكب  وضاحك  

                                                 

شرح كتاب سیبویه ، ت: احمد حسن مهدلي ، وعلي سید علي ، دار الكتب العلمیة  ، بیروت ،  - 1
 2/411م : 2008، 1ط
 1/99یعیش ، الطبعة المنیریة : شرح المفصل ، ابن  - 2
 1/264:  2008شرح الرضي على الكافیة ، ت یوسف حسن عمر ، بنغازي ،  - 3
 65سورة البقرة ، اآلیة :  - 4
 2/158الخصائص ، مصدر سابق :  - 5
ینظر: المحتسب ، البن جني ، ت: علي النجدي ، وعبد الحلیم النجار ، وعبد الفتاح اسماعیل ،  - 6

 من سورة هود . 72، واآلیة  1/325م : 1949العلى للشؤون االسالمیة ، القاهرة ، المجلس ا
 1/359ینظر: شرح جمل الزجاجي ، البن عصفر االشبیلي ، ت: صاحب ابو جناح :  - 7
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 بالرفع العرب عن جاء وما ، راكباً  الیه أنظر : اي راكباً  محمد   هذا قولهم: في الحال على
 حامض  ، حلو   هذا كقولهم : ثانیًا ، خبراً  "راكب" یكون أن هفالوج ، راكب   محمد   هذا: أي
 . (1)راكب هو: أي محذوف لمبتدأ خبرا "راكب" یكون أن أو

وعالمة هذا النوع من تعدد االخبار عدم جواز عطف الخبر على اآلخر؛ ألن  
الخبر المتعدد بمعنى واحد وال یجوز عطف جزء على جزء ، وقد بین ابن مالك علة ذلك 
بقوله: )) فال یستعمل فیه العطف ؛ ألن  مجموعه بمنزلة مفرد ، فلو استعمل فیه العطف 

، وهو ما ذهب إلیه االزهري في عدم جواز  (2)لكان كعطف بعض كلمة على بعض ((
. وذهب ابن هشام إلى جواز تعدد الخبر ، وعد الخبرین بمنزلة الخبر الواحد ؛  (3)العطف

 . (4)وسط المبتدأ بینهماولهذا یمتنع العطف ، أو ت
 تأدیة في یشترك اللفظي الذي هي التعدد الخبر هذا النوع من تعدد إن  عالمة

 ترى كأن المتعددة )) االلفاظ هذه باجتماع إال یتحقق ال المقصود والمعنى واحد ، معنى
 من فكل" متوسط" أن ه ترید قصیر  ، طویل   الرجلُ : فتقول. الطویل وال بالقصیر لیس رجالً 
 لذاته ؛ مقصوداً  لیس ولكنه اآلخر، یخالف خاص معنى لها" قصیر"و" طویل: "كلمتي
نَّما  جدید ، معنى انضمامهما عن لینشأ اآلخر ؛ المعنى إلى ینضم أن   منه المقصود وا 
خبرًا  واحد كل نعرب أن بد ال اإلعراب عند أن نا المراد .. على وهو المعنى" متوسط: "هو
 أو األخبار الخبرین ألن العطف ؛ فیه یجوز ال أن ه النوع هذا وحكمخبرًا..  ونسمیه ،

 . (5)المعنى(( جهة من واحد شيء

                                                 

م : 1986،  1البسیط في شرح جمل الزجاجي ، ت:عیاد بن عید ، دار الغرب االسالمي، ط - 1
1/532 
 1/310در سابق: شرح التسهیل ، مص - 2
 1/232ینظر: شرح التصریح على التوضیح  ، مصدر سابق : 3
ینظر: أوضح المسالك الى الفیة ابن مالك ، ت: محمد محي الدین عبد الحمید ، منشورات المكتبة  - 4

 1/230العصریة ، بیروت :
 1/530م : 2002، 15النحو الوافي ، عباس حسن ، دار المعارف ، القاهرة ، ط - 5
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ونرى أن  هذا النوع من التراكیب النحویة واالستعمال اللغوي من األهمیة بحیث  
یعطي للغة استعماالت متعددة في التعبیر ولنا ان نتصور اهمیة هذه األسالیب اللغویة إذا 

 أن  نعبر عن معان معینة في ألفاظ عدة . أردنا 
 ومعنى لمبتدأ واحد لفظا ومعنى لفظا الخبر تعدد:  اثانيا 

 او العطف استعمال جواز وعالمته والمعنى اللفظ في واحد لمبتدأ الخبر یتعدد
شِ  ُذو*  ال َوُدودُ  ال َغُفورُ  َوُهوَ )): تعالى قوله ومنه تركه ، ، (1)((ُیِریدُ  ِلما َفعَّال  *  ال َمِجیدُ  ال َعر 

وهذا الضرب من التعدد هو الذي اهتم به النحاة بالنظر والدراسة ؛ لعدم وجود العطف 
لُ  بین األخبار ، كقوله تعالى: ))ُهوَ  َوَّ ِخرُ  األ  ء   ِبُكلِّ  َوُهوَ  َوال َباِطنُ  َوالظَّاِهرُ  َواآل   َشي 

َعِلیم ((
لتركیب النحوي ، فمعنى ؛ ألن استعمال العطف ال مشكل فیه في سیاق ا (2)

. وقد أجاز أبو عبد اهلل بن  (3)العطف الجمع ، وتشریك الثاني مع االول في عامله بحرف
( تعدد الخبر ، وهذا ظاهر كالمه ؛ ألن شواهده كثیرة في القران الكریم هـ370خالویه )

شِ  "ُذو: تعالى وذلك بقوله: ))قوله  لمن والحجة ها...وضم   الدال بكسر یقرأ ال َمِجیُد" ال َعر 
 ذو ال َوُدوُد المجیدُ  ال َغُفورُ  "َوُهوَ : قوله على مردوداً  وجل عز هلل نعتاً  جعله أن ه: بالرفع قرأه

 قوله في ، فالوجه (4)مجید " (( َحِمید   "ِإنَّهُ : ودلیله قوله. اآلي رؤوس لیوافق فأخره العرش" ،
خبرًا ؛ ألن  "حمید" خبر أول و "مجید" خبر ثان السم إنَّ "الهاء" ، : أي نعتاً  قوله

 و"الغفوُر" خبر أول ، و"الودوُد" خبر ثان للمبتدأ "هو" واهلل أعلم . 
 یجیئ وقد :)) ( الحكم عامة بال تخصیص بقولههـ538وقد أجاز الزمخشري )

الودوُد  الغفورُ  وهو: " الىتع وقوله. حامض   حلو   هذا قولك : منه فصاعداً  خبران للمبتدأ
 . (5)ذو العرُش المجیِد ...((

                                                 

 16-14سورة البروج ، اآلیة :  - 1
 3سورة الحدید ، اآلیة :  - 2
 1/329ینظر : البسیط في شرح الجمل ، مصدر سابق  :  - 3
م : 1980،  4بیروت ، ط –الحجة في القراءات السبع ، ت: عبد العال سالم مكرم ، دار الشروق  - 4

 اصم .، وقراءة الرفع البن كثیر ونافع وأبو عمرو وابن عامر وع 367
 46م : 1993، 1بیروت ، ط –المفصل في صنعة اإلعراب ، ت: علي بو ملحم ، مكتبة الهالل  - 5
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( إلى جواز تعدد الخبر لمبتدأ واحد مع عود الضمیر هـ643وذهب ابن یعیش )
 بقوله: الخبر تعدد من الضرب هذا الى مالك ابن أشار وقد ، (1)الى المبتدأ في كل خبر

 على االقتصار صحة النوع هذا وعالمة عنه المخبر لتعدد ال ومعنى لفظا یتعدد أن))
، وأجاز في هذا النوع من التعدد صحة أن یقال خبر (2)(( األخبار او الخبرین من واحد

 أول وخبر ثان بحسب عدده.
وقد ذهب قسم من النحاة الى اختیار جواز التعدد سواء كان المبتدأ یدل على 

 خبر تعدد جواز في ونالنحوی االفراد او الجمع ، وهذا مذهب ابن عقیل بقوله: ))اختلف
 إلى المصنف منهم قوم فذهب .ضاحك   قائم   زید   نحو: عطف حرف بغیر الواحد المبتدأ
 مز  ، أي: حامض  ، حلو   هذا نحو: واحد خبر معنى في الخبران كان ، سواء ذلك جواز

 الخبر یتعدد ال أنَّه إلى بعضهم وذهب .األول  كالمثال واحد خبر معنى في یكونا لم أم
 جاء فإن العطف ، تعین كذلك یكونا لم فإن واحد ، خبر معنى في الخبران كان إذا الإ

 ال َوُدودُ  ال َغُفورُ  ))َوُهوَ : تعالى كقوله آخر مبتدأ له قدر عطف بغیر شيء العرب لسان من
شِ  ُذو . وذهب ابن هشام  الى أن االصل االخبار بخبر واحد ، ومذهبه (3)ال َمِجیُد(( ال َعر 

 یخبر َأن التعدد في االخبار ؛ وذلك لوجود الشاهد في القران الكریم بقوله: ))یجوزجواز 
َتَدأ َعن ل َوُهوَ  َواِحد ِبَخَبر ال ُمب  و: اأَلص  َثرَ  َأو َقاِئم  ، زید   َنح  ِله ِبَأك   الغفور "َوُهوَ  َتَعاَلى: َكَقو 

ش ُذو ال َوُدود  عدا لما ، َوُقِدر تعدده یجوز اَل  ال َخَبر َأن َوُزِعم ُیِرید" ، لما فعال ال مِجید ال َعر 
َیة َهِذه ِفي األول ال َخَبر ش ُذو َوُهوَ  ال َوُدود َوُهوَ  َأي مبتدآت ، اآل  مُعوا ال َعر   عدم على َوَأج 
(( َشاِعر   زید   مثل: ِفي التََّعدُّد ، فحكم المبتدأ واحد في اللفظ ، وتعدد الخبر جائز  (4)َوَكاتب 

 المبتدأ "هو" أو "زید" .، سواء كان 

                                                 

 1/99ینظر : شرح المفصل ، مصدر سابق :  - 1
 1/309شرح التسهیل ، مصدر سابق :  - 2
ة ، شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك ، ت: محمد محیي الدین عبد الحمید ، دار التراث ، القاهر  - 3

 257/ 1م :  1980 -هـ  1400، 20ط
شرح قطر الندى وبل الصدى البن هشام ، ت: محمد محیى الدین عبد الحمید ، القاهرة ،  - 4

 124:  11ط1383
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هـ( الى أن التعدد جائز على سعته ، إذ یتعدد الخبر 900وأشار االشموني ) 
سواء كان المبتدأ واحدًا أو متعددًا في المعنى كقوله تعالى:)) وهو الغفور الودود ..(( 

َبُروا"واستدرك معلال قول الناظم "هم سراة شعرا" ، )) ثَ  َأو   باث ِنینِ  َوَأخ   مبتدأ" َعن   راِبَأك 
 .(1)فأكثر(( بحكمین الواحد الشيء على یحكم أن ویجوز حكم، الخبر ألن ؛"َواِحد"

وقد أخذ اكثر النحاة هذا األمر على سعته ؛ ألنَّ استعمال التركیب النحوي الذي 
یدل  على المعاني المختلفة ال ضیر فیه ، وذلك أمر فیه المنع والجواز قیاسًا على فصاحة  

تلفهـ911وشواهدهم ، ومنهم السیوطي )العرب   َجَواز ِفي ( الذي بین ذلك بقوله:)) اخ 
ََصح َوُهوَ  َأحدَها َأق َوال على َواِحد لمبتدأ ال َخَبر تعدد ُهور َوَعِلیهِ  األ   ِفي َكَما ال َجَواز ال ُجم 

 .(2)اَل(( أم بعاطف اق ترن َسَواء النعوت
اذي رأیه بجواز التعدد  بعطف أو بغیر وقد سبق أن  بینَّ رضي الدین االستراب

عطف وعلته ؛ ألنَّ الخبر كالصفة التي تتعدد لواحد وذلك بقوله:)) واعلم أنَّه یجوز أن  
یعطف أحد الخبرین على اآلخر ، مع اتصاف مجموع المبتدأ بكل واحد من الخبرین ، 

وصاف على تقول : زید  كریم  شجاع  ، وزید  كریم  وشجاع  ، كما یعطف بعض اال
. إنَّ عالمة هذا النوع من تعدد الخبر جواز استعمال العطف أو تركه على ما (3)بعض((

،  وقد أشار ابراهیم السامرائي إلى أهمیة ذلك في المعنى باستعمال العطف  (4)أقره النحاة
أو تركه ، فالواو تدل على االهتمام والتحقیق ، وفائدتها الجمع بین المعاني المتضادة ؛ 

نَّ المعطوف لیس المعطوف علیه من جهة المعنى ، وتركها یدل على اجتماع المعاني أل
المتوافقة لمبتدأ واحد في المعنى ؛ التحاد معناها وجریها على وصف متناسق ومتكامل ، 

 ال َحيُّ  ُهوَ  ِإالَّ  ِإَلهَ  الَ  ولذلك یقل استعمال العطف في محكم التنزیل كقوله تعالى ))اللَّهُ 
ُر(( ال َباِرئُ  ال َخاِلقُ  اللَّهُ  ،))ُهوَ (5)وُم ((ال َقیُّ  لُ  . ))وانما عطف قوله: :ُهوَ (6)ال ُمَصوِّ َوَّ  األ 

                                                 

  213/ 1شرح األشموني على ألفیة ابن مالك ، مصدر سابق :  - 1
 1/346همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ، مصدر سابق :  - 2
 1/265ي على الكافیة ، مصدر سابق : شرح الرض - 3
 1/231ینظر : شرح التصریح  على التوضیح ، مصدر سابق :  - 4
 255سورة البقرة ، اآلیة :  - 5
 24سورة الحشر، اآلیة:  - 6
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ِخرُ  َوال َباِطُن" ؛ ألن ها أسماء متضادة المعنى في موضوعها ، فوقع الوهم  َوالظَّاِهرُ  َواآل 
باطنًا من وجه ،  بالعطف عمن یستبعد ذلك في ذات واحدة ؛ ألن  الشيء ال یكون ظاهراً 

 .(1)وكان العطف فیه أحسن((
ونرى صواب هذا الرأي فالزیادة في استعمال األدوات في التراكیب النحویة تؤدي 
معان اضافیة ، وال شك ان االستشهاد باآلیات القرآنیة ومحكم التنزیل  یقوي هذا المذهب 

ه . إن تعدد الخبر في هذا ویؤیده ، بالنظر الى بالغته وفصاحته  وهذه غایة النحو ومبتغا
النوع ، أي لمبتدأ واحد لفظًا ومعنى ، ال ینقص في المعنى إذا ترك العطف ، فكل معنى 
ن جاءت مكمله ومقویة للمعنى النحوي ، فهذا ال یدلَّ  مقصود لذاته ، فداللة العطف وا 

على أن  لكل  على أنَّ تعدد الخبر اضعف فقولنا : الصحیفُة علمیة  أدبیة  سیاسیة  ، دلیل  
؛ ألنَّ داللة الجملة الخبریة قوتها ، وداللة االسناد ال تقل عن  (2)خبر حقه في المعنى

داللة العطف في اإلعراب . ففي كال الحالتین یأتي اإلعراب بالرفع ، ویختلف المعنى 
 المراد من مستخدم اللغة وغایته البیانیة . 

الجملة والكالم ؛ للوصول إلى   إن ثمة عالقة أساسیة بین تعدد الخبر وسیاق
المعنى المطلوب ، ففي قولنا : زید  عربي  شجاع  كریم  ؛ جملة فیها تعدد للخبر ، ویمكن 
إعراب "شجاع" و"كریم" صفة للخبر "عربي" ، أما قولنا : التعلیُم أدبيٌّ هندسيٌّ تجاري  

 .(3)صفة كسابقه فإعرابه خبر أول ، وخبر ثان ؛ لعدم استقامة المعنى في حال كونه
ونرى صواب رأي النحاة الذین ذهبوا الى جواز تعدد الخبر لمبتدأ واحد لفظا 
ومعنى ؛ ألنَّ التعدد یؤدي إلى وظیفة نحویة ، وهي اسناد الخبر اسنادًا حقیقیا كالخبر 

 االول ، في اللفظ والمعنى .   
 

 
 

                                                 

 3، واآلیة في سورة الحدید :  204معاني النحو ، مصدر سابق :  - 1
 1/528ینظر : النحو الوافي ، مصدر سابق :  - 2
 104ینظر : التطبیق النحوي ، مصدر سابق :  - 3
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 ا : تعدد الخبر لفظا ومعنى لمبتدأ متعدد في المعنىثالثا 
د تأتي االخبار متعددة لمبتدأ متعدد في المعنى ، وكل خبر له معنى قائمًا برأسه ق

، فیكون الخبر متعدد اللفظ والمعنى ، وهذا الضرب من تعدد الخبر یعود فیه الخبر الى 
جزء من المبتدأ ؛ ألن المبتدأ مجزء ومتعدد ، وقد بین ابن مالك ذلك ، وعلة تعدد الخبر 

ة اوحكمًا فمثال تعدد المبتدأ حقیقة قوله : بنو زید  فقیه  ونحويٌّ ، ومثال لتعدد المبتدأ حقیق
َلُموا َنُكم   َوتََفاُخر   َوِزیَنة   َوَله و   َلِعب   الدُّن َیا ال َحَیاةُ  َأنََّما تعدد المبتدأ حكما قوله تعالى:))اع   َبی 

َوالِ  ِفي َوَتَكاُثر   َم  َو اَلِد(( األ  َواأل 
ي الدین االستراباذي الى ان هذا النوع من ، وقد أشار رض (1)

االخبار المتضادة وهو أن یتصف جزء من الخبر ببعض المبتدأ ، وعدَّ هذا التعدد مجازًا 
ولیس حقیقیًا ، فمثال قولنا : "هما عالم  وجاهل  ، ال یرجع الى مجموع المبتدأ ؛ ألن 

" ، والعطف في هذا  النوع من التعدد واجب ؛ ألنَّ المعنى : "هما رجل  عالم  ورجل  جاهل 
 الشاعر: قول ان الى هشام ابن ، وأشار (2)المبتدأ متعدد في المعنى

َتَجى َخی ُرها َید   َیَداك  (3)غائظه ألعدائها وأخرى      ُیر 
 في واحد هو مبتدأ ، الواقع" یداك" ألن واحد ؛ لمبتدأ الخبر تعدد على یدلُّ  ال

، إن التعدد في الخبر (4)اثنان علیه والمعطوف المعطوف وأن ، المعنى في متعدد ، اللفظ
هـ( إلى احتمال أن یتعدد 542ال یخلو من االجتهاد لدى النحاة ، فقد ذهب ابن الشجري )

 الخبر دون عطف مع التعدد في معنى المبتدأ ومنه قول عبد الرحمن بن حسان بن ثابت:
نَّ َبني حرب  كما َقد  َعِلمُتم      مناُط ال  (5)ثُّریا قد َتعلت  نجوُمهاوا 

فالخبر األول جملة: كما قد علمتم ، والخبر الثاني : مناط الثریا ، والخبر الثالث 
ُمَشتِّي ، وما یؤكد هذا " ُمَصیَّف" : قد تعلت نجومها ، قیاسًا على قول الشاعر: ُمَقیِّظ

                                                 

 ( سورة الحدید .20، واآلیة ) 1/310ینظر: شرح التسهیل ، مصدر سابق :  - 1
  265-264/ 1ینظر شرح الرضي على الكافیة ، مصدر سابق :  - 2
؛ وفي شرح التصریح على التوضیح ، مصدر سابق 155البیت لطرفة بن العبد في ملحق دیوانه ص - 3

 1/310، وشرح التسهیل: 1/231: 
 1/228ینظر: أوضح المسالك  الى الفیة أبن مالك:  - 4
، واالصول في النحو ،  مصدر  1/413البیت منسوب لألحوص في الكتاب ، مصدر سابق :  - 5

 1/201سابق : 
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االشموني أنَّ المبتدأ . وبین  (1)األمر وجود الضمیر الهاء في نجومها العائد على المبتدأ 
 في ونحوه" یداك" كونَّ  إن واحد باعتبار لفظه ال معناه وأنَّ التعدد وارد ، وذلك بقوله: ))

 أو واحداً  المبتدأ كون إلى النظر إذ واحدَا ؛ مبتدًأ اللفظ بحسب كونه ینافي ال مبتدأین قوة
 . (2)فیه(( خفاء ال واضح وهو معناه، إلى ال لفظه، إلى هو إنَّما متعدداً 

 حقیقة ؛ نفسه في متعدد لمبتدأ الخبر ال یكون تعدد وذهب خالد االزهري الى أنَّ 
 . (3)التعدد من لیس العطف وأنَّ  خبر ، منهما لكل مبتدأین قوة في" یداك" ألنَّ 

ومن المحدثین من تابع ابن مالك في رأیه بالتعدد في هذا الضرب مع وجوب 
 حقیقة  المبتدأ تعدد یتبع ومعناه لفظه في الخبر تعدد العطف ، إذ یرى عباس حسن أنَّ 

وأطراف  ،  وجذع   رأس   اإلنسانِ  جسمُ : نحو و حكماً . وطبیب   مهندس   الصدیقانِ : نحو
 (4)معطوفاً  ، ویعرب بالواو الخبر عطف یجب النوع هذا وفي

 ونرى اختالف النحاة جلیًا حینما نقرأ البیت الشعري في الفیة ابن مالك الذي
 تحدث فیه عن جواز تعدد الخبر بقوله :

 (5) ُشعرا ُسراة كهم واحد، عن     بأكثرا أو باثنین وأخبروا
ونالحظ أن المثال الذي ورد في شعر ابن مالك "هم ُسراة ُشعرا" تعدد فیه الخبر 

، وقد أشار فاضل السامرائي " وُشعرا ُسراة هم"دون عطف مع تعدد المبتدأ "هم" ، والوجه 
لفرق بین وجوب استعمال العطف ، وبین المثال الوارد في البیت الشعري ؛ ألن  إلى ا

االخبار متعددة والمخبر عنهم متعددون وذلك بقوله :)) كأن تقول: بنوك كاتب  وصائغ  
وفقیه  ، أي بعضهم كاتب وبعضهم صائغ ، وبعضهم فقیه ، وهما عالم  وجاهل  ،  وبهذا 

و: هم ُسراة ُشعرا ؛ ألن تعدد الخبر فیه لیس لتعدد المبتدأ حصل الفرق بین هذا النوع ونح
؛ ألنَّ كال من افراد المبتدأ فیه متصف بأنَّه سري شاعر، بخالف نحو" بنوك كاتب  

                                                 

م 1992، 1ینظر: أمالي ابن الشجري ، ت: محمود محمد الطناحي ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ط - 1
 :2/585  . 

 1/215شرح األشموني على ألفیة ابن مالك ، مصدر سابق :  - 2
 1/231ینظر شرح التصریح على التوضیح ، مصدر سابق :  - 3
  531-1/530النحو الوافي ، مصدر سابق :  - 4
 1/256ینظر شرح ابن عقیل على الفیة أبن مالك ، مصدر سابق :  - 5
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، ونرى أنَّه ال فرق بین المثالین ، "هم" ، و"بنوك" فكالهما یدل على (1)وصائغ  وفقیه ((
ار المتعددة بواو العطف . والصواب ما ذكره تعدد المبتدأ لفظا ومعنى فوجب جمع االخب

 فاضل السامرائي ، ألنَّ لكل استعمال معناه وداللته ، في التركیب النحوي .
وهذا الكالم یدل على االهتمام بالمعنى واستعمال العطف في هذا النوع فیه نظر، 

ها النحاة ویصنف النوع الواحد الذي أقره النحاة إلى نوع آخر؛ ألنَّ القاعدة التي حد
یعترضها شواهد تخالفها كالشاهد الذي ذكره ابن الشجري ؛ ولهذا نرى الخالف في التأویل 
؛ ألن )) اللغة انما وجدت للتعبیر عن المعاني ، فما كان أكثر دقة في التعبیر عن 

 .(2)المعاني ، وأكثر اتساعًا وشمواًل في الداللة علیها كان امثل واحسن((
 تعالى: قوله تفسیر الصفة في في باجتهاده ذلك من أبعد لىإ جني ابن أشار وقد

، وذلك في باب إمساس األلفاظ أشباه المعاني بقوله  (3)((َخاِسِئینَ  ِقَرَدةً  ُكوُنوا َلُهم   َفُقل َنا ))
ل "ِقَردة" ، لكونوا ، آخر خبرا "خاسئین" یكون أن :))ینبغي  ُحل و   كقولك: هذا فهو واألو 
ن حاِمض  ، د أن   ترى أال معناه ، صغ ر لِقَردة ، وصفاً  تهجعل وا   خاسئ لذل ه وصَغاره الِقر 

ذا . مفیدة غیر صفة إذاً  فیكون أبدا  كأن ه حتى وأفاد َحُسن ثانیاً  خبراً  "خاسئین" جعلت وا 
 االختصاص من االسمین ألحد لیس أن   ترى أال خاسئیَن، كونوا و قردةً  كونوا:  قال

 العامل اختصاص إنَّما الموصوف بعد الصفة كذلك ولیس ،لصاحبه  ما إال بالخبریة
، وهذا یدلُّ على قوة الخبریة في المعنى (4)له(( تابعة بعد من الصفة ثم بالموصوف

والداللة ، على الرغم من داللة "الواو" في "كونوا" على تعدد المبتدأ في المعنى ، وهذا 
تركه بعیدا عن عود الضمیر أو  یشیر الى ان المعنى هو المراد من وجود العطف أو

 تقدیر المحذوف ، فاإلعراب خبر أول ، وخبر ثان.
ونجد عدم ذكر قسم من النحاة هذا النوع في مسألة تعدد الخبر دلیال على أن  

 هذا الضرب ال یعدُّ تعددًا ، كابن الربیع وابن یعیش والرضي االستراباذي .  

                                                 

 1/203معاني النحو ، مصدر سابق :  - 1
 49الجملة العربیة والمعنى ، مصدر سابق :  - 2
 65سورة البقرة ، اآلیة :  - 3
 2/158الخصائص ، مصدر سابق :  - 4
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باعتبار لفظه ، وال یعدُّ  عدد الخبر لمبتدأ واحدلت تابعاً  هذا النوع من التعدد یعد إنَّ 
   تابعًا للتعدد باعتبار معناه ؛ ولذلك اختلف النحاة في تفسیرهم بین مؤید  ومعارض .

 المبتدأ واحداً  كان فیما وقع النحاة بتعدد الخبر في الجملة االسمیة ، اهتمام إنَّ 
" ؛ معنىوال اللفظ في متعددا الخبر وكان ، والمعنى اللفظ في  كقولنا : "زید  شاعر  كاتب 

 یحسن فائدة معه المبتدأ ویفید ذلك عن خبراً  یكون یصلح أن الخبرین  من واحد ألنَّ كل
وعالقة هذا األمر  علیها ، وهو ما یشبه مسألة تنازع العمل في الجملة الفعلیة ، السكوت

 اللفظ في متعدداً  الخبر كان إذا فأما بنظریة العامل ومسألة االسناد والتطابق واضحة ،
حامض  ، فال خالف فیه  حلو   هذا: كقولهم مشتركًا في المعنى لمبتدأ واحد لفظًا ومعنى ،

أما خالفهم في تعدد الخبر لمبتدأ متعدد في المعنى ، فقد  ؛ التحاد المعنى في الخبرین ،
 ، "شاعر  وفقیه  بنوك : "نحو وجود العطف لألخبار عن المبتدأ ، وقع باعتبار اللفظ ، أما

أو المفرد في المعنى مع وجود العطف ، نحو: هو كاتب  وشاعر  ، فال خالف فیه كما 
بینَّا ، ونرى أنَّ التعدد في الخبر من االسالیب اللغویة المهمة ؛ ألنَّ استعمال التعدد في 
اللغة ورد في اي الذكر الحكیم وفي كالم العرب ، وقد ذهب النحاة الى تنظیر هذه 

لمسألة ، حسب ما وضعوه من قواعد وأحكام في ضبط االسالیب اللغویة والكشف عن ا
اصولها وشواهدها ، واستنباط العلة من الحكم ؛ ألنَّ الحكم النحوي یقتضي تقریرًا 

 الستعمال اللغة من حیث الوجوب أو الجواز أو المنع . 
 

 ) الخاتمة  
 الیها : توصلنا التي والتوصیات نتائجال أهم نذكر ، الدراسة هذه من االنتهاء بعد  

 أنَّ  ، الخبر في التعدد میدان باعتبارها االسمیة الجملة ظهر من خالل دراسة  -1
،  والتطابق واالسناد كالعمل وصحتها الجملة بناء في تؤثر التي النحویة القواعد

 لها أثر في تفسیر النحاة لظاهرة تعدد الخبر .
نحاة لظاهرة التعدد ، جاء في تكرار االخبار من تبین من البحث أنَّ تفسیر ال  -2

 غیر استعمال لواو العطف ، وأنَّ استعمال العطف ال إشكال فیه .
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قدم البحث ألنواع التعدد ، والتي تمیزت الى ثالثة انواع ، واتضح ان اسناد  -3
المبتدأ ألخبار متعددة ال تقل اهمیة عن استعمال العطف ، وأن  لكل حالة معناها 

 تها.ودالل
تبین من خالل البحث أن الدراسات النحویة عنیت بتحلیل التركیب الفاظه  -4

ومعانیه ، اضافة الى ما بنیت علیه من نظریات كالعمل واالسناد واالعراب . 
 ومنها مسألة تعدد الخبر في الجملة االسمیة .

ظهر من خالل البحث أن انواع التعدد جاءت وفق ركني الجملة االسمیة "  -5
والخبر" ، وأنَّ الخبر یتعدد لفظًا ویتحدد باعتبار المعنى ، وأنَّ المبتدأ  المبتدأ

 یتحد أو یتعدد معنى باعتبار اللفظ .
 )التوصيات 

االهتمام بموضوع تعدد االخبار في المناهج التعلیمیة ، نظرا لكثرة الشواهد   -1
نش ائیًا ینمي قدرة اللغویة من القران الكریم ولغة العرب ، باعتباره اسلوبا لغویًا وا 

 الطالب اللغویة .
بیان خصائص اللغة العربیة من خالل سعة التراكیب النحویة وتعددها ، وكثرة   -2

 االسالیب اللغویة التي تمیزت بها لغتنا العربیة ، لغة القرآن والتنزیل .
ظهار نمط التفكیر والتحلیل   -3 االهتمام بالدراسات المقارنة بین القدیم والحدیث ، وا 

فسیر للنحو العربي بین النحاة القدامى والمحدثین في تحلیل الظواهر اللغویة والت
 ، ویمكن أن تكون لهذه الدراسات نتائج مهمة في فهم  أسالیب اللغة ومقوماتها . 
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The phenomenon of multiple predicate in the noun sentence, 

a grammatical study 

   Ahmed Anwar Muhammad Al-Hamdani

 

Abstract 

        The Arabic language was distinguished by the diversity of 

grammatical structures to express linguistic styles. Grammarians 

and linguists have worked on documenting it and developing laws 

to interpret it, according to their analysis of the Arabic sentence and 

its parts such as the subject and the predicate, and I chose to study 

one of the grammatical phenomena, which is the multiplicity of the 

story in the nominal sentence. To reveal the grammatical problem in 

it, and the opinion of grammarians and their disagreement about its 

prohibition or permissibility; Because they found that the use of the 

word according to a specific format leads to additional meanings, so 

they analyzed the parts of the sentence, and they justified the 

multiplicity of the news in the nominal sentence by compatibility 

between the word and the meaning in understanding the news 

sentence in addition to its rules such as attribution and the 

grammatical factor theory. The work required to divide the research 

into two preliminary and two axes, the introduction included the 

meaning of the sentence in language and idiom, and the study of its 

meaning and connotations, and the first axis included the study of 

the nominal sentence and its components such as work, attribution 

and conformity, and the elements of the combination between the 

news, the adjective and the situation, and the second axis included 

the multiplicity of the story in the nominal sentence and its sections, 

as well as the introduction And the conclusion in which we 

mentioned the most important findings and recommendations that 

we have reached in this research. 
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