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 الجملة
العلُم ( معنى مفید مستقل مثل الجملة ھي الكالم الذي یتركب من كلمتین أو أكثر ولھ

 ).نوُر
 

 : تقسیم الجملة إلى اسمیة وفعلیة-1
 .تنقسم الجملة في اللغة العربیة إلى نوعین ھما الجملة االسمیة والجملة الفعلیة

 ).محمٌد مجتھٌد، الفاكھُة لذیذٌة، الحقُّ واضٌح: (مثال الجملة االسمیة
 ). الثماُر، ظھر النوُرتفوق المجتھُد، نضجت: (مثال الجملة الفعلیة

 .ولكل من الجملتین نمطھا وأحوالھا الخاصة التي تختلف فیھا عن األخرى
 

  ھي ما كانت مبدوءة باسم بدءا أصلیا، وقد تكون مبدوءة بفعل الجملة االسمیة-1
 ).التاجُر أمیٌن، الدرُس سھٌل: (مثال المبدوءة باسم بدءا أصلیا.  ناقص

 ).كان التاجُر أمینا، أصبح الدرُس سھال: (مثال المبدوءة بفعل ناقص
 

 ھي ما كانت مبدوءة بفعل غیر ناقص، وقد تكون مبدوءة باسم  الجملة الفعلیة-2
 .بدءا غیر أصیل

 ).نجح المجدُّ، وضح األمُر(مثال المبدوءة بفعل غیر ناقص 
 ).إیاك نعبد، الكتاَب قرأت(مثال المبدوءة باسم بدءا غیر أصیل 

تان وإن بدئت كل منھا باسم فإنھ بدء غیر أصیل إذ االسم في كل منھما فھاتان الجمل
مفعول بھ، وكان حقھ التأخیر عن الفعل ولكنھ تقدم لغرض بالغي ھو التخصیص 

 .والحصر، فالجملة فعلیة
  : أركان الجملة االسمیة-2

قا، للجملة االسمیة ركنان أساسیان ھما المبتدأ والخبر، وھما متالزمان تالزما مطل
 .وبھما یتم المعنى وتتم الفائدة
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  المبتدأ والخبر-3
 اُهللا( المبتدأ ھو االسم المجرد عن العوامل اللفظیة لإلسناد  مثل :تعریف المبتدأ -1

فكل من اهللا، ومحمد، واإلحسان اسم مجرد عن )  رُبنا، محمٌد نبُینا، اإلحساُن ممدوٌح
رة في المبتدأ إذ تلك تجعلھ اسما لھا، وھو العوامل اللفظیة ویقصد بھا العوامل المؤث

 .موضوع لإلسناد أي لیسند إلیھ ما بعده
ویعرف أیضا بأنھ اسم یقع في أول الجملة دون عوامل لفظیة، وعرف كذلك بأنھ اسم 

 .یقع في أول الجملة لنحكم علیھ بحكم ما، وبأنھ اسم متحدث عنھ أو مسند إلیھ
 

 وكلمة ) ربنا(لذي تتم بھ مع المبتدأ فائدة مثل كلمة   الخبر ھو المسند ا:تعریف الخبر
في األمثلة السابقة فكل منھا اسم تمت بھ مع المبتدأ فائدة وھو ) ممدوح(وكلمة ) نبینا(

أقائٌم (في قولنا ) أخوك(مسند إلى المبتدأ الذي سبقھ، فإذا لم یكن مسندا مثل كلمة 
م ولكنھ لیس مسندا بل ھو مسند إلیھ فھو فإنھ تتم بھ الفائدة مع المبتدأ وھو قائ) أخوك

فاعل لقائم ولیس خبرا عنھ، وإذا كانت الكلمة تتم المعنى لكن ال مع المبتدأ بل مع 
فلیست كلمة قام خبرا بل ھي فعل وھي مسندة إلى فاعل ال ) قام محمٌد(الفاعل في مثل 

 .إلى مبتدأ
 ة االسمیة  الذي یكمل الجملةویعرف الخبر كذلك بأنھ الركن األساسي الثاني في الجمل

 . مع المبتدأ ویتمم معناھا
 

محمٌد ( المبتدأ قد یكون اسما صریحا مثل : تقسیم المبتدأ إلى صریح ومؤول-3
فالمصدر المؤول من أن وما ) وأن تصوموا خیٌر لكم(وقد یكون مؤوال مثل ) مجتھٌد

 .ر لكمدخلت علیھ وھو تصوموا في محل رفع مبتدأ والتقدیر صیامكم خی
 

ھشاٌم ( الخبر قد یكون اسما صریحا مثل : تقسیم الخبر إلى صریح ومؤول-4
فالمصدر المؤول من أن وما دخلت علیھ ) َأَمِلي أن تتقدم(وقد یكون مؤوال مثل ) كریٌم

 .وھو تتقدم في محل رفع خبر المبتدأ والتقدیر أملي تقدمك
 
لرفع، فكل منھما مرفوع، أما المبتدأ  المبتدأ والخبر حكمھما ا: حكم المبتدأ والخبر-5

فھو مرفوع بعامل معنوي وھو االبتداء،  وأما الخبر فمرفوع بالمبتدأ على أرجح 
 .األقوال، وقد سبق ذكر ذلك في اإلعراب والبناء

فإذا كان المبتدأ أو الخبر اسما معربا كان رفعھ بالضمة وإذا كان مبنیا بأن كان ضمیرا 
وصول أو اسم شرط أو اسم استفھام فإنھ یكون مبنیا في محل أو اسم إشارة أو اسم م

 .رفع
 

 : تطابق المبتدأ والخبر-6
فإنھ یطابق المبتدأ وجوبا في اإلفراد والتثنیة والجمع ) وصفا( إذا كان الخبر مشتقا -أ

الفَتیان نشیطان، (، )المجتھُد محبوٌب، البنُت مؤدبٌة(وفي التذكیر والتأنیث وأمثلة ذلك 
 ).تان نشیطتان، المجاھدون منتصرون، المتفوقاُت مكرماٌتالفتا
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فإذا كان المبتدأ جمع مؤنث سالما لغیر العاقل أو كان جمع تكسیر فإنھ یجوز في الخبر 
) الشجراُت مورقاٌت أو مورقٌة(أن یكون مفردا أو أن یكون جمع مؤنث سالما مثل 

 ).الجباُل شاھقاٌت أو شاھقٌة(ومثل 
 . جامدا فإنھ قد یطابق المبتدأ وقد ال یطابقھ إذا كان الخبر-ب

ھاتان (، )ھذه بنٌت(، )ھؤالء رجاٌل(، )ھذان رجالن(، )ھذا رجل: (مثال المطابق
 ).ھؤالء بناٌت(، )بنتان

الشھر (، )السنة فصول أربعة(، )الجملة نوعان(، )الدھر یومان: (مثال غیر المطابق
 ).السكوت سالمة(، )ثالثون یوما

 

فاعل أو نائب ( كما في األمثلة السابقة، وقد یكون لھ مرفوع أ قد یكون لھ خبر المبتد-7
أي اسم فاعل أو اسم مفعول أو (یغني عن الخبر، وذلك إذا كان المبتدأ وصفا ) فاعل

 .وكان معتمدا على نفي أو استفھام) صیغة مبالغة، أو صفة مشبھة، أو اسم تفضیل
فناجح مبتدأ و المقصر فاعل سد مسد ) المقصُرما ناجٌح (مثال ما اعتمد على النفي 

 : فحسن مبتدأ واإلھمال فاعل سد مسد الخبر، ومثل) ما حسٌن اإلھماُل: (الخبر، ومثل
 .محمود مبتدأ والمسيء نائب فاعل سد مسد الخبر) ما محموٌد المسيُء(
 فاعل سد ومحمد مبتدأ حاضر )غائٌب؟ أم محمٌد أحاضٌر( االستفھام على اعتمد ما  مثال-

 .الخبر مسد سد فاعل نائب والمتفوق مبتدأ مكافأ )أمكاَفٌأ المتفوُق؟(: ومثل، الخبر مسد
لیس مسرٌع (وال فرق في النفي بین أن یكون بالحرف كالمثال السابق أو بالفعل مثل 

مسرع اسم لیس مرفوع وأخوك فاعل لھ سد مسد خبر لیس مرفوع بالواو ألنھ ) أخوك
فغیر مبتدأ وسامع مضاف إلیھ ) غیُر سامٍع صدیُقك( أو باالسم مثل من األسماء الستة،

وصدیقك فاعل لسامع سد مسد خبر غیر، ویالحظ في ھذا المثال أن الوصف جاء 
مضافا إلیھ بعد غیر، وعلى ھذا تكون غیر قائمة مقام ما والمضاف إلیھ بعدھا قائم مقام 

 رفوع سد مسد خبر الوصف، ومثلھالمبتدأ في الجملة المنفیة بما، وأن الفاعل الم
غیر مبتدأ والٍه مضاف إلیھ مجرور بكسرة مقدرة على الیاء المحذوفة )غیُر الٍه ِعداك(

اللتقاء الساكنین منع من ظھورھا الثقل، وِعداك فاعل لالٍه مرفوع بضمة مقدرة على 
 ثلاأللف للتعذر وِعدا مضاف والكاف مضاف إلیھ مبني على الفتح في محل جر،  وم

غیر مبتدأ، ومأسوف مضاف إلیھ، ) غیُر مأسوٍف على زمن ینقضي بالَھمِّ والُحزِن (
وعلى زمن جار ومجرور في محل رفع نائب فاعل لمأسوف سد مسد خبر غیر، 

 .وجملة ینقضي بالھم والحزن في محل جر صفة لزمن
 علٌي عن أباحٌث(وكذلك ال فرق في االستفھام بین أن یكون بالحرف كالھمزة وھل مثل 

مغلف ) ھل ُمَغلٌَّف الكتاُب؟(باحث مبتدأ وعلي فاعل سد مسد الخبر، ومثل ) السعادة؟
كیف (مبتدأ، والكتاب نائب فاعل سد مسد الخبر، وبین أن یكون باالسم مثل كیف مثالھ 

كیف اسم استفھام مبني على الفتح في محل نصب حال مقدم من عمرو، ) جالٌس عمرٌو؟
 . فاعل لجالس سد مسد الخبرجالس مبتدأ، عمرو

وال فرق في االسم الذي یرفعھ الوصف بین أن یكون اسما ظاھرا كاألمثلة التي سبقت 
أنت فاعل ) أراغٌب أنت عن آلھتي یا إبراھیم؟(وبین أن یكون ضمیرا بارزا مثل 

خلیَليَّ ما واٍف بعھدَي (لراغب سد مسد الخبر مبني على الفتح في محل رفع، ومثل 
 واف مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على الیاء المحذوفة اللتقاء الساكنین منع من )أنتما
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ظھورھا الثقل، بعھدي جار ومجرور متعلق بواف، أنتما فاعل واٍف سد مسد الخبر 
 .مبني على السكون في محل رفع

وھذا الذي ذكر من اعتماد الوصف على نفي أو استفھام لیكون رافعا لما بعده ھو رأي 
نحویین، ومن النحاة من ال یشترط ذلك الشرط ویستشھد بنقل عن العرب مثل جمھور ال

، ویجاب بأن ذلك سماعي ال یقاس )فخیٌر نحن عند الناس منكم(ومثل ) َخبیٌر بنو ِلْھٍب(
 .علیھ، وعلیھ یعرب األول عند الجمھور خبرا مقدما والثاني مبتدأ مؤخرا

 :ملحوظات
جاز في ) أقائٌم محمٌد؟(ابقین في اإلفراد مثل  إذا كان االسمان في الجملة متط-أ

اإلعراب أن یعرب االسم األول مبتدأ والثاني فاعال سد مسد الخبر، وجاز أن یعرب 
 .األول خبرا مقدما والثاني مبتدأ مؤخرا

أقائمون (و) أقائمان الولدان؟( إذا كان االسمان متطابقین في التثنیة أو الجمع مثل -ب
أن یعرب األول خبرا مقدما والثاني مبتدأ مؤخرا، وقلة من النحاة فاألرجح ) األوالد؟

تجیز أن یعرب األول مبتدأ والثاني فاعال سد مسد الخبر، وذلك على لغة ضعیفة تجیز 
أن تلحق العامل عالمة تثنیة أو جمع للفاعل المثنى أو المجموع وتسمى لغة أكلوني 

 .البراغیث
فإنھ یتعین أن ) أقائٌم أخواك؟(والتثنیة والجمع مثل  إذا اختلف االسمان في اإلفراد -ج

یكون األول مبتدأ والثاني فاعال سد مسد الخبر، وال یجوز أن یعرب األول خبرا مقدما 
 .والثاني مبتدأ مؤخرا ألنھ یلزم علیھ عدم التطابق بین المبتدأ والخبر وھو غیر جائز

 

إنسان أو حیوان أو ) جثة(اسم ذات  فھو إما أن یكون  إذا كان المبتدأ اسما جامدا-8
 ،  ویعبر أحیانا عن)كرم، خیر، سعادة(مثل ) مصدر(جماد، وإما أن یكون اسم معنى 

 . اسم الذات بالجوھر، وعن اسم المعنى بالعرض
فإذا كان المبتدأ اسم معنى فإنھ یجوز أن یخبر عنھ بظرف المكان أو ظرف الزمان 

تكریُم المتفوقیَن (، )تكریم المتفوقیَن بین الجمھور(، )االسفُر غد(، )الخیُر عنَدك:  (مثل
 ).یوَم االحتفال

وإذا كان المبتدأ اسم ذات فإنھ یخبر عنھ فقط بظرف المكان وال یجوز أن یخبر عنھ 
محمٌد عنَدك، وعليٌّ بیَن الحاضرین، والكتاُب على (بظرف الزمان فیقال مثال 

 أو صباحا ألن ذلك ال یفید، وما ورد من كالم وال یقال محمد غدا أو الیوم) الِمنَضدة
العرب وفیھ إخبار عن اسم الذات بظرف الزمان فإنھ سماعي ال یقاس علیھ ویجب 

تأویلھ الیوم شرب خمر، ) الیوَم خمٌر(تأویلھ على حذف مضاف فقول امرئ القیس 
ة طلوع الھالل، تأویلھ اللیل) اللیلَة الھالُل(تأویلھ وغدا حدوث أمر، وقولھم ) وغدا أمر(

 .تأویلھ نضج البطیخ صیفا) البطیُخ صیفا(وقولھم 
 

 زائد أو شبیھ بالزائد فیجر المبتدأ لفظا ویكون مرفوعا  قد یسبق المبتدأ حرف جر-9
إعرابھ ھل حرف استفھام مبني ) ھل من خالٍق غیُر الِلھ؟(محال مثال حرف الجر الزائد 

رف جر زائد مبني على السكون ال محل على السكون ال محل لھ من اإلعراب، من ح
لھ من اإلعراب، خالٍق مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة منع من ظھورھا اشتغال المحل 
بحركة حرف الجر الزائد، غیر صفة لخالق مرفوع على محل خالق اهللا مضاف إلیھ، 

رجٍل مبتدأ مرفوع بضمة ) ھل من رجٍل في البیت؟(والخبر محذوف تقدیره لكم، ومثل 



  2003اْلُلَمُع اْلَبھیَّة  في قواعد اللغة العربیة          محمد محمود عوض اهللا            الطبعة الثانیة 
=============================================================== 

 121

بحسِبك رزُق (ة منع من ظھورھا اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، ومثل مقدر
الباء حرف جر زائد، وحسب مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة منع من ظھورھا اشتغال ) اهللا 

كیف بك عنَد (المحل بحركة حرف الجر الزائد، رزق خبر، اهللا مضاف إلیھ، ومثل 
على الفتح في محل رفع خبر مقدم، بك الباء كیف اسم استفھام مبني ) احِتداِم األمِر؟

حرف جر زائد، والكاف ضمیر متصل مبني على الفتح في محل جر لفظا، وفي محل 
رفع محال مبتدأ مؤخر، وإذا حذفت الباء ینفصل الضمیر فتصبح الجملة كیف أنت عند 

 .احتدام األمر؟
ف جر شبیھ رب حر) ُربَّ ضارٍة نافعٌة(ومثال حرف الجر الشبیھ بالزائد  

بالزائد، ضارة مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة منع من ظھورھا اشتغال المحل بحركة 
ُربَّ (ومثل ) ُربَّ أٍخ لك لم تلْدُه أمُّك(حرف الجر الشبیھ بالزائد، نافعة خبر، ومثل 

 ).امرأٍة أعظُم من رجل
یحكم  األصل في المبتدأ أن یكون معرفة، وذلك ألنھ س: تعریف المبتدأ وتنكیره-10

علیھ بحكم ما، وال یحكم على الشيء إال إذا كان معروفا معینا، ألن الحكم على 
 :المجھول ال یفید، وقد یكون نكرة إذا أفادت، وتحصل الفائدة في مواضع منھا

عندي : ( أن یتقدم الخبر على المبتدأ النكرة، وھو ظرف أو جار ومجرور مثل-1
فإن لم یكن الخبر ظرفا أو )  في العجلة ندامٌةفي الدار رجٌل،) (كتاٌب، عند أخي ضیٌف

) قائم رجل(جارا ومجرورا فال یجوز أن یقدم ویبتدأ بعده بالنكرة فال یصح أن یقال 
 .ألن ذلك ال یفید

 : أن یكون المبتدأ خاصا وتكون النكرة خاصة في المواضع التالیة-2
نكرة خصصت بالوصف فعبد ) لعبٌد مؤمٌن خیٌر من مشرٍك( إذا كانت موصوفة مثل -أ

 .بمؤمن
 خمس مضاف ) خمُس صلواٍت كتبھن اهللا في الیوم واللیلة( إذا كانت مضافة مثل  -ب

 .لصلوات
 ألن التصغیر في مقام الوصف فكأنھ قیل) ُرجیٌل یتحدث( إذا كانت مصغرة مثل  -ج
 ).رجٌل صغیٌر یتحدث (
یر جار ومجرور متعلق في الخ) رغبٌة في الخیر خیٌر( إذا تعلق بھا معمول مثل -د

 .برغبة
التقدیر كل أحد ) كلٌّ یموت) (كلٌّ لھ قانتون( أن یكون المبتدأ داال على العموم مثل -3

 .فمن مبتدأ ومعناھا أي شخص) من یقْم أقْم معھ(ومثل 
 . أن یكون المبتدأ مسبوقا بنفي أو استفھام-4

 ).ما رجٌل في الدار(مثال النفي 
 ).ى خیٌر من ِغَنى النفس؟ھل ِغًن(مثال االستفھام 

 .أتت بك ملحة حاجة أي )حاجٌة أتت بك( مثل مقدرة بصفة موصوفا المبتدأ یكون أن -5
التقدیر ) أكبُر منك أكثُر منك تجربًة( أن یكون المبتدأ صفة لموصوف مقدر مثل -6

 .أي إنسان مؤمن) مؤمٌن خیٌر من كافر(شخص أكبر منك، ومثل 
سالٌم على ) (ویٌل للكافرین) (نصٌر للمؤمنین( على الدعاء مثل  أن یكون المبتدأ داال-7

 ).نوٍح في العالمین
 ).عجٌب لتكاسلكم( أن یكون المبتدأ داال على التعجب مثل -8



  2003اْلُلَمُع اْلَبھیَّة  في قواعد اللغة العربیة          محمد محمود عوض اهللا            الطبعة الثانیة 
=============================================================== 

 122

 أي جنس اإلنسان) إنساٌن خیٌر من بھیمة( أن یكون المبتدأ مرادا بھ الجنس مثل -9
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 . خیر من جنس البھیمة
) الرجُل یعمل وصدیٌق یساعده(عا في أول جملة الحال مثل  أن یكون المبتدأ واق-10

صدیق مبتدأ وھو في جملة الحال وخبره جملة یساعده وجملة وصدیق یساعده في محل 
 .نصب حال

 ).سرنا وإذا رجٌل یعترضنا( أن یكون المبتدأ واقعا بعد إذا الفجائیة مثل -11
 . أن یكون المبتدأ معطوفا أو معطوفا علیھ-12

 ).مصريٌّ ورجٌل في المكتب) (محمٌد ورجٌل حاضران(المعطوف مثال 
 ).تلمیٌذ وعصاٌم في الصف) (رجٌل وشخٌص غریٌب في الدار(مثال المعطوف علیھ 

إن یكن منك عدٌل فشكٌر ( أن یكون المبتدأ بعد الفاء الواقعة في جواب الشرط مثل -13
 ).من یكن عنده استقامٌة فسعادٌة لھ) (لك
 ).لوال إھماٌل لنجح(المبتدأ واقعا بعد لوال مثل  أن یكون -14
ثوٌب لبسُت (ومثل ) یوٌم لك ویوٌم علیك( أن یكون المبتدأ في مجال التنویع مثل -15

 ).وثوٌب َأُجرُّ
وھذه المواضع الخمسة عشر السابقة ھي أشھر مواضع االبتداء بالنكرة وھناك مواضع 

 .یزید على ثالثین موضعاأخرى أقل ورودا، وقد أوصلھا بعضھم إلى ما 
 

 .مفرد، وجملة وشبھ جملة:  الخبر ثالثة أقسام: أنواع الخبر-11
النجوُم طالعٌة، الفتیان مؤدبان، : ( ھو ما لیس جملة وال شبھ جملة مثل الخبر المفرد-1

 )الفتاتان نشیطتان، األوالُد مجتھدون، البناُت مھذباٌت
 : ینقسم إلى قسمین الخبر الجملة-2
الشمس مبتدأ أول، نورھا نور مبتدأ ثان ) الشمُس نوُرھا ساطٌع( مثل لة اسمیة جم-أ

 وھا مضاف إلیھ مبني على السكون في محل جر، ساطع خبر المبتدأ الثاني،  والجملة 
 .االسمیة من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ األول

تدأ، تحمیھ فعل مضارع والھاء ضمیر الحق مب) الحُق تحمیھ القوُة( مثل  جملة فعلیة-ب
متصل في محل نصب مفعول بھ، القوة فاعل مرفوع، والجملة الفعلیة من الفعل 

 .والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ
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 :ملحوظتان
الجملة الواقعة خبرا ال بد أن تشتمل على رابط یربطھا بالمبتدأ، والرابط أحد : األولى

 :أمور ھي
 .الضمیر المضاف إلیھ في جنده ھو الرابط)  جنُده منصورونالحقُّ( الضمیر مثل -أ
 .الضمیر المضاف إلیھ في مرتعھ ھو الرابط) الظلُم مرتُعُھ وخیٌم(
 .الضمیر المستتر في الفعل یبدؤ ھو الرابط) اُهللا یبدُؤ الخلَق ثم یعیُده(

اسم إشارة ذلك مبتدأ ثان وھو ) ولباُس التقوى ذلك خیر( اسم اإلشارة للمبتدأ مثل -ب
مبني على السكون في محل رفع والالم للبعد والكاف حرف خطاب، وخیر خبر المبتدأ 
الثاني والمبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ االول وھو لباس التقوى والرابط 

 .اسم اإلشارة ذلك
 رفع جملة نعم الرجل في محل) محمٌد ِنْعَم الرجُل( عموم یدخل تحتھ المبتدأ مثل -ج

 .خبر المبتدأ، والرابط العموم في الرجل المستفاد من ال الذي یدخل تحتھ محمد
الحاقَُّة ما ( إعادة المبتدأ بلفظھ ویكون ذلك ألسباب بالغیة كالتفخیم والتھویل مثل -د

 الحاقة مبتدأ أول،  ما مبتدأ ثان الحاقة خبر المبتدأ الثاني) القارعُة ما القارعُة) (الحاقَُّة
لجملة من المبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ األول، والرابط إعادة لفظ المبتدأ، ویجوز  وا

أن تعرب ما خبرا مقدما للمبتدأ الثاني والحاقة مبتدأ ثانیا والمبتدأ الثاني وخبره في محل 
 .رفع خبر المبتدأ األول

ن الجملة وھذا الذي سبق وھو ضرورة اشتمال جملة الخبر على رابط واجب إذا لم تك
: نفس المبتدأ في المعنى، فإن كانت الجملة ھي المبتدأ في المعنى لم یحتج إلى رابط مثل

ھو مبتدأ، اهللا أحد جملة اسمیة خبر، وھي نفس ھو في المعنى، ومثل ) قل ھو اهللا أحد(
بر، أفضل مبتدأ جملة ال إلھ إال اهللا خ) أفضُل ما قلتھ أنا والنبیون من قبلي ال إلھ إال اهللا(

وآخُر دعواھم أن (ومثل ) ُنطِقي اُهللا حسبي(وھو نفس المبتدأ أفضل في المعنى، ومثل 
 ).الحمُد ِهللا رِب العالمین

 :ھناك أنواع من المبتدأ ال بد أن یكون خبرھا جملة وھي: الثانیة
 .ھو ضمیر الشأن مبتدأ خبره جملة اهللا أحد) قل ھو اهللا أحد( ضمیر الشأن مثل -أ

من ) من یعمْل سوءا ُیجَز بھ(رط الواقع مبتدأ یكون خبره جملة الشرط مثل  اسم الش-ب
اسم شرط مبتدأ مبني على السكون في محل رفع، یعمل فعل الشرط مجزوم بالسكون، 
والفاعل ضمیر مستتر تقدیره ھو یعود على من، سوءا مفعول بھ، وجملة الشرط من 

 ).من یذاكْر ینجْح(مبتدأ، ومثل الفعل والفاعل والمفعول بھ في محل رفع خبر ال
خالد مبتدأ وھو ) خالٌد ِنْعَم القائُد( المخصوص بالمدح أو الذم إن كان مقدما مثل -ج

المخصوص بالمدح، نعم فعل ماض یفید المدح مبني على الفتح ال محل من اإلعراب، 
بر القائد فاعل مرفوع بالضمة الظاھرة، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خ

 .المبتدأ
نحن مبتدأ مبني )  نكرُم الضیَف-العرَب-نحن ( المبتدأ في أسلوب االختصاص مثل -د

على الضم في محل رفع، العرب منصوب على االختصاص أو مفعول بھ لفعل 
 محذوف  تقدیره أخص، نكرم فعل مضارع مرفوع، الفاعل ضمیر مستتر تقدیره نحن

بھ منصوب بالفتحة، والجملة من الفعل  یعود على المبتدأ نحن، الضیف مفعول 
 .والفاعل والمفعول بھ في محل رفع خبر المبتدأ
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وَكَأیِّْن من قریة عتت عن أمِر ربھا (الخبریة حین تقع مبتدأ مثل ) كأین( كلمة -ھـ
وَكَأیِّْن من قریة أملیُت لھا وھي ظالمٌة ثم أخذُتھا وإلّي ) (ورسِلھ فحاسبناھا حسابا شدیدا

كأین في الجمل الثالث بمعنى كثیر مبتدأ مبني ) َكَأیِّْن من مریٍض شفاه اهللا) (المصیر
 على السكون في محل رفع، من قریة،  من مریض جار ومجرور متعلق بكأین،

 . جملة عتت عن أمر ربھا، جملة أملیت لھا، جملة شفاه اهللا في محل رفع خبر المبتدأ
 

 :ف وجار ومجرور، والظرف قسمانظر: ینقسم إلى قسمین الخبر شبھ الجملة -3
الركب مبتدأ، أسفل ظرف مكان منصوب ) والركُب أسفَل منكم: ( ظرف مكان مثل-أ

) الكتاُب عنَد محمٍد: (بالفتحة متعلق بمحذوف تقدیره كائن أو مستقر وھو الخبر ومثل
 .عند ظرف مكان منصوب بالفتحة متعلق بمحذوف تقدیره كائن أو مستقر وھو الخبر

 ) الصوُم یوَم االثنین) (الجزاُء ساعَة الحساِب: (ف زمان مثل ظر-ب
هللا جار ومجرور متعلق بمحذوف ) الحمد هللا رب العالمین: (والجار والمجرور مثل

تقدیره مستقر أو ثابت أو كائن وھو الخبر، ویجوز تقدیره استقر ویكون الخبر حینئذ 
 .جملة فعلیة
 :ملحوظتان

كائن أو (جار والمجرور إذا كان كونا عاما وكان تقدیره متعلق الظرف أو ال: األولى
فإنھ یكون واجب الحذف ال یجوز ذكره في الجملة، وفقط یقال ) مستقر أو كان أو استقر

 .في اإلعراب تقدیره كائن أو مستقر
أما إذا كان كونا خاصا فإنھ یجب ذكره إال إذا كانت ھناك قرینة تدل علیھ إذا حذف فإن 

شجاعُة ) (العامُل جلس تحَت الشجرة(ینة جاز ذكره وجاز حذفھ، مثل كانت ھناك قر
الصوُم یحرم في ) (الرجُل نائٌم وقَت الظھیرة) (المقاتلین ظھرت عند اشتداِد االلتحام

 ).الطالُب نجح في االختبار) (العید
ھو اختیار جمھور من ) مستقر أو كائن(تقدیر المتعلق على انھ اسم فاعل : الثانیة
، وذلك على أساس أن األصل في الخبر أن یكون مفردا فقدروا )البصریین(ویین النح

 وذلك على أساس أن األصل) استقر أو ثبت(اسم الفاعل،  واختار غیرھم تقدیره فعال 
 . في العمل والتعلق الفعل

واألفضل عدم التزام أحد الرأیین وترك التقدیر للمعنى، فإن كان المعنى أوضح مع 
الفاعل قدر بھ، وإن كان المعنى أوضح مع تقدیر الفعل قدر بھ وإن لم یتضح تقدیر اسم 

 .المعنى فاسم الفاعل أرجح ألنھ صالح لكل األحوال
 

 األصل في المبتدأ أن یتقدم وفي الخبر أن یتاخر، وذلك :تقدیم المبتدأ وتأخیره-12
دیم الخبر على ألن الخبر وصف في المعنى للمبتدأ فاستحق التأخیر كالوصف ویجوز تق

وھو تقدیم جائز إذ یصح ) في الدار محمٌد(المبتدأ إذا لم یحصل بذلك لبس أو نحوه مثل 
 ).محمٌد في الدار(أن تقول على األصل 

 :وھناك مواضع یجب فیھا تقدیم المبتدأ وتأخیر الخبر منھا
من قائُد  ( أن یكون المبتدأ اسما من األسماء التي لھا الصدارة كأسماء االستفھام مثل-1

 والتعجب مثل )  من یفعِل الخیِر ال َیْعَدْم َجواِزَیُھ(والشرط مثل ) معركة الیرموك؟
 !).ما أعظَم ھذا البناَء (
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 أن یكون المبتدأ والخبر متساویین في التعریف أو التنكیر وال مبین للمبتدأ من الخبر -2
 یل على أحدھما،  ومثلكالھما معرفة وال دل) عليٌّ صدیقي(إال تقدم المبتدأ مثل 

أفضُل من عمٍرو أفضُل من (كالھما نكرة وال مبین، ومثل ) أكثر بذال أكثر ثناء(
 ).ھشاٍم

فأبو ) أبو حنیفَة أبو یوسف(فإن وجد دلیل یدل على أن المتقدم خبر جاز مثل قولنا 
نیفة حنیفة خبر مقدم ألنھ معلوم أن المراد تشبیھ أبي یوسف بابي حنیفة ال تشبیھ أبي ح

فبنونا ) بنونا بنو أبنائنا(، ومثل )أبو یوسَف أبو حنیفة(بأبي یوسف، فیكون أصل الجملة 
خبر مقدم ألنھ معلوم أن الشاعر یقصد تشبیھ األحفاد باألبناء ال تشبیھ األبناء باألحفاد 

 ).بنو أبنائنا بنونا(واألصل 
إنما أنت ) ( الحدیُد صلٌبإنما( أن یكون المبتدأ مقصورا على الخبر بما أو إال مثل -3

 ).إن أنت إال نذیر) (ما شوقي إال شاعٌر) (منذر
الوقُت یمر ( أن یكون الخبر جملة فعلیة فاعلھا ضمیر مستتر یعود على المبتدأ مثل -4

 ).األمُر یتضح) (اهللا یرزق من یشاء بغیر حساب) (سریعا
ولداُر ) (خیٌر لك من األولىوَلآلخرُة ( أن یكون المبتدأ مقترنا بالم االبتداء مثل -5

 ).اآلخرة خیر
  أن یكون المبتدأ ضمیر الشان مثل-6
 ).َحذاِر َحذاِر من َبطشي وَفْتكي   ھي الدنیا َتقوُل بِمْلِء ِفیھا(
 ).كم طفٍل ُمْھَمٍل في الطریق( أن یكون المبتدأ كم الخبریة مثل -7
الذي یجیُب فلھ (لفاء مثل  أن یكون المبتدأ اسما موصوال وخبره جملة مقترنة با-8

 ).مكافأة
 

 :یجب تقدیم الخبر على المبتدأ في مواضع منھا:  تقدیم الخبر على المبتدأ-13
) أین كتاُبك؟( أن یكون الخبر من األسماء التي لھا الصدارة كأسماء االستفھام مثل -1
فكل من أین ومتى وكیف خبر مقدم ألن لھ ) كیف الخالُص؟) (متى االمتحاُن؟(

 .الصدارة
 أن یكون الخبر شبھ جملة والمبتدأ نكرة غیر مختصة وال مسوغ لالبتداء بھا إال تقدم -2

 ).في البئر ماٌء(، )حول السور أشجاٌر(، )في الدار رجٌل(، )عندي كتاٌب(الخبر، مثل 
ما الخطیُب إال (، )إنما السابُق محمٌد( أن یكون الخبر مقصورا على المبتدأ مثل -3

 ).ما لنا إال اتباُع أحمد(، )عليٌّ
للعامل جزاُء ( أن یكون المبتدأ مشتمال على ضمیر یعود على شيء في الخبر، مثل -4

، فالمبتدأ المؤخر )في الدار صاحُبھا(، )في الكلیة عمیُدھا(، )للفضیلة ثواُبھا(، )عملھ
 في ھذه الجمل فیھ ضمیر متصل یعود على شيء في الخبر، وھو مع تقدم الخبر یعود
على متقدم لفظا متأخر رتبة وھو جائز، ولو تقدم المبتدأ وقیل جزاء عملھ للعامل أو 

 .ثوابھا للفضیلة وھكذا لعاد الضمیر على متأخر لفظا ورتبة وذلك غیر جائز
 

 : حذف كل من المبتدأ والخبر-14
 . قد یحذف كل من المبتدأ والخبر لدلیل یدل علیھ-أ
التقدیر ھي النار المبتدأ ) ئكم بشر من ذلكم؟ الناُرقل أفأنب: ( مثال حذف المبتدأ-

 .التقدیر ھذه سورة المبتدأ المحذوف ھذه) سورٌة أنزلناھا. (المحذوف ھي
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وظلھا دائم الخبر المحذوف دائم لداللة األول ) ُأُكُلھا دائُم وظُلھا: ( مثال حذف الخبر-
 .علیھ

 .ف أعلمأم اهللا أعلم الخبر المحذو) أأنتم أعلُم أم اهللا؟(
سالم مبتدأ حذف ) سالٌم قوٌم منكرون(مثال حذف كل من المبتدأ والخبر في سیاق واحد 

خبره تقدیره علیكم أي سالم علیكم، قوم خبر حذف مبتدؤه تقدیره أنتم أي أنتم قوم 
 .منكرون

 : یجب حذف المبتدأ في المواضع التالیة-ب
 صالح الدین) ئُد صالُح الدیننعم القا( إذا كان خبره مخصوص نعم أو بئس مثل  -1

بئس الخلُق ُخلُف ( المخصوص بالمدح خبر لمبتدأ محذوف وجوبا تقدیره ھو، ومثل 
 .خلف الوعد المخصوص بالذم خبر لمبتدأ محذوف وجوبا تقدیره ھو) الوعد

ھذا أحد وجھي اإلعراب في مثال المخصوص بالمدح أو الذم، والوجھ الثاني : ملحوظة
 بالمدح وھو صالح الدین في المثال األول، والمخصوص بالذم أن یعرب المخصوص

 .وھو خلف الوعد في المثال الثاني مبتدأ مؤخرا والجملة التي قبلھ خبر مقدم عنھ
المبتدأ المحذوف تقدیره ) صبٌر جمیٌل( إذا كان المبتدأ مصدرا نائبا عن فعلھ مثل -2

 ).عفٌو واسٌع( جمیال، ومثل صبري وھو نائب عن الفعل أصبر فكأنھ قیل أصبر صبرا
المبتدأ المحذوف ) في ذمتي ألخلصن في عملي( إذا كان الخبر مشعرا بالقسم مثل -3

أي ) في عنقي ألعطفن على المساكین(تقدیره یمین أو قسم أي في ذمتي یمین، ومثل  
 .یمین أو قسم

العادُل، أو الذم أي ھو ) اقتد بعمَر العادُل( إذا كان الخبر نعتا مقطوعا للمدح مثل -4
) تصدق على الفقیر المعدُم(أي ھو اللئیُم، أو الترحم مثل ) اجتنب الخسیَس اللئیُم(مثل 

 .أي ھو المعدُم
 : یجب حذف الخبر في المواضع التالیة-ج
الخبر المحذوف تقدیره صددتمونا عن ) لوال أنتم لكنا مؤمنین( قبل جواب لوال مثل -1

أي ) لوال المنقُذ لمات الغریق(ا عن الھدى لكنا مؤمنین، الھدى أي لوال أنتم صددتمون
 .أي لوال الھواء موجود) لوال الھواُء ما عاش إنسان(لوال المنقذ موجود، 

أي لعمرك ) َلَعْمُرَك إنھم لفي سكرتھم یعمھون( قبل جواب القسم الصریح مثل -2
 .يأي یمین اهللا قسم) یمیُن اهللا ألحاربن الفساد(یمیني أو قسمي، 

) كلُّ رجل وضیعُتھ( بعد واو المصاحبة، وھي واو عطف تدل على المصاحبة مثل -3
كلُّ إنساٍن ) (كلُّ عمٍل وجزاُؤه) (كلُّ صدیٍق وصدیُقھ(أي كل رجل وضیعتھ مقترنان، 

 ).وعمُلھ
 قبل الحال التي ال تصلح أن تكون خبرا، وذلك إذا كان المبتدأ مصدرا صریحا أو -4

 : لمصدر صریح أو مؤول، وأمثلة ذلكاسم تفضیل مضافا
ضربي مبتدأ ویاء المتكلم مضاف إلیھ، العبد مفعول بھ للمصدر ) ضربي العبَد مسیئا(

ضربي، مسیئا حال سدت مسد الخبر، والخبر محذوف وجوبا تقدیره حاصل إذا كان 
ذ مسیئا، أو إذ كان مسیئا، وإنما وجب حذف الخبر ألن الحال ال تصلح أن تكون خبرا إ

ال یوصف الضرب بأنھ مسيء، فإن صلحت الكلمة للوصف فإنھا یجب أن تكون خبرا 
 ).ضربي العبَد شدیٌد(مثل 
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أفضُل تكریٍم للعالم (أي حاصل إذا كان منوطا بالحكم ) َأَتمُّ تبیینَي الحقَّ منوطا بالحكم(
 ).مبتكرا

 ).ُیَرى البستاُن مثمراأحسُن ما (أي حاصل إذا كان قائما ) أخطُب ما یكون األمیُر قائما(
 

 : جواز تعدد الخبر-15
 األصل في المبتدأ أن یكون لھ خبر واحد، ویجوز أن یتعدد الخبر فیكون للمبتدأ -1

) وھو الغفور الودود ذو العرِش المجیُد فعال لما یرید(الواحد أكثر من خبر مثل 
فعربي )  كریٌمھشاٌم عربٌي شجاٌع(فالغفور خبر أول والودود خبر ثان وھكذا ومثل 

خبر أول وشجاع خبر ثان وكریم خبر ثالث، وھذا على رأي جمھور النحاة، وھناك من 
منع تعدد الخبر للمبتدأ الواحد، وقدر لكل خبر من ھذه األخبار مبتدأ محذوفا تقدیره ھو 

 .الودود، ھو ذو العرش الخ، ھو شجاع، ھو كریم
ینھا حرف عطف، فإن كان بینھا حرف  یمكن اعتبار األخبار متعددة إذا لم یكن ب-2

عطف فھي متعاطفات أي معطوف علیھ ومعطوف وال تكون من قبیل تعدد األخبار 
كاتب معطوف على شاعر وخطیب معطوف على ) محمٌد شاعٌر وكاتٌب وخطیٌب(مثل 
 .شاعر

 عند تعدد األخبار ھناك حاالت یجوز فیھا أن یعرب ما بعد الخبر األول خبرا ثانیا -3
ویجوز أن یعرب صفة للخبر، وما بعده صفات ) …وھو الغفور الودود( سبق في كما

 .كذلك، وذلك ألن المعنى یظل مستقیما مع إعرابھا صفات
وھناك حاالت یجب أن یعرب فیھا ما بعد الخبر األول خبرا ثانیا وثالثا وھكذا وال 

أدبي خبر ) ، زراعيٌّالتعلیم أدبيُّ، علميٌّ، تجاريٌّ، صناعيٌّ(یصح أن یعرب صفة مثل 
أول وعلمي خبر ثان وتجاري خبر ثالث وصناعي خبر رابع وزراعي خبر خامس وال 
یجوز إعراب أي منھا صفة ألن المعنى ال یستقیم مع ذلك، إذ ال یوصف األدبي بأنھ 

 .علمي أو تجاري أو صناعي أو زراعي
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 تطبیق
)1( 

 :استخرج مما یأتي المبتدأ والخبر وبین نوع الخبر
األخالء یومئذ بعضھم لبعض عدو إال  (-)الذین كفروا وصدوا عن سبیل اهللا أضل أعمالھم(

الصالحات قانتات  (- خیر الخطائین التوابون-)األمر یومئذ هللا (-)كل من علیھا فان (-)المتقین
 ولیس قولك من ھذا - الخیل واللیل والبیداء تعرفني-)أمرھم شورى بینھم (-)حافظات للغیب

 - زینة الفتاة األدب- المرء بأصغریھ قلبھ ولسانھ- البیت یعرفھ والحل والحرم-بضائره
ذلكم اهللا ربكم لھ  (-)تلك عشرة كاملة (-)فذانك برھانان من ربك (-المؤمنون عند وعدھم

 من الخیر - البالء موكل بالمنطق- االبتالء من االمتالء-)كل صغیر وكبیر مستطر (-)الملك
 . صدیقك من صدقك-د الفقراء عمل نبیل أن تساع-أن تستقیم

)2( 
 :بین فیما یأتي ما ھو معرفة وما ھو نكرة من المبتدآت مع ذكر المسوغ لكل مبتدأ نكرة

السیارات كثیرة في المدن والقرى، ولھا منافع وفیھا مضار، والسبب في كثرة حوادثھا جرأة 
أحد سمع، وال متھور اعتبر، السائقین وتھاونھم، وقد دعا المصلحون إلى عالج ذلك، فما 

 .والصواب أن یكون ھناك جزاء عادل، ففي الحیطة سالمة، وفي الحزم أمان
)3( 

فیما یأتي مبتدآت بعضھا لھ خبر وبعضھا لھ فاعل سد مسد الخبر وبعضھا لھ نائب فاعل سد 
 :مسد الخبر بین كال منھا

 .مشط الناس سواسیة كأسنان ال-2   أمدرك عمرو نتیجة ما یعمل؟-1
  ھل مكفول حق الضعیف؟-4    . ما مفلح المقصر-3
 . حب الوطن من اإلیمان-6    . النصر مع الصبر-5
 . ما راٍء كمن سمعا-8    أمرفوعة رایة الحق؟-7

)4( 
اجعل كال من الكلمات اآلتیة مبتدأ وأخبر عنھا بجمیع أنواع الخبر التي یمكن اإلخبار بھا 

 :عنھا
 . المخلصون-زھار األ- الفتاتان-الكتاب

)5( 
فیما یأتي جمل یجوز فیھا تقدم الخبر على المبتدأ وجمل یمتنع فیھا ذلك بین كال منھا وفي 

 :حالة االمتناع بین السبب
 . الحق باٍق والباطل یفنى-2  . إنما الناس أعداء لما یجھلون-1
 . الذي یصبر فلھ الجزاء األوفى-4          . الخیر في البكور-3
 . الصدق یفوز صاحبھ-6         .أحسن لغة العرب ما -5
 ).ألنتم أشد رھبة في صدورھم من اهللا (-8          في الحیاة عبر كثیرة-7
  من خلیفة المسلمین األول؟-10 . كم آیة یراھا الناس ویعرضون عنھا -9

 . الجزاء من جنس العمل-12         . أخوك ضیفي-11
)6( 

ر متقدمة جوازا وأخبار متقدمة وجوبا بین المتقدمة وجوبا منھا مع فیما یأتي من الجمل أخبا
 :ذكر السبب

 . في الكوب عصیر البرتقال-2    . إنما العادل عمر-1
 . مما تتباھى بھ البنت شرفھا-4  . فوق المائدة أطباق الطعام-3
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 ).في السماء رزقكم وما توعدون (-6   . خلف المنزل حدیقة-5
  متى توزیع الجوائز؟-8  .ح برھانھ للحق قوتھ ووضو-7

)7( 
 :أكمل الجمل اآلتیة بما یناسب من مبتدأ أو خبر بحسب ما بین القوسین

 )الخبر مصدر مؤول من أن والفعل(    .…… الحكمة -1
 )المبتدأ مقترن بالم االبتداء(   .أولى بالمعروف. ……-2
 )خبر شبھ جملة( .أن تتصرف قبل معرفة الحقیقة…… -3
 )خبر مفرد(   ...… ترد الماء بماء  أن-4
 )نائب فاعل سد مسد الخبر(  .. .…… أمحمول على النعش؟ -5
 )خبر جملة اسمیة(   .…… صالح أمرك -6
 )مبتدأ مقصور على الخبر(  .إال الجود بالنفس. …… ما -7
 )خبر مبتدؤه محذوف(   .…… خدعوھا بقولھم -8
 )مبتدأ مصدر مؤول( .على الفتنة في مھدھا……  من الخیر -9

 )مبتدأ خبره محذوف(  .لفسدت األمور……  لوال -10
)8( 

 :قدر المبتدأ المحذوف فیما یأتي وبین سبب حذفھ
 . ثبات شدید-2  . نعم الصدیق الوفي في الشدة-1
 . اتبع الدعاة الصادقون-4  . في عنقي ألعینن كل ذي حاجة-3
 . استعداد طیب-6    . نعم التاجر األمین-5
 . في ذمتي ألحرصن على صدق القول-8  . انصح للمخطئات الغافالُت-7

)9( 
 :قدر الخبر المحذوف فیما یأتي وبین سبب حذفھ

 . الجندي وسالحھ-2  . یمین اهللا لقد وفیت بوعدي-1
 . لوال المنافسة ألھمل المطلوب-4   . أنفع عمل الصانع متقنا-3
 .میذ وكتبھم التال-6  . یمین اهللا ألبتعدن عن الدنایا-5
 . أحسن أكلي الفاكھة ناضجة-8  . لوال الھواء ما عاش مخلوق-7
 . اإلنسان وعملھ-10   . أفضل شربي الماء نقیا-9

)10( 
 :ھات من عندك جمال تشتمل على ما یأتي

 . مبتدأ اسم موصول-    . خبر جملة فعلیة-
 . مبتدأ مخبر عنھ بظرف زمان-  . مبتدأ في أسلوب اختصاص-
 . خبر متقدم على المبتدأ وجوبا-   .عل سد مسد الخبر فا-
 . مبتدأ لھ أكثر من خبر-   . خبر محذوف وجوبا-
 . مبتدأ ضمیر الشأن-    . خبر جملة اسمیة-

)11( 
 :أعرب ما یأتي

 )والذین كذبوا بآیاتنا واستكبروا عنھا أولئك أصحاب النار ھم فیھا خالدون (-1
 . ھي األیام دول-2
 . أنفذ من صول رب قول-3
 . عند جھینة الخبر الیقین-4
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  أمكتوم الخبر؟-5
 


