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 الترتٌب فً الجملة االسمٌة -1

 

 رتبة المبتدأ والخبر  -2  - 1

إّن طرفً اإلسناد فً الجملة االسمٌة ٌملكان حرٌة التحرك فً الرتبة ، فٌقدم الخبر حٌنا وٌؤخر حٌنا 

 آخر مع وجود رتب محفوظة ، والترتٌب األصلً للجملة االسمٌة ٌكون على هذا الشكل

 كالم ، فالعالقة التً بٌن االسمٌن فً الجملة االسمٌة مرتبطة بتعلق االسم المبتدأ بالمبنً خبرمبتدأ 

 .علٌه ، لذلك ال ٌمكن ألحدهما أن ٌستغنً عن اآلخر

   وجوب تأخٌر الخبر2-1– 1

أن ٌكون كل من المبتدأ والخبر معرفة أو نكرة صالحة لجعلها مبتدأ ،وال قرٌنة تمٌز أحدهما عن -

، فتساوي طرفً اإلسناد فً التعرٌف أو اآلخر، مثال ذلك  ًّ  محمد أخوك ، أفضل منك أفضل من

 .           التنكٌر ٌستوجب الخضوع للترتٌب وتأخٌر الخبر وجوبا  الستقامة المعنى

 .زٌد قام أو ٌقومأن ٌكون الخبر فعال رافعا لضمٌر المبتدأ مستترا نحو-

 12هود اآلٌة {إّنما أنت نذٌر  }أن ٌكون الخبر محصورا بإّنما نحو قوله تعالى -

 .مازٌد إاّل قائم أو بإاّل نحو 

فال ٌجوز تقدٌم الخبر على الم االبتداء .لزٌد قائمأن ٌكون خبرا لمبتدأ قد دخلت علٌه الم االبتداء نحو-

 .ألن لها صدر الكالم

 ..ما أحسن زٌدا ، ومن فً الدار؟، ومن ٌقم أقم معهأن ٌكون المبتدأ له صدر الكالم نحو-

 هذه الحاالت جمعها ابن مالك فً قوله                         

 فامنعه حٌن ٌستوي الجزءان        عرفا ونكرا عادمً بٌان

 كذا إذا ما الفعل كان الخبرا         أوقصد استعماله منحصرا 

 أو كان مسندا لذي الم ابتدا        أو الزم الصدر كمن لً منجد

وجوب تقدٌم الخبر  1-2-2  

 األصل فً الخبر أن ٌكون مؤخرا لكن هناك حاالت ٌجب أن ٌقدم فٌها وجوبا وهً

أن ٌكون المبتدأ نكرة لٌس لها مسّوغ إاّل تقدم الخبر ، والخبرظرف أو جار ومجرور مثل   -  -

... فً الدار رجل ، وعندك مال  



أن ٌشتمل المبتدأ على ضمٌر ٌعود على شًء فً الخبر مثل قولك فً الدار  صاحبها  فال - 

.                           ٌجوز تأخٌر  الخبر لكً ال ٌعود الضمٌر على متأخر لفظا ورتبة     

.أن ٌكون الخبر له صدر الكالم نحو أٌن زٌد؟ ألن االستفهام له صدر الكالم-  

...أن ٌكون المبتدأ محصورا مثل ما لنا إال اتباع أحمد ،إّنما فً الدار زٌد-  

 وقد جمعها صاحب األلفٌة فً األبٌات اآلتٌة

 ونحو عندي درهم ولً وطر          ملتزم فٌه تقدم الخبر

 كذا إذا عاد علٌه مضمر              مما به عنه مبٌنا ٌخبر

 كذا إذا ٌستوجب التصدٌرا           كأٌن من علمته نصٌرا

 وخبر المحصور قدم أبدا             كما لنا إال اتباع أحمدا

 

جواز التقدٌم والتأخٌر  1-2-3-  

.وذلك فٌما فقد فٌه موجبهما ، كقولك زٌد قائم ، فٌترجح تأخٌره على األصل وٌجوز تقدٌمه لعدم المانع  

 واألصل فً األخبار أن تؤخرا        وجّوزوا التقدٌم إذ ال ضررا
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1حاالت الحذف بٌن المبتدأوالخبر   

 حذف المبتدأ جوازا 1-1

 .ما علم من مبتدأ أو خبر إذا دل علٌه دلٌل ٌجوز فٌه الحذف

 : فأما حذف المبتدأ جوازا ، ففً ثالثة مواضٌع 

 فصلت من عمل صلحا فلنفسه ومن أساء فعلٌها بعد فاء الجواب ، نحو قوله تعالى : األول 

 .فعمله لنفسه ، وإساءته علٌها :  والتقدٌر 4اآلٌة 

 .َدِنٌف ، أي مرٌض : فتقول " كٌف زٌد ؟: " فً جواب االستفهام ، نحو : الثانً 

 11ـ10 القارعة اآلٌة  وما أدراك ماهٌة  نار حامٌة : ونحو قوله تعالى . هو َدِنفٌ : والتقدٌر 

 .هً نار: والتقدٌر 

 النحل  وإذا قٌل لهم ماذا أنزل ربكم قالو أساطٌر األولٌن بعد القول ، نحو قوله تعالى :الثالث 

 هً أساطٌر األولٌن :  والتقدٌر 24اآلٌة 

 حذف المبتدأ وجوبا 1-2

 :يحذف المبتدأ وجوبا في أربعة مواضع 

 : إذا أُخبر عنه بنعت مقطوع : األول 

 ".الحمد هلل الحمٌُد " ـ لمجرد المدح ، نحو 

 ". أعوذ باهلل من إبلٌس عدوُّ المؤمنٌن :" ـ أو الّذّم نحو 

 " مررت بعبدك المسكٌُن : " ـ أو الترحم ، نحو 

 .هو : ـ والتقدٌر " المسكٌُن " ، و " عدوُّ "ـ برفع الحمٌُد ، و

ي معنى الفعل ، وٌغنً عن التلفظ به نحو : الثاني  " سمع وطاعة : " أن ٌكون الخبر مصدرا ٌؤدِّ

 . أمري سمع وطاعة : والتقدٌر 

بئس " و " ِنْعَم الرجل زٌُد : " مؤّخرا ، نحو " بئَس "أو " ِنْعَم " أن ٌكون الخبر مخصوص : الثالث 

 .الممدوح زٌد ، والمدموم عمرو : والتقدٌر " . الرجل عمرو 

عمرو بئس الرجل " ، و " زٌد نعم الرجل : " ، نحو " بئس " أو " ِنْعَم " فإن المخصوص مقّدما على 

 .، أعرب مبتدأ ال غٌر ، والجملة بعده خبر " 



تً ألفعلّن : " أن ٌكون الخبر صرٌحا فً القسم ، كقولهم : الرابع  فً دّمتً مٌثاق : و التقدٌر " .فً ِدمَّ

ه   أو عهد ، وُحذف المبتدأ وجوبا لِسدِّ جواب القسم مسدَّ

 حذف الخبر جوازا 1-3

 .ٌحذف الخبر مطلقا إذا دّل علٌه دلٌل ، وال ٌتأّثر المعنى بحذفه 

 :وٌحذف جوازا فً ثالث مواضع 

، فـ " خرجُت فإذا األسُد : " الفجائٌة ، وكان الخبر كونا عاما ، نحو " إذا " إذا وقع المبتدأ بعد :األول 

 .الفجائٌة  تشِعُر بالحضور" إذا " حاضر ، ألن : والخبر محذوف جوازا ، تقدٌره . مبتدأ " : األسد " 

إذا كانت جملة المبتدأ والخبر المحذوف معطوفة على جملة اسمٌة قبلها ، والمبتدآن مشتركان : الثاني 

 .كذلك دائم:  أي 35الرعد اآلٌة  {أُكلها داِئم وِظلُّها  }فً الخبر ، نحو قوله تعالى 

، جوابا لمن " زٌد : " فً جواب االستفهام ، إذا ذكر فً االستفهام ما ٌدل على الخبر ، نحو :الثالث 

 .زٌد عندي : ، أي " من عندك ؟ : " قال 

 .درهم عندي : أي " درهم : " ، تقول " ما عندك ؟ : " وكذلك قولك 

 .كونها فً جواب االستفهام : ومسوغ االبتداء بالنكرة 

 حذف الخبر وجوبا 1-4

 :يحذف الخبر وجوبا في أربع مسائل 

، " لوال زٌد ألكرمتك : " ، نحو " لوال " أن ٌكون الخبر كونا مطلقا ، والمبتدأ واقع بعد :إحداها 

: مبتدأ ، وخبره محذوف وجوبا ، وهو كون مطلق ، أي " : زٌد " فـ . فاإلكرام ممتنع لوجود زٌد 

 .لوال زٌد موجود ألكرمتك : والمعنى . ٌقدر بكائن أو موجود 

أصال ، بناء عندهم على أنه ال ٌكون إال كونا مطلقا ، " لوال " ال ٌذكر الخبر بعد : وقال الجمهور 

ٌّاه : " المقٌد مبتدأ ، فٌقال : وأوجبوا جعل الكون الخاص  أي   .، أي موجودة " لوال مسالمة زٌٍد إ

ُمُن   ألفعلنّ " ، و  " لعْمُرك ألفعلنّ : " أن ٌكون المبتدأ صرٌحا فً القسم، نحو : الثانية  ٌْ ،  "أ

 . وإنما وجب حذفه لسدِّ القسم مسّده  وأٌمن   ٌمٌنً لعمرك قسمً : والتقدٌر 

 .، جاز إثبات الخبر وحذفه ، لعدم الصراحة فً القسم  " عهد   ألفعلنّ : " فإن قلت 

ٌّة ، نحو " واو " أن ٌكون المبتدأ معطوفا علٌه اسم بـ : الثالثة  كل رجل : " هً نٌص فً المع

َعُتُه  ٌْ  .الِحرفة : ، والضٌعة " وَض

أن ٌكون المبتدأ إّما مصدرا صرٌحا عامال فً اسم مفسر لضمٌر ذي حال ، ال ٌضح كونها ـ :الرابعة 

 " .ضربً زٌدا قائما : " الحال ـ خبرا عن المبتدأ المذكور ، نحو : أي 

 وٌمكن تلخٌص حاالت الحذف فً األبٌات اآلتٌة



 وحذف ما ٌعلم جائز كما            تقول زٌد بعد من عندكما

 وفً جواب كٌف زٌد قل دنف        فزٌد استغنً عنه إذ عرف

 وبعد لوال غالبا حذف الخبر          حتم وفً نص ٌمٌن ذا استقر

 وبعد واو عٌنت مفهوم مع           كمثل كل صانع وما صنع

 وقبل حال الٌكون خبرا              عن الذي خبره قد أضمرا

 كضربً العبد مسٌئا وأتم           تبٌٌنً الحق منوطا بالحك

 

 

 تعـــــــــدد الخبر 4-

 .وأخبروا باثنٌن أو بأكثرا     عن واحد كهم سراة شعرا : ٌقول ابن مالك 

وهو الغفور الودود ذو  }ذهب جمهور النحوٌٌن إلى جواز تعدد الخبر لمبتدأ واحد ، نحو قوله تعالى 

: ومثالذلك  أٌضا .  وهو األصح ، ألن الخبر كالنعت ، فٌجوز تعدده 15 ـ14البروج {العرش المجٌد 

 " .زٌد شاعر كاتب فقٌه  " 

عدم جواز تعدد الخبر ، وٌقدرون مبتدأ للثانً ، أو أن المبتدأ : وذهب جماعة ـ منهم ابن عصفور إلى 

 .جامع للصفتٌن أو الثالث ، ولٌس المقصود اإلخبار بكل منهما أو منهم على انفراده

 

 

 

 


