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المبتدأ والخبر

تطابقھما تتكون الجملة - حذف أحدھما -تقدیم المبتدأ والخبر - أنواع الخبر - االبتداء بالنكرة 

أَو ((، والخبر )أَو المسند إلیھ الخبر(المبتدأ وھو االسم المتحدث عنھ : االسمیة من ركنین

).خالد مسافر(وھو ما نخبر بھ عن المبتدأ مثل )) المسند

:المبتدأ-أَ

ً مرفوعا :فاألَصل فیھ أَن یكون معرفةً

، لكن النكرة إِذا أَفادت )رجٌل عالٌم: (وال یقع نكرة إِذ ال معنى ألَن تتحدث عن مجھول مثل-١

بھا، كأَن تقول عن رجل معروف عند السامع : ، وكأَن تقول)رجٌل عندك عالم: (جاز االبتداُء

).عندي مال(

ملكة والسلیقة إال أن النحاة حاولوا حصر األحوال التي تكون والمعّول في إفادة النكرة على ال

وجاوز بھا بعضھم الثالثین حاالً، وال بأس في إیراد كثیر من األحوال لما یكون . فیھا النكرة مفیدة

:في عرضھا من المرانة واالطالع، فقد أجازوا االبتداء بالنكرة

.فة تقربت من المعرفة وأفادتإذ بھذه اإلضا) نائب أمیر قادم(إذا أضیفت مثل -١

مثل-٢ وقع: (إذا وصفت لفظاً ھاّم مثل) حادٌث ، )شویعر ینشد- أمٌر أتى بك : (أو تقدیراً

.أمر عظیم أتى بك، شاعر صغیر ینشد: فالتقدیر

.عندي ضیف، ولك ھدیة: إذا تقدمھا الخبر الظرف أو الجار والمجرور-٣

ما أحد سافر، ھل أحد في : نفي أو االستفھام مثلإذا دلّت على عموم وذلك في سیاق ال-٤

القاعة؟

لحضرت : الفجائیة)) إذا((أو )) لوال((بعد -٥ .خرجت فإذا شرطي واقف-لوال برٌد

)) كم((و)) التعجبیة)) ما((إذا كانت من األلفاظ المبھمة كأسماء الشرط واالستفھام و-٦

تجد عاقبتھ -من عندك؟ : الخبریة، مثل في التاریخ-! ما أكرمك- ما تفعْل !كم عبرٍة

حسنة، أمٌر بمعروف صدقة: إذا كانت عاملة فیما بعدھا، مثل-٧ فقیراً .إكراٌم

لك، ویٌل للظالمین: إذا دلت على دعاء-٨ .رحمةٌ

منھ فقط مثل-٩ أفضل من : إذا قامت مقام الموصوف أو أرید بھا الجنس ال فرٌد محسٌن

.أةرجٌل أقوى من امر... بخیل
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علیك: إذا دلت على تفصیل مثل- ١٠ لك ویوٌم فیوٌم .صبراً

.دخلت السوق ودیناٌر بیدي: إذا وقعت صدر جملة حالیة- ١١

ویغني عن ذلك كلھ التمرس بالكالم العربي، فكل موضع تفید فیھ النكرة یصح االبتداء بھا، 

.وھذا قانون ال یختلف وإنما حصروا ھذه األحوال لمن ال یثق بملكتھ

مرفوع دائماً، وقد یجر بحرف جر زائد اطراداً-٢ :والمبتدأً

ما عندي من كتاٍب، ھل في الدار من : إذا كان نكرة مسبوقة بنفي أَو استفھام)) ِمْن((بـ-١

أَحد؟

.بحسبك لُقَیمات: بالباِء، إذا كان كلمة حْسُب-٢

أَو معنى)): رب((بـ-٣ بري: إِذا كان نكرة لفظاً .ٌء، رّب من تحبُّ یضركُربَّ متھٍم

:الخبر-ب

مثل مشتقاً إِن تضمن معنى الصفة )خالد مسافر: (فاألَصل فیھ أَن یكون وصفاً ، ویقع جامداً

ویجوز أن یأْتي للمبتدأ ). ُمرّ (وحنظل بمعنى ) شجاع(، فأَسد بمعنى )خالد أَسد، لقاُؤه حنظل: (مثل

.مناضلأَنت كاتب شاعر خطیب : الواحد أَكثر من خبر مثل

الزائدة بعد نفي مثل یقع: وھو مرفوع دائماً، وقد یجر بالباِء :ما خالد بمسافٍر، وكما یقع اسماً

.خالد ذھب: جملة فعلیة مثل-١

.أَخوك تجارتُھ رابحة: وجملة اسمیة مثل-٢

مثلوشبھ جملة-٣ مثل: ظرفاً ومجروراً للجمل. أَنت بخیر: والدك عند الرئیس، وجاراً ة والبدَّ

ضمیر ظاھر أَو مستتر كالمثالین األولین، وإما ضمیر : الخبریة من رابط یربطھا بالمبتدأ، إما

بمئة قرش: (مقدر الرطُل ، أو إشارة إلى المبتدأ )الرطل منھ بمئة قرش(إذ التقدیر ) اللبُن

َخْیرٌ {:مثل التَّْقَوى َذلَِك .}َولِباُس

؟المروَءة ما المروَءة: أَو إعادة لفظة مثل

نعم الخلق: أَو كلمة أَعم من المبتدأ یدخل فیھا .الوفاُء

:تقدیم المبتدأ والخبر-جـ

ناجح أَنا، : (ویجوز تقدم الخبر فتقول) أنا ناجح، أَبوك في الدار(للمبتدأ في األَصل التقدم مثل 

.ولكن منھما مواضع یجب تقدیمھ فیھا على صاحبھ). في الدار أبوك
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ً :في أربعة مواضعیتقدم المبتدأ وجوبا

االستفھام ((إِذا كان من أَسماء الصدارة -١ الشرط وما حمل علیھا وأسماُء وھي أَسماُء

مثل)) كم((التعجبیة، و)) ما((و من عندك؟ رأَي من أَعجبك؟ ما : الخبریة ومصحوب الم االبتداِء

علیھ، الذي یفرُّ فعقابھ شدید، ما أَنبَلََك مرت!تفعْلھ تكافأْ .ألَنت أَصدق عندي! بك، كم عظٍة

منك فأَفضل منك أفضل مني-صدیقي أَخوك : إذا التبس بالخبر-٢ إذا . (إذا كان ھذا أَفضَل

).أردت اإلخبار عن صدیقي بدأت بھ الكالم، وإن أردت اِإلخبار عن أَخیك بدأْت بھ

سافر: مثل: إذا كان بتأْخیره یلتبس بالفاعل-٣ .سلیٌم

.ما أَنت إال كاتب، إنما أَنا شاعر: أو ما في معناھا)) إال((بـإذا قُصر على الخبر-٤

في أَربعة مواضع أیضاً :ویتقدم الخبر وجوباً

الصدارة مثل-١ متى السفر؟ كم دنانیرك؟ تابع من أنت؟ كیف الحال؟ أین :إذا كان من أَسماِء

مدرستك؟

ت الظرف لم یعرف السامع فإذا أخر). ألك حاجة؟-عندي مال : (إذا التبس بالصفة مثل-٢

لاللتباس وجب تقدیم الخبر  فلینتظر الخبر، أَم أنت تخبر بھا؟ فمنعاً أَأَنت تصف المبتدأ بھا وإِذاً

.على الظرف أو الجار والمجرور

إذا كان في المبتدأ ضمیر یعود على بعض الخبر، فتقدم الخبر حتى ال یعود الضمیر على -٣

ورتبة مثل .الخیول فرسانُھاعلى: متأَخر لفظاً

إِنما شاعر - ما كاتٌب إال أَنت : أَو ما في معناھا مثل)) إال((إذا قُصر الخبر على المبتدأ بـ-٤

.أَنا

:حذف المبتدأ والخبر-د

أَن تذكر، ولكن إذا قام علیھا دلیل من لفظ أو قرینة : األَصل في كل كلمة ال تفھم إال بذكرھا

: أَو تحذف الخبر فتقول) أَخوك في الدار: (بقولك) ن في الدار؟م: (تجیب من سأَلك. جاز حذفھا

: أَو تحذف المبتدأ فتقول) أخي في الدار: (فتجیب) أَین أَخوك؟: (، وعلى العكس إِذا سئلت)أَخوك(

).في الدار(

:ویجب حذف المبتدأ في أَربعة مواضع

) أَي الممدوح(والتقدیر ھو ) نعم القائد خالد: (مثل) نعم أَو بئس(إِذا أُخبر عنھ بمخصوص -١

.خالد
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الھماُم: (إذا أُخبر عنھ بنعت مقطوع مثل-٢ ترفْق-مررت بدعد الفاضلةُ-انظر محمداً

).بجارك العاجُز

وال یقطع النعت إال إذا أُرید مع تأْدیة الخبر قبلھ إِظھار المدح أَو الذم أَو الترحم، وبھذا القطع 

الخبر : عت إلى حركة الخبر أَفادت الجملة مؤدى جملتین معاًوتغییر اِإلعراب من حركة الن

.األول، وشعور اِإلعجاب أَو النفرة أَو الترحم، وھذا من أَسالیب العربیة في اِإلیجاز

).عھد في ذمتي: والتقدیر(في ذمتي ألَصدقنَّ: إِذا أُخبر عنھ بلفظ مشعر بالقسم مثل-٣

. حالي صبر جمیل: أي) صبٌر جمیل: (ھ كقول المصابإِذا أُخبر عنھ بمصدر نائب عن فعل-٤

في أَربعة مواضع أَیضاً). سمٌع وطاعة(وقول المأَمور ألَمیره  :ویجب حذف الخبر وجوباً

هللا لقد ضاع : (بعد األَلفاظ الصریحة في القسم مثل-١ الخائنین، وایمُن هللا ألُناضلنَّ لعمُر

.لعمر هللا قسمي: والتقدیر). الضعیف

تعلق بھ شبھ جملة، أَو سبقتھ -٢ عاماً بوه في وأَ. أَخوك عندي(، مثل ))لوال((إِذا كان كوناً

أل- المسجد  فالظرف والجار والمجرور متعلقان بالكون العام ) عتُدي علیكلوال الشرطيُّ

وھو  ).موجود(وخبر لوال كذلك محذوف تقدیره ) موجود، أَو كائن(المحذوف وجوباً

عاماًفإن لم یكن الخ وجب ذكره ) أَنا موجود في الدار: وھو ما یفھم دون ذكره مثل(بر كوناً

واقف أل-ي المسجد أَخوك مسرور عندي، أَبوه یصلي ف: مثل .عتُدي علیكلوال الشرطيُّ

وعملُھ: مثل)) مع((أَن یقع بعد اسم مسبوق بواو بمعنى -٣ . أَنت واجتھاُدك كل امرٍئ

).و متروكان، أَو مقترنانملتزمان أَ: وتقدیر الخبر(

مثل-٤ ً: (أَن تغني عنھ حال ال تصلح أَن تكون خبراً ال معنى ) واقف(، فـ)أَكلي الحلوى واقفا

ألَكلي، وھي حال من ضمیر المتكلم في  . ، لكن الكالم تم والمعنى اتضح)أَكلي(ألَن تكون خبراً

:ویطرد ذلك في موضعین

م: األَول مصدراً إلى معمولھ كالمثال المتقدم، فإِن إِذا كان المبتدأُ المبتدأ مصدر ) أَكل(ضافاً

).یاء المتكلم(أُضیف إلى فاعلھ 

أَرضى تدریس المعلم : (إذا كان اسم تفضیل أُضیف إلى مصدر صریح أَو مؤول مثل: الثاني
من ربھ ساجداً ).عنده وھو نشیط، أَقرب ما یكون العبُد

:تطابقھما- ھـ
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والخ وتثنیة وجمعاً، تقولیتطابق المبتدأُ وتأْنیثاً، وإِفراداً الرجل فاضل، المرأَتان : بر تذكیراً

یعود على .. فاضلتان، الطالب فاضلون، الطالبان یجتھدان ملحوظاً إلخ ألَن في كل خبر ضمیراً
:المبتدأَ

بر ال یستثنى من ذلك إال الصفة الواقعة مبتدأ بعد نفي أَو استفھام، فإن معمولھا یغني عن الخ

رفیقُك؟: ویسد مسدَّه أخالقُك، أَلبنانيٌّ أَمسافر أَخوك؟ ما مقصٌر معلموك، ما مذموٌم

في ) مسافر(تشبھ الفعل فتعمل عملھ، فـ) فما بعد١٩٧كما مر بك ص(وذلك ألَن ھذه الصفات 

في ) رفیقك(فاعل السم الفاعل سد مسد الخبر، و) أَخواك(المثال األَول المبتدأ وھي اسم فاعل و

.وقد أَغنى عن الخبر)) لبناني((المثال األخیر نائب فاعل لالسم المنسوب الواقع مبتدأ وھو 

جوازاً((فإن تطابقا في كل من األَمثلة المتقدمة كانت الصفة خبراً وما بعدھا مبتدأ )) مقدماً

أخالقك)) أَمسافران أَخواك؟: ((مؤخر، مثل بناني أَل((أَما . ما مقصرون معلموك، ما مذموماٌت

فمبتدأً، أو مبتدأً)) رفیقُك مقدماً فلفظھا واحد إن نوي التطابق أَم لم یُْنَو، ولذا جاز إعرابھما خبراً

فاعل أغنى عن الخبر فنائَب
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األفعال الناقصة

ما نستخدم في لغتنا العربیة الفعل كان ، الفعل كان و ھو من األفعال الناقصة التي تدخل  كثیراً

یوضع السمجملة األسمیة ، و سمیت بأفعال ناقصة ألن معناھا ال یتم وحده بل یحتاج على ال

، و لذلك الفعل كان عندممعنىالمعنى بحیث ال نفھم الجملة إال إذا تبعھا ما یوضح  ا الجملة كامالً

و یكون مرفوع دائما ، و تحول اسمھاو یسمى اسمیدخل على الجملة األسمیة تحول المبتدأ إلى 

. منصوب و یسمى خبرھا اسمالخبر إلى 

عمل كان و أخوتھا 

و من أخوات كان التي تعمل مثل عمل كان و المعنى ال یتم إال باسم و خبر حیث ترفع 

، َما  ، بَاَت، َصاَر، لَْیَس، َما بَِرَح، َما اْنفَكَّ االسم و تنصب الخبر ھي أَْصبََح، أَْضَحى، أَْمَسى، ظَلَّ

بالعادة كان و أخواتھا صیغة الفعل بالماضي ، و لكن یمكن أن تأتي بصیغة . ، َما َداَمَزاَل، ما فَتَِئ

صافیةٌ( الجملة اإلسمیة : الفعل المضارع و صیغة األمر و مثال على ذلك عندما ندخل ) السماُء

ما تزال السماُء: كان و أخواتھا على الجملة اإلسمیة الحظ ماذا یحدث صافیةً كانت السماُء

أي رفعت ص صافیةً صارت السماُء عادة یأتي . و نصبت الخبر و اكتمل معنى الجملة االسمافیةً

كان و أخواتھا على شكل اسم صریح و ضمیر متصل أو منفصل أو مستتر ، و الخبر یأتي اسم

. على شكل أسم صریح أو جملة فعلیة أو شبھ جملة ظرفیة أو شبھ جملة جر و مجرور

ھا تصریف كان و أخوات

ھناك أفعال ال تأتي بصیغة األمر أو صیغة المضارع أي ال تتحول و إذا تحولت تصبح 

ركیكة و ھو امر غیر مقبول باللغة العربیة و یمكن تقسیم كان و أخواتھا لثالث مجموعات و 

–یصبح (أصبح : أفعال تأتي على صیغة الفعل المضارع والفعل األمر مثل األفعال التالیة: ھي

–یبیت ( ، بات ) ظل-یظل ( ، ظل )أمِس–یمسي (،أمسى ) أضحِ–یضحي (،أضحى ) أصبِح

ما زال و المضارع : أفعال تلتزم بصیغة الفعل المضارع فقط وھي). صر- یصیر(صار ) بِت

إلى فعل أمر ، وما فتئ  وما ) ینفك( وما انفك)ما یفتئ(منھا ما یزال و ال یمكن تحویلھا نھائیاً

نالحظ نھائیا ال یمكن ( لیس وما دام: فقط تأتي بصیغة الفعل الماضي وھيأفعال ). یبرح(برح

). تصریفھا لمضارع أو أمر یوجد تصریف لھا 
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معاني كان و أخواتھا 

تختص باستمراریة حدث ف الماضي : كان·

معنى التحول اي تغیر حال من حال : صار·

اح و المساء و ترتبط بأوقات معینة مثل الصب: أصبح وأضحى وأمسى وظل وبات·

الضحى و یمكن أن تفید بمعنى التحول 

االستمراریةمعنى : ما زال وما فتئ وما انفك وما برح·

تفید بمعنى إن الحدث یستمر لمدة معینة تنتھي بھا : ما دام·

معنى النفي: لیس·
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)وأخواتھاإن(االحرف المشبھة بالفعل 

.ة بالفعل وأخواتھا حروفا مشبھ" إن " علة تسمیة 

ـ: وأخواتھا الفعل شبھا لفظیا ، ومعنویا ، وتتمثل أوجھ الشبھ في اآلتي " إن " تشبھ 

.ـ أن جمیع ھذه الحروف على وزن الفعل ١

.ـ ھذه الحروف مبنیة على الفتح كما ھو الحال في الفعل الماضي ٢

، وم" أنَّ" و " إنَّ" ـ یوجد فیھا معنى الفعل ، فمعنى ٣ "كأن " عنى حققُت

، ومعنى ، ومعنى " لكن " شبھُت ، ومعنى " لیت " استدركُت "لعل " تمنیُت

.ترجیُت

:إنھ ، كما نقول : فنقول . ـ تتصل الضمائر بھذه الحروف كما تتصل بالفعل ٤

.صافحني : ضربھ ، وإنني كما نقول 

.ف أیضا باإلضافة إلى أن ھذه الحروف ال تتصرف ، وبعض األفعال ال یتصر

" .لیس ، وعسى ، ونعم ، وبئس " كـ 

.ـ ھذه الحروف تختص باألسماء ، وكذلك األفعال مختصة بھا أیضا٥

فتعمل ھذه الحروف في الجملة االسمیة من نصب لالسم ورفع للخبر ، كما یفعل 

الفعل من رفعھ للفاعل ، ونصبھ للمفعول بھ 

.بالفعل ـ تتصل بھا نون الوقایة ، كما أنھا تتصل ٦

.أكرمني ، وكافأني ، وأعطاني : ونقول في الفعل . إنني ، ولیتني ، وكأنني : نحو 



٩

.عدد األحرف المشبھة بالفعل 

األحرف المشبھة بالفعل ستة أحرف على الوجھ الصحیح ، وقد جعلھا بعض النحاة 

.حرف حرف واحد ، والصحیح أن كال منھما" أنَّ" ، و " إنَّ" خمسة باعتبار أن 

.ولكل حرف من ھذه األحرف معنى خاص بھ 

وأنَّأوال ربك لذو مغفرة للناس { : یفیدان التوكید نحو قولھ تعالى : ـ إنَّ .}وإنَّ

هللا شدید العقاب { : وقولھ تعالى  .}اعلموا أنَّ

:ومنھ قول الفرزدق 

بیتا دعائمھ أغز وأطولإن الذي سمك السماء بنى لنا

.كأن علیا أسد : نحو . تفید التشبیھ : كأن ـ ثانیا

.}كأن في أذنیھ وقرا { : ونحو قولھ تعالى 

.}طلعھا كأنھ رؤوس الشیاطین { : وقولھ تعالى 

:ومنھ قول لبید 

أجزاع بیشة أثلھا ورضامھاُحفِزت وزایلھا السراب كأنھا

.م لكنھ بخیل أخوك عال: نحو . تفید االستدراك والتوكید : ـ لكنَّثالثا

أكثر الناس ال یشكرون { : وقولھ تعالى  هللا لذو فضل على الناس ولكنَّ .}إنَّ

هللا یفعل ما یرید { : وقولھ تعالى  .}ولو شاء هللا ما اقتتلوا ولكنَّ

:ومنھ قول عمرو بن كلثوم 

ولكنَّا سنبدأ ظالمینانسمى ظالمینا وما ظلمنا
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.تفزلو اجتھدت لفزت ولكنَّك لم تجتھد فلم: ا ومثال مجیئھا للتوكید قولن

.لو زارني محمد ألكرمتھ ولكنَّھ لم یزرني : ونحو 

.لیت الجو دافئ : نحو . تفید التمني ، وھو طلب ما ال طمع فیھ :رابعا ـ لیت 

.}ویقول الكافر یا لیتني كنت ترابا { : ونحو قولھ تعالى 

.}یا لیت قومي یعلمون{ : وقولھ تعالى 

:ومنھ قول الفرزدق 

فأخبره بما فعل المشیبأال لیت الشباب یعود یوما

.لعل هللا یرحمنا : نحو . تفید الترجي ، وھو توقع األمر المحبوب :لعل : خامسا

.}فقوال لھ قوال لینا لعلھ یتذكر أو یخشى { : ومنھ قولھ تعالى 

" .كي " بمعنى وقد ذكر النحاة أنھا تفید التعلیل أیضا ، فتكون

.}إنَّا أنزلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون { : نحو قولھ تعالى 

.}لعلكم ترحمون { : وقولھ تعالى 

.لكي تعلموا معانیھ ، وكي ترحموا : والمعنى في اآلیتین 

.لعل المریض مشرف على نھایتھ : وتفید اإلشفاق نحو 

.}لعل الساعة قریب { : تعالى ، وقولھ }لعلنا نتبع السحرة { : قولھ تعالى و

.عمل الحروف الناسخة 

النصب في االسم ویسمى اسمھا ، والرفع " الناسخة " تعمل الحروف المشبھ بالفعل 

ـ: في الخبر ، ویسمى خبرھا ، ولكن بشروط ھي 
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.ـ أال یكون اسمھا مما لھ الصدارة في الكالم ١

.الكافة " ما " ـ أال تتصل بـ ٢

أال یكون اسم تلك الحروف من األسماء التي لھا الصدارة في الكالم ، كأسماء :أوال

.إلخ ... من ، ما ، مھما ، كیف ، كیفما ، أین ، أینما ، متى : االستفھام ، والشرط 

.وأخواتھا " إن " الكافة بـ " ما " ثانیا ــ اتصال 

ة الزائدة ، فإذا الحرفی" ما " وأخواتھا أال تتصل بھا " إن " من شروط عمل 

اتصلت بھا كفتھا عن العمل ، وزال اختصاصھا في الدخول على الجمل االسمیة ، 

" لیت " وتصبح صالحة للدخول على الجمل بنوعیھا اسمیة كانت أم فعلیة ، ما عدا 

.أن تعمل في الجملة االسمیة ، أو ال تعمل " ما " فإنھ یجوز فیھا إذا اتصلت بھا 

" .إنما األعمال بالنیات : " )ص(نحو قول الرسول

.}إنما ھو إلھ واحد { : ومنھ قولھ تعالى 

:ومنھ قول الشاعر 

رشأ من الغزالن لیس بتوأموكأنما نظرت بعیني شادٍن

یشفى ، ولعلما ینظر في األمر: ونحو  .لعلما المریُض

غزیرةٌ: ونحو  .الجو دافئ لكنما األمطاُر

.أن تكفھا عن العمل ، أو ال تكفھا كما ذكرنا آنفا " ا م" فیجوز في " لیت " أما 

:نحو قول الشاعر 

إلى حمامتنا أو نصفھ فقدقالت أال لیتما ھذا الحمام لنا
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أن یكون اسم اإلشارة في محل نصب اسم لیت ، " ھذا الحمام " فیجوز في قولھا 

مبتدأ ، والحمام في محل رفع " ھذا " والحمام خبر لیت مرفوع ، ویجوز أن یكون 

.خبره 

" .األحرف الناسخة " أنواع خبر األحرف المشبھة بالفعل 

ـ: یأتي خبر األحرف الناسخة مثل خبر المبتدأ ، وھو على ثالثة أنواع 

.وھو ما لیس جملة وال شبھ جملة : ـ خبر مفرد ١

.محمد مجتھد ، والطالبان فائزان ، والمعلمون قادمون : نحو 

. } إن هللا غفور رحیم { : تعالى ومنھ قولھ 

.فالخبر في األمثلة السابقة جاء مفردا سواء أكان بلفظ الواحد ، أم المثنى ، أم الجمع 

:ـ جملة بنوعیھا ٢

.إن الحدیقة أشجارھا باسقة ، ولعل العمال عملھم مثمر : نحو . أ ـ جملة اسمیة 

وا وجاھدوا في سبیل هللا أولئك إن الذین آمنوا والذین ھاجر{ : ونحو قولھ تعالى 

.}یرجون رحمة من هللا 

رار یشربون من كاس مزاجھاإن األب{ : نحو قولھ تعالى : ب ـ جملة فعلیة 

. }كافورا

:ـ شبھ جملة بنوعیھا ٣

.إن الكتاب في الحقیبة : نحو . أ ـ جار ومجرور 

.}وإن للمتقین لحسن وآب { : ومنھ قولھ تعالى 

.لیتك عندي فأكرمك : نحو . ب ـ ظرف مكان
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.لعل السفر یوم الخمیس : ج ـ طرف زمان ـ نحو 

وفي الخبر شبھ الجملة نقدر محذوفا سوار أكان مفردا ككائن ، أو مستقر ، أو 

.موجود ، أم كان جملة ككان ، أو استقر ، أو وجد ، أو یكون 
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نائب الفاعل

:أوالً

فاعلھ ، أو یقع بعد شبھ فعل ، –مجھول –یقع بعد فعل غیر معروف اسم مرفوع: تعریفھ

.م المفعول ، واالسم المنسوب وشبھ الفعل في ھذا المقام ھو اس

.الُمسيءعوقَب: ما یقع بعد فعل غیر معروف فاعلھ : مثال

مستنزفةٌ: اسم المفعول –ما یقع بعد شبھ فعل : مثال .موارُدهالشعُب

جاُرك إلى العراق ؟= جاُركأعراقٌي–یقع بعد اسم منسوب ما : مثال أَیُنسُب

الفاعل بعد حذفھ ، وناب عنھ في العمل ، *  وقد ُسمي نائب الفاعل كذلك ، ألنھ سد مسّد

.فالتقدیر في الجملة األولى 

القاضي المسيَء .عاقَب

الشعب  موارَد .استُنِزفت الدولةُ

جاَرك إلى العراق ؟ھل تْنُسُب
منھ الفاعل ؟: ثانیاً لماذا نستخدم األسلوب الذي یُحذُف

-:یحذف الفاعل لعدة أسباب منھا 

ال تكون ھنالك قیمة من وراء ذكره ، مثل . ١ : معرفة المتحدث بھ والمخاطب بھ ، وعندئٍذ

" .ضعیفاًاإلنساُنوُخلَِق"

.السیارةُِرَقتُس: جھل المتحدث والمخاطب بھ ، ولذا ال یمكن تعیینھ مثل . ٢

، إذا عرفت الضارب ، لكنك خفت علیھ من الالِعُبالخوف علیھ من ذكره ، مثل ُضِرَب. ٣

.العقاب فلم تذكره 

من ساقالماشیةُسیقت: مثل : الخوف منھ . ٤ !ھا ، وخفت من ذكره ، ألنھ شریر ، إذا َعَرْفَت
:ن یكون وھو مثل الفاعل ، إما أ: أشكال نائب الفاعل : ثالثاً

، مثل . ١ ظاھراً المخلُص: اسماً .یُقَدَُّر

متصالً. ٢ .ما یُستثنى إال أنا :أو منفصالً، أُكِرْمُت: ضمیراً
، وھیا تُْشَكُر:أو مستتراً .خالد یشُكُر

مؤوالً. ٣ ل أن تنتبھوا :مصدراً انتباھُكم : یُفَضَّ ُل .یُفَضَّ
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الفــاعل

:تعریفھ 

اسم مرفوع یأتي بعد فعل مبني للمعلوم ، ویدل على من فعل 
.الفعل 

.حضر القاضي : سافر الحجاج ، ونحو : نحو 

. }إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح { : ومنھ قولھ تعالى 

:حكمھ 

جر زائد فیجر فیكون الفاعل مرفوعا دائما ، غیر أنھ قد یسبق بحر
.محال لفظا ، ویرفع 

. }وكفى با شھیدا { : نحو قولھ تعالى 

.}كفى با نصیرا { : وقولھ تعالى 

ـ: ینقسم الفاعل إلى ثالثة أنواع : أنواعھ 

.غزا العالم الفضاء في القرن العشرین : نحو . ـ اسم ظاھر ١

.اسم ظاھر : نوعھ . فاعل : العالم 

.لمسيء عاقبت ا: نحو . متصل : ـ ضمیر بأنواعھ ٢

.سافر ھو : التقدیر . محمد سافر : نحو . مستتر 

في " ھو " و . في عاقبت ضمیر متصل في محل رفع فاعل " التاء " 
.سافر ضمیر مستتر في األصل في محل رفع فاعل 

.ـ أ ـ أن یكون مؤوال من حرف مصدري والفعل ٣

للذین آمنوا أن تخشع قلوبھم { : نحو قولھ تعالى  .}لذكر هللا ألم یأِن

" .خشوع " وتقدیر الفاعل المصر المؤول بالصریح 
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النظام : نحو . ب ـ أن یكون مؤوال من أن ومعمولیھا  أعجبني أنَّ
.مستتب 

.استتباب النظام : والتقدیر 

ـ: ینقسم العامل في الفاعل إلى قسمین :العامل في الفاعل 

.مثلة السابقة الفعل ، كما في جمیع األ: ـ عامل صریح وھو ١

ـ: ـ عامل مؤول وھو على خمسة أنواع ٢

.ھیھات التقھقر بعد الیوم : نحو . أ ـ اسم الفعل 

" .بَُعَد" اسم فعل ماض مبني على الفتح بمعنى : ھیھات 

.فاعل مرفوع بالضمة : التقھقر 

.عجبت من إھمالك درسك : نحو . ب ـ المصدر 

ف ضمیر متصل في محل جر جار ومجرور ، والكا: من إھمالك 
.مضاف إلیھ 

مفعول بھ منصوب ، ودرس مضاف ، والضمیر المتصل في : درسك 
من : أي . أنت : محل جر باإلضافة ، والفاعل ضمیر مستتر تقدیره 

.أنك أھملت درسك 

.أعارف الدلیل دروب الصحراء : نحو . ج ـ اسم الفاعل 

.}وانھ یخرج بھ زرعا مختلفا أل{ ومنھ قولھ تعالى 

.لم أر تلمیذا أجدر بھ الثناء من المجتھد : نحو . د ـ اسم التفضیل 

" .أجدر " فالثناء فاعل السم التفضیل 

.محمد حسن وجھھ ، والعنب حلو مذاقھ : نحو . ھـ ـ الصفة المشبھة 

" .حسن " فوجھھ فاعل للصفة المشبھة 
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:أحكام الفاعل 

:للفاعل ثالثة أحكام ھي 

" قام أخوك " یتقدم الفاعل على فعلھ ، فال یجوز أن نقول في ـ ال ١
ضمیر " ھو " أخوك قام ، ولكن نقول أخوك قام ھو ، على اعتبار أن 

مستتر في محل رفع فاعل لقام ، والجملة الفعلیة في محل رفع خبر 
" .أخوك " للمبتدأ 

.مع ـ ال یثنى الفعل مع الفاعل المثنى ، وال یجمع مع الفاعل الج٢

.جاء الطالبان : جاءا الطالبان ، ونقول : فال یصح أن نقول مثال 

: ألف االثنین ، والثاني : ألنھ ال یصح أن یأخذ الفعل فاعلین األول 
.الطالبان 

.صافحوا المدرسون مدیر المدرسة : وكذلك ال یصح أن نقول 

.صافح المدرسون مدیر المدرسة : ونقول 

.ینطبق على الجمع وما ینطبق على التثنیة 

ـ إذا كان الفعل مؤنثا لحق عاملھ عالمة التأنیث الساكنة إن كان ٣
.قامت ھند ، وحضرت فاطمة : نحو . العامل فعال ماضیا 

.محمد قائمة أّمھ : نحو . أو المتحركة إذا كان عاملھ وصفا مشتقا 
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:المفاعیل

:بما یليجازھااییمكنانواععدةالعربیةاللغةفيالمفاعیل

مذكراو جمعمثنىاومفرداماویكونالفاعلفعلعلیةیقعمنصوباسمھو- بھالمفعول-١

البسیطةاالمثلةبعضوالیكمسالممؤنثجمعاوسالم

القرانالتلمیذیقرا-١

وعالمةمنصوببةمفعولھنافالقرانالقرانكلمةعلىوقعانھوقعمنعلىالفاعلفعلحظال

اخرةعلىالظاھرةالفتحةنصبة

علیھاوقعالمدیرالفاعلفعلانالتلمیذینكلمةالحظ- التلمیذینالمدیرشكر- مثنىبھمفعول-٢

مثنىألنھالیاءنصبةعالمةمنصوببھمفعول-التلمیذین- كاالتيواعرابھا

مؤنثمثنىبھالمفعولاذاالحالةنفس

البنتینالمدیرةشكرت- مثال

مثالسالممؤنثجمعبھالمفعولجاءاذا-٣

المتفوقینالمدیركرم

المتفوقینھوھنابھالمفعولالحظ

سالممذكرجمعألنھالیاءنصبةوعالمةمنصوببھمفعول-:المتفوقین

المتفوقاتالمدیرةتحترم: مثالسالممؤنثجمعبھالمفعولجاءاذااما

وعالمةمنصوببھمفعولتعربلكلذالفاعلفعلیھاعلوقعالتيھيالمتفوقاتكلمةالحظ

سالممؤنثجمعألنھالفتحةعننیابةالكسرةنصبة

الكلماتعلىالحركاتاضعكیفاعرفالالمعذرةارجو

مثالالفعلوقوعسببیبینمنصوباسمھو:ألجلھالمفعول-٢

للمدرساجالالقمت
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كاالتيربوتعالفعلقوعسبببینتاجالالكلمةالحظ

اخرةعلىالظاھرةالفتحةنصبةوعالمةمنصوبألجلھمفعول: اجالال

الفعللفظمنویشتقحاالتثالثعلىویأتيمنصوباسمھو: المطلقالمفعول-٣

قراءةالدرسقرات-الفعلنوعلبیان-١

كاالتيوتعربقراالفعلمنمشتقةقراءةھوھناالمطلقالمفعول

الفتحةنصبةوعالمةمنصوبطلقممفعول-قراءة

جمیلةكتابةالقصةكتبت:مثالالفعللتأكید-٢

كتابةھوھناالمطلقالمفعولالحظ

جمیلةكلمةبواسطةالفعلاكدوھنا

االولىالحالةفياالعرابونفس

طرقتینالبابطرقت: مثالالفعلوقوعمراتعددلیبینالمطلقالمفعولیأتي-٣

البابطرقمراتعددلیبینالمثنىبصیغةجاءھناالحظ

كاالتيویعرب

مثنىألنھالیاءنصبةوعالمةمنصوبمطلقمفعول:طرقتین

النصبحالةفيالمثنىاعرابیعربفانةالفعلوقوعمراتعددلیبینالمطلقالمفعولجاءاذا

:مثاللالفعوقوعزمنیبینزمانظرف:النوع األولنوعانوھو:فیھالمفعول-٤

ساعةالمكتبةفيبقیت

البقاءمدةالزمنبینتساعةكلمةحظال

اخرةعلىالظاھرةالفتحةنصبةوعالمةمنصوبزمانظرففیھمفعول- ساعة:االعراب

المدرساماموقفت-مثالالفعلوقوعمكانیبینوھوالمكانظرفالثانيالنوع
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وقوفالفیھوقعالذيالمكانبینتامامكلمةالحظ

.الفتحةنصبةوعالمةمنصوبمكانظرففیھمفعول-امام-االعراب

:المفعول معھ-٥

الَمْفُعوُل :معهَتْعِریُف

َخَبَرًا ُمْبَتَدًأ َوَال َیَقُع فضلة ، َال َما ُهُو–اسٌم َبْعَدفي ُحكمِهماَأْو ) َمع(ِبَمْعَنى )واو ( ، َوَیِجيُء

ِفیها  ِبُجْمَلٍة ، َوَتُدلَُّمْسُبوَقٍة الِفْعَل ما ُیْشِبُه ، َأْو الذي َبْعَدَها ) الواو ( ِفْعٌل االْسِم على اْقِتَراِن

الِفْعِل ُحصوِل َقْبَلَها في َزَمِن آَخَر ، َأو –الَحَدِث–باْسٍم في الَحَدِث الثَّاِني ِلَألْوِل ُمَشاَرَكِة َمَع

ُمَشاَرَكِتِه .َعَدِم

:فعول معه شروط نصب الم:ثانیاً

شروٍط ، ثالثُة َمَعُه مفعوٌل على أنُه الواِو ما بعِد في َنْصِب :ُیْشَتَرُط

َفْضَلًة- ١ والمفعوِل–أن یكوَن ، والفاعِل والخبِر المبتدِأ ، مثِل في الكالِم أساسیًا ُركنًا لیًس

ِذْكِرِه دوَن أن تتكون الجملة وتُْفَهُم –به ، بل یجوُز

، مثل أما عندما یكوُن من الجملِة أساسیًا ، ركنًا بعد الواِو الواقُع ابراهیُم:االسُم اشترَك

حرَفوماجٌد الواُو ، فتكوُن على ما َقْبَلُه معطوفًا ، بل یكوُن على المعّیِة ، فال یجوز َنْصُبُه

الجمل. عطٍف ، ال َتِصحُّ في الكالِم أساسيٌّ ، فاعل وهو ُرْكٌن إبراهیَم بغیِرِهوذلك ألّن وما . ُة

علیه  ، لذا أفادت الواو معنى العطِف،–ماجد –ُعِطَف ُمعاَمَلَتُه معنى تُِفْدولمُیعاَمُل

.المعیِة

مفردًا- ٢ ، ولیَس ُجْمَلًة ما بعد الواِو جملٍة–أن یكوَن جملٍة–غیَر ما بعدها غیُر فإن كاَن

وسالُحُه:، مثل  جنديٍّ معطوفًا. كلُّ كل یكوُن الخبُر: على ما َقْبَلُه وهي مبتدأ ویكوُن
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والخبِر المبتدِأ في باِب ، كما هو وارٌد واالقتراَن بعد الواو التي تعني العطَف وجوبًا . محذوفًا

ُمْقَتِرنان  وسالُحُه جنديٍّ كلُّ التقدیُر .حیُث

، تعني - ٣ َمَعُه المفعوَل التي َتْسِبُق الواُو ) .مع(أن تكوَن

، في مثل قولنا فإن المعیِة ِصّحِة ، لعدِم على العطِف دالًة عماٌد:كانت الواُو جاَء

ال تعني وسلیٌم في الجملِة الواَو ، ألنَّ مَعُه ، لم یكن ما بعدها مفعوًال ) . مع(قبَله أو َبْعَدُه

على ذلك أننا لو قلنا  مع سلیٍم:والدلیُل عماٌد ، لكانجاَء أو بعَدُه .المعنى فاسدًاَقْبَلُه

َمَعُه ما بعدها مفعوًال أن یكوَن ، فال یجوُز على الحاِل ، إن كانت الواو دالًة . وكذلك األمُر

على عرو "مثل قوله تعالى وهي خاویٌة على قریٍة الّشتاُء:ومثل قوِلنا "ِشَهاأو كالذي َمّر َنَزَل

َطاِلَعٌة .والّشْمُس

:َأْحَكامه :ثالثاً

وِمْثل النَّ- ١ السَّاِبَقِة كما في األْمَثِلِة ، َوَناِصُبه إما أن َیكون الِفْعُل الرَُّجُل: ْصُب .َوالنَّْهَرساَر

الفاعِل كاسِم الِفْعَل مائٌل: ِمْثل... َوَأَما ما ُیْشِبُه .والَشَجَرالِظلُّ

، ِمْثَل الَمْفُعوِل َمْخدومٌة: وكاسِم .وَشَجرَهاالَحِدیَقُة

.واُألسَرَةَیُسرني ُحُضوُرَك: لمصدر ، مثل وكا

السَّاِئل= َوالسَّاِئَلُرَوْیَدَك: وكاسم الفعل ، مثل  َمَع َنْفَسَك .َأْمِهْل

أو ِبِشْبِه ِبِفْعٍل ُمْسُبوٍق َغْیَر ألْجِلِه فیها الَمْفَعوُل ، َوَرَد من الَعَرِب وقد َوَرَدت تَراكیب مسموَعٌة

، َبْعَد َأْنَت؟ والَبْحَرما َأنَت: مثل . االستفهامیتین ) كیف(و) ما ( ِفْعٍل ؟والَبْرَدو َكْیَف

على عاِمِلِه- ٢ َمَعُه المفعوُل أن یتقدَم ، وال على ُمَصاِحِبِه–ال یجوُز وما ُیْشِبُهُه –الفعِل

، كما ال ُیقاُل: فال ُیَقاُل الرَُّجُل َساَر النَّهُر: والنَّْهَر .والرَُّجُلساَر
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وبین ال-٣ بینُه أن ُیْفَصَل .أيُّ فاِصٍل) مع ( التي تعني ) الواو ( یجوُز

أن ُیراَعى ِعْنَد- ٤ ، وَجَب إلى المطابقِة أو ما یحتاُج ، أو َضِمیٌر تاِبٌع َبْعَدُه إذا جاَء

َوْحَدُه الواِو َقْبَل االسُم َأَنا َوَشِریكي ك: مثل . المطاَبَقِة أن ُیقاَلُكنُت ، وال َیِصحُّ : اَألِخ

.كاألخوین
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أنشودة المطر

بدر شاكر السیاب

، السَحْر ساعَة غابتا نخیٍل عیناِك

. أو ُشرفتان راح ینأى عنهما القمر

عیناك حین تبسمان تورق الكروْم

كاألقمار في نَهْر... وترقص األضواء 

ساعة السََّحریرّجه المجذا ف وْهنًا

... كأنما تنبض في غوریهما ، الّنجوْم

شفیْف من أسًى وتغرقان في ضباٍب

كالبحر سرَّح الیدین فوقه المساء ،

دفء الشتاء فیه وارتعاشة الخریف ،

والموت ، والمیالد ، والظالم ، والضیاء ؛

فتستفیق ملء روحي ، رعشة البكاء

تعان وحشیٌَّة ق السماءونشوٌة

! كنشوة الطفل ِإذا خاف من القمر

كأن أقواس السحاب تشرب الغیوْم

تذوب في المطر فقطرًة ... وقطرًة

في عرائش الكروم ، وكركر األطفاُل



٢٤

ودغدغت صمت العصافیر على الشجر

المطر ... أنشودُة

... مطر

... مطر

... مطر

ما تزاْل تثاءب المساء ، والغیوُم

من دموعها الثقاْلتسحُّ ما تسّح  .

بات یهذي قبل أن ینام طفًال : كأنِّ

أّمه  التي أفاق منذ عاْم–بأنَّ

في السؤال حین لّج فلم یجدها ، ثمَّ

تعوْد: "قالوا له  بعد غٍد  .. "

أن تعوْد ال بدَّ

امتحان الفصل الثاني


