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 كلمة التمهيد
 الرحيم الرحمن اهلل بسم

لى احلمد هلل الذي أنعم علينا بنعمة اإلميان واإلسالم والصالة والسالم ع
له وأصحابه مصابيح األمة يف الظلم، أشهد أن أشرف األنام سيدنا حممد وعلى آ

وبعد، فأنا أشكر  وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله. ال إله إال اهلل
اهلل جزيل الشكر الذي أدامين الصحة والتوفيق واهلداية واملعرفة والفهم حىت متكنت 

اجلملة اإلمسية يف سورة من إهناء كتابة هذه الرسالة العلمية البسيطة باملوضوع "
)دراسة حتليلية وحوية"" كشرط من شروط املطلوبة للحصول على درجة  اإلسراء

ن التدريس جبامعة و اللغة العربية يف كلية الرتبية وشؤ  تدريس قسمسرجانا الرتبية ب
 عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر.

لقد واجه الباحث مشكالت كثرية يف هذه الرسالة، لكن بفضل وخدمة 
الة باجلودة. خمتلف األقوام استطاع الباحث يف معاجلتها حىت انتهت كتابة هذه الرس

قدم الشكر اجلزيل على هؤالء املساعدين واملشرفني الباحث أن ي ولذلك، ود
 واملشجعني منهم:

عالية " واألم "عبد الوهابني العزيزين ابحمبوبني، األب "ميفضيلة والدّي الكر  .0
" اللذان قد ربياين تربية حسنة صاحلة منذ صغري إىل سن الرشد  مادى



 و

 

عمرمها وأن اهلل أن ميد  أسألين بقدر طاقتهما على إمتام دراسيت و اوساعد
 سويا. اا الصحة والعافية ويهديهما صراطميرزق هل

مدير جامعة عالء ك. أم.، يسناهو محدان جالدكتور احلاج فضيلة األستاذ  .1
ضيلة األستاذ الدكتور مردان، فبه ئالدين اإلسالمية احلكومية مكاسر ونوا

، وحي الدين ناروغ. كنائب املدير األول، وفضيلة األستاذ الدكتور م.أ
.  أ، م.دار السالم دكتورال األستاذ كنائب املدير الثاين، وفضيلة .هم.م

.  غ، م.أكمل الدين أبو نواسوفضيلة األستاذ الدكتور   املدير الثالثة، ةكنائب
الذين قد بذلوا جهودهم وأفكارهم يف توجيه هم  ،كنائب املدير الرابع

 جامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر.
عميد كلية الرتبية وشؤون ك. م.فد.إس.أغ.،  ،مرجوينور احلاج فضيلة الدكت .1

نائب العميد األول، ك. م. صبري عمر، م.أغبه فضيلة الدكتور ئالتدريس ونوا
األستاذ العميد الثانية، وفضيلة  ةنائبك. م. رشدي، م.أغلدكتورة ا وفضيلة

 هم نائب العميد الثالث،ك. إلياس إمساعيل، م.فد.، م.س.إدكتور احلاج ال
الذين قد بذلوا جهودهم وأفكارهم يف توجيه كلية الرتبية وشؤون التدريس 

 جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر.
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منور، أمحد و ة، رئيس قسم تدريس اللغة العربيك. رايف، م.فدفضيلة الدكتور  .2
ة الرتبية وشؤون قسم التدريس اللغة العربية يف كلي سكرتري. كل.س، م.فد.إ

 مها اللذان ساعداين بتقدمي بعض املواد املتعلقة هبذه الرسالة. ،التدريس
 احلاجوفضيلة  ،كاملشرف األول  إ..تح، م.محكااألستاذ الدكتور فضيلة  .1

اللذان ساعداين وأرشداين  ، مهاكاملشرف الثاين  .مشسوري، س.س.، م.أ
يتم نعمه عليهما، اللهم  حىت انتهيت من كتابة هذه الرسالة، عسى اهلل أن

 آمني.
واملدرسني الذين بذلوا جهودهم وطاقاهتم يف ترقية ما عندي  اتذةمجيع األس .3

 من أفكار منذ املرحلة اإلبتدائية إىل املرحلة اجلامعية.
بوجه خاص  قسم تدريس اللغة العربيةمن طالب  مجيع األصدقاء واإلخوة .0

أعاروين الكتب املتعلقة هبذه بوجه عام الذين ساعدوين و  ونخر والطالب اآل
 الرسالة وأمدوين مبا لديهم من أفكار وآراء يف إعداد هذه الرسالة.
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 تجريد البحث

 حسب الصديق : سم الباحثا
 10100002001 : رقم التسجيل

 )دراسة تحليلية نحوية( الجملة اإلسمية في سورة اإلسراء : موضوع البحث
)دراسة حتليلية  فهو اجلملة اإلمسية يف سورة اإلسراءالباحث  أما عنوان هذا

اجلملة  وملعرفةاجلملة اإلمسية يف اللغة العربية،  ملعرفةلبحث هي . وأغراض هذا اوحوية"
 اإلمسية يف سورة اإلسراء.

هبذا  املتعلقة الكتب من عدة مجع البحث هو البحث املكتيب، يعين اشكل هذ
وأما مناهج املستعملة يف كتابة هذه الرسالة هي طريقة مجع املواد هي مجع املوضوع. 

وطريقة تنظيم املواد وحتليلها هي نظم ية يف سورة اإلسراء اجلملة اإلمسالباحث كل 
 اللجملة اإلمسيةبتحليل  وهذا البحث. اجلملة اإلمسية يف سورة اإلسراء الباحث مث حلل

 .ةالنحوي العلوم من
معروف للباحث أن اجلملة اإلمسية هي  كماأما نتائج هذا البحث املكتيب،  

املبتدأ نثالنثة أقسام صريح، وحو "الكرمي حمبوب"،  اإلسم الىت تبدأ من املبتدأ واخلرب.
هو . واخلرب وضمري منفصل، وحو "أنت جمتهد"، ومؤول، وحو "وأن تصوموا خري لكم"

 ، اخلرب نثالنثة أقسام مفرد، مجلة، شبه اجلملة. اإلسم املرفوع املسند إليه
 وهي نزلت مبكة تسمى مكية. 000سورة اإلسراء  هي صورة تتألف من 

 . أماسورة االسراء الحوال يف اللغة العربية عن اجلملة االمسية موجودة أيضا يفوكانت ا
 مخسةصريح  هو ، أما مبتدأون آيةأربعو  ستالواردة يف سورة اإلسراء هي  اجلملة اإلمسية

وكان وأخواهتا هي سبع عشرة  ات ومبتدأ مأخر هو اية واحدةيآعشرة أية، منفصل مثانية 
. وأما خرب هو مفرد ست عشرة أية و مجلة مخسة سة آياتة وإن وأخواهتا هي مخأي



 ل

 

اب يستعمل . ويف كل آية من اآليات املذكورة إعر ، شبه اجلملة هو أياتان نثانيتانآيات
 لتحليل اجلملة االمسية.
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 الباب األول
 مقدمة

 بحثلفية الخ: الفصل األول

وقد  القران الكرمي هو املعجزة الكربى لنبينا حممد صلى اهلل عليه و سلم،       
إن يكون يف درجة األعلى  احلكيم يف املعجزات الكربى ألنبيائهاهلل جرت سنة 

القران هو كالم اهلل املنزل على خامت األنبياء  1من جنس ماامتازبه أقوامهم .
واملرسلني بواسطة االمني جربيل عليه السالم املكتوب يف املصاحف املنقول 

 الينابالتواتر واملتعبد بتالوته املبدوأ بسورة الفا حتة واملختوم بسورة الناس .

ي حلديث النبو قد عرفنا أن اللغة العربية هي لغة القرآن العظيم و ا 
أما املزايا اليت ملكتها اللغة العربية باملكارنة إىل لغة أخرى هي اإلضافة . الشريف

أهنا لغة القرآن العظيم و لغة احلديث الشريف أيضا، حيث أهنا مصدران 
ملن الذي يريد أن  مهمة جدا أساسيان يف تعاليم اإلسالم. ومكانة اللغة العريبة

  واحلديث الشريف. يفهم ويتفن القرآن العظيم

وانتشارها يف العامل كلغة  قد نزل القرآن عربيا اهنا تزداد قوة عند تطورها
: من أحد سبب  2كما قال على عبد الواحد الواىف يف كتابه فقه اللغة  فصيحة،

                              
 7:  ص( ,  نةالس دون و ولى األ الطبعة, )  الحديث و القران با التعريف,  الزفزاف محمد1
 .221(،ص.2691: اجلنة البيان العرىب،. )الطبعة اخلامسة؛ دون املكانفقه اللغةعلى عبد الواحد الواىف،2
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كانة اللغة العربية عالية وقوية ألن القرآن مرتلة بالعربية. كقوله تعاىل يف كتابه م
 3"لعلكم تعقلون أنزلناه قرآنا عربيا اإنالعزيز: "

األخرى. فدراسة اللغة  العربية كلمات ال ميكن فصل أحدمها عنالقرآن و  
ي دراسة اللغة القرآن ه دراسةو  تعمقها هي شرط مطلق لفهم القرآن،العربية و 

لذا، من أراد فهم تعاليم اإلسالم فغري منكر سوف يتعلم اللغة العربية بالطبع. و 
يف عبارة أخرى: ملا قال عمر ألهنا آلة لدرسه وإتقانه ولتعمقه كذالك و  العربية،

 .بن اخلطاب: اللغة العربية جزء من دينكم

النظر يف أواخر الكلم، من املعلوم أن علم النحو يعىن، أول ما يعين، ب
وما يعتربها من إعراب وبناء، كما يعين بأمور أخرى على جانب كبري من 

حبثه وهناك موضوعات ومسائل حنوية كثرية ال نقل أمهية عن كل ما  4األمهية.

 النحاة.

احلرف  إن أقسام الكالم يف اللغة العرية هي: اإلسم، الفعل،كما عرفت  
ة الفعلية اليت تتكون من الفعل والفاعل تنقسم اجلملة إىل قسمني: اجلملو 
تتألف اجلملة وهذه اجلملة هلا عناصر معينة يف الكلمات العربية.  .بهاملفعول و 

 هي:العربية من عناصر وأبرز هذه العناصر 

 

  اها الكلمة مثل أسد، سيف،شجرة.املفردة: ونعىن .1

                              
 1:21سورة يوسف/3

 .5مـ(، ص.  1111-هـ 2211، اجلزء األول )الطبعة األوىل؛ عمان: دار الفكر، معاين النحوفاضل صاحل السامرائي، 4
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البناء الصريف: )الصيغة( كأمساء الفاعلني، واملفعولني، واملبالغة  .2
واختالف اجلموع لالسم الواحد، وغري ذلك مثل طاعن، ومطعان، 
وطغان ومحق وأمحق، وسائد وسيد، وسنبالت وسنابل، وأشهر وشهور 

 وحنو ذلك.

هلا داللة ختتلف عن أختها قليال، أو كثريا، وكما -لغالبيف ا-وكل صيغة
اختالف املباين »نرى أن « زيادة املبادي دليل على ويادة املعاين»أهنم قالوا: 

 اجلملة اإلمسية اليت تتألف من املبتدأ واخلرب.و  5«.دليل على اختالف املعاين

إن سورة اإلسراء اهتمت برتسيج أصول العقيدة والدين كسائر السور 
املكية، من إثبات التوحد، والرسالة والبعث، وإبراز شخصية الرسول ص م 

 وتأييده باملعجزات الكفية للدالة على صدقة وتفنيد شبهات كثرية للمشركني.

ء تركيبات تتكون من اجلمل العربية اليت تبحث عن املسائل ىف سورة اإلسرا
و على حسب معرفة الباحث أن فيها مجلة إختارها  اإلسالمية و اإلنسانية

 الباحث موضوعا هلذه الرسالة الباحثة.

 

 المشكالت تحديد :الثانى الفصل

 بناء على ما سبق، فأما املشكالت الىت يقدمها الباحث فهي ما يلي: 
 ؟سورة اإلسراء ىف إلمسية اجلملةا املتضمنة ي اآلياتما ه .1

                              
ص.  ،مـ( 1111الطبعة األوىل؛ دون املكان: دار الفكر، )، اجلزء األول ، معاين النحوفاضل صلح السمرائي5

22. 
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 ىف سورة اإلسراء ؟ الواردة اجلملة اإلمسيةإعراب موقع ما  .2

 البحث معانىتوضيح : الفصل الثالث

أو هي الىت  " اجلملة اإلمسية " هي كل مجلة تبدأ باسم بدءا أصيال .1
هي األمساء اجلملة اإلمسية قيل أن و يكون فيها اإلسم ركنها األول.

 نخرب إفوعة تتكون من املبتدأ واخلرب واسم كان وأخواهتا و املر 
كما هو معروف للباحث أن اجلملة و خرب ال نافية للجنس.أخواهتا و و 

 اخلرب.اإلسم الىت تبدأ من املبتدأ و  اإلمسية هي

هي نزلت مبكة و  222إلسراء " هي صورة تتألف من " سورة ا .2
 تسمى مكية.

 السابقةالمراجع دراسة  :الفصل الرابع

بعد البحث واالطالع فيما كتب يف هذا املوضوع، مل اجد رسالة علمية 
خمكمة حتيط جبميع جوانب هذا املوضوع يف إطار دراسة علمية تطبيقية 

 متخصصة.

وال أدعي خلو املؤلفات أو الرسائل العلمية من بعض هذه الدراسة حيث  
 ع منها :وجدت بعض املصنفات ذات الصلة باملوضو 

مثاكله ىف اللغة العربية، عائشة سليمان. كلية األداب جبامعة املبتدأ و  .1
م، هذه الرسالة  2665عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر 
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تضمنت بيان املبتدأ وأمثلته. ولكن بيانه خمتلف ملا أراد الباحث أن 
 يبحث يف هذه الرسالة.

الشرطية للدكتور -الوصفية-الظرفيةالرتاكيب اإلسنادية" اجلمل: كتاب " .2
علي أبو املكرم. و هذا الكتاب يرتكز حبثا يف اجلمل العربية عامة. و لو 

ثلة من اجلمل أن فيه يتضمن اجلمل املعينة لكن عرض املنت و األم
 خاضة يف القرآن العظيم يشرح مثال من األمثلة.الشرطية قليل فقط و 

ور شوقي املعري، و إعراب اجلمل اجلمل للدكتإعراب اجلمل و أشباه  .3
 أشباه اجلمل لفخر الدين قباوة: يتناول هذان الكتابان عن إعرابو 

 اجلملة الشرطية أيضا.اجلملة عامة و 

 الرسالةفي كتابة  ثحالبهج االمن: الفصل الخامس

عددا من  املطلوبة للرسالة انتهج الباحث يف إجراء البحث عن املواد
املواد وحتليلها.  ل طريقة مجع املواد وطريقة تنظيمالطرق البحثية، هي تستعم

 الشرح املوجز لكل منها على حدة.قدم الباحث لتوضيح ذلك ي

 . طريقة جمع المواد.1

الطريقة املكتبية، وهي طريقة مجع املواد  يف هذا الصدد ينتهج الباحث 
مهارة  الىت تقدم على عناصر الكتب مبطالب الرسالة من املواد واملعطيات وعلى

 اإلقتباس من هذه املصادر األمينة مباشرة وغري مباشرة.
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ضمنة يف البحث طريقة، ألهنا متيف مجع املواد تستخدم ال كان الباحث 
 املكتيب فيما يلي:

البحث املكتيب هو مجع املواد عن طريقة البحث املكتيب أي حبث الكتب 
املستخدمة يف البحث  واملراجع األخرى اليت تتعلق مبوضوع البحث. أما الطرق

 املكتيب فكما يلي:
مواد مؤلفة وآراء العلماء  يف هذا يقتطف الباحثاملقتطفات املباشرة و  .أ

 والباحثني وكتابات بعدم تغيري حتريرها

 لباحث مواد مؤلفة وآراء العلماءقتطف املقتطفات غري املباشرة أي أن يا .ب
يغاير ما كان يف األصل والباحثني باختصار ولكن املضمون يف هذا ال 

 بعضه أو كله.

 تحليلها. . طريقة تنظيم المواد و 2
 يف هذه الطريقة تستخدم الباحثة الطرق اآلتية : 

وهي طريقة تنظيم املواد الىت جترى باصدار اخلالصة من  أ. الطريقة القياسية: 
 األمور اجلزئية إىل األمور الكلية، بعبارة أخرى من العامة إىل اخلاصة.

 ب. الطريقة التحليلية: إذا وجدت مسألة مل يظهر معناها ومل يتبني مقصودها 
 أن حتلل املسألة بالطريقة التحليلية. فيحاول الباحث     

 ج. الطريقة االستقرائية: وهي طريقة تنظيم املواد الىت جترى باصدار اخلالصة من 
 خلاصة إىل العامة. األمور الكلية إىل األمور اجلزئية. بعبارة أخرى من ا    
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 د. الطريقة املقارنة: هي الطريقة اليت تستخدم للمقارنة بني اآلخر أو بني األمور 
 األمور األخرى.   و     

 أغراض البحث وفوائده: السادسالفصل 

 إن لكل الدراسة أغراضا وفوائد متعددة،فكما يلى:
 .اجلملة اإلمسية ىف سورة اإلسراءملعرفة  .1

 اجلملة اإلمسية ىف سورة اإلسراء.ب إعراملعرفة  .2

 : أما الفوائد املرجوة من كتابة هذه الرسالة فكما يلي

إيقاظ عربية ىف توسيع علومهم اللغوية و للقارئ : ليتعمق املتعلمون اللغة ال .1
 علومها و اسعة.لم هذه اللغة، ألهنا لغة كاملة و محاستهم ىف تع

وسيع معارفها عن اللغة العربية للباحث : فإن هذه الرسالة مفيدة لت  .2
 تطبيق تلك املعارف القليلة ىف رسالة عميلة بسيطة.و 

للجامعة : إلسهام األفكار للجامع مرجعا من املراجع األدبية يف جانب  .3
أن يكون هذا لوبة للمصادر يف مكتبة اجلامعة و لزيادة الكتب املط

اجلملة اإلمسية ىف  البحث نافعا ومرجعا أوال للباحثني األخرين الذين عن
 سورة اإلسراء.

 أساس ترتيب الرسالةالفصل السابع : 

تتكون هذه الرسالة من عدة أبواب. يف كل باب يشتمل على فصول، 
حتديد و  البحث يف الباب األول هو مقدمة يتحدث الباحث فيه خلفية
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يف  واملنهج العلمي  دراسة املراجع األساسيةو  مل البحثمعات وتوضيح املشكال
 . وأساس الرتتيب الرسالة هفوائدالبحث و  أغراضو  تابة الرسالةك

ويف الباب الثاىن يبحث الباحث عن اجلملة اإلمسية وما يتعلق به ويتكون 
من ثالثة فصول. الفصل األول يبحث عن تعريف اجلملة اإلمسية، والفصل 

 .املبتدأ واخلرب ، والفصل الثالث أحكاماملبتدأ واخلرب أقسام الثاين

 من يتكونة سورة اإلسراء و حمل الباب الثالث يبحث الباحث عن ويف
مضمون . الفصل األول تسمية سورة اإلسراء وحملتها، والفصل الثاىن فصلني

 سورة اإلسرآء.

الباب الرابع يبحث الباحث عن حتليل اجلملة اإلمسية ىف سورة اإلسراء و 
اإلسراء، والفصل  . الفصل األول اجلملة اإلمسية ىف سورةنيلفصيتكون من 

 .الثاين إعراب اجلملة اإلمسية يف سورة اإلسراء

الباب اخلامس وهو خامتة ويتكون من فصلني. ومها : الفصل األول اخلالصة و 
 الفصل الثاين االقرتاحات.
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 الباب الثانى
 العربية اللغة في  اإلسمية الجملة

 العربية اللغة في جملة اإلسميةتعريف الالفصل االول : 

النحويني عن اجلملة اإلمسية. وقيل أن اجلملة  فات يشرحهاهناك تعري 
أخواهتا وخرب إن ون من املبتدأ واخلرب واسم كان و األمساء املرفوعة تتكهي اإلمسية 

وقال عباس حاسن اجلملة اإلمسية هي    1وأخواهتا وخرب ال نافية للجنس.
لفظي كلمات مرفوعة ىف أول اجلملة، كل واحدة منها إسم، خال عن عامل 

أصيل وبعده كلمة تتم املعىن األساسى للجملة ) أي : تتضمن احلكم بأمر من 
أن تستغىن اجلملة عنه ىف إمتام معناها األساسى ( ذلك اإلسم  األمور ال ميكن

وقال شوقي العمري  2األول يسمى امليتدأ، الكلمة األخرى تسمى خرب املبتدأ.
" اجلملة اإلمسية هي اجلملة املؤلفة من لإعراب اجلمل و أشباه اجلم" ىف كتابه

املبتدأ وخربه، وكما تعلم خرب املبتدأ يكون مفردا، وشبه اجلملة، ومجلة فعلية أو 
سم أو بضمري وتكون مركبة من وقيل اجلملة اإلمسية هي الىت تبدأ با 3امسية.

                                                             
   .571مـ(، ص.  5991 ،مركز األهرام: دون املكان ؛الطبعة األوىل) ،لنحو األصراسليمان فياض، 1

-441. (، ص، دون السنةعارفدار امل: مصر ؛الطبعة الثالثة) اجلزء األول، النحو واىفعباس حسن، 2

442. 
 5997دمشق: دار احلارث، -الطبعة األوىل؛ سوريا) إعراب اجلمل و أشباه اجلمل شوقي العمري،3
 .9مـ(، ص. 
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واجلمل االمسية يتقدم فيها الفاعل وهو ال يزال مسندًا إليه ليكون  مبتدأ وخرب.
 4مبتدأ.

وقيل اجلملة اإلمسية هي الىت تبتدئ عادة  5حنن جماهدون.-مثل: الرجل حاضر
باسم مرفوع مبتدأ مثل : )حممد ناجح(، وقد تبدأ مبصدر صريح مثل : 

مسية هي الىت فخر الدين قباوة اجلملة اإل وقيل 6)إطعامك مسكينا خري(.
صدرها اسم صريح أو مؤول، أو اسم فعل، أو حرف غري مكفوف مشبه 

   7بالفعل التام أو الناقص.

 أوال . مبتدأ

بالصريح، احملرد تار عمر املبتدأ هو االسم الصريح أو املؤول قال أمحد خم 
هو مسند إليه. وال بد للمبتدأ من خرب، ألن العوامل اللفطية غري الزائدة، و  عن

املبتدأ هو اسم مرفوع حمدث عنه، يقع ىف قيل و  8اخلرب هو اجلزء املتمم للفائدة.
قيل املبتدأ هو اإلسم العاري عن العوامل اللفظية غري و  9أول اجلملة غالبا.

                                                             
 . 693موقع احتاد كتاِب العرب، دس(، ص.  دم: )دط؛دراسات يف النحو صالح الدين الزعبالوي، 4

  539(،ص. ، دسبريوت: دار الثقافة اإلسالمية دط؛) عربيةقواعد اللغة الفؤاد نعمة، ملخص 5

 23دون السنة(،ص.  القاهرة: دط؛) اإلعراب امليسر والنحوحممد علي أبو العباس، 6

 سورية: دار القلم العرىب،-الطبعة اخلمسة؛ حلب، )إعراب اجلمل و أشباه اجلملفخر الدين قباوة، 7

 59مـ(، ص.  1989

: مطبوعات جامعة كويتالطبعة الثانية؛  ، )التدريبات اللغوية و القواعد النحويةأمحد خمتار عمر، 8
 567مـ(، ص.  1999 كويت،ال

 5991 القاهرة: وزارة الرتبية و التعليم، دط؛، )القواعد األساسية ىف النحو والصرفيوسف احلمادى، 9
 65 مـ(، ص.
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أي املبتدأ ال يكون إال امسًا، وال يكون 10ملستغىن به. وصفا رافعا الزائدة عنه أو
فعال، وال يكون مجلة، وال يكون حرفًا، )املرفوع( حق املبتدأ أن يكون مرفوعا، 

فظية( ، خيرج بقوله )العاري( أن يتقدم عليه مثال حرف )العاري عن العوامل الل
جر، أو أن يتقدم عليه إن وأخواهتا، وأن يتقدم عليه كان وأخواهتا، أو أن يتقدم 
عليه ظّن وأخواهتا، فإنه سوف يتغري احلكم، أما تقدم اجلار عليه فأحيانًا ال 

  11.يتغري إال قليال

املبتدأ: ما جردته من عوامل األمساء ومن األفعال واحلروف وكان القصد 
اإلسم العارى عن  قيل املبتدأ هوو  12.فيه أن جتعله أوال لثان مبتدأ به دون الفعل

اللفظية غري الزائدة خمربا عنه أو وصفا رافعا املستغىن به، فاألسم يشمل العوامل 
والعارى عن العوامل اللفظية خمرج لنجو الفاعل واسم كان،  الصريح و املؤول

حنو )حبسبك درهم( وخمربا عنه أو وصفا خمرج ألمساء وغري الزائدة إلدخال 
مرفوع يقع ىف أول وقيل املبتدأ اسم  13.األفعال واألمساء قبل الرتاكيب

. وقيل املبتدأ قيل املبتدأ هو األسم املرفوع العارى عن العوامل اللفطيةو 14اجلملة.

                                                             
مـ(،  0222 الطبعة األوىل؛ دون املكان: دار الفكر،)اجلزء األول ، معاىن النحوفاضل السمرائي، 10

 519ص. 

 .145. دم، دس(، ص)دط؛  شرح اآلجروميةحسن بن حممد احلفظي، 11

 .58مؤسسة الرسالة، دس(، ص. : بريوت-دط؛ لبنان) ، اجلزء األولاألصول يف النحوابن السراج، 12

مـ(، ص.  0229اجمللد األوىل )الطيعة األوىل؛ مكتبة الثقافة الدينية، ىف النحو، األصول  ابن سراج،13
31 

 07ص. قواعد اللغة العريب،فؤاد نعمة، ملخص 14
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لته، جمرد من العوامل اللفظية األصلية، حمكوم عليه هو إسم مرفوع يف أول مج
  15بأمر. وقد يكون وصفا مستغنيا مبرفوعه يف اإلفادة وإمتام اجلملة.

 ثانيا. الخبر

اخلرب هو ما حيدث به عن وع املسند إليه. وقيل قال آجروم اخلرب هو اإلسم املرف
الذى يكمل وقيل اخلرب هو اللفظ  16املبتدأ، وتتم به مع املبتدأ مجلة مفيدة.

 17.صف، بشرط أن يكون املبتدأ غري و ، ويتم معناها األساسىاجلملة مع املبتدأ

 أقسام المبتدأ والخبر الفصل الثاني:

 أوال: أقسام المبتدأ
املبتدأ ثالثة أقسام صريح، حنو "الكرمي حمبوب"، وضمري منفصل، حنو 

أنت جمتهد"، ومؤول، حنو "وأن تصوموا خري لكم"، وحنو }سواء عليهم "
 18.أأنذرهتم أم مل تنذرهم{ ، ومنه املثل "تسمع باملعيدي خري من أن تراه"

 ثانيا: أقسام الخبر
 الخبر المفرد .1

                                                             
مصر: دار املعارف، دون السنة(  -زء األول )الطبعة الثالثة؛ القاهرة، اجلالنحو الواىفعباس حاسن، 15

 110ص. 

وزارة الرتبية و التعليم،  ؛ القاهرة:دط) القواعد األساسية ىف النحو والصرفيوسف احلمادى، 16
 33مـ(، ص.  5991

مصر: دار املعارف، دون السنة(  -، اجلزء األول )الطبعة الثالثة؛ القاهرةالنحو الواىفعباس حاسن، 17
 116-110ص. 

، اجلزء الثاين ) الطبعة الثامنة والعشرون؛ بريوت: املكتبة جامع الدروس العربية مصطفى الغالييىن،18
 .259.(، صمـ1993 العصرية،
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فاخلرب املفرد ما كان غري مجلة، وإن كان مثىن أو جمموعا، حنو "املتجهد 
حممود، واجملتهدان حممودان، واجملتهدون حممودون". وهو إما جامد، وإما مشتق. 

يتضمن واملراد باجلامد ما ليس فيه معىن الوصف، حنو "هذا حجر". وهو ال 
ضمريا يعود اىل املبتدأ، إال إذا كان يف معىن املشتق، فيتضمنه، حنو "علي أسد". 
فأسد هنا مبعىن شجاع، فهو مثله حيمل ضمريا مسترتا تقديره هو يعود اىل علي، 
وهو ضمري الفاعل. وقد سبق يف باب الفاعل ان االسم املستعار، يرفع الفاعل  

 ه الفعل يف املعىن. كالفعل، ألنه من األمساء اليت تشب
وذهب الكوفيون اىل أن خرب اجلامد حيتمل ضمريا يعود ال املبتدأ، وإن 
مل يكن يف معىن املشتق. فإن قلت هذا حجر، فحجر حيمل ضمريا يعود إىل 
اسم االشارة تقديره هو، أي هذا حجر هو، وما قوهلم ببعيد من الصواب. ألنه 

هذا الرابط معترب يف غري العربية من اللغات ال بد من رابط يربط املبتدأ باخلرب، و 
 أيضا.

واملراد باملشتق ما فيه معىن الوصف، حنو "زهري جمتهد". وهو يتحمل 
ضمريا يعود اىل املبتدأ، إال إذا رفع الظاهر، فال يتحمله، حنو "زهري جمتهد 
أخواه". فمجتهد، يف املثال األول، فيه ضمري مسترت تقديره هو يعود اىل زهري، 
وهو ضمري الفاعل. أما يف املثال الثاين فقد رفع أخواه على الفاعلية فلم يتحمل 

 ضمري املبتدأ.
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ومىت حتمل اخلرب ضمري املبتدأ لزمت مطابقته له إفرادا وتثنية ومجعا 
وتذكريا وتأنيثا، حنو "علي جمتهد، وفاطمة جمتهدة، والتلميذان جمتهدان، 

هدون، والتميذات جمتهدات". فإن مل والتميذتان جمتهدتان، والتالميذ جمت
يتضمن ضمريا يعود اىل املبتدأ، فيجوز أن يطابقه، حنو "الشمس والقمر آيتان 
من آيات اهلل"، وجيوز أن ال يطابقه، حنو "الناس قسمان عامل ومتعلم وال خري 

 فيما بينهما".
 الخبر الجملة. 2

ول حنو "اخللق اخلرب اجلملة ما كان مجلة فعلية، أو مجلة امسية، فاال
احلسن يعلي قدر صاحبه"، والثاين حنو "العامل خلقه حسن". ويشرتط يف 
اجلملة الواقعة خربا أن تكون مشتملة على رابط يربطها باملبتدأ. والرابط إما 
الضمري بازرا، حنو "الظلم مرتعه وخيم"، أو مسترتا يعود اىل املبتدأ، حنو "احلق 

الدرهم بقرش"، أي الدرهم منها. وإما إشارة اىل  يعلو". أو مقدرا، حنو "الفضة،
املبتدأ، حنو ولباس التقوى ذلك خري، وإما إعادة املبتدأ بلفظه، حنو احلاقة، 
مااحلاقة؟، أو بلفظ أعم منه، حنو "سعيد نعم الرجل". فالرجل يعم سعيدا 
وغريه، فسعيد داخل يف عموم الرجلن والعموم مستفاد من )ال( الدالة على 

 19نس.اجل

                                                             
 264 ، ص.، اجلزء الثاينجامع الدروس العربيةمصطفى الغالييىن، 19



01 
 

 

وقد تكون اجلملة الواقعة خربا نفس املبتدأ يف املعىن، فال حنتاج اىل رابط، 
الهنا ليست أجنبية عنه فتحتاج اىل ما يربطها به، حنو قل هو اهلل أحد، وحنو 

مري الشأن. واجلملة بعده هي عينه، كما تقول هو "نطقي اهلل حسيب". فهو ض
علي جمتهد وكذلك قولك نطقي اهلل حسيب فاملنطوق به، وهو اهلل حسيب هو 
عني املبتدأ. وهو نطقي واما فيما سبق فامنا احتيج اىل الربط ألن اخلرب اجنيب 

ألول عن املبتدأ، فال بد له من رابط يربطه به. قد يقع ظرفا أو جارا وجمرورا. فا
 حنو "اجملد حتت علم العلم"، والثاين حنو "العلم يف الصدور ال يف السطور".

واخلرب يف احلقيقة إمنا هو متعلق الظرف وحرف اجلر. ولك أن تقدر هذا 
املتعلق فعال كاستقر وكان، فيكون من قبيل اخلرب اجلملة، واسم فاعل، فيكون 

 اخلرب أن يكون مفردا. وخيرب من باب اخلرب املفرد، وهو األوىل، ألن األصل يف
بظروف املكان عن أمساء املعاين وعن أمساء األعيان. فاالول حنو "اخلري 
أمامك". والثاين حنو "اجلنة حتت أقدام األمهات". وأما ظروف الزمان فال خيرب 
هبا إال عن أمساء املعاين، حنو "السفر غدا، والوصول بعد غد". إال إذا حصلت 

ر هبا عن أمساء االعيان فيجوز، حنو "الليلة اهلال"، و"حنن يف الفائدة باإلخبا
 شهر كذا" و"الورد يف آيار". ومنه "اليوم مخر، وغدا أمر".

ويف كتاب النحو الوايف قد وجد الباحث املباحث اليت تبحث يف أقسام  
 رب، وفيما يلي شرحا موجزا.عمال مصطلح أنواع اخلاخلرب باست

 أنواع الخبر
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 ر المفرد: الخبأوال

"أى: ليس مجلة، وال شبه  1ما كان كلمة واحدة، أومبنزلة الواحدة وهو
 .، فال يرفع ضمريًا مسترتًا فيه، وال بارزًا، وال امسًا ظاهرًا1مجلة" وهوإما جامد"

فاخلرب ىف األمثلة السابقة فارغ من الضمري املسترت، وغري رافع لضمري بارز 
" فريفع ضمريًا مسترتًا وجوبًا، أويرفع وإما مشتق "وصف أوالسم ظاهر بعده.

اآلثار عالية. أى: مرتفع  -ضمريًا بارزًا، أو: امسًا ظاهرًا بعده؛ مثل: اهلرم مرتفع 
، فقد حتمل املشتق ضمريًا مسترتًا وجوبًا يعود على املبتدأ؛ 1هو. وغالية هى

خلرب ا  رفعلريبط اخلربية ارتباطًا معنويًا. ومثل: ما راغب أنتم ىف الظلم؟ فقد 
املفرد املشتق ضمريًا بارزًا بعده. ومثل: الورد فاتن ألوانُه، ساحر أنواُعه. فكل من 
الوصفني: "فاتن، وساحر" قد وقع خربًا، ورفع بعده امسًا ظاهرًا. فال بد ىف اخلرب 

يرفع امسا ظاهرا  املشتق من أن يرفع ضمريا مسترتا وجوبا، أوضمريا بارزا أو
 20بعده.

 ومن املشتق "الوصف" ما يعرب على حسب الظاهر خربا للمبتدأ، مع 

الواقع ال يـَْنَصبُّ على ذلك املبتدأ، وال ينسب إليه مباشرة: مثل: البنت األب 
مكرمته هى. "فالبنت" مبتدأ أول. و"األب": مبتدأ ثان. "مكرمة" خرب املتبدأ 
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أن معىن هذا اخلرب ُمْنَصبٌّ على املبتدأ األول وحده، الن البنت هى  الثاىن، مع
 املكرمة؛ أى: املنسوب هلا اإلكرام، دون املبتدأ الثاىن.

ومثل: الشفيق األم مساعدها، هو. فكلمة "الشفيق": مبتدأ أول، 
 -و"األم" مبتدأ ثان. و"مساعد": خرب املبتدأ الثاىن. مع أن املعىن هذا اخلرب 

واقع على األول، والحٌق به دون املبتدأ الثاىن، وهكذا كل  -مساعد  وهو:
وصف وقع خربًا عن مبتدأ غريب عن معىن ذلك اخلرب، وعن مدلوله. وهذا اخلرب 

 يقول عنه النحاة. "إنه جاٍر على غري صاحبه. أو: جاٍر على غري من هوله".
ا ظاهرا. غري أن وملا كان هذا اخلرب مشتقا كان البد أن يرفع ضمريا أوامس

الضمري هنا جيوز إبرازه، كما جيوز استتاره، بشرط أن يكون املبتدأ املنسوب إليه 
اخلرب واحملكوم عليه حقيقة، واضحا ال يشتبه بغريه عند االستتار؛ أى: بشرط 
أمن اللبس، كما ىف األمثلة السابقة. وهناك أمثلة للوصف الواقع خربا يصلح 

من هوله وعلى غري من هوله، فيقع اللبس ىف املراد: فيها أن يكون جاريا على 
حنو: "الفارس احلصان متعبه" فكلمة: "الفارس" مبتدأ، و"احلصان" مبتدأ ثان 
"ومتعب" خرب الثاىن وفيه ضمري مسترت، واجلملة منها خرب األوىل. فما املراد من 

 جاريًا هذا املثال؟ أتريد احلكم على احلصان بأنه يتعب الفارس؛ فيكون اخلرب
 .على من هوله: أم نريد احلكم على الفارس بأنه يتعب

  الخبر الجملة يا:ثان

  الخبر الجملة:
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؛ كالفعل مع كلمتان أساسيتان ال بد منهما للحصول على معىن مفيد
فاعله أونائب فاعله؛ ىف مثل: فرح الفائز، وأْكرم النابغ. وتسمى هذه اجللمة: 

بفعل. وكاملبتدأ مع خربه، أوما يغىن عن اخلرب  -أصالة  -ة"؛ ألهنا مبدوءة "فعلي
ىف مثل: املال فاتن. وهل الفاتن مال؟ وتسمى هذه اجلملة: "امسية" "ألهنا 

وكل واحدة منهما قد  ،باسم؛ فاجلملة إما "امسية"، وإما "فعلية" ،مبدوءة" أصالة
ف يشتد حره. الشتاء يقسو ؛ حنو: الصي1تقع خربا فتكون هنا ىف حمل رفع

 21برُده. الربيع َجوُّه معتدل. اخلريف جوه متقلب.

 ويشرتط ىف اجلملة والواقعة خربا أن تشتمل على رابط يربطها باملبتدأ، إال

مري ىف اجلمل السالفة  كالض  ،إن كانت مبعناه، كما سيجىء. وهذا الرابط
ضرورى؛ ولواله لكانت مجلة اخلرب أجنبية عن املبتدأ، وصار الكالم مفككًا ال 
معىن له؛ النقطاع الصلة بني أجزائه؛ فال يصح أن نقول: حممد يذهب علّى، 

 لفساد الرتكيب، واختالل املعىن يفقد الرابط. وفاطمة جيىء القطار
 والروابط أنواع كثرية منها:

 ضمري الراجع إىل املبتدأ، وهوأصل الروابط وأقواها "وغريه خَلف عنه"،ال .1

سواء أكان ظاهرا؛ مثل: الزارع "فضُله كبري" أم مسترت "أى: مقدر" مثل: 
األرض، تتحرك"، وقوهلم: خمالفة الناصح األمني تورث احلْسرة، وتعقب 

فاكهة "أقة للعلم به مع مالحظته ونيته؛ مثل: ال 0الندامة، أم كان حمذوفًا
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بعشرة قروش" أى: أقة منها. وحجارة اهلرم "حجٌر بوزن عشرة" أى: حجر 
يكون مطابًقا للمبتدأ السابق ىف التذكري،  منها. و ويشرتط يف الضمري أن

 والتأنيث واإلفراد، والتثنية، واجلمع.

 اإلشارة إىل املبتدأ السابق؛ حنو: احلرية "تلك" أُْمِنّية األبطال، واإلصالح .2
بُوْا بِآيَاتَِنا َوْسَتْكبَـُرواْ  "ذلك مقصد املخلصني. ومنه قوله تعاىل: َوالَِّذيَن َكذَّ

 َعنـَْهآ أُْولَِئَك َأْصَحاُب النَّارِ 

إعادة املبتدأ السابق؛ بقصد التفخيم، أوالتهويل، أوالتحقري. واإلعادة قد  .3
احلرب؟  تكون بلفظه ومعناه مًعا؛ حنو: احلرية ما احلرية؟ واحلرب ما

والسارق من السارق؟ وقد تكون مبعناه فقط؛ حنو: السيف ما املهند؟ 
واألسد ما الغضنفر؟ وعلّى من أبواحلسني؟ بشرط أن يكن أبواحلسني كنية 

 على. واملراد هبما شخص واحد.

أن يكون ىف اجلملة الواقعة خربًا ما يدل على عموم يشمل املبتدأ السابق  .4
حملارب فال جنب ىف بالدنا، وأما هربه فال هرَب وغريه؛ حنو: أما جنب ا

عندنا. والعريب نعم البطل فعدم اجلنب أمر عام يشمل جنب احملارب وغري 
والبطل املمدوح  احملارب، وكذلك عدم اهلرب ىف بالدنا يشمله ويشمل غريه

 بكلمة:"نِعم" يشمل العرىب وغريه.

ة أخرى معطوفة عليها بالواو، أن يقع بعد جلمة اخلرب اخلالية من الرابط مجل .5
أوالفاء، أومث، مع اشتمال املعطوفة على ضمري يعود على املبتدأ 
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السابق؛الورق "اللون لون اللنب". اللون منه. الثوب "الرائحة رائحة الزهر": 
فمثال الواو:  5فُيكتَفى ىف اجلملتني بالضمري الذى ىف الثانية الرائحة منه".

ومثال الفاء:  الطالب بدأت الدارسة وا ستعد هلا دهالزارع نبَت الزرُع وتعه
الصانع تيسرت أسباب الصناعة فأقبل غري مرتدد، والعامل كثرت ميادين 
العمل فوجد الرزق مكفوال. ومثال مث: القمر طلعت الشمس مث اختفى 

 نوره، والنجوم انقضى النهار مث أشرق ضوءها.

ط أداة شرط حذف جوابه الداللة أن يقع بعد مجلة اخلرب اخلالية من الراب .6
اخلرب عليه، وبقى فعل الشرط مشتمال على ضمري يعود على املبتدأ؛ مثل 

 22الوالد يرتك األوالد الصياح إن حضر الضيف يقف احلاضرون إن قدم.

رابط إن كانت هى تلك أشهر الروابط. وجيوز أن تستغىن مجلة اخلرب عن ال
؛ حبث يتضمن أحدمها املعىن الذى يتضمنه اآلخر متاًما 1نفس املبتدأ ىف املعىن

 ؛ كأن يقول رجل لزميله؛ ما رأيك ىف التجارة؟ فيجيب: رأىي. "التجارة1

. فاجلملة الواقعة خربًا مطابقة ىف معناها للمبتدأ ىف معناه ومدلوله؛ 5ِغىًن"
ن؛ فالرأى هو: "التجارة غىن" و"التجارة غىن" ىف املضمو  فكالمها مساولآلخر

هى: "الرأى". ومن أمثلة ذلك: أن يتكلم متكلم فيسأله اآلخر ماذا تقول؟ 
فيجب: قوىل "الذليل مهني". كالمى "الكرامة تأىب املهانة" فجملة اخلرب ىف كل 

                                                             
 .139-137، اجلزء األول، ص. النحو الوايف عباس حسن،22



10 
 

 

مثال هى نفس املبتدأ السابق ىف املعىن، واملبتدأ السابق ىف كل مثال يتضمن 
 ىن اجلملة الواقعة خربًا، فكالمها يتضمن معىن اآلخر، وداللته.مع

اشرتطنا ىف مجلة اخلرب وجود رابط، بالتفصيل الذى أوضحناه  ويشرتط 
". وأن تكون غري افيها أيًضا أن تكون غري ندائية؛ فال يصح: حممد "يا هذ

مبدوءة بكلمة "لكن": أو"حىت": أو"بل"؛ ألن كل واحدة من هذه الكلمات 
ا قبلها، فاالستدراك بكلمة: "لكن" ال يكون إال بعد كالم كالما مفيدتقتضى  

 سابق. وكذلك الغاية بكلمة: "حىت" واإلضراب بكلمة: "بل"
؛ حنو: القوى واهلل ليهزمن عدوه، 1وجيوز ىف مجلة اخلرب أن تكون َقَسمية

أم غري  ها،وأن تكون إنشائية؛ سواء أكانت إنشائية طلبية؛ حنو: احلديقُة نْسق
 لعله قادم. العادل نعم الواىل، والظامل بئس احلاكم. طلبية مثل: الصديق

ىف األساليب الىت يكون فيها اخلرب مجلة معناها هومعىن املبتدأ مثل: 
حديثى: "جيىء الفيضان صيًفا". "قوىل: "نشر التعليم  معتدل" "كالمى: "اجلو

 جيوز إعرابان: ا اخلائنني"ضرورى"، "خْطبىت: "التوحد قوة". "مقاىل: "احذرو 

ة على حقيقتها جزأين "مبتدأ أوهلما: أن نعرب اجلملة االمسية أوالفعلية جمزأ
ا، أوفعال وفاعال" مث يكون جمموع اجلزأين ىف حمل خرب املبتدأ السابق؛ ففى وخرب 

مثل: "كالمى: اجلومعتدل" نقول: "كالم" مبتدأ مضاف، والياء مضاف إليه 
 حمل جّر، "اجلو" مبتدأ ثان. "معتدل" خربه، واجلملة من مبىن على السكون ىف

اجلزأين ىف حمل رفع خرب املبتدأ األول. وىف مثل: "حدثىن: يزداد الفيضان صيًفا" 
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نقول: "يزداد" مضارع مرفوع. "الفيضان" فاعل مرفوع "صيًفا" ظرف منصوب، 
فلكل جزء من واجلملة من اجلزأين "الفعل والفاعل" ىف حمل رفع خرب املبتدأ. 

أجزاء اجلملة وجود مستقل، وإعراب خاص به وحده؛ مث يكون جمموع اجلزأين 
 مًعا هوخرب املبتدأ السابق.

مجلة نظرتنا إىل شىي  5ثانيهما: أن ننظر إىل تلك الىت كانت ىف األصل
واحد ليس جمزأ، وليس له كلمات مفردة؛ فكأنه كتلة واحدة ليس هلا أجزاء، 

منهما تعددت الكلمات، فهى من قبيل املركب اإلسنادى أوأنه كلمة واحدة 
الذى ننطق فيه باأللفاظ على حسب ضبطها األصل قبل أن تكون خربًا أوشيًئا 

؛ من غري تغيري شىء من حروفها أوضبطها. مث نقول عنها كلها اآلن: -آخر 
إهنا خرب مرفوع بضمة مقدرة على آخره ألجل احلكاية؛ "وهى كما سبق ترديد 

فظ األصلى وترجيعه على حسب هيئته األوىل غالبا؛ حروفا وضبطا". ويكون الل
اخلرب ىف هذه احلالة من قبيل اخلرب املفرد. ال اجلملة؛ فنقول ىف إعراب: "كالمى: 

تدل" كلها  "اجلو معتدل" "كالم" مبتدأ مضاف. والياء مضاف إليه. "اجلومع
ا حركة احلكاية". ونقول ، منع من ظهوره6خرب مرفوع بضمة مقدرة. على آخره

الياء  .أمضاف مبتد" "حديث ىف مثل: "حديثى "يظهر الفيضان صيًفا"
"يظهر الفيضان صيًفا" كلها خرب مرفوع بضمة مقدرة على آخره؛  .مضاٌف إليه

 .منع من ظهورها حرَكة "احلكاية"
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وقد يقع العكس كثريا؛ فيكون املبتدأ مجلة حبسب أصلها، ولكنها صارت 
اخلرب مفرد يتضمن معناها، كأن يقول قائل: أريد أن تدلىن على آية حمكية. و 

قرآنية، وعلى مثل قدمي، وعلى حكمة مأثورة. فتجيب: "قول معروف ومغفرة 
خري من صدقة يتبعها أذًى" آية قرآينة. "إّن أخاَك من واساك" مثٌل قدمي. "ُرّب 

لها من أوهلا إىل آخرها عيٍش أهوُن منه حلماُم" حكمٌة من حكم املتنىب. فاآلية ك
مبتدأ مرفوع، بضمة مقدرة منع من ظهورها حركة احلكاية. وكلمة: "آية" هى 
خلرب. وكذلك "إن أخاك من واساك" كلها من أوهلا إىل أخرها مبتدأ مرفوع 
بضمة مقدرة على آخره، منع ظهورها حركة احلكاية، واخلرب كلمة: "مثل" وكذا 

 مام".يقال ىف: "رب عيش أهون منه احل
وكما تتكون اجلملة احملكية من مبتدأ وخربه تتكون من فعل وفاعله ومن 
غري ذلك. واملهم ىف األلفاظ احملكية أن تكون دائًما بصورة واحدة ىف مجيع 
احلاالت اإلعرابية، ولكنها مع ذلك ىف حمل رفع، أونصب، أوجر؛ على حسب 

 موقعها اإلعراىّب.
إىل خرب حتًما وإىل وجوب أن يكون هذا إىل أنواع املبتدأ حتتاج  أشرنا
 -ويلحق هبا نوع جيب أن يكون خربه شبه مجلة "جارًّا مع جمروره"  -اخلرب مجلة 

ضمري  ، وكذا:6وأشهر تلك األنواع احملتاجة جلملة: أمساء الشرط الواقعة مبتدأ
 ." اخلربية الشبيهة بكم اخلربية1، و"كأيِّن1الشَّان
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إذا تقدَّم، واملنصوب على االختصاص؛ فإنه  واملخَّصوص باملدح والذم
جيب فيه أن يتقدم عليه اسم مبعناه يعرب مبتدأ، ويعرب االسم املنصوب على 
االختصاص مفعوال به لفعل حمذوف تقديره: أُخص مثال واجلملة خرب عن ذلك 

 املبتدأ. وجيب أن يكون خرب "ما" التعجبية مجلة.
املالزم لالبتداء مساعًّا؛ حنو: ُطوىَب  ومن شبه اجلملة السالف خرب املبتدأ

ومثله  :للمؤمن؛ فإن خربه ال يكون إال جارًا مع جمروره ومها شبيهان باجلملة
 وقوهلم ىف املدح: هلل دّر فالن وغري هذين مما سيجىء.

 : الخبر شبه الجملةاثالث
يريد النحاة بشبه اجلملة هنا أمران؛ أحدمها: الظرف بنوعيه الزماىنّ 

اىّن، واآلخر: حرف اجلر مع جمروره. فاخلرب قد يكون ظرف زمان؛ حنو: واملك
الرحلة "يوَم" اخلميس. والرجوع "ليلة" السبت. وقد يكون ظرف مكان؛ حنو: 
"احلديقة" "أماَم" البيت، والنهر "وراءه"؛ فكلمة "يوم", و"ليلة" وما يشبههما 

"أمام" و"وراء" وما  مةظرف زمان، منصوب، ىف حمل رفع؛ ألنه خرب املبتدأ. وكل
ظرف مكان منصوب يف حمل رفع؛ ألنه خرب املبتدأ. وقد يكون  -يشبههما 

السوء كخشب يف  اخلرب جارا أصليا مع جمروره؛ حنو، السَكر من القصب إخوان
 23.النار، يأكل بعضه بعضا.؛ فاجلار مع اجملرور يف حمل رفع خرب املبتدأ

                                                             
 .471، اجلزء األول، ص. النحو الوايف عباس حسن،23
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بقيت مسألة تتعلق ببيان نوع الظرف التام الذى يصلح أن يكون خربا. 
أن يقع خربًا عن املبتدأ املعىن وعن املبتدأ  فأما ظرف املكان فيصلح ىف الغالب

 اجلثة؛ فمثال األول؛ العلم عندك احلق معك. ومثال الثاين: الكتاب أمامك

وال بد ىف ظرف املكان أن يكون خاصا لكى يتحقق شرط الشجرة خلفك. 
اإلفادة؛ كاألمثلة السالفة؛ فال يصح أن يكون عامًّا؛ مثل: العلم مكاناً، 

 أوالكتب مكاناً؛ لعدم اإلفادة.
وأما ظرف الزمان فيصلح أن يقع خربًا عن املبتدأ املعىن فقط، بشرط أن 

عامًّا؛ مثل: السفر صباحاً، والراحة  تتحقق اإلفادة. كأْن يكون الزمان خاّصاً، ال
وهوال  ليال. خبالف: السفر زماناً، الفضل دهراً، األدب حيناً، لعدم اإلفادة.

أيضاً؛ فال يصح:  يصلح أن يكون خربًا عن اجلثة إال قليال؛ وذلك حني يفيد
الشجرة يومًا البيت غداً؛ لعدم اإلفادة. ويصح: القطن صيفاً. القمح شتاء، 

فائدة؛ إذ املراد: ظهور القطن صيفا. وظهور القمح شتاء. ومنه قوهلم: لتحقق ال
 اهلال الليلة. والرطب شهرْى ربيع.

خربًا للمبتدأ بنوعيه:  وجممل األمر أن ظرف املكان يصلح ىف الغالب
املعىن واجلثة، وأن ظرف الزمان يصلح يف الغالب خرباً للمبتدأ املعىن دون اجلثة، 

اإلفادة حتقق ىف الظرف بنوعيه حني يكون خاصًّا ال عامًّا. إال إن أفاد؛ وهذه 
 .فاملعول عليه ىف اإلخبار بالظرف هواإلفادة

 أحكام المبتدأ والخبرالفصل الثالث: 
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 أوال: أحكام املبتدأ

كونه نكرة : األصل يف املبتدأ أن يكون معرفة، وقد يكون نكرة يف أول 
جمرور متصل به، أو أن يقدم اجلملة إذا خصص بإضافة أو نعت، أو جار و 

عليها استفهام أو نفى، أو أن يكون للعموم مثل : قولة حق فاصلة، و طالب 
جمتهد يف القسم، وعطاء يف السر خري من عطاء يف العلن، وهل فىت فيكم؟، ما 
صديق لنا، وكل ميوت. ومثل ذلك يف احلكم: )عصفور يف اليد خري من 

 24أ وهو نكرة.عصفورين على الشجرة( فعصفور مبتد

ويف هذا البحث، سيشرح الباحث عن حكمي املبتدأ واخلرب باستعمال  
كتاب جامع الدروس العربية كاملصدر األساسي يف هذا الفصل. أما أحكام 

 املبتدأ فهي كما يلي:
، أو برب، اليت هي حرف ر بالباء أو من الزائدتنيوجوب رفعه. وقد جي .1

 جر شبيه بالزائد، حنو: حبسبك اهلل.
وجوب كونه معرفة حنو: حممد رسول اهلل أو نكرة مفيدة، حنو: جملس  .2

علم ينتفع به خري من عبادة سبعني سنة. وتكون النكرة مفيدة بأحد 
 أربعة عشر شرطا:

مخس صلوات كتبهن اهلل، أو معىن، حنو:كل باإلضافة لفظا، حنو:  (1
 ميوت.

                                                             
 .01ص. )دط؛ دم : دس(، اإلعراب امليسر والنحوحممد علي أبو العباس، 24
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 بالوصف لفظا، حنو: لعبد مؤمن خري من مشرك. (2

بأن يكون خربها ظرفا أو جارا وجمرورا مقدما عليها، حنو: وفوق كل  (3
 ذي علم عليم، ولكل أجل كتاب.

بأن تقع بعد نفي أو استفهام. حنو: ما أحد عندنا، والثاين حنو أإله مع  (4
 .اهلل؟

 بأن تكون عاملة، حنو: أمر مبعروف صدقة وهني عن منكر صدقة. (5

بأن تكون مبهمة، كأمساء الشرط واالستفهام وما التعجبية وكم اخلربية.  (6
 حنو: من جيتهد يفلح، وحنو: من جمتهد؟ وكم علما يف صدرك؟.

بأن تكون مفيدة للدعاء خبري مأو شر، حنو: سالم عليكم، وحنو: ويل  (7
 ني.للمطفف

بأن تكون خلقا عن موصوف، حنو: عامل خري من جاهل، أي رجل  (8
 عامل.

 بأن تقع صدر مجلة مرتبطة بالواو أو بدوهنا.  (9

 بأن يراد هبا التنويع، أي التفصيل والتقسيم. (10

بأن تعطف على معرفة، أو يعطف عليها معرفة. حنو: خالد ورجل  (11
 ان البيان.يتعلمان النحو، وحنو: رجل وخالد يتعلم

بأن تعطف على نكرة موصوفة، أو يعطف عليها نكرة موصوفة،  (12
 حنو: قول معروف ومغفرة خري من صدقة يتبعها أذى.



11 
 

 

بأن يراد هبا حقيقة اجلنس ال فرد واحد منه، حنو: مثرة خري من جرادة  (13
 ورجل أقوى من امرأة.

 بأن تقع جوابا، حنو: رجل يف جواب من قال من عندك؟. (14
 جواز حذفه إن دل عليه دليل، تقول "كيف سعيد؟ "، .3
 وجوب حذفه وذلك يف أربعة مواضع .4
إن دل عليه جواب القسم، حنو: يف ذميت ألفعلن كذا، أي يف ذميت عهد  (1

 أو ميثاق.

إن كان خربه مصدرا نائبا عن فعله، حنو: صرب مجيل ومسع وطاعة، أي  (2
 صربي صرب مجيل، وأمري مسع وطاعة.

إن كان اخلرب خمصوصا باملدح أو الذم بعد نعم وبئس. مؤخرا عنهما،  (3
 حنو: نعم الرجل أبو طالب، وبئس الرجل أبو هلب.

إن كان يف االصل نعتا قطع عن النعتية يف معرض مدح أو ذم أو ترحم،  (4
حنو "خذ بيد زهري الكرمي" و"دع جمالسة فالن اللئيم" و"احسن اىل فالن 

 املسكني".
االصل فيه أن يتقدم على اخلرب وقد جيب تقدمي اخلرب عليه. وقد جيوز  إن .5

 25األمران.

 أما أحكام اخلرب فهي سبعة أحكام:نيا: ثا

                                                             
 .259-254، ص. ، اجلزء الثاينجامع الدروس العربيةمصطفى الغالييىن، 25
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 وجوب رفعه. .1
أن االصل فيه أن يكون نكرة مشتقة. وقد يكون جامدا. حنو "هذا  .2

 ر".حج
 وجوب مطابقته للمبتدأ إفرادا وتثنية ومجعا وتذكريا وتأنيثا. .3
جواز حذفه إن دل عليه دليل، حنو "خرجت فاذا األسد"، أي فاذا  .4

األسد حاضر، وتقول "من جمتهد؟ " فيقال يف اجلواب "زهري" أي 
"زهري جمتهد"، ومنه قوله تعاىل }أكلها دائم وظلها{ أي وظلها  

 كذلك.
 ذفه يف أربعة مواضعوجوب ح .5
أن يدل على صفة مطلقة، أي دالة على وجود عام. وذلك يف مسألتني،  (1

االوىل أن يتعلق هبا ظرف أو جار وجمرور، حنو "اجلنة حتت أقدام 
األمهات" و"العلم يف الصدور". والثانية أن تقع بعد لوال أو لوما، حنو 

كثر العلم". فان كان "لوال الدين هللك الناس"، و"لوما الكتابة لضاع أ
صفة مفيدة أي دالة على وجود خاص كاملشي والقعود والركوب واألكل 
والشرب وحنوها وجب ذكره، إن مل يدل عليه دليل، حنو "لوال العدو 
ساملنا ما سلم" وحنو "خالد يكتب يف داره، والعصفور مفرد فوق 
 الغصن". ومنه حديث "لوال قومك حديثو عهد بكفر لبنيت الكعبة

على قواعد ابراهيم". فان دل عليه دليل جاز حذفه وذكره، حنو "لوال 
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أنصاره هللك". أو "لوال أنصاره محوه هللك"، وحنو "علي على فرسه" أو 
 "علي راكب على فرسه".

أن يكون خربا ملبتدأ صريح يف القسم، حنو "لعمرك ألفعلن"، وحنو "أمين  (2
يح يف القسم مبعىن أنه يستعمل اهلل الجتهدن"، فان كان املبتدأ غري صر 

للقسم وغريه جاز حذف خربه وإثباته. تقول "عهد اهلل ألقولن احلق، 
 .وعهد اهلل علي ألقولن احلق

أن يكون املتبدأ مصدرا، أو اسم تفضيل مضافا اىل مصدر، وبعدمها  (3
حال ال تصلح أن تكون خربا، وإمنا تصلح أن تسد مسد اخلرب يف 

و حنو "تأدييب الغالم مسيئا". والثاين حنو "أفضل الداللة عليه. فاال
صالتك خاليا مما يشغلك". وال فرق بني أن يكون اسم التفضيل مضافا 
اىل مصدر صريح، كما مثل، أو مؤول، حنو "أحسن ما تعمل اخلري 
مسترتا" وكذا ال فرق بني أن تكون احلال مفردة، كما ذكر، أو مجلة  

ربه وهو ساجد". وقول الشاعر وقد  كحديث "أقرب ما يكون العبد من
 اجتمعت فيه احلاالن املفردة واملركبة.

أن يكون بعد واو متعني أن تكون مبعىن "مع"، حنو "كل امريء وما  (4
 فعل"، أي مع فعله. فان مل يتعني كوهنا مبعىن "مع" جاز إثباته.

 جواز تعدده، واملبتدأ واحد حنو "خليل كاتب، شاعر، خطيب". .6
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 26االصل فيه أن يتأخر عن املبتدأ. وقد يتقدم عليه جوازا أو وجوبا.أن  .7

 ثالثا: أحوال املبتدأ واجلرب
 وجوب تقدمي املبتدأ .1

قد يتقدم االصل يف املتبدأ أن يتقدم. واالصل يف اخلرب أن يتأخر. و 
 :وجيب تقدمي املبتدا يف ستة مواضع أحدمها وجوبا، فيتأخر اآلخر وجوبا.

أن يكون من االمساء اليت هلا صدر الكالم، كأمساء الشرط، حنو }من يتق  .1
اهلل يفلح"، وأمساء االستفهام، حنو "من جاء؟ "، "وما" التعجبية، حنو "ما 

 عندي! ".أحسن الفضيلة! " وكم اخلربية حنو "كم كتاب 

أن يكون مشبها باسم الشرط، حنو "الذي يتجهد فله جائزة" و"كل تلميذ  .2
فاملبتدأ هنا اشبه اسم الشرط يف عمومه، واستقبال  جيتهد فهو على هدى".

الفعل بعده وكونه سببا ملا بعده، فهو يف قوة ان تقول )من جيتهد فله 
لت الفاء يف اخلرب  جائزة( و )اي تلميذ جيتهد فهو على هدى( . وهلذا دخ

 كما تدخل يف جواب الشرط( .

أن يضاف اىل اسم له صدر الكالم، حنو "غالم من جمتهد؟ " و"زمام كم  .3
 أمر يف يدك".

أن يكون مقرتنا بالم التأكيد )وهي اليت يسموهنا الم االبتداء( ، حنو }لعبد  .4
 مؤمن خري من مشرك".

                                                             
 .258-254، ص. ، اجلزء الثاينجامع الدروس العربيةمصطفى الغالييىن، 26
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قرينة تعني  و نكرة، وليس هناكأن يكون لك من املبتدأ واخلرب معرفة أ .5
أحدمها، فيتقدم املبتدأ خشية التباس املسند باملسند اليه، حنو "أخوك 
علي"، إن أردت اإلخبار عن االخ، و"علي أخوك"، إن أردت اإلخبار عن 
علي، وحنو "أسن منك أسن مين" إن قصدت اإلخبار عمن هو أسن من 

ار عمن هو أسن منك خماطبك "وأسن مين أسن منك"، إن أردت اإلخب
فان كان هناك قرينة متيز املبتدأ واخلرب، جاز التقدمي والتأخري حنو  نفسك.

"رجل صاحل حاضر، وحاضر رجل صاحل" وحنو "بنو أبنائنا بنونا"، بتقدمي 
املبتدأ، و"بنونا" بنو أبنائنا، بتقدمي اخلرب. ألنه سواء أتقدم أحدمها أم تأخر، 

 أبنائنا هم بنونا( . فاملعىن على كل حال أن بىن

أن يكون املبتدأ حمصورا يف اخلرب، وذلك بأن يقرتن اخلرب بإال لفظا حنو  .6
 27}وما حممد إال رسول{ أو معىن، حنو "إمنا أنت نذير".

 وجوب تقدمي اخلرب .2
 بعة مواضعجيب تقدمي اخلرب على املبتدأ يف أر 

إذا كان املبتدأ نكرة غري مفيدة، خمربا عنها بظرف أو جار وجمرور، حنو "يف  .1
الدار رجل" و"عندك ضيف" )وإمنا وجب تقدمي اخلرب هنا ألن تأخريه يوهم 

 أنه صفة وأن اخلرب منتظر. فان كانت النكرة مفيدة مل جيب تقدمي خربها.

                                                             
 .033، ص.جامع الدروس العربيةمصطفى بن حممد سليم الغالييىن، 27
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اىل اسم استفهام، فاالول، حنو إذا كان اخلرب اسم استفهام، أو مضافا  .2
"كيف حالك؟ " والثاين حنو "ابن من أنت؟ " و"صبيحة أي يوم سفرك؟ 

)وإمنا وجب تقدمي اخلرب هنا ألن السم االستفهام أو ما يضاف اليه  ".
 صدر الكالم( .

 إذا اتصل باملبتدأ ضمري يعود اىل شيء من اخلرب حنو "يف الدار صاحبها". .3

اخلرب هنا، النه لو تأخر الستلزم عود الضمري على  )وإمنا وجب تقدمي
 متأخر لفظا ورتبة، وذلك ضعيف قبيح منكر.

)إذ  أن يكون اخلرب حمصورا يف املبتدأ. وذلك بأن يقرتن املبتدأ بإال لفظا. .4
املعىن "ما حممود إال من جيتهد". ومعىن احلصر هنا ان اخلرب "وهو خالق، 

ليست صفة اخللق إال له سبحانه، فلو قيل يف املثال" منحصر يف اهلل. ف
"وما اهلل إال خالق" بتقدمي املبتدأ. فسد املعىن، النه يقتضي أن ال صفة هلل 

 28إال اخللق، وهو ظاهر الفساد. وهكذا احلال يف املثال الثاين( .

 املبتدأ الصفة .3
يرفع الوصف باالبتداء، إن مل يطابق موصوفة تثنية أو مجعا، فال  قد

حيتاج اىل خرب، بل يكتفي بالفاعل أو نائبه، فيكون مرفوعا به، سادا مسد 
اخلرب، بشرط أن يتقدم الوصف نفي او استفهام. وتكون الصفة حينئذ مبنزلة 

                                                             
 .268-037، ص. ، اجلزء الثاينجامع الدروس العربيةمصطفى الغالييىن، 28
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مل يشرتط الفعل، ولذلك ال تثىن وال جتمع وال توصف وال تصغر وال تعرف. و 
 االخفش والكوفيون ذلك، فأجازوا أن يقال "ماجح ولداك، وممدوح أبناؤك".

وال فرق بني أن يكون الوصف مشتقا، حنو "ما ناجح الكسوالن" و"هل 
حمبوب اجملتهدون"، او امسا جامدا فيه معىن الصفة، حنو "هل صخر هذان 

 املعاندان؟ " و"ما وحشي أخالقك".
ون النفي واالستفهام باحلرف، كما مثل، وال فرق أيضا بني أن يك

اوبغريه، حنو "ليس كسول ولداك" و"غري كسول أبناؤك" و"كيف سائر أخواك"، 
غري أنه مع "ليس" يكون الوصف امسا هلا، واملرفوع بعده مرفوعا به سادا مسد 
خربها، ومع "غري" ينتقل االبتداء إليها، وجير الوصف باإلضافة إليها، ويكون ما 

 لوصف مرفوعا به سادا مسد اخلرب.بعد ا
وقد يكون النفي يف املعىن حنو "إمنا جمتهد ولداك"، إذ التأويل "ما جمتهد 

فان مل يقع الوصف بعد نفي او استفهام، فال جيوز فيه هذا  إال ولداك".
االستعمال، فال يقال "جمتهد غالماك"، بل جتب املطابقة، حنخو "جمتهدان 

 .ربا ملا بعده مقدما عليه. وقد جيوز على ضعفغالماك". وحينئذ يكون خ

فان رفعت الصفة الضمري املسترت، حنو "زهري ال كسول وال بطيء" مل 
تكن من هذا الباب، فهي هنا خرب عما قبلها. وكذا ان كانت تكتفي مبرفوعها، 
حنو "ما كسول أخواه زهري"، فهي هنا خرب مقدم، وزهري مبتدأ مؤخر، وأخواه 

 فاعل كسول.
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اعلم أن الصفة، اليت يبتدأ هبا، فتكتفي مبرفوعها عن اخلرب، إمنا هي و 
الصفة اليت ختالف ما بعدها تثنية أو مجعا، كما مر. فان طابقته يف تثنيته أو 
مجعه، كانت خربا مقدما، وكان ما بعدها مبتدأ مؤخرا، حنو "ما مسافران 

، حنو "هل مسافر أخواي، فهل مسافرون إخوتك؟ ". أما إن طابقته يف إفراده
أخوك؟ "، جاز جعل الوصف مبتدأ، فيكون ما بعده مرفوعا به، وقد أغىن عن 

 اخلرب، وجاز جعله خربا مقدما وما بعده مبتدأ مؤخرا.

 تطابق املبتدأ الوصف مع مرفوعه .4
إذا كان املبتدأ وصفا متقدما فله مع مرفوعه حالتان؛ إحدامها: أن يتطابقا ىف  .أ

 29ثنية، واجلمع واألخرى: أال يتطابقا.اإلفراد، والت

ما  -فإن تطابقا ىف اإلفراد مع تقدم الوصف "مثل: أحاضر القلم؟ 
مهزوم احلق" جاز أن يعرب الوصف املتقدم مبتدأ واالسم املرفوع به فاعال، 

نوع الوصف، وجاز أن يعرب الوصف خربًا مقدًما. أونائب فاعل، على حسب 
واالسم املرفوع بعده مبتدأ مؤخرًا. ففى املثال األول جيوز أن تكون كلمة: 
"حاضر" مبتدأ، وكلمة: "القلم" فاعل أغىن عن اخلرب. وجيوز أن تكون كلمة: 

 "حاضر" خربًا مقدًما. والقلم مبتدأ مؤخرا.
لسابق الذى يبيح اإلعرابني املذكورين واملطابقة ىف اإلفراد على الوجه ا

تقتضى املطابقة ىف التذكري والتأنيث حتًما؛ فإن اختلفت ىف مثل: "أمغرد ىف 
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احلديقة عصفورة"؟ وجب إعراب الوصف مبتدأ، واالسم املرفوع بعده فاعله 
 أونائب فاعل على حسب نوع الوصف، وال يصح إعراب الوصف خربًا مقدًما

فوع مبتدأ مؤخرا؛ وذلك لعدم تطابقهما ىف التأنيث؛ إذ ال مع إعراب االسم املر 
 يصح أن نقول: أعصفورة مغرد ىف احلديقة.

ومما جيوز فيه األمران أيضا: أن يكون الوصف أحد األلفاظ الىت يصح 
استعماهلا بصورة واحدة ىف اإلفراد والتأنيث وفروعهما من غري أن تتغري صيغتها؛ 

 واالسم املرفوع بعده مبتدأ مؤخرا.أن يعرب الوصف خربا مقدما و 
وإن مل يتطابقا فإن كان الوصف مفرًدا ومرفوعه مثىن أومجًعا "مثل: أعامل  .ب

احملمدان؟ أحمبوب احملمدون؟ " صح الرتكيب ىف هذه الصورة اخلالية من 
املطابقة، ووجب إعراب الوصف مبتدأ، وإعراب مرفوعه فاعال أونائب 

أْغىَن عن اخلرب، وال جيوز أن يكون  -فاعل على حسب حاجة الوصف 
مرفوعه مبتدأ لئال يرتتب على ذلك أن يكون املبتدأ مثىن أومجًعا واخلرب 
مفرًدا؛ وهذا ال جيوز ويتساوى ىف هذا احلكم أن يكون مرفوع الوصف 

 .امسا ظاهرا، وضمريا بارزا

أما ىف غري هذه الصورة فال يصح الرتكيب؛ ويكون األسلوب فاسًدا. 
الصور الفاسدة: أن يكون الوصف مثىن واالسم املرفوع مفرًدا؛ مثل: ما  فمن

 قائمان حممد، أويكون الوصف مثىن واالسم املرفوع مجًعا؛ حنو: أقائمان

احملمدون؟. أويكون الوصف مجًعا، واالسم املرفوع مفرًدا، مثل: أحاضرون 
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ون الرجالن حممٌد؟ أويكون الوصف مجًعا واالسم املرفوع مثىن؛ حنو: أحاضر 
 من املطابقة الصحيحة. وهكذا كل صورة ختلو

من كل ما تقدم ميكن تلخيص احلاالت اإلعرابية اخلاصة باملبتدأ الوصف 
 30ىف ثالث:

عده. وهذه إذا مل يطابق ما ب -وجوب إعرابه مبتدأ يرفع فاعال، أونائبه  (1
احلالة مقصورة على أن يكون الوصف املتقدم مفرًدا، واالسم املرفوع بعده 

 أسابح احملمودون؟ -مثىن أومجًعا؛ حنو: أسابح احملمودان؟ 

وجوب إعرابه خربًا مقدًما واالسم املرفوع بعده مبتدأ مؤخرًا، وذلك عند  (2
 ؟ أنائمون الرجال؟تطابقهما ىف التثنية أوىف اجلمع؛ حنو: أنائمان الرجالن

. مثل أقارىء اجلندّى؟ 6جواز األمرين إن تطابقا ىف اإلفراد، وما يقتضيه (3
 .1وىف بعض مسائل سبقت اإلشارة إليها

وإذا كان املبتدأ مجًعا ملا ال يعقل جاز ىف خربه أن يكون مفردا مؤنثا، 
اًة ملفرده أومجعا ساملا مؤنثا، أومجع تكسري للمؤنث، أومجع تكسري للمذكر؛ مراع

حنو: العقوبات  ،إن مل مينع من اجُلُموع السالفة ما نع آخر ،املذكر غري العاقل
البيوت عالية، أوعاليات، أوعوال، أو: أعال، مجُع  ،رادعة، أورادعات، أوروادع

أْعَلى. فإن كان املبتدأ مجع مؤنث للعاقل جاز ىف خربه أن يكون مفردا مؤنثا، 
ا، أومجع

ً
تكسري للمؤنث؛ حنواملتعلمات نافعة، أونافعات،  أومجع مؤنث سامل
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بيان عند الكالم على تطابق  -وحلاالت أخرى  -أونوافع. وقد سبق هلذا 
 الضمري ومرجعه.

وإذا كان اخلرب داال على تقسيم أوتنويع جاز عدم مطابقته للمبتدأ ىف 
ما، اإلفراد وفروعه؛ حنو: الصديق صديقان، مقيم على الود والوالء، وتارك هل

واإلخاء إخاءان، خالص هلل، أوملغنم عاجل. وكقوهلم: املال أنواع؛ حممود 
ْصِرف؛ وهذا 

َ
الكسب، حممود اإلنفاق؛ وهذا خريها. وخبيث الثمرة خبيث امل

شّرها، وما اجتمع له أحد العيبني وإحدى املزيتني؛ وهومبنزلة بني املنزلتني 
 السالفتني.

ملتعدد األفراد واخلرب املفرد إذا كان املبتدأ وقد ختتلف املطابقة بني املبتدأ ا
متعدد األفراد حقيقة، ولكنه ينزل منزلة املفرد؛ بقصد التشبيه، أواملبالغة، 
أوحنومها؛ سواء أكان مبنزلة املفرد املذكر أم املؤنث، وقد اجتمعا ىف قوهلم: 
املقاتلون ىف سبيل اهلل رجل واحد وقلب واحد، وهم يد على من سواهم، 

 .وهلم: التجارب مرشد حكيم، واملنتفعون بإرشاده قلعة ترتد دوهنا الشدائدوق

وقد خيتلفان تذكريا وتأنيثا، ولكن مع إفراد املبتدأ وعدم تعدده وسبب 
كسابقه املبالغة، أوالتشبيه وحنومها؛ مثل: الشدة مرب حازم، والتجربة  االختالف

لفان كذلك إذا كان املبتدأ معلم نافع، واللص هيابة، واملؤرخ نسابة. وقد خيت
 .اسم جنس مجيعًّا على الوجه الذى سبق تفصيله
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ومن اخلرب الذى جيوز فيه التذكري والتأنيث كلمتا: "أَحد. وإحدى" 
املضافتني، إذا كان املضاف إليه لفظًا خيالف املبتدأ ىف التذكري أوالتأنيث؛ فيجوز 

ل أحد السعادتني، أو: إحدى ىف الكلمتني موافقة املبتدأ، أواخلرب، مثل: املا
السعادتني، بتذكري "أحد" مراعاة للمبتدأ املذكر "املال" وبالتأنيث مراعاة 
للمضاف إليه املؤنث، وهوكلمة: السعادتني. ومثل: الكتابة أحد اللسانني، 

 .إوإحدى اللسانني، بالتأنيث أوالتذكري، طبًقا ملا سلف

دأ مذكرا مضافا إىل مؤنث؛ فيستفيد التأنيث وقد يكون اخلرب مؤنثا واملبت
، أوالعكس؛ "بأن يكون اخلرب مذكرًا واملبتدأ مؤنثًا مضافًا إىل من املضاف إليه

 31مذكر؛ فيستفيد منه التذكري". ويشرتط ىف احلالتني أمران.

احلًا للحذف، ولالستغناء عنه باخلرب من غري أن يكون املبتدأ املضاف ص (1
 أن يفسد املعىن.

 وأن يكون املبتدأ املضاف ُكالًّ للمضاف إليه، أوجزًءا منه، أومثل اجلزء. (2

 املبتدأ املعرفة، واملبتدأ النكرة .5
الوطىن خملص العرىّب كرمي حكمنا على الطيار  إذا قلنا: الطيار شجاع
خالص، وعلى العرىب بالكرم. أى: حكمنا على بالشجاعة، وعلى الوطىن باإل

املبتدأ حبكم ُمعني؛ هو: اخلرب. فاملبتدأ ىف هذه اجلمل االمسية ونظائرها حمكوم 
عليه دائمًا باخلرب، واحملكوم عليه ال بد أن يكون معلوما، ولوإىل حد ما، وإال  
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يدة كان احلكم لغوا ال قيمة له؛ لصدوره على جمهول، وصارت اجلملة غري مف
صانع ىف املصنع يد متحركة  جشم مْسرع  إفادة تامة، مثل: زارع ىف القرية

وغريها مما ال يفيد اإلفادة احلقيقية املطلوبة؛ بسبب عدم تعيني املبتدأ، أوعدم 
ختصيصه. أى: بسبب تنكريه تنكريًا تامًّا؛ هلذا امتنع أن يكون املبتدأ نكرة إذا  

يف الغالب. فال يَتَحقَُّق معها الغرض من كان غري وصف، ألهنا شائعة جمهولة 
وهو: اإلفادة املطلوبة، فإن هذه اإلفادة هى السبب أيضًا ىف اختيار  32.الكالم

؛ 1املعرفة ألن تكون هى املبتدأ حني يكون أحد ركىن اجلملة معرفة واآلخر نكرة
مثل: شجرٌة املتحركة. لكن إذا أفادت النكرة الفائدة املطلوبة صح وقوعها 

 مبتدأ.
وقد أوصل النحاة مواضع النكرة املفيدة حني تقع مبتدأ إىل حنوأربعني 
موضعاً. وال حاجة بنا إىل احتمال العناء ىف سردها، واستقصاء مواضعها، ما 

هذا األساس وحده يرجع دام األساس الذى تقوم عليه هو: "اإلفادة" فعلى 
احلكم على صحة االبتداء بالنكرة، أوعدم صحته، من غري داع حلصر املواضع 

هذا إىل أن تلك املواضع الكثرية ميكن جتميعها وتركيزها يف حنوأحَد  5أو َعّدها
 عَشَر تغىن عن العشرات الىت سردوها. وإليك األحَد عَشَر.
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يل؛ مثل: "بطل ىف املعركة. أن تدل النكرة على مدح، أوذم، أوهتو  (1
"بالء ىف احلرب،  "جباٌن ُمْدبٌر. جاسوٌس مقبل" خطيب على املنرب"
 جحيم ىف املوقعة".

أن تدل على تنويع وتقسيم؛ مثل رأيت األزهار، فبعٌض أبيُض، وبعض  (2
عرفت فصل اخلريف متقلًبا؛ فيوٌم بارد، ويوٌم حاّر، ، أمحُر، وبعٌض أصفرُ 

 ويوٌم معتدل. 

أن تدل على عموم؛ حنو: كلٌّ حماَسٌب على عمله. وكلٌّ مسئول عما  (3
يصدر منه؛ }َفَمْن يـَْعَمْل ِمثْـَقاَل َذرٍَّة َخيـْرًا يـََرُه، َوَمْن يـَْعَمْل ِمثْـَقاَل َذرٍَّة 

 َشرًّا يـََرُه{.

أن تكون مسبوقة بنفى، أواستفهام؛ مثل: ما عمٌل بضائٍع، وال سعٌى  (4
 هذا؟ ُمنكرٌ  1مبغمور. فمن

أن تكون النكرة متأخرة، وقبلها خربها؛ بشرط أن يكون خمتصًّا؛ سواء  (5
أكان ظرفاً، أم جارًّا مع جمروره أم مجلة؛ مثل: عند العزيز إباٌء، ويف احلُرِّ 

ولكنَّ أوقاتى إىل  َترفع وقول الشاعر:وللِحْلم أوقاٌت، وللجهل مثلها
 احلَْلم أْقربُ 

وبإضافة، أوغريمها مما يفيد التخصيص؛ حنو: أن تكون خمّصَصة بنعت، أ (6
نوٌم مبكٌر أفضُل من سهر، ويقظُة البكور أنفُع من نوم الضحا، وقول 
العرب: أحسن الوالة من سعدت به رعيته، وأشقاهم من شقيت به، 
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وشر البالد بالد ال عدل فيها، وال أمان، وقوهلم: َوْيٌل للشَّجى ِمن 
.  اخلَِلىِّ

عوٌن للبائس؛ ، حنو: سالٌم على اخلائف شفاٌء للمريضأن تكون دعاء؛  (7
 بشرط أن يكون القصد من النكرة ىف كل مجلة هوالدعاء.

 .أن تكون جواباً؛ مثل: ما الذى ىف احلقيبة؟ فُتجيب: كتاب ىف احلقيبة (8

أن تكون ىف أول مجلة احلال، سواء سبقتها واواحلال، مثل: قطع  (9
كبت البحر ليال وإبرٌة ترشد املالحني. أْم مل الصحراء، ودليٌل يَهديىن، ور 

 تسبقها؛ حنوكلُّ يوم أذهب للتعلم، كتٌب ىف يدى.

أن تقع بعد الفاء الداخلة على جواب الشرط؛ وهى الىت تسمى: فاء  (10
اجلزاء؛ مثل: مطالُب احلياة كثرية؛ إن تـََيسَّر بعٌض فبعٌض ال يتيّسر، 

 حٌد يتجدد.واآلمال ال تنفد؛ إن حتقق واحٌد فوا

أّى ناسخ وىف هذه احلالة ال تكون مبتدأ، وإمنا  أن يدخل عليها ناسخ (11
تصري امسًا للناسخ، ومن مَثَّ يصّح ىف أمساء النواسخ أن تكون ىف أصلها 

كقوهلم: كان إحساٌن رعايَة الضعيف، وإّن يدًا أن  معارف أونكرات
 .تذكروا الغائب

فتحت الباب أمام كل نكرة على أن تلك الكثرة من املسوغات قد 
لتدخل منه إىل االبتداء، حىت صار من العسري احلكم على نكرة، أّى نكرة، 
بأهنا ال تصلح أن تكون مبتدأ. كما صار الرأى القائل: "إن املبتدأ ال يكون 
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نكرة إال إن أفادت" رأياً ال جديد فيه؛ لدخوله حتت أصل لغوى عام: هو: "ما 
غريه ال يُطعن ىف وجوده، وال يستغىن عنه، وما ال يستحدث معىن أويزيد ىف 
 فائدة منه ال خري ىف ذكره".

نذكر أهم تلك املسوغات؛ ليؤمن املرتدد  وتأييدًا لكالمنا وتوفية للبحث
أهنا أبواب مفتوحة تتسرب منها النكرات كلها إىل االبتداء. وقد سبق منا 

غىن عن غريه، وما ميكن أحدى عشر. وفيما يلى الباقى مع االقتصار على ما ي
 .6إدماج غريه فيه

أن تكون النكرة عاملة؛ سواء أكانت مصدرا؛ حنو: إطعاٌم مسكيناً  (12
طاعة، أْم وصفا عامال، حنو: متقٌن عمله يشتهر امسه. ومن العمل أن 
تكون مضافة؛ ألن املضاف يعمل اجلر يف املضاف إليه؛ مثل: كلمة خري 

 .تأِسر النفس

 نكرة أداة شرط؛ حنو؛ من يعمْل خرياً جيْد خرياً.أن تكون ال (13

 أن يكون فيها معىن التعجب حنو: ما أبرع جنود املِظالت. (14

 أن تكون حمصورة؛ حنو: إمنا رجٌل مسافٌر. (15

حنو:  -بشرط وجود قرينة تـَُهيِّئ لذلك  -أن تكون ىف معىن احملصور  (16
املفاجئ إال حادث.  حادث دعاك للسفر املفاجئ، أى: ما دعاك للسفر

ويصح ىف هذا املثال أن يكون من قسم النكرة املوصوفة بصفة غري 
 ملحوظة، وال مذكورة.... أى: حادث خطري دعاك إىل السفر.
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 مسافران. 0أن تكون معطوفة على معرفة؛ حنو: حممود وخادم (17

 أن تكون معطوفة على موصوف، حنو: ضيف كرمي وصديق حاضران. (18

ن معطوفًا عليها موصوف، حنو: رجل وسيارة مجيلة أمام أن يكو  (19
 البيت.

 أن تكون مبهمة قصداً، لغرض يريده املتكلم؛ حنو: زائرة عندنا. (20

 أن تكون بعد لوال؛ حنو: لوال صرٌب وإمياٌن لقتل احلزين نفسه. (21

 أن تكون مسبوقة بالم االبتداء؛ حنو: لرجل نافع. (22

ىف  1كم صديٌق زرته: ة: "َكْم" اخلربية؛ حنوأن تكون مسبوقة بكلم (23
 .العطلة فأفادىن كثرياً 

 ؛ حنو: غادرت البيت فإذا مطر.5أن تكون مسبوقة بإذا الفجائية (24

أن يكون مرادًا هبا حقيقة الشئ وذاته األصلية، حنو: حديد خري من  (25
 حناس.

 33.أن تكون إحدى املسألتني املشار إليهما (26

 حذف املبتدأ واخلرب  .6
حيذف كل منهما جوازًا وجوبًا ىف مواضع معينة؛ فيجوز حذف أحدمها 

؛ فمثال حذف املبتدأ 5إن دل عليه دليل، ومل يتأثر املعىن وال الرتكيب حبذفه
ملبتدأ جوازا أن يقال: أين األخ؟ فيجاب: ىف املكتبة. فاجلار واجملرور خرب 

                                                             
 .195-183، ص. ، اجلزء األولو الوايفالنح عباس حسن،33
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حمذوف تقديره: "األخ". وأصل الكالم: "األخ يف املكتبة". حذف املبتدأ 
جوازا؛ لوجود ما يدل عليه، مع عدم تأثر املعىن حبذفه. ومن األمثلة أيضا أن 
يقال: كيف احلال؟ فيجاب  "حسن". فكلمة: "َحَسٌن" خرب ملبتدأ حمذوف 

املبتدأ جوازاً؛ لوجود ما  تقديره: "احلال". وأصل اجلملة: "احلال حسن" ُحِذف
 .يدل عليه، مع عدم تأثر املعىن حبذفه

ومثال حذف اخلرب جوازا أن يقال: َمْن ىف احلقل؟ فيجاب: "علىٌّ". 
تقديره: "يف احلقل". وأصل  0فكلمة "على" مبتدأ مرفوع، واخلرب حمذوف

أثر الكالم. "علّى ىف احلقل". حذف اخلرب جوازا لوجود ما يدل عليه، مع عدم ت
املعىن حبذفه. ومثله: ماذا معك؟ فيقال: "القلم"، فكلمة: "القلم" مبتدأ مرفوع، 
واخلرب حمذوف تقديره: "معى". وأصل الكالم: "القلم معى"، ومثل: خرجت 

 فإذا الوالد. واألصل قبل حذف اخلرب: خرجت فإذا الوالد موجود.
حنون كثرٌي؛ فمن وقد حيذف املبتدأ واخلرب معاً بالشرط السابق؛ حنو: املس

يساعد حمتاجًا فهوحمسن، ومن يساعف مستغيثًا فهوحمسن، ومن يشهْد شهادة 
احلق أى: من يشهْد شهادة احلق فهو حمسن. فجملة: "هوحمسن" مبتدأ وخرب 

. ومن ذلك: َمْن خيلص ىف أداء واجبه فهوعظيم، ومن 0وقد حذفا معاً. جوازاً 
ذلك هواحلذف  أي: فهوعظيم. ينفع وطنه فهوعظيم، ومن خيدم اإلنسانية

 اجلائز، أما الواجب فللمبتدأ مواضع، وللخرب أخرى. وفيما يلى البيان:
 مواضع حذف املبتدأ وجوبا، أشهرها أربعة:
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املبتدأ الذي خربه يف األصل نعت، مث ترك أصله وصار خربا، بيان هذا:  (1
ىل أن بعض الكلمات يكون نعتا خاصا باملدح كالذي يف حنو: ذهبت إ

الصديق األديب، أوبالذم كالذي يف، حنو: ابتعدت عن الرجل السفيه، 
أو: بالرتحم كالذي يف حنو: ترفق بالضعيف البائس. فكلمة "األديب" 
و"السفيه" و"البائس" نعت مفرد، جمرور، ألنه تابع للمنعوت يف حركة 

 لكن جيوز إبعاده عن اجلرّ  اإلعراب، اليت هي اجلر يف األمثلة السابقة.
إىل الرفع أوالنصب بشروط، وعندئذ ال يسمى وال يعرب ىف حالته 

وإمنا يكون ىف .اجلديدة "نعتاً" وقد يسمى: "نعتا مقطوعا أو منقطعا"
حالة الرفع خربًا ملبتدأ حمذوف وجوبًا تقديره: هو مثال فيكون املراد: 

السفيُه.  األديُب" ابتعدت عن الرجل؛ "هو ذهبت إىل الصديق؛ "هو
 البائُس". الضعيف "هوترفق ب

ويكون ىف حالة النصب مفعوال به لفعل حمذوف وجوبًا مع فاعله،   (2
تقديره: "أمدُح"، أو: "أذم"، أو: "ارحُم"، على حسب معىن اجلملة. 
والفاعل ىف هذه األمثلة ضمري مسترت وجوبًا تقديره: أنا. فاملراد: أمدُح 

إعراب كلمة منها وال أذم السفيَه أرحُم البائَس. وال يصح  األديب
تسميتها نعتا بعد أن تركت اجلر إىل الرفع أو النصب. ولكن يصح 

 . كما سبق،  تسميتها نعتا مقطوعا أو منقطعا
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أن يكون اخلرب صرحيًا ىف الَقَسم "احلَِلف". وصراحته تتحقق بأن .( 3
معلومًا ىف ُعرف املتكلم والسامع أنه ميني؛ حنو: ىف ذمىت   يكون 

ميني، أوعهد،  6حبياتى ألْخُدَمن العدالة. تريد: ىف ذمىت ألسافرن.
 .أوميثاق حبياتى ميني، أوعهد، أوميثاق

أن يكون اخلرب مصدرا يؤدى معىن فعله، ويغىن عن التلفظ بذلك  .(4
كأن   ،ىف أساليب معينة، حمّددة الغرض؛ حماكاة للعرب ىف ذلك الفعل

ىف عمله، فيقول عنه: كالم  يدور بينك وبني طبيب، أومهندس، أوزارع
"عمٌل لذيذ". أى: عمل عملى عمٌل لذيذ. وهذه اجلملة ىف معىن مجلة 
أخرى فعلية، هى: "أعَمُل عماًل لذيذاً". فكلمة: "عمال" مصدر، 
ويعرب مفعوال مطلقا للفعل احلاىل: "أعمل" وقد حذف الفعل وجوباً؛ 

ل مجلة امسيه لالستغناء عنه باملصدر الذى يؤدى معناه، وللتمهيد إلحال
وصار املصدر مرفوعًا بعد أن كان منصوباً؛ ، حمّل هذه اجلملة الفعلية

ليكون خربًا ملبتدأ حمذوف؛ فتنشأ مجلة امسية تؤدى املعىن األول تأدية 
 34أقوى وأبرع من السابقة.

 

 

 أخر غري األربعة السالفة جيب فيها حذف املبتدأ؛ منها:هناك مواضع 

 .االسم املرفوع بعد "ال سيما .1

                                                             
 .513-507، ص. ، اجلزء األولالنحو الوايف عباس حسن،34
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  .بعد املصدر النائب عن فعل األمر .2

  .بعد ألفاظ مسموعة عن العرب  .3

وقد ورد ذلك األسلوب بالنصب أيضاً: "من أنت؟ حممداً". التقدير: 
لكلمة املنصوبة مفعواًل به لفعل "من أنت؟ تذكر حممداً، أوتذم حممداً"؛ فتكون ا

حمذوف. ومن األساليب املسموعة أن يقال: "ال سواٌء" عند املوازنة بني شيئني. 
والتقدير: ال مها سواء، أو: هذان ال سواء؛ مبعىن: ال يستويان. فكلمة: "سواء" 

 خرب مبتدأ حمذوف وجوباً تقديره: "مها" أو: "هذان".
ىف املسألتني جائز ال واجب. واألخذ ويرى فريق من النحاة أن احلذف 

هبذا الرأى أنسب فيما نصوغه من أساليبنا. أما الوارد املسموع عن العرب نصًّا 
 على أنه مثل من أمثاهلم فيجب إبقاؤه كما ورد عنهم.

 مواضع حذف اخلرب وجوباً، أشهرها مخسة:
لوال عدُل  حنو: ،أن يقع اخلرب كونًا عام واملبتدأ بعد "لوال االمتناعية" .1

احلاكم لقتل الناُس بعُضهم بعضاً. ولوال العلم لشقى العامَل، ولوال 
لوال العلم موجود  لوال  احلضارة ما سعد البشر  أى: لوال العدل موجود

 .احلضارة موجودة فاخلرب حمذوف قبل جواب: "لوال"

عملى  أُلِجيَدنَّ  3، حنو: لعمُر اهلل1أن يكون لفظ املبتدأ نصًّا ىف القسم .2
ألميُن اهلل  حلياُة أىب ال أنصُر الظاملَ  -ألمانُة اهلل لن أمهَل واجىب  -

فاخلرب حمذوف ىف األمثلة كلها قبل جواب القسم.  ألسرعّن للملهوف
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وأصل الكالم َلَعْمُر اهلل َقَسِمى ألمانة اهلل َقَسِمى حلياة أىب َقَسِمى ألمْيُُن 
 . اهلِل َقَسِمى

تدل داللة واضحة على أمرين  املعطوف بواوأن يقع اخلرب بعد  .3
ولبيان هذا ، ؛ حنو: الطالب وكتابهُ 1جمتمعني، مها: العطف، واملعية

نسوق املثال اآلتى: إذا أقمت ىف بلد تراقب أهله؛ فرأيت الفالح 
يالزم حقله، والصانع يالزم مصنعه، والتاجر متجره، واملاّلح سفينته، 

 لها يتفرغ لشأنه، ال يكاد يرتكه. والطالب معهده، وكل واحد من أه

اخلرب الذى بعده حال تدل عليه، وتسد مسده، من غري أن تصلح ىف  .4
املعىن ألن تكون هى اخلرب؛ حنو: "قراءتى النشيَد مكتوباً". وذلك ىف كل 
خرب ملبتدأ، مصدر، يف الغالب وبعد هذا املصدر معموله، مث حاٌل، تدل 

غىن عنه، وال تصلح ىف املعىن أن تكون على اخلرب احملذوف وجوباً، وت
خربًا هلذا املبتدأ؛ كاملثال السالف. فكلمة "قراءة" مبتدأ، وهى مصدر 
مضاف، والياء مضاف إليه، "النشيَد" مفعول به للمصدر، فهواملعمول 
للمصدر "مكتوباً" حال منصوب وال تصلح أن تكون خربًا هلذا املبتدأ؛ 

منا اخلرب ظرف حمذوف مع مجلة فعلية إذ ال يقال: قراءتى مكتوب. وإ
  .أضيف هلا، والتقدير؛ قراءتى النشيد إذا كان مكتوباً، أوإذ كان مكتوبا
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حذفه من بعض أساليب مسموعة عن العرب؛ منها: َحْسُبك يـََنم  .5
 35الناُس.

 

                                                             

 .101-159، اجلزء األول، ص. النحو الوايف عباس حسن،35 
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 الباب الثالث

 حة سورة اإلسراءمل

 : تسمية سورة االسرآء ولمحتها الفصل االول

مكية إال قوله تعاىل: َوِإْن كاُدوا لَيَ ْفِتُنوَنَك إىل آخر مثان آيات وقيل أهنا 

مكية إال أهناوقد شرحه الغرناطي شرحا موجزا  1وهي مائة وإحدى عشرة آية.

فمدنية وآياهتا  08غاية آية  إىل 52ومن آية  75و 22و 26و 62اآليات 

قال اإِلمام ]احلافظ املتقن أبو عبد اهلل و  وهي مكية 6.نزلت بعد القصص 111

حممد بن إمساعيل[ البخارّي: حدثنا آدم بن أيب إياس، حدثنا شعبة، عن أيب 

إسحاق قال: مسعت عبد الرمحن بن يزيد، مسعت ابن مسعود، رضي اهلل عنه، 

 .العتاق األول وهن من تالدي كهف ومرمي: إهنن منقال يف بين إسرائيل وال

وقال اإلمام أمحد: حدثنا عبد الرمحن، حدثنا محاد بن زيد، عن مروان، 

عن أيب لبابة، مسعت عائشة تقول: كان رسول الّله صلى اهلُل عليه وسلم يصوم 

                                                             
: بريوت ؛األوىل الطبعة)أنوار التنزيل وأسرار التأويل،ناصر الدين أبو سعيد عبد اهلل بن عمر بن حممد الشريازي البيضاوي1

 .615(، ص. ه  1110 ، إحياء الرتاث العريبدار 
(، ص. ه  1112 ،شركة دار األرقم بن أيب األرقم:بريوت ؛األوىل لطبعةا)التسهيل لعلوم التنزيل،  وأصدقاؤه أبو القاسم5

111. 



25 
 

حىت نقول: ما يريد أن يفطر، ويفطر حىت نقول: ما يريد أن يصوم، وكان يقرأ  

 2." بين إسرائيل، والزمركل ليلة 

، «بين إسرائيل»ابن مسعود: يف إال ثالث آيات، قال هذه السورة مّكّية 

إهنا من العتاق األول، وهّن من تالدي، يريد أهّنّن من قدمي   « :الكهف»و

وهى مائة واحدى عشرة آية مكية قال ىف الكواشي إال من وإن كادوا  1.كسبه

ليستفزونك اىل نصريا او فيها من املدين من قل رب أدخلين مْدخل صدق. وإن 

الذين أوتوا العلم من قبله. وإن ربك أحاط بالناس. وإن كادوا ليفتنونك. ولوال 

 7.أن ثبتناك واليت تليها

 

 

 

                                                             
دار طيبة ؛ دم: لطبعة الثانية) تفسري القرآن العظيم، بصري مث الدمشقيأبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي ال5

 .7م (، ص.  1111 -ه  1168،للنشر والتوزيع
 
دار إحياء : بريوت؛ األوىل الطبعة)اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن ،أبو زيد عبد الرمحن بن حممد بن خملوف الثعاليب4

 .111(، ص. ه  1110،الرتاث العريب

، ه (1165، دار الفكر: بريوت)روح البيان،الفداء, املوىل أبو صطفى اإلستانبويل احلنفي اخللويتإمساعيل حقي بن م2
 .116ص. 
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 الفصل الثاني: مضمون سورة اإلسراء

اهتمت برتسيج أصول العقيدة والدين كسائر السور إن سورة اإلسراء  

الرسول ص م املكية، من إثبات التوحد، والرسالة والبعث، وإبراز شخصية 

 وتأييده باملعجزات الكفية للدالة على صدقة وتفنيد شبهات كثرية للمشركني.

 ىف سورة اإلسراء فيما يلي مضموم وبعض من

 اإلسراء وإنزال التورة على موسى .1

 أسباب نزول آيات اإلسراء .6

 ئيل ىف التاريخأحوال بين إسرا .2

 أهداف القرآن الكرمي .1

 ئل القدرة اإلهليةالتذكري بنعم اهلل ىف الدنيا ودال .7

 جزاء من أراد الدنيا ومن أراد األخرة .2

أصول تنظيم اجملتمع املسلم، التوحيد أساس اإلميان وترابط األسرة  .5

 اجملتمعاملسلمة دعامة 

 أصول أخرى لنظام اجملتمع اإلسالمي .0
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 تفريع من نسب الولد والشريك إىل اهلل تعاىل .1

 القرآنمحاية النيب ص م من اذى املشركني إذا قرأ  .18

 إنكار املشركني البعث والرد عليهم .11

 جمادلة املخلفني بللني وباليت هي أحسن .16

 تفنيد آخر لشبهات املشركني .12

 بالسجود قصة آدم مع إبليس وأمر املالئكة  .11

 بعد نعم اهلل تعاىل على اإلنسان .17

 أحوال الناس مع قادهتم يوم القيامة  .12

 حماولة املشركني فتنة النيب ص م وطرده من مكة .15

 أوامر وتوجيهات وتعليمات للنيب ص م .10

 إعجاز القرآن  .11

 ستاملشركني إنزال إحدى آيات  إفرتاح .68

 من شبهات املشركني بشرية الرسول وإنكار البعث .61

 اآليات التسع ملوسى عليه السالم وصفة إنزال القرآن .66
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  2دعاء اهلل باألمساء احلسىن. .62
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 الباب الرلبع

 ة في سورة اإلسراءالجملة اإلسمي تحليل

 الجملة اإلسمية في سورة اإلسراءالفصل األول: 

ويف هذا الباب يعرض الباحث اجلملة االمسية بابتداء البحث عن املبتدأ 
 ا يتعلق به من األحكام، كما يلي:واخلرب وم

الجملة  أليةا رقم
 اإلسمية

 

 مبتدأ

 وعالمة رفعه

 خبر

 وعالمة رفعه

1         

         

        

         

 ألخرة أكربا
 درجات

مبتدأ  :ألخرةا
 مرفوع

رفعه  وعالمة
ضمة ظاهرة 

إسم ألنه 
   مفرد

 :   أكرب

مرفوع خرب 
وعالمة رفعه 
ضمة ظاهرة 

ألنه إسم 
  مفرد 

2      

    

          

       

مبا  ربكم أعلم
 يف نفوسكم

 

 

 :ربكم

مبتدأ مرفوع  
وعالمة رفعه 
ضمة ظاهرة 
ألنه إسم 

 : أعلم

مرفوع  خرب 
وعالمة رفعه 
ضمة ظاهرة 
ألنه إسم 
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وهو  مفرد
 مضاف.

كم : 
 مضاف أليه 

  مفرد

3       

      

        

       

      

 كان  كل أولئك

 عنه مسئوال

 :كل

 مبتدأ مرفوع
بالضم ألنه 
اسم مفرد 

وهو مضاف   
اسم  أولئك:

مبيّن إشارة 
يف حمّل جّر 

 مضاف إليه

 كان: 

الفعل ماضى 
مبين  ناقص

 على الفتح
يف حمل رفع 

 خرب مبتد
 

4         

          

 كان  كل ذلك

 سيئه

مبتدأ : كل
بالضم  مرفوع

ألنه اسم 
مفرد وهو 
مضاف   

اسم  ذلك:
مبيّن إشارة 

يف حمّل جّر 

كان: فعل 
ماضى ناقص 
مبين على 
الفتح يف حمل 
 رفع خرب مبتد
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 مضاف إليه

 

5         

     

         

          

 بكم ربكم أعلم

 

مبتدأ  :رب
مرفوع 

 بالضمة ألنه
إسم مفرد 

 وهو مضاف
ضمري  كم:

  مضاف إليه

 

: خرب أعلم
مبتدأ مرفوع 
بالضمة ألنه 

  إسم مفرد

 

6      

    

        

             

       

     

      

 يبتغونأولئك 

  

 

اسم  :أولئك
 مبين إشارة

يف حمل رفع 
 مبتدأ

 

يبتغون: خرب 
اجلملة، فعل 

مضارع مرفوع 
ألنه بالنون 

األفعال 
 اخلمسة

 

7       

     

         

ربكم الذين 
يزجى لكم 

 الفلك

مبتدأ رب: 
مرفوع 

بالضمة ألنه 

اسم الذي: 
موصول مبيّن 
يف حمّل رفع 
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إسم مفرد 

 وهو مضاف

ضمري  كم:
 مضاف إليه

 خرب

 

8          

      

       

    

على  كل يعمل
 شاكلته

 

 

مبتدأ : كل
بالضم  مرفوع

ألنه اسم 
 مفرد

 

: فعل يعمل
مضارع مرفوع 
بالضمة ألنه 

 الذي مل

يتصل بأخره 
 شيء

 

9       

        

       

      

 أمرمن الروح 
 ريب

 

 

مبتدأ : الروح
بالضم  مرفوع

ألنه اسم 
 فردم

 

جاّر : من أمر
يف  وجمرور

حمل رفع خرب 
 املبتدأ

 

11         

       

       

       

الذى  احلمد هلل
 لدا مل يتخذ و 

 

 

مبتدأ : احلمد
بالضم  مرفوع

ألنه اسم 
 مفرد

 

جاّر : هلل
يف  وجمرور

حمل رفع خرب 
 املبتدأ
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11         

         

          

      

         

        

األمساء له ف
 سىناألمساء احل

 

 

 :األمساء
مبتدأ مؤّخر  

 مرفوع
بالضمة ألنه 
 مجع التكسري

 

 حرف جرّ : له
اهلاء:  ضمري 
يف حمّل جّر 

 خرب مقّدم

 

12         

        

     

       

            

 هي أقوم
 

 

ضمري : هي
منفصل مبيّن 
يف حمّل رفع 

  مبتدأ

 

خرب : أقوم
مرفوع بالضمة 

ألنه إسم 
 مفرد

 

 

13         

        

        

      

 هو مؤمن
 

 

ضمري : هو
منفصل مبيّن 
يف حمّل رفع 

 مبتدأ

 

خرب : مؤمن
 مرفوع بالضمة

ألنه إسم 
 مفرد

 

 



06 
 

14      

        

      

      

    

    

 هي أحسن
 

 

ضمري : هي
منفصل مبيّن 
يف حمّل رفع 

 مبتدأ

 

خرب : أحسن
مرفوع بالضمة 

ألنه إسم 
 مفرد

 

 

15          

      

     

        

  ذلك خري

 

 

اسم : ذلك
 مبين إشارة

يف حمل رفع 
 مبتدأ

 

خرب : خري
مرفوع بالضمة 

ألنه إسم 
 مفرد

  

 

16     

       

          

    

       

        

مبا  حنن أعلم
 يستمعون به

 

 

ضمري : حنن
منفصل مبيّن 
يف حمّل رفع 

 مبتدأ

 

خرب : أعلم
مرفوع بالضمة 

ألنه إسم 
 فردم

 

 



06 
 

17        

        

         

       

       

    

  هي أحسن

 

 

ضمري : هي
منفصل مبيّن 
يف حمّل رفع 

 مبتدأ

 

خرب : أحسن
مرفوع بالضمة 

ألنه إسم 
 مفرد

 

 

18         

     

         

          

مبتدأ  :مربك بكم أعلم مربك
مرفوع 

نه بالضمة أل
إسم مفرد 

 وهو مضاف

ضمري  كم:
 مضاف إليه

خرب : أعلم
مرفوع بالضمة 

ألنه إسم 
 مفرد

 

19      

      

     

       

             

مبن  ربك أعلم
 يف السماوات 

مبتدأ : ربك
مرفوع 

بالضمة ألنه 
إسم مفرد 

 وهو مضاف

ضمري  ك:
 مضاف إليه

خرب : أعلم
ضمة مرفوع بال

ألنه إسم 
 مفرد
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21          

   

        

      

    

 هو شفاء
 

 

ضمري : هو
منفصل مبيّن 
يف حمّل رفع 

 مبتدأ

 

خرب : شفاء
مرفوع بالضمة 

ألنه إسم 
 مفرد

  

 

21          

      

       

    

ن مب ربكم أعلم
 هو أهدى

 

 

مبتدأ : ربكم
مرفوع 

بالضمة ألنه 
إسم مفرد 

 وهو مضاف

ضمري  كم:
 مضاف إليه

 

خرب : أعلم
مرفوع بالضمة 

ألنه إسم 
 مفرد

 

 

22         

    

          

        

 ذلك جزاؤهم
 

 

اسم : ذلك
 مبين ارةإش

يف حمل رفع 
 مبتدأ

 

 :جزاؤهم

خرب مرفوع 
بالضمة ألنه 

إسم مفرد 
وهو مضاف 
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        هم: مضاف
 إليه

 

23         

       

       

    

 هو أعمى
 

 

ضمري : هو
منفصل مبيّن 
يف حمّل رفع 

 مبتدأ

 

: أعمى

وعالمة الرفع 
يف أهدى 

الضّمة املقّدرة 
 على األلف

 

24          

      

       

    

 هو أهدى
 

ضمري : هو
منفصل مبيّن 
يف حمّل رفع 

 مبتدأ

 

: أهدى

وعالمة الرفع 
يف أهدى 

الضّمة املقّدرة 
 على األلف

إ ٱ ع  َويَد   11  25
َٰ  ل  إ  ن  َسن إ ٱب  لّشَ

إ  ۥَءه  د َعا  َ ٱب
إر ل  إ ٱ َوََكنَ  ي 

َٰ  ل   ن  َسن
وٗل     َعج 

 

إ ٱ َوََكنَ 
َٰ  ل   ن  َسن
وٗل     َعج 

 

 

اإلنسان: 
اسم كان 

مرفوع 
بالضمة ألنه 

 إسم مفرد

خرب عجوال: 
كان منصوب 
بالفتحة ألنه 

 إسم مفرد

َرادَ  َوَمن   19  26
َ
َرةَ ٓأۡلٱ أ  َوَسَع   خإ

وَ  َيَهاَسع   لََها ؤ   َوه   مإن  م 
ْوَل  
 
 ي ه مَسع   ََكنَ  ئإَك فَأ

مَسع   ََكنَ   ي ه 
ورٗ ّمش      اك 
 

اسم سعيهم: 
كان مرفوع 

مشكورا: 
خرب كان 



00 
 

ورٗ ّمش      اك 
 

بالضمة ألنه 
إسم مفرد 

 مضاف وهو

هم : مضاف 
 إليه

منصوب 
بالفتحة ألنه 

 إسم مفرد

27  20  
َٗ َلا َه   نُّمإدُّ  ُك   ءإ ؤ 

َلا َوَه   ا  مإن   ءإ ؤ  إَك   ءإ َعَطا  َرَب
ا  ََكنَ  َوَما إَك  ء  َعَطا وًراَم   َرَب    ظ 

 

ا  ََكنَ  إَك  ء  َعَطا  َرَب
وًراَم      ظ 

 

اسم عطاء: 
كان مرفوع 

بالضمة ألنه 
إسم مفرد 

 مضاف وهو
ربك: 

  مضاف إليه

خرب حمظورا: 
كان منصوب 
بالفتحة ألنه 

 إسم مفرد

رإينَ ل  ٱ إإنّ  27  28 َبَذإ  اْ ََكن وا  م 
ر لّشَي  ٱ نَ َو  إإخ    َوََكنَ  طإيإ
إهإ  ن  َط  لّشي  ٱ إَرَب ورٗ  ۦل    اَكف 

 

 ن  َط  لّشي  ٱ َوََكنَ 
إهإ  إَرَب ورٗ  ۦل    اَكف 

 

الشيطان: 
اسم كان 

مرفوع 
بالضمة ألنه 

 إسم مفرد

خرب  كفورا:
كان منصوب 
بالفتحة ألنه 

 إسم مفرد

29 38  ُّ إَك َذ   ك  إئ ه   ََكنَ  ل  ۥَسَي
إَك  عإندَ  وهٗ َمك   َرَب    ار 

  

إئ ه   ََكنَ   عإندَ  ۥَسَي
إَك  وهٗ َمك   َرَب  ار 

 

اسم يئه: س
كان مرفوع 

بالضمة ألنه 
إسم مفرد 

مكروها: 
خرب كان 
منصوب 

بالفتحة ألنه 



05 
 

 مضاف وهو
اهلاء: 

 مضاف إليه

 إسم مفرد

م   ِإَوَذا 67  31 ُّ ٱ َمّسك   فإ  لّضُّ
َ ٱ ونَ تَد   َمن َضّل  رإ ح  ل   إإّلا  ع 

م  ََنّى   َفلَّما إإيّاه    إ ل  ٱ إإَل  ك   َبَ
ع  
َ
إ ٱ َوََكنَ  ت م   َرض  أ

َٰ  ل   ن  َسن
وًرا    َكف 

 

إ ٱ َوََكنَ 
َٰ  ل  وًرا ن  َسن    َكف 

 

 

اإلنسان: 
اسم كان 

مرفوع 
بالضمة ألنه 

 إسم مفرد

خرب  كفورا:
كان منصوب 
بالفتحة ألنه 

 إسم مفرد

َ  إإّل  88  31 إَك   َمإن ةٗ رَح   إإنّ  ّرَب
   اَكبإيٗ  َك َعلَي   ََكنَ  ۥلَه  فَض  

 

   اَكبإيٗ  َك َعلَي   ََكنَ 
 

 

فعل : كان
 ماض ناقص 
وامسه ضمري 

مسترت تقديره 
 هو

خرب  كبريا: 
كان منصوب 
بالفتحة ألنه 

 إسم مفرد

نت م   ّلو   ق ل 100  32
َ
ونَ َتم   أ  لإك 

ا  إنَ َخَزا َ  ئ ا  ةإرَح   اإإذٗ  َرَبإ
م  
َ
إ ٱ َيةَ َخش   ت م  َسك  َّّل

ۚإ  ل   نَفا
إ ٱ َوََكنَ 

َٰ  ل   اَقت ورٗ  ن  َسن
 

إ ٱ َوََكنَ 
َٰ  ل   اَقت ورٗ  ن  َسن

 

اإلنسان: 
اسم كان 

مرفوع 
بالضمة ألنه 

 إسم مفرد

خرب  قتورا: 
كان منصوب 
بالفتحة ألنه 

 إسم مفرد

ول ونَ  108  33 ب   َويَق  ا  نَ َح  س  إَنا  َرَب
إَنا د  وَع   ََكنَ  إإن وٗل لََمف   َرَب    ع 
 

إَنا د  وَع   ََكنَ   َرَب
وٗل لََمف      ع 

 

 

اسم   وعد:
كان مرفوع 

بالضمة ألنه 

خرب : مفعوال
كان منصوب 
بالفتحة ألنه 
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  إسم مفرد إسم مفرد

إَهة   ۥا َمَعه   ََكنَ  ّلو   ق ل 42 34  َءال
ول ونَ  َكَما ْ َتَغو  ب  ّّل  اإإذٗ  َيق   إإَل   ا
   َسبإيٗل  شإ َعر  ل  ٱ ذإي

  

إَهة   ۥا َمَعه   ََكنَ    َءال

 

اسم   ءاهلة
كان مرفوع 

بالضمة ألنه 
 إسم مفرد

ظرف معه: 
منصوب 

متعّلق خبرب  
 كان

و   91 35
َ
ونَ  أ  َمإن َجّنة   لََك  تَك 
رَ  وَعإَنب   َّّنإيل    ٱ َفت َفَجإ

َ  رَ َه  ن  َّل 
َل   ًياَتف   لََهاخإ    جإ

 

ونَ   َجّنة   لََك  تَك 

 

اسم جنة: 
تكون مرفوع 
بالضمة ألنه 

 إسم مفرد

ظرف لك: 
منصوب 

متعّلق خبرب 
 تكون

و   93 36
َ
ونَ  أ  َمإن ت  بَي   لََك  يَك 
و   ر ف  ز خ  

َ
ا ٱ فإ  َق  تَر   أ  ءإ لّسَما

إر قإَيإَك  مإنَ نُّؤ   َولَن إَل  َحّّت   ل  ت َنَ
 ق ل   ۥ  َرؤ ه  ّنق   ابٗ كإَت   َناَعلَي  
ب   نت   َهل   َرَبإ  َحانَ س   إإّل  ك 
وٗل  ابََشٗ     ّرس 

 

ونَ   ت  بَي   لََك  يَك 

 

اسم بيت: 
يكون مرفوع 
بالضمة ألنه 

 إسم مفرد

ظرف لك: 
منصوب 

متعّلق خبرب 
 يكون

 ٱ فإ  ََكنَ  ّلو   ق ل 95 37
َ  ضإ ۡرَّل 

ونَ َيم   ئإَكة  َمَل   ط   ش   َمئإَنإيَ م 
 َ ل  ا ٱ َمإنَ  هإمَعلَي   الََنّ  ءإ لّسَما
وٗل  َملَٗك     ّرس 

 

 ٱ فإ  ََكنَ 
َ  ضإ ۡرَّل 

 ئإَكة  َمَل  

 

اسم  كة:مآلئ
كان مرفوع 

بالضمة ألنه 
 مجع التكسري

يف األرض: 
جاّر وجمرور 
متعّلق خبرب 

 مقّدم

لإ  111 38
إ  د  م  ل َ ٱ َوق  ّ  لَم   َّّلإيٱ لِلإ
ذ   ن َولَم   اَوَلٗ  َيّتخإ  ۥّّل   يَك 
ل  ل  ٱ فإ  ََشإيك   ن َولَم   كإ م   يَك 

ن َ   ۥّّل   يَك   َولإ

 

اسم ويل: 
يكن مرفوع 
بالضمة ألنه 

ظرف له: 
منصوب 
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َ   ۥّّل   َلإ  ٱ َمإنَ  َولإ  ه  َوَكَبإ   َّلُّ
   ابإَير تَك  

 

خبرب  متعّلق إسم مفرد
 يكن

 لََك  َس لَي   َما ف  َتق   َوَل  36 39
إهإ  ل   ۦب َ ٱوَ  عَ لّسم  ٱ إإنّ  م   عإ  َصَ ل 
َؤادَ ل  ٱوَ  ُّ  ف  ْوَل   ك 

 
 ه  َعن   ََكنَ  ئإَك أ

   وٗل ٔ ٔ َمس  
 

إهإ  لََك  َس لَي   ل   ۦب  م   عإ

 

اسم علم: 
ليس مرفوع 

بالضمة ألنه 
 إسم مفرد

ظرف لك: 
منصوب 

متعّلق خبرب 
 ليس

َبادإي إإنّ  65 41  لََك  َس لَي   عإ
ل   هإم  َعلَي   إَك  َوَكَف   ن   َط  س  إَرَب  ب

   َوكإيٗل 
 

 هإم  َعلَي   لََك  َس لَي  
ل    ن   َط  س 

 

اسم سلطن: 
ليس مرفوع 

بالضمة ألنه 
 إسم مفرد

ظرف لك: 
منصوب 

متعّلق خبرب 
 ليس

م   َعَس   8 41 ن َربُّك 
َ
 أ

م   يَر   دتُّم   ِإَون   َحَك  د   ع   نَا  ع 
إل   َجَهّنمَ  َناوََجَعل    فإرإينَ َك  ل
ًيا    َحصإ

 

م   َعَس   ن َربُّك 
َ
 أ

م   يَر    َحَك 

 

اسم ربكم: 
ليس مرفوع 

بالضمة ألنه 
إسم مفرد 

 وهو مضاف

كم: مضاف 
 إليه

حرف أن: 
مصدرّي 

 ونصب
يرمحكم: 
مضارع 
  منصوب

ب   1 42 َ  َّّلإيا ٱ نَ َح  س  س 
َ
 ى  أ

إَعب   إ ب ه دإ َمس  ل  ٱ َمإنَ  ٗل َل   ۦدإ  جإ
دإ َمس  ل  ٱ إإَل  َرا إ ل َ ٱ  ٱ جإ

َ  َصاق  َّل 
إيَه   ۥَّل  َحو   َناَرك  َب   َّّلإيٱ  ۥلإُن 

ا  َءاَي   مإن   وَ  ۥإإنّه   تإَنا  لّسمإيع  ٱ ه 

إنه هو السميع 
 البصري

 

ضمري اهلاء: 
يف حمّل 

نصب اسم 
 إنّ 

 هو السميع

البصري: خرب 
 إن
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َ ٱ ي  ل     صإ
 

إَعَك  َفَمن َهب  ذ  ٱ قَاَل  63 43  تَب
م  مإن   ا  َجَهّنمَ  فَإإنّ  ه  م  َجَزا  ؤ ك 
ا     اف ورٗ ّمو   ءٗ َجَزا

 

فإن جهنم 
 جزاؤكم

 

اسم  جهنم:
 إّن منصوب

جزاؤكم: 
 خرب إّن مرفوع

وَ  99 44
َ
ْ يََرو   لَم   أ نّ  ا

َ
 َّّلإيٱ لِّلَ ٱ أ

 تإ َو  لّسَم  ٱ َخلَقَ  َّّلإيٱ
 ٱوَ 

َ ن ََعَ   قَادإر   َض ۡرَّل 
َ
 ل قَ َي   أ

م  مإث   م   وََجَعَل  لَه  َجٗل  لَه 
َ
 ّل  أ

َب  فإيهإ  َب َري  
َ
ونَ لّظ  ٱ فَأ  إإّل  لإم 

ورٗ  ف     اك 

 

 أن اهلل قادر

 

لفظ  اهلل:
اجلاللة اسم 
 أّن منصوب

خرب قادر: 
 مرفوع

ْ َوقَال وا  49 45 ءإَذا ا
َ
ّنا أ َظ   ك   امٗ عإ

َف   ءإنّا ًتاَور 
َ
 اقٗ َخل   ع وث ونَ لََمب   أ
يدٗ     اَجدإ

 

 إنا ملبعوثون

 

 يف نا: ضمري
حمّل نصب 

 اسم إنّ 

مبعوثون: خرب 
 إّن مرفوع

إَك َذ   98 46 ا  ل مَجَزا م   ؤ ه  ّنه 
َ
إأ  ب

 ْ وا ْ َوقَال وا  تإَنااَي  ٔ َٔبإ  َكَفر  ءإَذا ا
َ
 أ

ّنا َظ   ك  َف   امٗ عإ ءإنّا ًتاَور 
َ
 أ

يًدا اقٗ َخل   ع وث ونَ لََمب      َجدإ
 

 إنا ملبعوثون
 

 

نا: ضمري يف 
حمّل نصب 

 اسم إنّ 

 مبعوثون: خرب
 إّن مرفوع

 

 

 إعراب الجملة االسمية في سورة االسرآء موقع الفصل الثاني:

 موقع إعرابهاالجملة  ألياتا رقم
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 اإلسمية 

1              

            

      

       هلا من حمل  اجلملة الىت
أن تكون  اإلعراب

 حاال

 

 

 

2           

          

    

 

      حمل هلا ال اجلملة اليت
أن يكون  من اإلعراب

: الىت تكون يف يةإبتدائ
 أول الكالم

 

 

3        

        

             

    

        حمل من هلا اجلملة اليت
أن تكون  اإلعراب
 خرب إن

 

 

4          

        

     حمل هلا  ال اجلملة اليت
 أن يكون من اإلعراب

: الىت تكون يف إبتدائية
 أول الكالم
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5         

          

           

    

     حمل هلا ال اجلملة اليت
 أن يكون من اإلعراب

: الىت تكون يف إبتدائية
 أول الكالم

6         

         

           

       

           

   

   

حمل هلا  ال اجلملة اليت
 أن يكون من اإلعراب

: الىت تكون يف إبتدائية
 أول الكالم

7         

          

           

       

      حمل هلا ال اجلملة اليت
 أن يكون من اإلعراب

: الىت تكون يف إبتدائية
 أول الكالم

8          

         

         

     حمل هلا من   اجلملة اليت
 أن يكون اإلعراب

 مفعول به

 

9                هلا من حمل  اجلملة اليت
 أن يكون اإلعراب
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 مفعول به

 

 

11           

        

        

         

 

    حمل هلا ال اجلملة اليت
 أن يكون من اإلعراب

 مفعول به

11         

           

           

      

             

      اجلملة اليت حمل هلا من
 أن يكون اإلعراب

  اجلواب

 

12            

           

         

            

    حمل هلا  ال اجلملة اليت
 نأن يكو  من اإلعراب
 صلة موصول

13               اجلملة اليت حمل هلا من
 أن يكون اإلعراب
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 حاال

 

14       

         

         

       

    حمل هلا  ال يتاجلملة ال
 أن يكون من اإلعراب

 صلة موصول

 

15           

        

         

     حمل هلا ال اجلملة اليت
 أن يكون من اإلعراب

تكون يف  إبتدائية: الىت
 أول الكالم

 

16           

           

        

        

    

   حمل هلا  ال اجلملة اليت
 أن يكون من اإلعراب

 إبتدائية

17             

          

           

    حمل هلا  ال اجلملة اليت
 أن يكون من اإلعراب

 صلة موصول
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18         

          

           

    

    حمل هلا  ال اجلملة اليت
 أن يكون من اإلعراب

 إبتدائية

 

19        

       

        

             

    

   حمل هلا  ال اجلملة اليت
 أن يكون من اإلعراب

 إبتدائية

 

21            

        

       

    

     حمل هلا  ال اجلملة اليت
 أن يكون من اإلعراب

 صلة موصول

 

21         

          

         

       ن حمل ما هل اجلملة اليت
إذا وقعت  اإلعراب

 تابعة جلملة
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22          

           

              

        

      اجلملة اليت حمل هلا من
 أن يكون اإلعراب

 إبتدائية

 

23          

          

       

       اجلملة اليت حمل هلا من
 أن يكون اإلعراب

ط جازم جواب الشر 
 غري مقرتن بالفاء

24         

          

          

     اجلملة اليت حمل هلا من
لة ص أن يكون اإلعراب

 وصولم

إ ٱ ع  َويَد   11  25
َٰ  ل  إ  ن  َسن إ ٱب  ۥَءه  د َعا  لّشَ

إ  َ ٱب
إر ل  إ ٱ َوََكنَ  ي 

َٰ  ل  وٗل  ن  َسن    َعج 
 

إ ٱ َوََكنَ 
َٰ  ل   ن  َسن
وٗل     َعج 

 

حمل هلا  ال اجلملة اليت
أن تكون  من اإلعراب

 فيةإستئنا

َرادَ  َوَمن   19  26
َ
َرةَ ٓأۡلٱ أ  لََها َوَسَع   خإ

وَ  َيَهاَسع   ؤ   َوه  ْوَل   مإن  م 
 
 ََكنَ  ئإَك فَأ

ورٗ ّمش   ي ه مَسع      اك 

مَسع   ََكنَ   ي ه 
ورٗ ّمش      اك 
 

حمل هلا  ال اجلملة اليت
أن تكون  من اإلعراب

 جواب الشرط

27 20  
َٗ َلا َه   نُّمإدُّ  ُك  َلا َوَه   ءإ ؤ   مإن   ءإ ؤ 
ا  إَك   ءإ َعَطا ا  ََكنَ  َوَما َرَب إَك  ء  َعَطا  َرَب
وًراَم      ظ 
 

ا  ََكنَ  إَك  ء  َعَطا  َرَب
وًراَم      ظ 

 

اجلملة اليت حمل هلا من 
أن تكون  اإلعراب

 حاال
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رإينَ ل  ٱ إإنّ  27  28 َبَذإ ْ ََكن وا  م   نَ َو  إإخ   ا
ر لّشَي  ٱ إهإ  ن  َط  لّشي  ٱ َوََكنَ  طإيإ إَرَب  ۦل

ورٗ     اَكف 

 ن  َط  لّشي  ٱ َوََكنَ 
إهإ  إَرَب ورٗ  ۦل    اَكف 

 

حمل هلا ال  اجلملة اليت 
أن تكون  من اإلعراب
 تابعا جبملة

29 38  ُّ إَك َذ   ك  إئ ه   ََكنَ  ل إَك  عإندَ  ۥَسَي  َرَب
وهٗ َمك      ار 

  

إئ ه   ََكنَ   عإندَ  ۥَسَي
إَك  وهٗ َمك   َرَب  ار 

 

حمل هلا من  اجلملة اليت 
أن تكون  اإلعراب

 خربا

م   ِإَوَذا 67  31 ُّ ٱ َمّسك  َ ٱ فإ  لّضُّ  رإ ح  ل 
ونَ تَد   َمن َضّل   فَلَّما إإيّاه    إإّلا  ع 
م  ََنّى   إ ل  ٱ إإَل  ك  ع   َبَ

َ
 َوََكنَ  ت م   َرض  أ

إ ٱ
َٰ  ل  وًرا ن  َسن    َكف 
 

إ ٱ َوََكنَ 
َٰ  ل  وًرا ن  َسن    َكف 

 

حمل هلا ال  اجلملة اليت 
أن تكون  من اإلعراب

 إستئنافية

َ  إإّل  88  31 إَك   َمإن ةٗ رَح   ۥلَه  فَض   إإنّ  ّرَب
   اَكبإيٗ  َك َعلَي   ََكنَ 

   اَكبإيٗ  َك َعلَي   ََكنَ 
 

اجلملة اليت حمل هلا من 
أن تكون  اإلعراب
 خرب إن

نت م   ّلو   ق ل 100  32
َ
ونَ َتم   أ ا  لإك  إنَ َخَزا  ئ

 َ ا  ةإرَح  م   اإإذٗ  َرَبإ
َ
 َيةَ َخش   ت م  َسك  َّّل

إ ٱ
ۚإ  ل  إ ٱ َوََكنَ  نَفا

َٰ  ل   اَقت ورٗ  ن  َسن
 

إ ٱ َوََكنَ 
َٰ  ل   اَقت ورٗ  ن  َسن

 

حمل هلا ال  اجلملة اليت 
أن تكون  من اإلعراب

 إستئنافية

ول ونَ  108  33 ب   َويَق  ا  نَ َح  س  إَنا  ََكنَ  إإن َرَب
إَنا د  وَع   وٗل لََمف   َرَب  ع 

إَنا د  وَع   ََكنَ   َرَب
وٗل لََمف      ع 
 

هلا من حمل  اجلملة اليت 
أن تكون إسم  اإلعراب

 كان

إَهة   ۥا َمَعه   ََكنَ  ّلو   ق ل 42  34  َكَما َءال
ول ونَ  ْ َتَغو  ب  ّّل  اإإذٗ  َيق   شإ َعر  ل  ٱ ذإي إإَل   ا

إَهة   ۥا َمَعه   ََكنَ  حمل هلا من  اجلملة اليت  َءال
أن تكون إسم  اإلعراب
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   َسبإيٗل 
 

 كان

و   91  35
َ
ونَ  أ  َّّنإيل   َمإن َجّنة   لََك  تَك 
رَ  وَعإَنب    ٱ َفت َفَجإ

َ َل   رَ َه  ن  َّل   لََهاخإ
ًياَتف      جإ
 

ونَ   َجّنة   لََك  تَك 

 

حمل هلا ال اجلملة اليت 
أن يكون  من اإلعراب
 تابعة جبملة

و   93  36
َ
ونَ  أ  ر ف  ز خ   َمإن ت  بَي   لََك  يَك 
و  
َ
ا ٱ فإ  َق  تَر   أ  مإنَ نُّؤ   َولَن ءإ لّسَما

إر قإَيإَك  إَل  َحّّت   ل  ابٗ كإَت   َناَعلَي   ت َنَ
ب   ق ل   ۥ  َرؤ ه  ّنق   نت   َهل   َرَبإ  َحانَ س   ك 
وٗل  ابََشٗ  إإّل    ّرس 
 

ونَ   ت  بَي   لََك  يَك 

 

حمل هلا ال اجلملة اليت 
 أن تكون من اإلعراب
 تابعة جبملة 

 ٱ فإ  ََكنَ  ّلو   ق ل 95  37
َ  ئإَكة  َمَل   ضإ ۡرَّل 

ونَ َيم   ط   ش  َ  َمئإَنإيَ م  ل   َمإنَ  هإمَعلَي   الََنّ
ا ٱ وٗل  َملَٗك  ءإ لّسَما    ّرس 

 ٱ فإ  ََكنَ 
َ  ضإ ۡرَّل 

 ئإَكة  َمَل  

 

حمل هلا من  اجلملة اليت 
أن تكون إسم  اإلعراب

 كان

لإ  111  38
إ  د  م  ل َ ٱ َوق  ّ ذ   لَم   َّّلإيٱ لِلإ  َيّتخإ
ن َولَم   اَوَلٗ   فإ  ََشإيك   ۥّّل   يَك 
ل  ل  ٱ ن َولَم   كإ م  َ   ۥّّل   يَك  َلإ  ٱ َمإنَ  َولإ  َّلُّ

   ابإَير تَك   ه  َوَكَبإ  
 

ن َ   ۥّّل   يَك   َولإ

 

حمل هلا من  اجلملة اليت 
أن تكون إسم  اإلعراب

 يكن

إهإ لََك  َس لَي   َما ف  َتق   َوَل  36  39  ۦب
ل   َ ٱوَ  عَ لّسم  ٱ إإنّ  م   عإ َؤادَ ل  ٱوَ  َصَ ل  ُّ  ف   ك 
ْوَل  
 
   وٗل ٔ ٔ َمس   ه  َعن   ََكنَ  ئإَك أ

 

إهإ  لََك  َس لَي   ل   ۦب  م   عإ

 

حمل هلا ال اجلملة اليت 
أن تابعة  من اإلعراب

 جبملة

حمل هلا من اجلملة اليت  هإم  َعلَي   لََك  َس لَي   هإم  َعلَي   لََك  َس لَي   عإَبادإي إإنّ  65  41
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ل   إَك  َوَكَف   ن   َط  س  إَرَب    َوكإيٗل  ب
 

ل    ن   َط  س 

 

 أن تكون اإلعراب
  خرب إن

م   َعَس   8  41 ن َربُّك 
َ
م   يَر   أ  ِإَون   َحَك 

دتُّم   د   ع   َجَهّنمَ  َناوََجَعل   نَا  ع 
إل   ًيا فإرإينَ َك  ل    َحصإ

 

م   َعَس   ن َربُّك 
َ
 أ

م   يَر    َحَك 

 

حمل هلا ال اجلملة اليت 
أن تكون  من اإلعراب

 إبتدائية

ب   1  42 َ  َّّلإيا ٱ نَ َح  س  س 
َ
إَعب   ى  أ إ ب ه  ۦدإ

دإ َمس  ل  ٱ َمإنَ  ٗل َل    إإَل  َرا إ ل َ ٱ جإ
دإ َمس  ل  ٱ  ٱ جإ

َ  ۥَّل  َحو   َناَرك  َب   َّّلإيٱ َصاق  َّل 
إيَه   ا  َءاَي   مإن   ۥلإُن  وَ  ۥإإنّه   تإَنا  لّسمإيع  ٱ ه 

َ ٱ ي  ل     صإ
 

إنه هو السميع 
 البصري

 

اجلملة الىت هلا حمل من 
أن تكون  اإلعراب
 خرب إن

إَعَك  َفَمن َهب  ذ  ٱ قَاَل  63  43 م  مإن   تَب  ه 
ا  َجَهّنمَ  فَإإنّ  م  َجَزا ا  ؤ ك     اف ورٗ ّمو   ءٗ َجَزا
 

فإن جهنم 
 جزاؤكم

 

اجلملة الىت هلا حمل من 
أن تكون  اإلعراب
 خرب إن

وَ  99  44
َ
ْ يََرو   لَم   أ نّ  ا

َ
 َّّلإيٱ َّّلإيٱ لِّلَ ٱ أ

 ٱوَ  تإ َو  لّسَم  ٱ َخلَقَ 
َ  ََعَ   قَادإر   َض ۡرَّل 

ن
َ
م  مإث   ل قَ َي   أ م   وََجَعَل  لَه  َجٗل  لَه 

َ
 ّل  أ

َب  فإيهإ َب َري  
َ
ونَ لّظ  ٱ فَأ ورٗ  إإّل  لإم  ف     اك 

 

 أن اهلل قادر
 

اجلملة الىت هلا حمل من 
أن تكون  اإلعراب
 خرب أن

ْ َوقَال وا  49  45 ءإَذا ا
َ
ّنا أ َظ   ك  َف   امٗ عإ  ًتاَور 

ءإنّا
َ
يدٗ  اقٗ َخل   ع وث ونَ لََمب   أ    اَجدإ

 

 إنا ملبعوثون
 

اجلملة الىت هلا حمل من 
أن تكون  اإلعراب
 خرب إن

إَك َذ   98  46 ا  ل مَجَزا م   ؤ ه  ّنه 
َ
إأ ْ  ب وا  اجلملة الىت هلا حمل من إنا ملبعوثون َكَفر 
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ْ َوَقال وا  تإَنااَي  ٔ َٔبإ  ءإَذا ا
َ
ّنا أ َظ   ك   امٗ عإ

َف   ءإنّا ًتاَور 
َ
يًدا اقٗ َخل   ع وث ونَ لََمب   أ    َجدإ

 

أن تكون  اإلعراب 
 خرب إن
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 الباب الخامس
 خاتمة

 الخالصة : الفصل األول

ى مشكالت البحث السابقة وإجاباهتا يف حبوث بعدها، اعتمادا عل
 فيكون الباحث أن يأيت خالصة البحث كما يلي:

هي كل مجلة تبدأ باسم بدءا أصيال أو هي الىت يكون اجلملة اإلمسية  .8
فيها اإلسم ركنها األول.وقيل أن اجلملة اإلمسية هي األمساء املرفوعة 

أخواهتا وخرب إن وأخواهتا وخرب ال تتكون من املبتدأ واخلرب واسم كان و 
نافية للجنس.وكما هو معروف للباحث أن اجلملة اإلمسية هي اإلسم 

 الىت تبدأ من املبتدأ واخلرب.

املبتدأ ثالثة أقسام صريح، حنو . املبتدأ اسم مرفوع يقع ىف أول اجلملة .2
"الكرمي حمبوب"، وضمري منفصل، حنو "أنت جمتهد"، ومؤول، حنو "وأن 

، اخلرب ثالثة هو اإلسم املرفوع املسند إليه. واخلرب وموا خري لكم"تص
 أقسام مفرد، مجلة، شبه اجلملة.

وهي نزلت مبكة تسمى  111هي صورة تتألف من  إلسراء سورة ا .3
وكانت االحوال يف اللغة العربية عن اجلملة االمسية موجودة أيضا  مكية.

ات املذكورة إعراب يستعمل لتحليل فيسورة االسراء. ويف كل آية من اآلي
 اجلملة االمسية.
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 االقتراحات : الفصل الثاني

بعد أن بني الباحث األبواب السابقة بيانا موسعا، فاقرتح الباحث على 
مجيع طالب قسم تدريس اللغة العربية بكلية الرتبية وشئون التدريس جبامعة 

 عامة أن يفهموا عن عالء الدين اإلسالمية احلكومية خاصة ومجيع القارئني
فهما كامال حىت يستطيعوا ثبوهتا  كتاب األربعني النووية، خصوصا يف  الظروف

 من الكتب العربية والكرآن الكرمي واحلديث الشريف بغري خطإ.
يرجو الباحث من هذه الرسالة أن يكون نظرية لتعليم علم النحو والعلوم  .8

 اليت تتعلق به.

رسالة أن يكون مساعدة لكل مجيع الطالب ويرجو الباحث من هذه ال .2
 واملعلمني الذين يدرسون ويعلمون اللغة العربية لفهمها.

الباحث من كل رؤساء املكتبة يف مكتبة كلية الرتبية وشؤون  يرجوو  .3
التدريس ومكتبة كلية األدب العلوم اإلنسانية ويف املكتبة العامة جلامعة 

سر أن يزيدوا الكتب عن اللغة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكا
العربية يف املكتبة خاصة عن علم النحو، تسهيال للطالب كتابة الرسالة 

 املتعلقة بالنحو.
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بريوت: مؤسسة -دط؛ لبنان: اجلزء األول .األصول يف النحو .ابن السراج،
 .الرسالة، دس

. اجلزء األول: الطبعة األوىل؛ عمان: دار معاين النحوالسامرائي، فاضل صاحل. 
 مـ. 4111-هـ 4141الفكر، 

دمشق: -ورياالطبعة األوىل؛ س .إعراب اجلمل و أشباه اجلمل .شوقي العمري،
 .مـ 4991دار احلارث، 

الطبعة الثامنة  :اجلزء الثاين .جامع الدروس العربية .الغالييىن، مصطفى
 مـ.4991، العصريةوالعشرون؛ بريوت: املكتبة 
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تفسري  . أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي،
هـ 4141ة للنشر والتوزيع،لطبعة الثانية؛ دم: دار طيبا .القرآن العظيم

 .مـ 4999 -

لطبعة األوىل؛ بريوت:شركة دار ا. التسهيل لعلوم التنزيل . أبو، القاسم وأصدقاؤه
 .ه 4141األرقم بن أيب األرقم، 

الطبعة اخلامسة؛ دون املكان: اجلنة البيان  فقه اللغة.الواىف، على عبد الواحد. 
 مـ.4914العرىب، 

أنوار  .ناصر الدين ر بن حممد الشريازي البيضاوي،أبو سعيد عبد اهلل بن عم
الطبعة األوىل؛ بريوت: دار إحياء الرتاث العريب،   .التنزيل وأسرار التأويل

 .هـ 4141

الطبعة الثانية؛ دون املكان: : اجلزء الرابع .من هدى القرآن .حممد تقي املدرسي،
 .مـ4149 -مـ 4111دار القارئ، 

 مـ. 4111. مكاسر : دن، تدريس اللغة العربيةطرق .  جويىن، حممد نفيس

مصر: دار  -الطبعة الثالثة؛ القاهرة: اجلزء األول .النحو الواىف .عباس حاسن،
 .املعارف، دون السنة

دون  عارفدار امل مصر: ؛الطبعة الثالثةاجلزء األول:  .النحو واىف .عباس حسن،
 .السنة
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روح . إمساعيل املوىل أبو الفداء، ،في اخللويتحقي بن مصطفى اإلستانبويل احلن
 هـ.4441بريوت: دار الفكر، دط؛ . البيان

اجلواهر احلسان يف تفسري .  أبو زيد عبد الرمحن بن حممد بن خملوف الثعاليب،
 .هـ 4141الطبعة األوىل؛ بريوت: دار إحياء الرتاث العريب،. القرآن

اجمللدمحسة  .راب القرآن الكرمياجلدول يف إع .حممود بن عبد الرحيم صايف،
 .هـ 4141الطبعة الرابعة؛ بريوت: دار الرشيد، ، : عشر

 .القاهرة:: دون السنةدط؛  .اإلعراب امليسر والنحو . حممد علي أبو العباس،

دون املكان،  الطبعة األوىل؛ مركز األهرام:. النحو األصرن. سليما فياض،
   مـ. 4991

-الطبعة اخلمسة؛ حلب. إعراب اجلمل و أشباه اجلمل .دينفخر ال قباوة،
 .مـ 4919سورية: دار القلم العرىب، 

الطبعة الثانية؛ كويت: . التدريبات اللغوية و القواعد النحوية .أمحد خمتار عمر،
 .مـ 4999مطبوعات جامعة الكويت، 

 ة، دس.ريوت: دار الثقافة اإلسالميبدط؛  .قواعد اللغة العربية .فؤاد نعمة،
 

 


