
 المبتدأ والخبر

يحتاج إلى اإلخبار عشو بؽصٍف أو السخفؽع الحي يبجأ بو الكالم و سػ الىؽ ا  :المبتدأ
 غيخه 

سبتجأ  جسمة لكمسة أو الجسمة التي يتػ بو معشى السبتجأ، وتكؽن مع الىؽ ا الخبر:
َساَواِت  }) جسمة  اسسية( ، مثل  مفيجة تدسى { و )هللا ربشا( و َواألْرضِ هلُل ُنؽُر الدَّ
 قاعاُتيا واسعٌة. والسجرسةُ  )دمحم نبيشا(

ال نكخة، ألنَّ الشكخَة مجيؽلٌة غالبا، والحكُػ عمى  األصُل في السبتجأ أن يكؽن معخفة
السجيؽِل ال يفيج؛ ويجؽز أن يكؽن نكخًة إذا كان عاما كقؽلغ )ما رجٌل في الجار( أو 

وٌ  خاصا كقؽلغ: } { فالسبتجأ فييسا عاٌم لؽقؽعو نكخة في سياق الشفي مََّع ّللاَِّ  َأِإلََٰ
{ وقؽلِو عميو الرالُة َوَلَعْبٌج مُّْؤِمٌؼ َخْيٌخ مِّؼ مُّْذِخكٍ  واالستفيام. والثاني كقؽلو تعالى: }

والدالُم: )خسُذ صمؽاٍت كتبُيؼَّ هللا في اليؽِم والميمِة( فالسبتجأ فييسا خاٌص، لكؽنو 
 في اآلية، ومزافًا في الحجيث. مؽصفاً 

 سمًا وهو على ثالثة أنواع:امبتدأ: المبتدأ ال يقع نواع الأ

 هللا نؽر، دمحم نبيشااالسػ الرخيح نحؽ:  -1
السرجر السؤول نحؽ قؽلو تعالى: ))َوَأن َتُرؽُمؽْا َخْيٌخ لَُّكْػ(( فالسرجر السؤول  -2

 (صياُمكػ خيٌخ لكػ)في محل رفع مبتجأ وتقجيخه: 
 صادٌق  أنتالزسيخ نحؽ:  -3

 أنواع الخبر: للخبر ثالثة أنواع:

 الخبخ السفخد وىؽ االسػ السفخد السخفؽع نحؽ قؽل أبي تسام: -1
 فححاِر مؼ أسج العخيؼ ححارِ               عوار  والديؽُف  أبلج  الحقُّ 

 فـ)أبمج( و)عؽاٍر( خبخان لـ)الحق( و)الديؽف(
أي مؼ فعل وفاعل أو  –جسمة كاممة الخبخ الجسمة وىؽ الحي يتكؽن مؼ  -2

 وىي عمى نؽعيؼ: –مبتجأ وخبخ 



((  - أ الجسمة االسسية: نحؽ قؽلو تعالى: ))الدَُّجاَجُة َكَأنََّيا َكْؽَكٌب ُدرِّيٌّ
 فالدجاجة مبتجأ والجسمة االسسية )كأنيا كؽكب( خبخ في محل رفع 

ُخ الشفؽس( فجسمة )يطي  - ب خ الجسمة الفعمية: نحؽ : )الرؽم ُيَطيِّ
 الشفؽس( جسمة فعمية في محل رفع خبخ لمسبتجأ )الرؽم(

 الخبخ شبو الجسمة وىؽ عمى نؽعيؼ: -3
اْلِسْرَباُح  الجار والسجخور: نحؽ قؽلو تعالى: ))َمَثُل ُنؽِرِه َكِسْذَكاٍة ِفيَيا ِمْرَباحٌ 

ِفي ُزَجاَجٍة (( فإنَّ األخبار ىي )كسذكاة( و)فييا( و)في زجاجة( وتعخب شبو 
 محل رفع خبخ جسمة في 

 العخف وىؽ نؽعان:   - أ
 ظخف مكان نحؽ قؽل طارق بؼ زياد: )البحُخ وراَءكػ والعجوُّ أمامكػ( -1

 و ) الجشُة تحت أقجام األميات(
 و )الدفخ غجًا( ظخف زمان نحؽ: )القتاُل يؽَم الجسعِة( -2
 مالحعات:

 أواًل: ال يجؽز االبتجاء بالشكخة إالَّ في حاالٍت 

)في  جسمة والسبتجأ نكخة نحؽ قؽلو تعالى: ))ِفيَيا ِمْرَباٌح((إذا كان الخبخ شبو  -1
 الجار رجٌل(

 إذا اعتسج عمى نفي نحؽ: ما متحجٌث عشَجكَ  -2
 إذا اعتسج عمى استفيام نحؽ: أ رجٌل في الجار؟ -3

 ثانيًا: قج يتقجم الخبخ عمى السبتجأ في حاالت:

 ِفيَيا ِمْرَباٌح((إذا كان الخبخ شبو جسمة والسبتجأ نكخة نحؽ قؽلو تعالى: )) -1
 إذا اعتسج عمى نفي نحؽ: ما ناجٌح زيجٌ  -2
 ناجٌح زيٌج؟إذا اعتسج عمى استفيام نحؽ: أ -3

ثالثًا: قج يححف السبتجأ مؼ الكالم إذا دلَّ عميو دليل نحؽ قؽلو تعالى: ))نُّؽٌر َعَمى 
في  ُنؽٍر(( فـ)نؽر( األولى خبخ لسبتجأ مححوف تقجيخه: )ىؽ نؽر( أو )هللا نؽر( ويححف



مثل قؽلشا: أيؼ زيج؟ فيقال: في الباب، أو عشجك، أو نائػ فيحه كميا أخبار عؼ زيج 
 والتقجيخ زيج في الباب، أو زيج عشجك، أو زيج نائػ.

وقج يححف الخبخ في أحيان أخخى فإن قيل: مؼ بالباب؟ أجيب: خالج فخالج مبتجأ 
 وخبخه مححوف تقجيخه )بالباب(

يقع ظاىخًا، أو مزسخًا، أو مرجرًا مؤواًل ويكؽن مخفؽعًا  الخالصة: السبتجأ اسػ معخفة
أو في والخبخ اسػ مفخد، أو جسمة، أو شبو جسمة ويكؽن مخفؽعًا  ويدشج إليو الخبخ

 محل رفع.
 


