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ABSTRAK
Penelitian ini termasuk penelitian di bidang sintaksis arab (ilmu nachwu). Metode
penelitian pendekatan yang dipakai adalah pendekatan analisis struktur gramatika
bahasa Arab membahas urutan struktur jumlah ismiyyah yang memiliki fungsi
subjek (mubtada`) dan predikat (khabar). Mubtada` dan khabar merupakan dua
unsur penting yang harus ada pada struktur jumlah ismiyah bahasa Arab. Khabar
sesuai dengan mubtada` dari jenisnya; maskulin (mudzakar) dan feminin
(muannats), jumlah; tunggal (mufrad), dua (mutsanna), dan banyak (jama’),
tankir dan ta’rifnya; definitif (ma’rifah) dan tidak definitif (nakirah), dan
urutannya (tartib) bahwa mubtada` berada diawal kalimat.
Dalam beberapa kasus, bahwa khabar berada di depan mubtada` bisa menjadi
sebuah keharusan (wajib) untuk memberikan kesesuaian makna yang diinginkan
oleh penuturnya (mutakallim). Sedangkan memaksakan posisi mubtada` berada
diawal kalimat mengakibatkan kerancuan makna.
Hasil dari penelitian ini, bahwa khabar wajib mendahului mubtada`; 1) apabila
pada mubtada` terdapat kata ganti (dlamir) yang kembali kepada khabar atau
bagian dari pada khabar, 2) struktur jumlah ismiyyah tidak bisa dipahami
maknanya dengan benar kecuali dengan mendahulukan khabar dari mubtada`, 3)
apabila mubtada` bersambung partikel fa` jaza` setelah kata immâ, 4) apabila
khabar termasuk kata yang wajib berada diawal kalimat.
Kata kunci: jumlah ismiyyah, mubtada, khabar, tartib.
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املقدمت
ئن اللظاًا التي جحذر في بحث الجملت الاظمُت
مً حُث الترجِب واإلاؼابلت بين الػىصشًٍ
اإلاهمين .كذ ًيىن الخبر ملذم غلى اإلابخذاء،
واإلابخذاء مزهش والخبر مإهث والػىغ رلً،
واإلابخذاء مفشد والخبر مثنى أو حمؼَ .زٍ اللظُت
ًجػل ػالب الىحى حاةشا بػذم الخىاظب بين
اللاغذة الػامت اإلاشهىسة مثلما رهشَا الىحاة.
وكبُل البحث في َزٍ اللظاًا ًشٍذ الباحث أن
ٌششح الجملت الػشبُت وأهىاغها ومذ ٌػلم بها
ششحا وافُا.
أ .الجملت في العسبيت
حػني ولمت "حملت" في اللغت الػشبُت هي
الخجمؼ في ملابل الخفشق .ومً َىا أػللىا ولمت
حملت غلى حماغاث ول ش يء ،وكالىا( :أخز الش يء
حملت) ،و (باغه حملت) أي مخجمػا ال
مخفشكا"(مىصىس .)5 :9009:
وَشير غذد مً الذاسظين ئلى أنهم لم
ٌعخػملىا مصؼلح الجملت أو الجمل في اللظاًا
الىحىٍت كبل محمذ بً ًضٍذ اإلابرد (ث )ٌ 985
حين اظخػمل َزًً مصؼلحين لإلشاسة ئلى:
الفػل وفاغله ،أو اإلابخذاء وخبرٍ .ومً رلً كىله:
"ألافػاٌ مؼ فاغلحها حمل" ،وكىله" :ومثل َزا مً
الجمل كىلً( :مشسث بشحل أبىٍ مىؼلم) ،ولى
وطػذ في مىطؼ (سحل) مػشفت لياهذ الجملت في
مىطؼ حاٌ فػلى َزا ججشي الجمل".
فهم ٌعخػلىا اللفظخين في مجاٌ جلشٍش
الحلُلت الىحىٍت اللاةلت  :ئن الجمل بػذ
الىىشاث صفاث ،وبػذ اإلاػاسف أحىاٌ .وكذ
اخخلف الىحاة في حػشٍف الجملت ،ورلً اهؼالكا
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مً اخخالفهم في حىد الفشق بُجها وبين
الىالم(مىصىس .)00 :9009:
وكاٌ الضمخششي في اإلافصل :الىالم َى
اإلاشهب مً ولمخين اظىذث احذاَما ئلى ألاخشي،
ورلً ال ًخأحى ئال في اظمين هلىلً( :صٍذ أخىن)،
و (بشش صاحبً) ،أو فػل واظم هحى كىلً:
(طشب صٍذ) و (اهؼلم بىش) وَعمى الجملت.
الا أن الزي غلُه حمهىس الىحاة أن
الىالم والجملت مخخلفان ،فان الششغ الىالم
الافادة ،وال ٌشترغ في الجملت أن جيىن مفُذة.
وئهما ٌشترغ فحها اظىادٍ ظىاء أفاد أو لم جفذ
فهي أغم مً الىالم ئر ول هالم مفُذ ولِغ ول
حملت مفُذة(مىصىس.)09 :9009:
ئرن ،ال بذ مً ليل حملخين مً سهىين:
أولهما ًيىن محؽ ئخباسً ،خحىٌ غىذ العيىث
غلُه ئلى معير حعاؤٌ ،وجيىن ؤلاحابت غلُه مخمثلت
في الشهً الثاوي .وهظش الىحاة ئلي جلعُم الجملت
هحىٍا بحعب ما بخذب به مً أظماء ومً أفػاٌ،
حُث الغخذاد بالحشوف في جىىَؼ الجملت .وَم في
رلً ًلعمىنها –غلى اجفاق مجهم -ئلى كعمين:
اظمُت و فػلُت (بشواث .)30 :9007 :
وطؼ جمام حعان( )350 – 305جلعُما
مغاًشا للجملت الػشبُت حُث كعمها ئلى خمعت
أكعام وطؼ فحها الجملت الششػُت:
 .3الجملت الاظمُت
 .9الجملت الفػلُت
 .0الجملت الىصفُت
 .4الجملت الششػُت
 .5الجملت الاوشاةُت
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ب .الجملت الاسميت
الجملت الاظمُت اإلايىهت مً مبخذأ وخبر
وصفت للخبرً ،يىن اإلابخذأ و الخبر فحها غمذة،
بُجهما الصفت فظلت(مىصىس .)53 :9009:وهي
حملت حػؼي مفهىما جاما ملصىدا لذي اإلاخحذر
ًشٍذ أن ًىصله ئلي اإلاعخمؼ مخبر أو معخخبرا،
صذوسَا اظم ًيىن محىس الىالم ،وغلُىا أن
هفترض فُه اإلاػلىمُت لذي ػشفي الحذًث ،حُث
ًبخذأ بما َى اإلاػلىم لذي الؼشفين لُبنى غلُه ما
َى مجهىٌ ًشاد ؤلاخباس به أو الاظخخباس غىه(
بشواث.)93: 9007:
كىلىا:
اإلاإمً صادق
فاهً جللي غلى معامؼ غيرن مػنى جاما
جخبرٍ به ،وهي غباسة غً ولمخين جممذ زاهُتهما
الاولى وأغؼى ئخباسا غجها .الاولى مجهما مػلىم
مفهىمها غىذ اإلاعخمؼ لخيىن محىس ؤلاخباس ،وهي
اإلاإمً ،وألاخشي مفهىم مجهما مجهىٌ ،وهي محؽ
ؤلاخباس ،فخممذ مػنى الجملت الاظمُت "صادق".
وحعمى بالجملت الاظمُت النها جبخذب
باظم ًيىن محىس الاخباس أو الاظخخباس فحها.
وبالػباسة ألاخشي ئن الجملت الاظمُت جخفشع ئلى
زالزت أهىاع ػبلا للغشص الذاللي مجها:ئما أن جيىن
ئخباسا ،وئما أن جيىن اظخخباسا ،أو جيىن ئوشاء(
بشواث ص.)99: 9007 :
ٌػشف ابً َشام( ) 9000الجملت الاظمُت
بأنها " التي صذسَا اظم ،هضٍذ كاةم ،وَحهاث
الػلُم .والجملت الفػلُت":هي التي صذسَا فػل
هلام صٍذ و طشب اللص.

 .1الجملت الاسميت الاخبازٍت
ًشاد بها هلل خبر مً اإلاخحذر ئلى
اإلاعخمؼ ،وٍىحذ بها محيىم غلُه و محيىم به،
ومحيىم غلُه مػلىم لذي ػشفي الحذًث:
اإلاخحذر واإلاعخمؼ ،لزا ًبخذب به ألهه اإلاػلىم
واإلاحيىم غلُه.
وأما اإلاحيىم به فمػلىم لذي اإلاخحذر
مجهىٌ مً اإلاعخمؼ لزا فاهه ًدثنى به وَى ٌػؼي
اإلاػنى في اإلاحيىم غلُه وَعخىغبه أو ًخظمىه وَى
اإلاػنى الزي جيشأ مً أحله الجملت الاخباسٍت.
ومثاٌ الجملت الاظمُت الاخباسٍت:
( )3الطالب مجتهد
الؼالب  :مبخذأ مشفىع بالظمت الهه اظم اإلافشد
مجتهذ  :خبر اإلابخذأ مشفىع بالظمت الهه اظم
اإلافشد
( )9هرا مؤمن بحق وطىه
َزا  :اظم الاشاسة مبني غلى العيىن في محل
سفؼ مبخذأ
مإمً  :خبر اإلابخذأ مشفىع بالظمت الهه اظم
اإلافشد
ب  :حشف الجش مبني غلى الىعشة
حم  :اظم مجشوس بالباء وغالمت حشٍ هعشة الهه
اظم اإلافشد وَى مظاف
وػً  :مظاف ئلُه مجشوس بالىعشة وَى مظاف
ٌ  :اظم الظمير مبني غلي الىعشة في محل
الجش مظاف ئلُه.
مً َزٍ ألامثلت العابلت،وحذ اإلابخذأ في
أوٌ الجملت الاظمُت ملذم غلى خبرٍ .ولمت
(الؼالب)َ( ،زا) جيىن مبخذأ ،وأما (مجتهذ) و
(مإمً) جيىن خبر اإلابخذأ.
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وئرا جأملىا أن اليلمت (ما) ،و (مً) ،و
 .2الجملت الاسميت الاستخبازٍت
ًشاد بها ػلب الاخباس ،حُث ًؼلب اإلاخحذر (هم) جيىن مبخذأ و ولمت (اظمً) ،و (أجاها) ،و
بالجملت الاظخخباسٍت ئخباسا مً اإلاعخمؼً .خمثل (مالً) جيىن خبر اإلابخذأ .وللجملت الاظخخباسٍت
فغ أحذ ػشفي الجملت وال بذ أهه مػلىم لذًه ،حىاب ًيىن ئخباسا ،أي حملت ئخباسٍا.
مجهىٌ لذي اإلاخحذر .أما الؼشف آلاخش فهى الزي
ًبخذب به الجملت الاظخخباسٍت لخذٌ به غلى ماهي  .3الجملت الاسميت الاوشائيت
ة الاظخخباسٍت وهىغه وَزٍ مً الجملت جلً الجملت ًشاد بها ئوشاء غً مػنى وامً في
الىفغ حاص باإلاخحذر دون ئخباس غً ش يء ما،
الاظخفهامُت.
ودون اظخخباس غً ش يء ما .ومثاٌ الجملت
مثاٌ غلى رلً:
الاظمُت الاوشاةُت حمت الخعجب في جشاهبها
( )0ما اظمً؟
الاوشاةُت التي جبخذب باظم.
ما  :اظم اظخفهام مبني غلى العيىن في محل مثاٌ :ما أحمل الشبُؼ !
سفؼ مبخذأ
ما  :حشف الخعجب مبني غلى العيىن في محل
اظم  :خبر اإلابخذأ مشفىع بالظمت وَى مظاف
سفؼ مبخذأ
ن  :طمير مخصل مبني في محل حش مظاف أحمل  :خبر اإلابخذأ في محل سفؼ وَى مظاف
ئلُه
الشبُؼ  :مظاف ئلُه مجشوس بالىعشة
( )4مً أجاها؟
( )7هلل دسٍ فاسظا !
مً  :اظم ششغ مبني غلى العيىن في محل ٌ  :حشف الجش مبني غلى العيىن
سفؼ مبخذأ
هللا  :لفظ الجاللت مجشوس بالىعشة في محل
أجا  :فػل اإلااض ي مبني غلى الفخحت وفاغله
سفؼ خبر اإلابخذأ اإلالذم
طمير معدخير جلذًشٍ َى .والحملت دس  :مبخذأ مشفىع بالظمت وَى مظاف
الفػلُت في محل سفؼ خبر مبخذأ
ٌ  :مظاف ئلُه في محل الجش مجشوس
ها  :طمير مخصل في محل هصب مػىٌ به
فاسظا  :حاٌ مىصىب بالفخحت
هم مالً؟
هم  :حشف الاظخفهام مبني غلى الىعشة في
محل الشفؼ مبخذأ
ماٌ  :خبر مبخذأ مشفىع بالظمت ألن اظم اإلافشد
وَى مظاف
ن  :طمير مخصل مبني غلى الفخحت في محل
حش مظاف ئلُه
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مً َىا ،وػشف أن الجملت الاظمُت –غامت -سهىان
أظاظان َما :اإلابخذأ والخبر.
ولخلحظ الجمل العابلت لخحذد هال مً اإلابخذأ
والخبر في ول مجها:

الجملت

اإلابخذأ

الخبر

.3

اإلاإمً صادق

اإلاإمً

صادق

.9

الؼالب مجتهذ

الؼالب

مجتهذ

.0

َزا مإمً بحم وػىه

َزا

مإمً

.4

الزي ًحافظ غلى حم حاسٍ الزي
مإمً

مإمً

.5

ما اظمً؟

ما

اظمً

.6

مً أجاها؟

مً

أجاها

.7

هم مالً؟

هم

مالً

.8

مً الزي أحاب غلى العإاٌ؟

الزي

مً

.9

أي شخص خشج؟

أي

خشج

.30

أي غمل كمذ به ؟

أي

كمذ

.33

ما أحمل الشبُؼ !

ما

أحمل

.39

هلل دسٍ فاسظا !

دس

هلل

فاإلابخذأ اظم جبذأ الجملت الاظمُت لُبنى ج .زكىا الجملت الاسميت
غلُه الخبر فهما مػا ميىهان للجملت الاظمُت فيل رهشها أن الجملت الاظمُت لها سوان أظاظانَ ،ما:
اظم ابخذأث به لخخبر غىه ولم حػمل فُه غامال اإلابخذاء و الخبر.
لفظُا فهى سفؼ باالبخذاء .واإلابخذأ ان ًيىن اظما
 .1املبتدأ
وصالحا أن جصذس الجملت ،ومػشفا ،وججشد مً
ًزهش ظِبىٍه اإلابخذأ أهه ول اظم ابخذب
الػىامل اللفظُت ،ومفهىم بما ظبم أو الاخباس
لُبنى غلُه الىالم ،واإلابخذأ واإلابني غلُه سفؼ،
غىه ،ومػلىمُت .وَزٍ هي ششوغ للمبخذأ غىذ
فاالبخذأ ال ًيىن ئال بمبني غلُه فاإلابخذأ ألاوٌ
الىحاة (بشواث .)69 – 99 :9007 :
واإلابني بػذٍ غلُه فهى معىذ ومعىذ ئلُه
(الغالًُني.)396-9 :9000:
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د .تستيب املبتداء على الخبر
الجملت الاظمُت هي ما جلذم فحها الػىصش
ألاظمي ،وٍخيىن جشهُبها ألاظاس ي مً حضأًً َما:
اإلابخذأ  +الخبر ،أو اإلاعىذ ئلُه  +اإلاعىذ .فالػالكت
بين غىصشي الجملت ألاظمُت هي غالكت ؤلاظىاد،
فاإلابخذأ مىطىع  ،والخبر حذًث غً َزا
اإلاىطىع ،واإلابخذأ محيىم غلُه والخبر محيىم به.
مثل :خالذ هشٍم (مبخذأ  +خبر)
ومً طمً اإلابخذأ ملذم وحىبا :ئرا وان
اإلابخذاء له الصذاسة ،أو محصىسا في الخبر ،أو أن
ًخاف الخباط اإلابخذأ بالخبر ،أو اإلابخذأ طمير
اإلاخيلم أو اإلاخاب مخشا غىه بالزي وفشوغه ،أو
اإلابخذاء مفصىال مً الخبر بظمير الفصل ،أو
الخبر مخػذد ،أو غىذ خشُت الخباط اإلابخذأ
بالخأهُذ(غبذ الػضٍض.)55-59 :9000 :
ئرا وان اإلابخذأ محصىسا في الخبر ،أو أن
ًخاف الخباط اإلابخذأ بالخبر ،أو اإلابخذأ طمير
اإلاخيلم أو اإلاخاب مخشا غىه بالزي وفشوغه ،أو
اإلابخذاء مفصىال مً الخبر بظمير الفصل ،أو
الخبر مخػذد ،أو غىذ خشُت الخباط اإلابخذأ
بالخأهُذ ًجب في َزٍ الحاالث أن ًيىن اإلابخذأ
ملذما غلى الخبر.
وئرا وان اإلابخذاء له الصذاسة .في َزٍ الحالت
أن ًخلذم اإلابخذأ وحىبا .ظىاء وان واحب
الصذاسة بىفعه ،أو باجصاله بما ججب له
الصذاسة.
مثاٌ:
معافش؟
مً
مبخذأ خبر
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 .2الخبر
رهشها أن الجملت الاظمُت ئهما جيشأ مً
أحل هلل مػنى الخبر وئبالغه ،وال فاةذة في رهش
اظم ٌػشفه اإلاخاػب ئرا لم ًخبر غىه بشيئ
والخبر َى الؼشف اإلاجهىٌ لذي اإلاخللى وَى محؽ
الاخباس .لزا هجذ أهه ئرا وان مػلىما لذي
اإلاعخمؼ فان ججاوبه للمخحذر ظُيىن مػذوما
ووان جفاغله بمػنى غلمه به(بشواث .)60 :9007 :
فالخبر َى اإلاػنى الزي جخم به الفاةذة مً
الحذًث باإلابخذأ وَى مػنى اإلاشاد الاخباس به غىه.
ولزا فان الخصذًم والخىزًب للمػنى ًلػان في
مػنى الخبر .وغلُىا أن هلشس أن الخبر ًجب أن
ًفُذ مػنى مجهىال مفُذا لذي اإلاخللى وئال فال
ًصح ئوشاء الجملت الاظمُت.
من جاهب املطابقت بين العىصسٍنً ،شي
الىحىٍُىن أن ألاصل في الجملت ؤلاظمُت جلذًم
اإلابخذاء وجأخير الخبر .ورلً حتى ًدعنى حػلل
اإلاحيىم غلُه وجحصعل صىسجه في الزًَ كبل
الحىم ،بُذ أهه كذججذ بػع ألاظباب التي ججػل
جحلُم اللىاغذ ألاظاس ي لذي الجملت الاظمُت
مخخلف .وَزٍ الاخخالفاث مً اللاغذة ٌػخبرَا
الباحث مً اللظاًا التي ًبحثها الباحث.
مثاٌ:
( )8مح َّمذ سظىٌ
هجذ في اإلاثاٌ أن اإلابخذاء ولمت "محمذ" و
الخبر ولمت "سظىٌ" .محمذ ًلؼ في أوٌ الجملت
كبل سظىٌ ،.الن ولمت سظىٌ محيىم فُه.
ومً زم ًشي حمهىس الىحاة أن الػالكت بين
اإلابخذاء والخبر مً حُث الترجِب ووحىب جلذم
اإلابخذاء غلى الخبر.
وظيخيلم َىا بمىاطؼ ول مجها:
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مً  :اظم الاظخفهام مبني غلي العيىن في
ه .قضيت الترتيب في الجملت الاسميت
محل سفؼ مبخذأ.
واهما حعخػمل ولمت "كظُت" بذال مً
مصؼالح غذم اإلاؼابلت بين الىاكؼ واللاغذة التي معافش :خبر اإلابخذأ مشفىع الظمت الهه اظم
اإلافشد.
وطػها الىحاة أن اإلابخذأ ملذم غلى الخبر .وهجذ
الصىس الجذًذة أن الخبر ملذم غلى اإلابخذأ بل
فان "مً" كذ وغذ مبخذأ ،النها اظم الاظخفهام
غلى حىم وحىب.
إذا كان املبتدأ محصىزا ،واإلاحصىس أن لزلً ًجب جلذمها غلى الخبر.
ًيىن زاهُا ،فارا ًشٍذ مخيلم أن ًحصش مبخذأ
فُيىن مإخشا بػذ الخبر ،لئال ًلخبغ اإلاحصىس
مثاٌ:
إلاحمذ هاجح
باإلاحصىس غلُه.
مثاٌ:
مبخذأ خبر
ئسطاء
ما لىا ئال ئسطاء هللا لىا
خبر

مبخذأ

ما  :أداة الىفي مبني غلى العيىن
ٌ  :حشف الجش
ها  :طمير مخيلم مجشوس بلالم والجش واإلاجشوس
في محل الشفؼ خبر ملذم
ئال  :أداة الاظخثىاء
ئسطاء  :مبخذاء مإخش مشفىع بالظمت وَى مظاف
هللا  :مظاف ئلُه
هجذ أن اإلابخذأ محصىسا ورلً ال جحصل
الحصش ئال حاء بػذ الخبر .وهجذ أن اإلابخذأ مخأخش
بػذ الخبر .وهجذ في الجملت الخلذًم واجأخير لغاًت
اإلاػنى.
أن ٌشمل املبتدأ على الضمير ٌعىد على
الخبر أو جزء مىه .حُيئز ًجب أن ًخلذم الخبر
حتى ال ٌػىد الظمير غلى مخأخش اللفظ والشجبت
وٍخلذم الخبر ًيىن الظمير اإلاشخمل غلُه اإلابخذأ

ٌ  :حشف الابخذاء مبني غلى الفخحت
محمذ  :مبخذأ مشفىع بالظمت الهه اظم اإلافشد
هاجح  :خبر اإلابخذأ مشفىع بالظمت الهه اظم
اإلافشد
فان "محمذ" كذ وكؼ مبخذأ ،وكذ اجصل بأدة لها
حم الخصذس وهي الم الابخذاء ولزلً ًجب جلذًم
اإلابخذأ وجأخير الخبر.
.3
.9
.0
.4
.5
.6
.7
.8

وما ًجب له الصذاسة زماهُت ،وهي:
(ما) الخعجبُت.
(مً) الاظخفهام
(مً) الششػُت.
(هم) الخبرًت.
طمير الشأن.
اإلالترن بالم الابخذاء.
اإلاىصىٌ الزي في خبرٍ الفاء
اإلاظاف ئلى ما له الصذاسة
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أن ًقترن املبتدأ بفاء الجزاء بعد (أما) .غاةذا غلى مخأخش في الشجبت مخلذم في اللفظ وَزا
حُيئز ًجب أن ًفصل بين (أما) وفاء الجضاء .حاةض.
مثاٌ :في الذاس صاحبها
فُيىن الفاصل الخبر ،حُث جأخش اإلابخذأ بػذ فاء
صاحبها
في الذا
الجضاء .مثاٌ:
أما في اإلاسجذ سحاٌ ٌػشفىن ػشٍم الحم
مبخذأ
حُث شبه الجملت (في اإلاسجذ) في محل سفؼ ،خبر خبر
ملذم للمبخذأ اإلاإخش (سحاٌ).
في  :حشف الجش مبني
أن ًكىن الخبر واجب الصدازة في الذاس  :مجشوس بفي ،والجش و اإلاجشوس في محل
الشفؼ خبر اإلابخذأ اإلالذم
الجملت .هأن ًيىن اظم الاظخفهام في محل سفؼ
صاحب :مبخذأ مشفىع بالظمت وَى مظاف
خبر اإلابخذأ .مثاٌ:
َا  :طمير مخصل في محل الجش مظاف ئلُه
أًً أخىن؟
حُث مً (أًً) اظم الاظخفهام مبني في
وفي َزٍ الجملت الاظمُت هجذ اإلابخذأ
محل هصب غلى الظشفُت ،وشبه الجملت في محل
سفؼ خبر ملذم .وَى واحب الخلذًم ألن مػنى (صاحب) في آخش الجملت مؼ أهه ملذم الجملت
كاغذة ،أطُف ئلُه طمير الغاةبت (َا) ،وَى ٌػىد
الاظخفهام ال ًفهم ئال مً خالله.
غلى حضء مً الظمير (الذاس) فىحب جأخش اإلابخذأ.
أن ًكىن املبتدأ مصدز املؤول من (أن)
املفتىحت الهمزة املشددة الىىن ومعمىلها .مثاٌ:
غىذي أهً فاطل
حُث ًخلذم الخبر غلى اإلابخذأ حتى ال
جلخبغ ب ّ
(ئن) اإلاىعىسة الهمضة التي ًيىن لها
الصذاسة في الجملت ،هما ًيىن لها مىطؼ الابخذاء.
وفي اإلاثاٌ حُث اإلاصذس اإلاإٌ (أهً فاطل) في
محل سفؼ ،مبخذأ ،والخبر غلى هىع الجش اإلاجشوس
(غىذي).

وأن ًكىن الخبر دالا على ما ًفهم
بالتقدًم ،وال ٌػؼى داللخه اإلالصىدة بالخأخير
ورلً في ألامثاٌ العاةشة والحىم العاةذة .مثاٌ
في ول واد بىى ظػذ
حُث ال ًفهم اإلاثل ئال مً خالٌ َزا
الترجِب اللفظي ألهه كذ شاع به .وفُه شبه
الجملت (في ول) في محل سفؼ خبر ملذم واإلابخذأ
اإلاإخش (بىى).

وأن ًىقع تأخير الخبر في لبس معىىي،
الاختتام
وخالصت البحث أن كاغذة الترجِب قي حُث ًفهم غذم اجمام الجملت .مثاٌ :في اللاغت
الجملت الاظمُت أن اإلابخذأ ملذم غلى الخبر ،وهي ػلبت .ئر لى جأخش لخىَم هلصان الجملت ،حبث
حملت حػؼي مفهىما جاما ملصىدا لذي اإلاخحذر ًخىَم أن شبه الجملت وػذ للمبخذأ.
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حماٌ الذًً غبذ هللا ابً َشام ،أوضح اإلاعالً
ئلى ألفُت ابً مالً (بيروث لبىان  :داس
الفىش)9000 ،
حعين الشُخ مىصىس ،الجملت الػشبُت :ميىهاتها،
أهىاغها ،جحلُلها (اللاَشة  :مىخبت الادب،
)9009
غامل بذٌؼ ٌػلىب ،اإلاعجم اإلافصل في شىاَذ
اللغت الػشبُت (بيروث  :داس الىخب
الػلمُت)3996 ،
غباط حعان ،الىحى الىافي (اللاَشة  :داس
اإلاػاسف ،دون العىت)
غبذ الشحُم ،دسوط اللغت الػشبُت لغير الىاػلين
بها (اإلاذًىت اإلاىىسة  :الجامػت الاظالمُت ،
)3499

ًشٍذ أن ًىصله ئلي اإلاعخمؼ مخبر أو معخخبرا،
صذوسَا اظم ًيىن محىس الىالم ،وغلُىا أن
هفترض فُه اإلاػلىمُت لذي ػشفي الحذًث ،حُث
ًبخذأ بما َى اإلاػلىم لذي الؼشفين لُبنى غلُه ما
َى مجهىٌ ًشاد ؤلاخباس به أو الاظخخباس غىه.
وٍخخلف جشجِب الجملت الاظمُت ئرا وان
اإلابخذأ محصىسا ،و أن ٌشمل اإلابخذأ غلى الظمير
ٌػىد غلى الخبر أو حضء مىه ،وأن ًيىن الخبر دالا
غلى ما ًفهم بالخلذًم ،وأن ًىكؼ جأخير الخبر في
لبغ مػىىي ،أن ًلترن اإلابخذأ بفاء الجضاء بػذ
(أما) ،أن ًيىن الخبر واحب الصذاسة في الجملت،
أن ًيىن اإلابخذأ مصذس اإلاإوٌ مً (أن) اإلافخىحت
الهمضة اإلاشذدة الىىن ومػمىلها فالخبر ملذم غلى
اإلابخذأ.

املساجع
محمذ ابشاَُم غبادة ،الجملت الػشبُت :ميىهاتها ابشاَُم ابشاَُم بشواث ،الىحى الػشبي (اللاَشة :
وأهىاغها وجحلُلها (اللاَشة  :مىخبت ألادب
داس اليشش للجامػاث )9007 ،
)9000 ،
ابً اللؼاع الصللي ،أبيُت ألاظماء وألافػاٌ
محمذ حعً غبذ الػضٍض ،الشبؽ بين الجمل في
واإلاصادس (اللاَشة  :داس الىخب اإلاصشٍت ،
اللغت الػشبُت اإلاػاصشة( ،اللاَشة  :داس
)3999
الفىش الػشبي )9000 ،
أحمذ غبذ الغني غبذ الػظُم ،اإلاصؼلحاث
محمذ ظػُذ اظبر و بالٌ حىُذي ،الشامل معجم
الىحى :دساظت هلذًت جحلُلُت (اللاَشة :
في غلىم اللغت الػشبُت ومصؼلحاتها
داس الثلافت)3990 ،
(بيروث  :داس الػىدة)3999 ، ،
بهاء الذًً ابً غلُل،ششح ابً غلُل غلى ألفُت
مخخاس أحمذ غمش ،الىحى ألاظاس ي (وىٍذ  :راث
ابً مالً (بيروث لبىان  :داس الفىش،
العالظل)3994 ،
)9000
مصؼفى الغالًُني ،حامؼ الذسوط الػشبُت جمام حعان ،الخالصت الىحىٍت (دون اإلايان :
(بيروث  :اإلاىخبت الػصشٍت)9000 ،
غالم الىخب ،دون العىت)
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