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، أتمنى لكم التوفيق والنجاح. وأن ورحمة هللا تعالى، أبنائي الطلبةالسالم عليكم        

 يحفظكم هللا تعالى من كل سوء ومكروه.

الخاص بوحدة النحو الخاصة بالفصل  أما بعد، ففي هذا امللف جزء من املقرر 

  تعالى.  وسألحقه بباقي املقرر في األيام املقبلة إن شاء هللا، الثاني

 

 

 

 قبالتوفي                                                                                   
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 الرابط والخبر املفرد: .2

 ول ابن مالك رحمه هللا تعالى في ألفيته:يق    

 
 
ف
ُ
 وامل

 
 َوإن

ٌ
ارِغ

َ
تـِكن   ـَرُد الَجاِمـُد ف ِميـٍر ُمس 

َ
و ض

ُ
ـَو ذ ه 

َ
ـقَّ ف

َ
ت

 
 ُيش

ال                          
َ
 ت

ُ
ث  َحي 

ً
ـقا

َ
ل
 
ُه ُمط

 
ن
َ
ـِرز ب 

َ
ـال         َوأ ـُه ُمَحصَّ

َ
ـاُه ل

َ
ن ـَس َمع  ي 

َ
 َما ل

 

 –ثاني من أنواع الخبر؛ وهو الخبر املفرد. واملراد به ما ليس بجملة وال شبه جملةالنوع ال ،يمثل البيتين

، أو ما هو بمنـزلة الكلمة الواحدة نحو: (مذمومٌ  الكذُب )، وإنما يكون كلمة واحدة مثل: -كما تقدم

 عشَر )
َ
 و)ثالثة عشر( مبني على فتح الجزأين في محل رفع خبر. ،. فـ )أنتم( مبتدأ(أنتم ثالثة

 :نوعان املفردالخبر و

الذي ال ُيشعر بمعنى الفعل، أو يشعر به لكن ال يوافقه في املادة، : وهو دــــــــالجام -1

ما لم يؤخذ هو  آخر؛ تعبير ب أو  .سميةال افقه في املادة لكن غلبت عليه أو يو 

 .من غيره

خبر  (أسد)ـف (،)هذا أسٌد و (،خالد أخوَك ) ليس متحمال للضمير، نحو: ،الخبر املفرد الجامدو  

يكون  ،الرجل الشجاع، فإن الجامد حينئذ (األسدـ)غير متحمل للضمير ألنه جامد، أما إذا أريد ب

شجاع، وهو وصف هو  على تأويل،، (زيد أسٌد )أو  (هذا أسٌد ) :متحمال للضمير، ألن قولك

 .متضمن للضمير

من  أخذما أو  لجاري مجرى الفعل.فهو متحمل للضمير، واملراد باملشتق هنا، ا :قــــوأما املشت -2

 .غيره

من الضمير، إال إذا تضمن معنى املشتق فإنه يتحمل  فإن كان الخبر جامدا فإنه يكون فارغا

 نحو: )
ً
 أي: تميمي هو،  ففيهما ضمير مستتر.  علٌي تميمٌي(،(. أي: حجر هو. و)قلب الظالم حجرضميرا

 شتقاً فإنه يتحمل الضمري بشرطني:وإن كان م
 وهو أربعة: عمله اريا جمرى الفعل أي: عامال أن يكون املشتق ج لو: األ

  ،(.زيد قائم)اسم الفاعل: نحو 

 (.زيد مضروب) ،اسم املفعول : نحو  

  (.وجههُ  زيد حسٌن )والصفة املشبهة: نحو  

  (.من عمرو  زيد أحسُن ) :واسم التفضيل نحو 
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، (زيد قائم أنت إليه)حنو:  ضمريا بارزا أو (زيد قائم أبوه)حنو: أال يرفع امسا ظاهرا  الثاني 

 به.سترتا؛ لوجود فاعله منطوقًا مإن رفع ظاهرا أو بارزا مل يرفع ضمريا ف
 ؛ا فيه أيمير يكون مستكنقائم هو، وهذا الض ؛هنا خبر مشتق، أي (قائم)ف (زيد قائم)قولك: ف

يكون  نه الإف ،ف رافعا لالسم الظاهرمستترا، إال إذا رفع بارزا أو اسما ظاهرا، معناه أنه إذا كان الوص

، فليس فيها (أبوه)فقائم هنا رفعت االسم الظاهر الذي هو  ،(زيد قائم أبوه) :متحمال للضمير، كقولك

زيد ) :، وكذا إذا رفعت املنفصل كقول رفع مرفوعين وقد رفعت اسما ظاهرايمكن أن ت ضمير ألنها ال

 .ر البارز وهو أنت، فال تتحمل ضميرا آخر بعد ذلكهنا رفعت الضمي (قائمفـ)، (قائم أنت إليه

خرج املشتق غير الوصفي، أي الذي ال يجري مجرى الفعل؛ نحو: 
ُ
( املراد به الزمان )مفَعلوأ

  بل  "واملكان، نحو: قوله تعالى: 
ُ
، معناه مكان )هذا مجلس زيد ومرمى عمرو(، و"مُه موعُد  الساعة

، خبر للمبتدأ، وهو مشتق من الفتح، ومع (مفتاحـ)، ف(تاحهذا مف) نحو: جلوسه ورميه، واسم اآللة

 ذلك فهو غير متحمل للضمير.   

. املبتدأ ليربط الخبر به ارتباطا يعود على ،الخبر املشتق يكون فيه ضمير مستتر ؛إذن 
ً
 معنوّيا

العامل ألنه ال يرفع  ؛يستتر فيه ش يء حينئذ فإنه ال ،مالم يرفع اسما ظاهرا أو ضميرا بارزاوذلك 

  .الواحد أكثر من اسم واحد

  :حكم إبراز الضمير وإخفائه 

 املفرد، فإما يبرز وإما ُيخفى؛  الضمير املستتر في الخبر 
ً
غير مقصود به، فإنه ُيبرز  فإذا تال مبتدأ

 
 
وأردت أن ضمير ضاربِه ضاربُه(،  )زيٌد عمٌرو ، فإذا قلت: ال و بس أ)أي الضمير املستتر(، سواء أمن الل

برز الضمير فتقول: هو ل
ُ
ألنه تال مبتدأ غير )زيٌد عمٌرو ضاربُه هو(،زيد )أي للمبتدأ األول(، فإنك ت

 محصل له.

 : الشاعر قول  ،ال لبس فيهومثال ما 

 ِبها                  
ٌ

 َمشغوف
َ
ة  َميَّ

ُ
رِ ُهَو ُمذ. بَ  غيالن

َ
و ك

َ
 أ

َ
ِحجاُه بان

َ
ُه ف

َ
ت ل

َ
 باد

 )مبتدأ أول و (غيالنـ)ف
ُ
 وصف متحمل لضمير عائد على غيالن، وقد مب (مية

ٌ
تدأ ثاني، ومشغوف

 
ّ
ا) :فقالبس لتميز املذكر عن املؤنث، أمن الل فأبرز الضمير، وهو مذهب البصريين،  ُهَو( َمشغوٌف ِبه

، وقد اقتصر ال اللبس أو أمن سواء وهو أن الخبر املفرد إذا تال مبتدأ ال يتعلق به، أبرز ضميره مطلقا 

لك في األلفية، وذكر في الكافية مذهب الكوفيين واستحسنه، فقالوا إنما يلزم البراز عند عليه ابن ما

 اللبس خاصة، وتمسكوا بقول الشاعر: 
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وَها          
ُ
ِد َبان ج 

َ
َرا امل

ُ
ِمي ذ و 

َ
  ق

 
د  َعِلَمت

َ
     َوق

ُ
ان

َ
ط ح 

َ
 َوق

ُ
ان

َ
ن ِلَك َعد 

َ
ِه ذ

 
ن
ُ
 ِبك

 

وصف فيه  (بانوها)ما قبله،  ، واملجد مضاف إليهنيامبتدأ ث (قحطان)و مبتدأ أول  (قومي)ـف     

 ، وقد تال ماضمير عائد على قومي
أ
ن اللبس، م  لم ُيقصد به؛ أي تال مبتدأ ال ُيراد له، ومع ذلك لم ُيبرز أل

أمر معنوي ال يتأتى منه البناء، فال لبس هنا، فلذلك  (فذرا املجد)ألنه ُيعرف أن الذي يبني هو القوم 

 إنما يلزم البراز عند اللبس خاصة.قال الكوفيون 

هذا، تعقيد لفظي لكثرة الضمائر الواردة فيه، وعبارته في الكافية أوضح  "ابن مالك"بيت  وقع فيوقد 

 وإ               : وأرشق، قال
 
  ن

َ
   غير الذ تال

َ
        اتعلق

 
  الضميرَ  به فأبرز

َ
 امطلق

  ال  أإذا تال مبتد ،وإن تال؛ أي أن الخبر املفرد
ُ
اللبس أو لم أمن سواء برز ضميره مطلقا، يتعلق به، أ

بس  من،ؤ ي
ّ
 .استحسنأمر وهو واشترط الكوفيين علة الل

 

 الخبر شبه الجملة: .3

ِف َجر                      ٍف أو  ِبَحر  ر 
َ
َبُروا ِبظ

 
خ

َ
ـاِويـَن مَ   َوأ

َ
ر  ن

َ
ق
َ
ـ
َ
ت اِئـٍن أِو اس 

َ
ى ك

َ
ن  ع 

 التام ن مفردا، وبقي أنه يكون شبه جملة. واملراد به: الظرفتقدم أن الخبر يكون جملة، وأنه يكو       

 التام كذلك.بنوعيه الزماني واملكاني. والجار واملجرور 

 لحمُد ا"قوله تعالى: ، (زيد في الدار)، أو (زيد عندك)فالظرف يأتي خبرا وكذلك الجار والجرور، نحو: 

بتدأ وخبره الجار واملجرور )هلل(، وكذلك الظرف فـ)الحمد( م ؛منكم" أسفَل  ، "الركُب "العاملين رب   لِه ل

( خبر منصوب في محل رفع خبر.  أيضا يكون خبرا عن املبتدأ ف )الركب( مبتدأ و )أسفلأ

  
ّ
الذي هو الخبر حقيقة ليحصل  ؛ا املحذوفهمأ قِ ناوين معنى كائن أو استقر، إذ ال بد من نية معنى متعل

نحو: كائن. وهذا هو الذي  نحو: استقر. أو اسما فيقدر فعال املحذوف،أي أن الخبر هو املتعلق الربط، 

تقديره: زيد كائن عندك، أو مستقر عندك، هذا إذا  (زيد عندك) :يجري على ألسنة املعربين. فقولنا

در جملة قيل: استقر أو كان. 
ُ
در الخبر من قبيل املفرد، أما إذا ق

ُ
 ق

ل موصوال يكون على تقدير استقر أو كان، أي أن الظرف الذي ُيستعم ،وقد تقدم في باب املوصول      

، وهنا في باب االبتداء يجوز البد من تقدير الفعل، ألن الصلة ال تكون مفردا فال تكون إال جملة

 الوجهان؛ تقدير املفرد وتقدير الجملة.
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مرجحا،  وقد اختلف النحاة في أيهما أولى بالتقدير، في حين يرى بعضهم أنه يجوز الوجهان ألن لكل منهما

فمرجح قولك: )زيد في الدار( بتقدير )كائن(، هو كون الخبر في األصل يكون مفردا، ومرجح تقدير استقر 

 .أن األصل في العمل للجمل ؛أو كان هو

 

 الخبر لوالظرف  -3-1

َبـَراَوال يَ 
َ
َمـاٍن خ َ

ُم ز  اس 
ُ
ون

ُ
ِبـَرا       ك

 
أخ

َ
 ُيِفـد  ف

 
ـٍة َوِإن

َّ
 َعـن  ُجث

رب ِبا عن اجلثث؛ أي عن أمساء األعيان أو الذوات، واملراد ِبا املتحيزاتخ أمساء الزمان      ، فعرب عنها ال ُيخ
واالسم ينقسم إىل اسم عني واسم معىن؛ فاألول هو املتحيز حنو: )زيد، رجل، قلم(، أي؛  بـ"اجلثة"،

وجود يف له ؛ )القلم( ا قرر أهل املنطق؛ فمثالأربع وجودات كم ولهمايدرك باحلواس، وله وجود يف اخلارج. 
الذهن ألنك تستحضره يف ذهنك وتتصوره، ووجود يف اللسان أي؛ منطوقا به، ووجود يف البنان أي كتابة  
رب عنها بأمساء الزمان.  كلمة )قلم(، ووجود يف العيان، وهو كونه مشاهدا يف اخلارج. وهي متحيزات ال ُيخ

ن أمساء الزمان ال يصح اخإببار ِبا عن اسم العني، وزيد أللعدم الفائدة؛ ؛ (زيٌد اليوم): أن تقولفال يصح 
  .اسم عني

والفائدة حتصل لكن إن حصلت الفائدة، جاز اخإببار ِبا، ألن األصل أن الكالم مبين على اخإفادة، 

 :بعدة أشياء وهي

 ختصيصه باخإضافة يف  حنوعن باص: ه إذا كان املبتدأ عاما والزمان باصا، أو مسؤوال ب
زمن، فلما كان  الصوم(، فـ)حنن( اسم ألعيان، وشهر الصومنحن في شهر ): قولك

في وكقولك أيضا: ) اين أي اخلرب باصا، حصلت الفائدة،األول أي املبتدأ عاما، والث
 .(، فسألت عن الزمن، فإنه حتصل الفائدة أيضاأي الشهور نحن
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   نحن في ) علمية مثل:بأو . (نحن في يوم ممطر)وصف حنو: بإذا بصص الزمان
ور يف حمل رفع برب، على ما . واجلار واجملر (1)ويكون الظرف يف هذا جمروراً بفي .(رمضان
  تقدم.
 ما مسع يف كالم العربهو اسم معىن حنو:  ،الكالم على تقدير مضاف إذا كان، 
الكثري من النحاة على  د(، فهذا عنخمرٌ ا غد  ( و)الليلة   )الهال:  و (أيار   )الورد  قوهلم: ك
أي زمن، والورد اسم عني، واألصل كما تقدم أن أمساء  ،(؛ فأيار شهرضاف)مدير تق

رب عن أمساء األعيان، لكن صح اخإببار على تقدير مضاٍف، فقوهلم الورد  ) الزمان ال ختخ
الهالِ: (، على تقدير: )الهال:  الليلة  (، و)ظهور  الورِد أيار  (، على تقدير: )أيار   رؤية  

رب عنها بأمساء الزمان(؛ و)الرؤ الليلة   ، ألهنا ليست من ية( اسم معىن، وأمساء املعاين ُيخ
 .املتحيزات، أي أهنا ال تدرك باحلواس، فيخخرب عنها بأمساء الزمان

 غــــــــــدا لوال سكر اليوم صحو أمرا ، ال اليوم خمر لوغدا   القيسوكقول امرئ 

اسم زمان، لكن )الشُّرب( اسم معىن، فجاز  ؛ ألن )اخلمر( اسم عني و)اليوم(اليوم شخرب مخر ؛أي
 وكقول الراجز:  اخإببار باسم الزمان )اليوم(.
  يلقحه قوم لوتنتجونه  تحولونه نعمٌ  عام   كل  أ                     

، وهو على تقدير مضاف، أي؛ هنبخ نعٍم، و)النهب( اسم اخإبل والشاه( نعمالو  ،زمانظرف ( عامٍ كلَّ )ـف
 معىن.

قلة وال حيتاج إىل تأويل، قال يف    بارة ابن مالك رمحه اهلل يف الكافية، أن هذا مسموع على وظاهر ع
 يعني به اإلخبار من تكلما    واشترطوا إفادة في كل ما  كافيته:   

 لعين إال نادًرا، وأنشدوا   لذاك ظرف زمن ال يسند           

 جونهيلقحه قوم وتنت    أكل عام نعم تحوونه          

                                                           

ظرفـاً، كمـا ( إذا كان جمروراً بفي فال يسمى ظرفاً اصطالحاً؛ ألن هذه التسمية مقصورة عليه حني يكون منصوباً على الظرفية، فإن برج عنهـا مل يسـم 1)
 فعول فيه".سيأيت إن شاء اهلل يف باب "امل
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ومعناه، أن ظرف الزمان ال يخسند للعني إال نادرا، فأبرب أنه يقع على وجه الندور، ومل يلتزم فيه  
 األلفية ومتأبري النحاة.  كغريه من شراح التأويل

  الرطب )اسم الذات مشبهًا السم املعىن يف حصوله وقتًا بعد وقت حنو: إذا كان
ره بفي، وهو يف احلالتني يف حمل رفع . وهذا جيوز نصبه ظرف زمان. وج(شهري ربيع

 برب.

وسكت عن ظرف املكان؛ ألنه جيوز اخإببار عن الذات واملعىن بظرف املكان اخلاص؛ ألنه 

 حتصل به اخإفادة، مثل: الكتاب أمامك العلم عندك. خبالف: العلم مكاناً فال يصح، ألنه عام.

 خالد) ،(ون جانب لوالطالب جانبالمدرس)وإذا وقع ظرف املكان بربًا وكان متصرفًا مثل: 
 ، وجب نصبه.(الطائر فوق الغصن)جاز فيه الرفع والنصب، وإن كان غري متصرف حنو:  ،(أمامك

 
 المبتدأ لوالنكرة  -4

ِكـَره    
َّ
ا ِبالن

َ
ِتد  االب 

ُ
 َيُجوز

َ
ِمـَره             َوال

َ
ـٍد ن ي   زَ

َ
د

 
ِعـن

َ
ِفد  ك

ُ
م  ت

َ
 َما ل

َما 
َ
م ف

ُ
ًى ِفيك

َ
ت

َ
ا  َوَهل  ف

َ
ن
َ
ـا  ِخلٌّ ل

َ
ن
َ
ـد

 
 َوَرُجٌل ِمـَن الِكـَراِم ِعن

ٌر َوَعَمل    ي 
َ
ِر خ ي 

َ
 ِفي الخ

ٌ
َبة

 
ـل            َوَرغ

َ
ـم  ُيق

َ
س  َما ل

َ
ُيق

 
ٍ َيِزيُن َول

 ِبـر 

 
يف املبتدأ أن يكون معرفة، وال جيوز وقوعه نكرة، إال مبسوغ من املسوغات اليت ساقها  األصل     
 .النحاة
دأ حمكوم عليه باخلرب، واحملكوم عليه البد أن يكون معلوما؛ ألن احلكم على اجملهول ال أن املبت ،وذلك

فيد، وأنت حتكم على املبتدأ باخلرب يشرتط يف األول أن يكون معرفة ، حىت يكون يف احلكم عليه يخ 
دون  (، فهو قول ال فائدة فيه، ألنك حكمت على جمهولرجٌل قائمٌ فائدة، هلذا ال جيوز أن تقول: )

 ختصيص أو تعميم، أي أنك مل تأت بصيغة حتصل معها إفادة يف الكالم.
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ِعـْند  ز يْـد  ن ِمـر هْ بقوله: ) فائدةملواضع ال "ابن مالك" وقد مثل ومن املواضع اليت يكون فيها االبتداء ، (ك 
 بالنكرة مفيدا: 

، (ـد  ن ِمـر هْ ِعـْند  ز يْ رب عنها مبختص متقدم، ظرف أو جار وجمرور، حنو: )أن ُيخ   
)عند(، فسوغ ذلك  ظرفالفـ)منرٌة( نكرة، لكن أخبرب عنها مبختص متقدم هو 

(، ف)رجٌل( نكرة، لكن في الدار رجلٌ (. فتقول: )مبتدأ االبتداء ِبا )أي النكرة
لوعلى أبصارهم "تعاىل: مبجرور متقّدم، أو قوله غ االبتداء ِبا اخإببار عنها سوَّ 

 ".غشالوةٌ 
أو النفي، أو واقعة  االستفهام امسا من أمساءكوهنا بكرة عاّمة؛ إما أن تكون الن  

 أو النفي. يف سياق االستفهام
فأمساء االستفهام حقها الصدارة يف الكالم، فيجوز وقوعها مبتدأ، ومسوغ وقوع النكرة  

( نكرة، ، ف)إلهٌ "أ ِإل ٌه م ع  الل هِ "مبتدأ كذلك وقوعها يف سياق االستفهام، حنو قوله تعاىل: 
 .أي؛ تقدم حرف االستفهام عليها ماوسوغ االبتداء ِبا وقوعها يف سياق االستفه

 (.ه ْل فـ ت ى  ِفيك محنو: )كذلك و 
(، فـ)أحٌد( نكرة سوغ االبتداء ما أحٌد أغير  من اهللأما وقوعها يف سياق النفي، حنو: )

ولذلك أرجع  ن الفائدة.ِبا، وقوعها يف سياق النفي، ألهنا أفادت العموم، والعموم قري
سوغ االبتداء بالنكرة إىل العموم واخلصوص، فاحلكم املسائل اليت تخ  األنصاري" ابن هشام"

 إذا عّم  أو بص كان مفيدا.
 . (ف م ا ِخلٌّ ل ن اومثل الناظم للنفي بقوله: )

نـ الو ر ج ٌل ِمـن  الِكـر اِم ِعْنـحنو قوله: ) وصفا لفظيا، أن تكون النكرة موصوفة،   (، 2د 
، فقد وصف النكرة هنا وصفه بكونه من الكرام افـ)رجٌل( نكرة سوغ االبتداء ِب

لذلك فالنكرة  فقلل ذلك الوصف االشرتاك فيها، وحصلت الفائدة منها.
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 .َوَرُجٌل ِمـَن الِكـَراِم ِعْنـَدنَـا(كان ضيفا عنده أيام نظمه لهذه األبيات، فقال )ام النووي رحمه هللا تعالى، فقد ُحكي أن ابن مالك قصد بقوله هذا، اإلم  
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املوصوفة يسوغ االبتداء ِبا ألهنا تقلل االشرتاك فتحصل معه الفائدة. ومن ذلك  
رٌ لو ل ع ْبٌد م ؤْ "كذلك، قول اهلل تعاىل:  يـْ )عبٌد( نكرة وهو ف ،"م ْشِرك   ِمنْ  ِمٌن خ 

 مبتدأ ومسوغ االبتداء به وصفه أو نعته مبؤمٍن، فقلل الوصف االشرتاك كذلك.
(، فإن )رجيل( مل توصف ر ج يٌل عندناأو موصوفة وصفا معنويًّا، حنو كقولك: ) 

وصفا لفظيا، لكن هي موصوفة من جهة املعىن، ألن التصغري ُيرج لغرض 
 ) رجل حقري( قلت )رجيل( فوصفته وصفا معنويا. حقري. فبدل قولكالت

ر ْغب ٌة ِفي كما مثل بقوله: )  ،تكون النكرة عاملة، إما نصبا نأ مما يسوغ االبتداء بالنكرة كذلك،و      
ٌر( يـْ ْيِر خ  متعلقة ب)رغبة( تعلق املفعول به اجلار واجملرور يف حمل نصب برغبة اليت   (يف اخلري)، فالخ 

(، ف)عمل ( نكرة بِـرٍّ ي زِين  ع م ل  صدر، أو كانت عاملة جرا، كورودها مضافة كما يف قوله: )هي م
الل ه   فر ضه ن خ مس  ص لوات  " أو كقوله عليه الصالة والسالم:لومسوغ االبتداء بها عملها جّرا، 

وهو أهنا أضيفت  ، ف)مخس( نكرة سوغ االبتداء ِبا عملها جرا،"الي وِم لوالل يلةِ  عل ى العبِد في
 ثاين املتضايفني مخس صلواٍت.يف فعملت 

على أنه مل حيصر املواضع اليت حتصل فيها اخإفادة، والضابط  (لو ْليـ ق ْس م ا لـ ْم يـ ق ـلْ نبه الناظم بـ) وقد 
يف االبتداء بالنكرة حصول الفائدة، فإن أفاد االبتداء ِبا جاز، كما سبق، ومامل يخقل من مواضع 

طاعة وقول  حنو، وذلك كعطف صاحل لالبتداء على نكرة حمضة،قيل.  قاس على مايالفائدة 
 أو كقول عروة بن أذينة: ف. معرو 

رِن                
َ
ُب الق

َ
عض

َ
بٌي أ

َ
راٌب َوظ

ُ
  غ

ً
صيُح       ناِدبا

َ
ِي  ت  الَعش ِ

ُ
 ِبَبيٍن َوُصردان

 داُرها
َ
َمة

َ
ت َبعث

َّ
ط

َ
ِئن ش

َ
َعمر  ل

َ
 ِمن        ل

ُ
نت

ُ
د ك

َ
ق

َ
ليُح ل

َ
وِف الِفراِق أ

َ
 خ

ف)غراب( نكرة حمضة عخطف عليها )ضيٌب أعضبخ القرن(، ف)ضيب( نكرة موصوفة، فعخطف ما هو 
 صاحل لالبتداء على النكرة احملضة، فسوغ ذلك العطف االبتداء ِبا.
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وميكن أن يكون العكس، أي أن النكرة موصوفة تخعطف عليها نكرة حمضة، فتحصل الفائدة 
رٌ  لو م ْغِفر ةٌ  قـ ْوٌ: م ْعر لوفٌ   "تعاىلا، كقوله من عطفها عليه يـْ ق ة  يـ ْتبـ ع ه ا أ ذ ى ِمنْ  خ  لو الل ه  غ ِنيٌّ  ص د 

ِليمٌ   ".ح 

ف)قوٌل( نكرة وصفت ب)معروف(، ومغفرة مل يلحقها الوصف، لكن هي معطوفة على ما 
  .3عليههو صاحل لالبتداء، فحصل هلا املسوغ بعطفها 

 
 لخبر من حيث التقديم لوالتأخير مرتبة المبتدأ لوا -5

َرا
َّ
خ

َ
ؤ

ُ
 ت

 
َباِر أن

 
خ

َ
ُل ِفي األ ص 

َ
ـَرَرا  َواأل

َ
 ال ض

 
قِديـَم إذ

َّ
وا الت

ُ
ز  َوَجوَّ

ءاِن  ُجز 
 
ِو  ال

َ
ت  َيس 

َ
ُه ِحين ع 

َ
ن ام 

َ
 َعاِدَمـي  َبَيـاِن            ف

ً
ـرا

 
ك

ُ
ا َون

ً
ف  ُعر 

وز ذا الرتتيب ليس واجبا دائما، بل جيلكن هوهو الغالب، األصل يف اخلرب أن يتأبر عن املبتدأ،      
 وقد جيب تارة، وميتنع أبرى على ما سيأيت تفصيله.، تقدمي اخلرب إذا مل يوجد مانع

، فإنه ميتنع تقدمي اخلرب ألنه يؤدي إىل اخإلباس، بينهما، إذا استوى املبتدأ واخلرب يف التعريف والتنكري -
ا معرفة؛ فيتعني كون املتقدم منها، مبتدأ، وحنو قولك كذلك: (، فاملبتدأ واخلرب كالمه)اهلل  ربُّناحنو: 
ميكن أن يكون به مبتدأً،  نكرة وكالمها له مسوغٌ  (، فاملبتدأ واخلرب كالمهاأفضل منك أفضل مني)

ومها متساويان يف التنكري، فيتعني كون املقدم منهما مبتدأ. ويتعني هذا احلكم إذا مل توجد قرينة دالة 
  (.ع اِدم ـْي بـ ي ـانِ ل منها )على ترتيب ك
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برون أنـه لـيس كـل أحـد يهتـدي إىل مـواطن الفائـدة. قال ابن هشـام يف املغـين: )مل يعـوال املتقـدمون يف ضـابط ذلـك إال علـى حصـول الفائـدة، ورأى املتـأ 
فتتبعوهــا فمــن مقــل نــل. ومــن مكثــر مــورد مــاال يصــلح. أو معــدد ألمــور متدابلــة. والــذي يظهــر   أهنــا منحصــرة يف عشــرة أمــور . . .(   ذكرهــا 

عليــه ممــا يســوغ االبتــداء بــه كقولــه تعــاىل: بشــيء مــن التفصــيل، وبالصــتها األربعــة املــذكورة واخلــامس: العطــف بشــرط كــون املعطــوف أو املعطــوف 
طاعـة وقــول معـروف  .واخلــرب حمـذوف علــى أحـد األعاريــب أي:أمثـل مــن غريمهـا، والســادس: أن تكـون مــراداً ِبـا احلقيقــة حنـو: رجــل بـري مــن امــرأة

ثاين للدعاء، والثامن: أن يكون ثبوت ذلك فاألول للتعجب وال ويل للمطففنيوالسابع أن تكون يف معىن الفعل حنو: عجب لزيد. وكقوله تعاىل: 
ل  اخلــرب للنكــرة مــن اخلــوارق حنــو: شــجرة ســجدت، والتاســع: بعــد إذا الفجائيــة حنــو: برجــت فــإذا رجــل بالبــاب، والعاشــر: أن تقــع يف أول  لــة احلــا

 كقول الشاعر:
 حمياك أبفى ضوؤه كل شارق  سرينا وجنم قد أضاء فمذ بدا  
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(، حاضٌر رجٌل صالحٌ مل يستويا يف التعريف والتنكري فال إشكال، كقولك: ) إذا -
أي أن  ) ( نكرة و)رجل( نكرة، ولكن )رجل( له مسوٌغ هو وصفه بصاحلاضرٌ ف)ح

، وأما )حاضر( فليس له مسوغ، فعدم استوائهما يف التنكري أجاز  املبتدأنيَّ عَ الوصف 
، أي أنه نكرة حمضة وأما األبرى اليت هلا مسوغ فهي مي اخلرب وتأبره ألنه متعنيتقد

كأنك قلت )رجل صاحل حاضر(، ف)رجل( مبتدأ و)صاحل( نعٌت هلا و)حاضر(  املبتدأ.
برى ال ألنه ال لبس بينهما، أي أن إحدى النكرتني هلا مسوغ واأل هبرب فيجوز تقدمي

 مسوغة هلا لوقوعها مبتدأ.
، فاملعنوية إذا وجدت القرينة، فيجوز تقدم اخلرب مع استوائهما يف التعريف والتنكريأما  -
. ألن (أبيأيب يف الشفقة ). جاز تقدمي اخلرب فتقول: (أخي أبي في الشفقة)  حنو

علم أن املراد احلكم على األخ بأنه كاألب يف الشفقة، وال يعقل العكس، الوصف يخ 
 كون )أبي( مبتدأ تقدم أو تأبر.واحملكوم عليه هو املبتدأ. في

 ومن ذلك قول الشاعر:    
 بنوهـن أبنـاء  الرجـاِ: األباعـدِ  بنـونـا بنـو أبنائـنا لوبنـاتـ نا

ن ابن االبن هو الذي يشبه ، ولكن توجد قرينة وهي أ( كالمها معرفةبائـناآبنـو و بنـونـا ف)
 )بنونا( مشبه ِبم، فهم اخلرب :الوهلذا ق ،قدم اخلرب هنابن ال العكس، فيجوز تَ على اال
أي  (بنـونـا بائـناآبنـو هو )، ألن الكالم وهو مبتدأ متأبر (أبنائنابنو )، واملشبه هو املقدم

 .مبنزلة أبنائنا
 تقديم المبتدأ على الخبر  -5-1
بـ ر ا                   ا إذ ا م ا اْلِفْعل  ك ان  اْلخ  ـال ه  م    ك ذ   ْنح ِصـر األْو ق ِصد  اْسِتعم 

ا                  ا  ألْو ك ان  م ْسن دا  ِلِذي الِم ابِْتد   ألْو الزِِم الص ْدِر ك م ْن ِلي م ْنِجد 

 : يف ما يلي ميتنع تقدمي اخلرب  -
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  :فعال( وفاعله ضمري مسترت، فإذا أي إذا كان الفعل هو اخلرب ) الموضع األلو
ك أردت اخإببار جبملة كربى فيها قلت )زيد قام( ال جيوز تقدم الفعل هنا، ألن

 فعلية.إسنادان؛ مبتدأ وفاعل، و لو عكست فقلت: )قام زيد( أصبحت  لة 
  اخلرب  لة فعلية فاعلها ضمري مسترت يعود على املبتدأ  إذا كان الموضع الثاني

ولو قدم اخلرب لصار من  " هللا يبدأ الخلق "تعاىل:  قوله  حنو حنو: الدنيا تفىن. 

 فعل والفاعل. ال من باب املبتدأ واخلرب.باب ال

، حنو قول تقدم اخلربوأما إذا كان الفعل رافعا السم ظاهر أو ضمري بارز، فإنه ال يتعني 
 حسان بن ثابت:

ه   م نْ  ق ْد ث ِكل ْت أ مُّه                                   بـ ْرث ِن األ س دِ  في لوبـ ات  م ْنت ِشبا     ك ْنت  لو اِحد 

كلت( فاعلها )أمه(، فالفعل الواقع بربا عن ث) يجوز هنا تقدم اخلرب على املبتدأ، ألنف
فقام هنا ليست  ،)قام زيد(:؛ قولك مثال فمن رافع السم ظاهر، فجاز تقدمه هنا. خبال

. لذلك منع تقدمه  املبتدأ بالفاعل للتبسرافعا السم بارز وال لضمري ظاهر، فلو تقدمت 
 كما بخني.
 يتعني تقدم املبتدأ وتأبر اخلرب، إذا كان اخلرب حمصورا، حنو قوله  لثالث الموضع ا

. لوما محمٌد إال رسوٌ: قد خلت من قبله الرسل"، ""إنما أنت نذيرٌ "تعاىل: 
اجلزين حصر من ما رسول( حمصور بإمنا، فوجب تأبريه، ألن األصل ) اخلرب هنا
لو ه ْل ِإال    ِبك  الن ْصر  يـ ْرت ج ى ع ل ْيِهمْ ِإال   ه لْ  ر ب   فـ ي ا ل الكميت بن زيد:و قك. و تأبر

 ع ل ْيك  اْلم ع و :  
 فهنا )النصر( بربا حمصورا ومع ذلك قخدم للضرورة الشعرية.

  فيه الم االبتداء، ألن الم  وجوب تأبر اخلرب إذا أسند ملبتدأ الموضع الرابع
 .م(لزيد قائاالبتداء حقها صدارة الكالم، حنو قولك مثال: )
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  للتصدير إما  ااملبتدأ مستحق وجوب تأبر اخلرب إذا كان الموضع الخامس
ام  )، كقوله: كأمساء االستفهام، فألول  بنفسه أو بغريه (، فتعين تقدم ْن ِلي م ْنِجد 

 المبتدأ ألن )م ْن( استفهامية.
 لوجوب تقديم الخبر على المبتدأ  -5-2

ٌم لو ِلي  لو ط  لو ن ْحو  عِ      ب ـرْ            ـْر  ْنِدي ِدْره   م ْلت ـز ٌم  ِفيـِه تـ ق ـدُّم  اْلخ 
ـر                       ا إذا ع ـاد  ع ل ْيِه م ْضم   ِمـم ا ِبِه ع ْنـه  م ِبيـنا  ي ْخب ـر           ك ذ 

ا إذ ا ي ْستـ ْوِجب  الت ْصِديـرا         أيْـن  م ـْن ع ِلْمت ه  ن ِصيـرا    ك ذ   ك 

الو             ْم أب د  بـ ر  اْلم ْحص ـوِر قـ د  ا  خ  ـد  ـال ن ا إال  اتـ ب ــاع  أْحم   ك م 
 :. وذلك يف أربعة مواضعوجوبا اخلرب على املبتدأ يقدم

o  :أن يكون املبتدأ نكرة ليس هلا مسوغ إال تقدم اخلرب. وهو ظرف أو جار  األلو

بعد )حنو: و  درهم عندي(.) نعتبال ه، ألن تأخره يلبسِعْنِدي ِدْره مٌ حنو:  وجمرور.

ال  نعتوإمنا وجب تقدمي اخلرب هنا، ألنه لو أبر لتوهم السامع أنه  .(الضيق فرج

 ينتظر اخلرب. السامع  اخلرب، ولبقيإىلمنها  وصفبرب. ألن النكرة أحوج إىل ال

o أم على إذا كان املبتدأ يعود منه ضمري على اخلرب، حنو قول اهلل تعاىل: : الثاني"

(، ، ف)أقفاهلا( مبتدأ وقد عاد منه ضمري على اخلرب الذي هو )قلوبٌ "ال هاقلوب أقف

لكان الضمري  ،على اخلرب افوجب تقدم اخلرب ألنه لو قدمنا املبتدأ وأعدنا منه ضمري 

ومن ذلك قول  .عند العرب وهو مما ال يستقيم عائدا على متأبر يف اللفظ والرتبة.

 :قيس بن امللوح
بيب ها     اب ِك ِإجالال  لو ما ِبِك ق در ةٌ أ ه                  ع ل ي  لو ل ِكن ِملء  ع ين  ح 

ضمري ف)حبيبها( مبتدأ وعاد منه ضمري على اخلرب الذي هو مأل عينها. فهنا لو تأبر اخلرب لعاد ال

، (اهَ بعلخ  يف اخلباءه  كعند هندَ ) على متأبر يف اللفظ والرتبة. أو كما مثل لذلك يف الكافية بقوله:
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)بعلها( مبتدأ عاد منه ضمري على اخلرب، فتعني تقدمي اخلرب حينئذ كي ال يعود الضمري على متأبر ف

 يف اللفظ والرتبة. 

o  أن يكون اخلرب له صدر الكالم يف  لته. ومما له الصدارة أمساء االستفهام  الثالث

فهام برب، وملا كان فمن مبتدأ وأين اسم استم ـْن ع ِلْمت ه (  أيْـن  لو)، حنو: مىت السفر؟

 .لصدر الكالم تعني تقدميه ااخلرب مستحق

o  (ما الهادي إال اهلل)أن يكون اخلرب حمصورًا يف املبتدأ بإمنا أو بإال. حنو:  الرابع .

 ."ما على الرسو: إال البالغ  و" ،"فإنما على رسولنا البالغ  المبين"تعاىل:  ولهقو 

 ئال ُيتل احلصر املطلوب وُيتلف املراد.فال جيوز تقدمي املبتدأ وتأبري اخلرب؛ ل

 حذف المبتدأ  -6
ا  ائِـٌز ك م   تـ ق و:  ز يْـٌد بـ ْعـد  م ْن ِعْند ك ما  لو ح ْذف  م ا يـ ْعل ـم  ج 

 فـ ز ْيٌد اْستـ ْغنِـي  ع ْنـه  إْذ ع ِرفْ   لو ِفي ج و اِب ك ْيف  ز ْيٌد ق ْل د ِنفْ     

وجيوز حذف  عليه دليل، ومل يتأثر املعىن حبذفه. ذف كل من املبتدأ واخلرب إذا دلَّ جيوز ح

 املبتدأ يف املواضع اآلتية: 

"، صم بكم ع مي ال يرجعونوجود قرينة تدل على تعيينه، حنو قوله تعاىل: "  

ف)صم( برب ملبتدأ حمذوف تقديره: هم، دل عليه الضمري املنفصل الواقع بعد 

 يف حمل رفع برب.)هم( إذن مبتدأ حمذوف، وال يرجعون ـ)عمي(، ف

ربُّ المشرق لوالمغرب ال إله حنو قوله تعاىل: "وجود قرينة دالة على حذفه،    

)رب( برب ملبتدأ حمذوف تقديره: هو، يفسره الضمري املنفصل يف آبر ـ"، فإال هو

 اآلية.
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يف جواب االستفهام حنو: كيف احلال؟ فيقال: حسن.  ذف املبتدأ وجوباحي  

 "نار اهلل الموقدة   لومآ أدراك ما الحطمة  "ل تعاىل: التقدير: احلال حسن. قا

 أي: هي نار اهلل.

ف م ْن "فإبالصه لنفسه. قال تعاىل:  حنو: من أبلص يف عمله فلنفسه. أيوبعد )فاء اجلزاء( 

ه ا أي: فإبصاره لنفسه وعماه عليها. وبعد القول كقوله تعاىل:  "أ ْبص ر  ف ِلنـ ْفِسِه لو م ْن ع ِمي  فـ ع ل يـْ

 أي: هو أساطري األولني. "لو ق ال وا أ س اِطير  اأْل لو لِين  اْكت ت بـ ه ا"

 حذف الخبر  -7

بـ رْ لو بـ ْعد  ل    ْتٌم لو ِفي ن ص  ي مين  ذ ا اْستـ ق ـرّ          ْوال غ الِبا  ح ْذف  اْلخ   ح 

 عْ ك ِمْثِل ك لُّ ص اِنع   لو م ا  ص ن ـ  لو بـ ْعد  لو الو  ع يـ ن ْت م ْفه وم   م عْ 

ب ـر ه  ق ْد أ ْضِمـر ا          ل  ح ا:  ال  ي ك ون  خ ب ـر الو قـ بْ   ع ِن ال ِذي خ 

 تـ ْبِييني  اْلح ق  م ن وطـا  بِالِحـك مْ   ك ض ْرِبي  الع ْبد  م ِسيئا  لوأتـ مْ 

 :اآلتيةغالبا، يف املواضع أو جوازا حيذف اخلرب وجوبا 

 تناعية. واملبتدأ املذكور بعد لوال على ثالثة أضرب:املبتدأ بعد )لوال( االم قعأن ي: األلو:

  عنه بكون غري مقيد، وهو الكون املطلق أو الكون العام، وهو الذي يدل على نرب
 هذا جيب . ويف(لوال الهواء ما عاش مخلوق)جمرد الوجود العام من غري زيادة حنو: 

 "،لفسدت األرض اهلل الناس بعضهم ببعض لوال دفع   لوحذف اخلرب. قال تعاىل: "
 وتقديره: موجود.

 ال يدرك معناه عند حذفه. ويف هذا جيب ذكر اخلرب وال جيوز  (4)نرب عنه بكون مقيد
يا عائشة لوال : ")ص( ومنه قوله .(لوال زيد محسن إلي  ما أتيت)حذفه حنو: 

                                                           

جود املقيد بشيء آبر يزيد على مطلـق الوجـود. فـإذا قلـت: بالـد يف الـدار. فـإن التقـدير عنـد اجلمهـور: بالـد مسـتقر ( الكون املقيد هو الو 4)
 –أو كـائن يف الـدار. فهــذا كـون عـام أي: وجــود عـام بـاٍل مــن شـيء آبــر معـه، فـإذا قلــت: بالـد نـائم يف الــدار. فهـذا كـون بــاص، وهلـذا ال جيــوز 
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. فال جيوز حذف اخلرب (احلديث) عهدهم بكفر لنقضت الكعبة" حديثٌ  – قوم ك
 ( إذ ال دليل عليه.بكفر دهمعه )حديثٌ 

  :لوال )نرب عنه بكون مقيد يدرك معناه عند حذفه، وهذا جيوز ذكره وجيوز حذفه حنو
. فيجوز ذكر اخلرب )محوه( وحذفه. ألنه يعلم من قوله: (أنصار محمد حموه ما سلم

 )أنصار حممد(.

(، فـ)عمرك( مبتدأ أن يقع املبتدأ يف القسم الصريح، حنول قولك: )لعمرك ألفعلن الثاني 

بربه حمذوف تقديره: قسمي، فاملبتدأ كلمة صرحية دالة على القسم، ووجود الم االبتداء يعني املبتدأ 

 دون اخلرب، ومنه قول الشاعر: لعمرك ما باملوت عار على الفىت 

م بأن غلب استعماله يف غري القسم مل جيب احلذف حنو: سَ فإن مل يكن املبتدأ صرحيًا يف القَ 

 ( ولك إثباته.. فلك حذف اخلرب )عليَّ هد اهلل ألفعلن اخلري. أي: عهد اهلل عليَّ ع

 اليت تدل على العطف واملعية معا:يقع املبتدأ قبل )واو املصاحبة(،  نأ الثالث 

)كلُّ( مبتدأ و)عمله( معطوف عليه، واخلرب حمذوف ـف ،(كل إنسان لوعمله)حنو: : العطف

 تقديره مقرتنان.

تدل على املالزمة واملصاحبة ( مبتدأ، )الواو( فـ)الطالب )الطالب  لوكتابه(،: حنو: المعية

 ، فإن مل كوهنا مبعىن )مع( جاز إثبات اخلرب.مبعىن )مَع(، واخلرب حمذوف، تقديره: متصاحبان ؛وهي

 .متنوا   املوت الذي يشعب الفىت وكل امرئ واملوت يلتقيان   

 

 
                                                                                                                                                                                     

الذهن عند التقدير إىل الكون العام، لعدم الدليل على احملـذوف. وقولـك: لـوال إقامـة احلـدود النتشـرت اجلـرائم.  حذفه إذ لو حذف الجته –عندهم 
اخلــرب )جــاء إّ ( وهــو كــون بــاص فــال حيــذف ملــا ذكرنــا. وقــد ذكــرت الكــون العــام  تقــديره: موجــودة. ويف قولــك: لــوال بالــد جــاء إ َّ مــا حضــرت.

 واخلاص يف باب املوصول.
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 تعدد الخبر  -8
ْيـِن ألْو بِأْكثـ رالو أ                ـر اٌة ش ع ـر ا  ْخبـ ر لوا بِاثـْنـ   ع ْن لو اِحد  ك ه ـْم س 

ية تتعدد، فكذا ما هو جيوز تعدد اخلرب ألنه وصف للمبتدأ يف املعىن. والصفة االصطالح

وال فرق بني أن يكون اخلربان يف معىن برب واحد، أو ال يكونان كذلك. وضابط األول أال مبنـزلتها. 

، أي: متغرية الطعم، أو متوسطة بني (الفاكهة حلوة مرة)خإببار بكل واحد على انفراده حنو: يصلح ا

 احلالوة واملرارة. وهذا تعدد يف اللفظ دون املعىن.

. (نا علميٌّ أديبٌّ معهدخ )نفراده حنو: اأن يصح اخإببار بكل واحد منهما على  ،وضابط الثاين

ذلكم اهلل  ربُّكم خالق  كل "وقوله تعاىل:  "المجيد  العرش  ذلو الغفور  الودلود  لوهو "ومنه قوله تعاىل: 

 قال الشاعر يصف الذئب: وهذا تعد يف اللفظ واملعىن "شيء ال إله إال هو

 بأخرى المنايا فهو يقظان هاجع      ينام  بإحدى م قلتيه لويتقي                

 


