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

 املقررة للفصل النحوالخاص بوحدة  امللف جزء من املقرر أما بعد، ففي هذا 

  في األيام املقبلة إن شاء هللا تعالى. بالتتمة وسألحقه ، الثاني

 

 

 

 قبالتوفي                                                                                   
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 الرابط والخبر املفرد: -2      

 يقول ابن مالك رحمه هللا تعالى في ألفيته:    
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كما   -بههاشالنوع الثاين من أنواع اخلرب؛ وهو اخلرب املفرد. واملراد به ما ليس جبملة وال  ،ناميثل البيت
أنتمُ)، أو ما هو مبنـزلة الكلمة الواحدة حنو: (مذمومُ ُالكذبُ )، وإمنا يكون كلمة واحدة مثل: -تقدم

 و)ثالثة عشر( مبين على فتح اجلزأين يف حمل رفع خرب. ،. فـ )أنتم( مبتدأ(عشرَُثالثَةُ

 :نوعان املفردو

افقه الذي ال ُيشعر مبعىن الفعل، أو يشعر به لكن ال يوافقه يف املادة، أو يو وهو : دـــــالجام
  .مسيةااليف املادة لكن غلبت عليه 

ُأخوكَُ) ليس متحمال للضمري، حنو: ،اخلرب املفرد اجلامدو   ُأسدُ )و (،خالد  (أسد)ــف (،هذا
الرجل الشجاع، فإن اجلامد  (األسدـ)خرب غري متحمل للضمري ألنه جامد، أما إذا أريد ب

ُأسدُ ) :يكون متحمال للضمري، ألن قولك ،حينئذ ُأسدُ )أو  (هذا هو  على تأويل، (زيد
 .وصف متضمن للضمريشجاع، وهو 

فإن كان  فهو متحمل للضمري، واملراد باملشتق هنا، اجلاري جمرى الفعل. :قـــالمشتوأما    
ُقلبُ )من الضمري، إال إذا تضمن معىن املشتق فإنه يتحمل ضمرياً حنو:  اخلرب جامدا فإنه يكون فارغا

 ففيهما ضمري مسترت. أي: متيمي هو،  (،علي ُتميميُ )أي: حجر هو. و (.الظالمُحجر
 شتقاً فإنه يتحمل الضمري بشرطني:وإن كان م

 وهو أربعة: عمله اريا جمرى الفعل أي: عامال أن يكون املشتق ج األول:
 (.زيد قائم): حنو، اسمُالفاعل 
  (.زيد مضروب) ،نحو :اسم املفعول  

 (.وجههُ  زيد حسٌن ): نحو الصفة املشبهةو  

 (.من عمرو  زيد أحسُن ) :نحو  :اسم التفضيلو 
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 ،(زيدُقائمُأنتُإليه)حنو:  أو ضمريا بارزا (زيدُقائمُأبوه)حنو: أال يرفع امسا ظاهرا  الثاني:
 به.سترتا؛ لوجود فاعله منطوقًا مإن رفع ظاهرا أو بارزا مل يرفع ضمريا ف

ا فيه يكون مستكن مري قائم هو، وهذا الض ؛هنا خرب مشتق، أي (قائم)ـف (زيدُقائم)قولك: ف
 نه الإف ،مسترتا، إال إذا رفع بارزا أو امسا ظاهرا، معناه أنه إذا كان الوصف رافعا لالسم الظاهر ؛أي

ُأبوه) :يكون متحمال للضمري، كقولك ُقائم هنا رفعت االسم الظاهر الذي هو  (قائمـ)ف ،(زيد
، وكذا إذا رفعت رفع مرفوعني وقد رفعت امسا ظاهراميكن أن ت ، فليس فيها ضمري ألهنا ال(أبوه)

ُإليه) :املنفصل كقول ُأنت ُقائم هنا رفعت الضمري البارز وهو أنت، فال تتحمل  (قائمفـ)، (زيد
 .ضمريا آخر بعد ذلك

( املراد به الزمان )مفَعلوُأخرج املشتق غري الوصفي، أي الذي ال جيري جمرى الفعل؛ حنو: 
، معناه مكان (هذاُمجلسُزيدُومرمىُعمرو)، و"مهُ موعدُ ُالساعةُ ُبلُ "واملكان، حنو: قوله تعاىل: 
، خرب للمبتدأ، وهو مشتق من الفتح، ومع (مفتاحـ)، ف(هذاُمفتاح) حنو: جلوسه ورميه، واسم اآللة

 ذلك فهو غري متحمل للضمري.   
 معنويّاً. املبتدأ لريبط اخلرب به ارتباطا يعود على ،اخلرب املشتق يكون فيه ضمري مسترت ؛إذن 

ألنه ال يرفع العامل الواحد  ؛يسترت فيه شيء حينئذ فإنه ال ،مامل يرفع امسا ظاهرا أو ضمريا بارزاوذلك 

  .أكثر من اسم واحد

 ُحكمُإبرازُالضميرُوإخفائه: 

غري مقصود به، فإنه ُيربز  فإذا تال مبتدأً املفرد، فإما يربز وإما ُُيفى؛  الضمري املسترت يف اخلرب
ُعمر و)، فإذا قلت: ؤمنمل يُ بس أم من الل  )أي الضمري املسترت(، سواء أ وأردت أن  ضاربه (،ُزيد 

ألنه (،زيد ُعمر وُضاربه ُهو)هو لزيد )أي للمبتدأ األول(، فإنك ُتربز الضمري فتقول:  (ضاربه)ضمري 
 بتدأ غري حمصل له.تال م

 : الشاعر قول ،فيه الل بس منَ ومثال ما أُ 
ُِبها                   َُكرَُِبُُُه َوُم ذ غيالن َُميََّةَُمشغوف  ُباَدتَُله َُفِحجاه ُباَنَُأو
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فغيالن مبتدأ أول وميُة مبتدأ ثاين، ومشغوٌف وصف متحمل لضمري عائد على غيالن، وقد 
ا) :فقالبس لتميز املذكر عن املؤنث، أمن اللّ  فأبرز الضمري، وهو مذهب البصريني،  ُهَو( َمشغوٌف ِبه

، وقد اقتصر عليه المن اللبس أم وهو أن اخلرب املفرد إذا تال مبتدأ ال يتعلق به، أبرز ضمريه مطلقا أ
يف األلفية، وذكر يف الكافية مذهب الكوفيني واستحسنه، فقالوا إمنا يلزم اإلبراز عند  "مالك ابن"

  اللبس خاصة، ومتسكوا بقول الشاعر:

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 ضمري  (بانوها)ما قبله،  ، واجملد مضاف إليهينامبتدأ ث (قحطان)و مبتدأ أول (قومي)ــف
ن اللبس، م  مل يُقصد به؛ أي تال مبتدأ ال يُراد له، ومع ذلك مل ُيربز ألَ ، وقد تال ماعائد على قومي

لبس هنا، فلذلك أمر معنوي ال يتأتى منه البناء، فال  (ذرا اجملد)و ،ألنه يُعرف أن الذي يبين هو القوم
 قال الكوفيون إمنا يلزم اإلبراز عند اللبس خاصة.

هذا، تعقيد لفظي لكثرة الضمائر الواردة فيه، وعبارته يف الكافية أوضح  "ابن مالك"بيت  وقع يفوقد 
ُامطلقَُُالضميرَُُبهُفأبرزُ  ُُُُُُاتعلقَُ ُغيرُالذ تاَلُُنُ وإُُُُ           : وأرشق، قال

من، ؤ اللبس أو مل يبرز ضمريه مطلقا، أمن ال يتعلق به، أُ  أإذا تال مبتد ،اخلرب املفردوإن تال؛ أي أن 
 .استحسنأمر وهو واشرتط الكوفيني علة الّلبس 

 

 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 أن اخلرب يكون مجلة، وأنه يكون مفردا، وبقي أنه يكون شبه مجلة. واملراد به: الظرف تقدم

 التام كذلك.بنوعيه الزماين واملكاين. واجلار واجملرور 
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قوله تعاىل: و ، (زيدُفيُالدار)، أو (زيدُعندك)فالظرف يأيت خربا وكذلك اجلار واجلرور، حنو: 

ُ"العالمينُربُ ُللُُِلحمدُ ا" فـ)احلمد( مبتدأ وخربه اجلار واجملرور )هلل(،  ؛"منكمُأسفلَُُالركبُ "،

)الركب( مبتدأ و )أسفَل( خرب منصوب يف حمل رفع ـظرف أيضا يكون خربا عن املبتدأ فوكذلك ال

الذي هو اخلرب  ؛ا احملذوفهمَ قه ، إذ ال بد من نية معىن متعلّ "ناوين معىن كائن أو استقر" :وقوله خرب.

حنو: كائن.  حنو: استقر. أو امسا احملذوف، فيقدر فعالأي أن اخلرب هو املتعلق حقيقة ليحصل الربط، 

تقديره: زيد كائن عندك، أو مستقر عندك، هذا إذا ُقدر اخلرب من قبيل املفرد،  (زيد عندك) :فقولنا

 قيل: استقر أو كان. أما إذا ُقدر مجلة 

ما أوىل بالتقدير، يف حني يرى بعضهم أنه جيوز الوجهان ألن لكل وقد اختلف النحاة يف أيه

( بتقدير )كائن(، هو كون اخلرب يف األصل يكون مفردا، زيدُفيُالدارمنهما مرجحا، فمرجح قولك: )

 .أن األصل يف العمل للجمل ؛ومرجح تقدير استقر أو كان هو

 :الخبر والظرف 

م ُزََمـاٍنَُوالُيَُُُُُ بِـَراَُُُُُُُخبَـَراك ون ُاس  ُفَأخ  ُي ِفـد  ُج ثّـٍَةَُوِإن   َعـن 

 

، فعرب عنها أمساء الزمان ال ُُيرب ِبا عن اجلثث؛ أي عن أمساء األعيان أو الذوات، واملراد ِبا املتحيزاتُ      
واالسم ينقسم إىل اسم عني واسم معىن؛ فاألول هو املتحيز حنو: )زيد، رجل، قلم(، أي؛  بـ"اجلثة"،
وجود يف له ؛ ا قرر أهل املنطق؛ فمثال )القلم(أربع وجودات كم ولهباحلواس، وله وجود يف اخلارج.  مايدرك

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 ُيُ 

ألن أمساء الزمان ال يصح اإلخبار ِبا عن اسم العني، وزيد لعدم الفائدة؛ ؛ (زيد ُاليوم): أن تقولفال يصح 
  .اسم عني
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والفائدة حتصل لكن إن حصلت الفائدة، جاز اإلخبار ِبا، ألن األصل أن الكالم مبين على اإلفادة،    

 بثالثة أشياء:

: ختصيصه باإلضافة يف قولك حنوعن خاص: ه عاما والزمان خاصا، أو مسؤوال ب إذا كان املبتدأ -     
زمن، فلما كان األول أي املبتدأ عاما،  الصوم(، فـ)حنن( اسم ألعيان، وشهر الصومنحنُفيُشهرُ)

ُنحنوكقولك أيضا: ) اين أي اخلرب خاصا، حصلت الفائدة،والث ُالشهور ُأ  (، فسألت عن في
 .فائدة أيضاالزمن، فإنه حتصل ال

 .(نحنُفيُرمضان)علمية مثل: بأو . (نحنُفيُيومُممطر)وصف حنو: بإذا خصص الزمان  -   

  ور يف حمل رفع خرب، على ما تقدم.. واجلار واجملر ويكون الظرف يف هذا جمروراً بفي

قوهلم: ك ،ما مسع يف كالم العرب هو اسم معىن حنو ،الكالم على تقدير مضاف إذا كان  -   

ُغدُ ( و)الليلةَُُ)الهاللُ و (أيارَُُ)الوردُ  (؛ ضاف)مالكثري من النحاة على تقدير  د(، فهذا عنخمرُ ا
أي زمن، والورد اسم عني، واألصل كما تقدم أن أمساء الزمان ال خُترب عن أمساء األعيان،  ،فأيار شهر

ُأيارَُ) لكن صح اإلخبار على تقدير مضاٍف، فقوهلم ُأيارَُظهُو(، على تقدير: )الورد  ُالورِد (، ر 
ُالليلةَُو) الهالِلُالليلةَُ(، على تقدير: )الهالل  (؛ و)الرؤية( اسم معىن، وأمساء املعاين ُُيرب عنها رؤيةُ 

 .، ألهنا ليست من املتحيزات، أي أهنا ال تدرك باحلواس، فُيخرب عنها بأمساء الزمانبأمساء الزمان
 غــــــــــدا والُسكر اليوم صحوُأمراُ،ُال اليومُخمرُوغدا:ُُالقيسوكقول امرئ 

؛ ألن )اخلمر( اسم عني و)اليوم( اسم زمان، لكن )الشُّرب( اسم معىن، اليوم ُشرب مخر ؛أي
 وكقول الراجز:  فجاز اإلخبار باسم الزمان )اليوم(.

  يلقحهُقومُوتنتجونه ُ تحوونهُنعمُ ُعامٍُُكلَُّأُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
، وهو على تقدير مضاف، أي؛ هنُب نعٍم، اإلبل والشاه( نعمال)و ،زمانظرف ( عامٍ كل  )ـف

 و)النهب( اسم معىن.
رمحه اهلل يف الكافية، أن هذا مسموع على قلة وال حيتاج إىل تأويل، قال يف   "ابن مالك"وظاهر عبارة 

ُكلُماُُكافيته:     يعنيُبهُاإلخبارُمنُتكلماُُُُواشترطواُإفادةُفي
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 لعينُإالُنادر ا،ُوأنشدواُُُلذاكُظرفُزمنُالُيسندُُُُُُُُُُُ

 يلقحهُقومُوتنتجونهُُُُأكلُعامُنعمُتحوونهُُُُُُُُُُ

ومعناه، أن ظرف الزمان ال ُيسند للعني إال نادرا، فأخرب أنه يقع على وجه الندور، ومل يلتزم  
 األلفية ومتأخري النحاة. كغريه من شراح   فيه التأويل

الرطبُ)سم املعىن يف حصوله وقتًا بعد وقت حنو: با شبيهالذات اسم ا إذا كانُُ-

 وهذا جيوز نصبه ظرف زمان. وجره بفي، وهو يف احلالتني يف حمل رفع خرب. .(شهر ُربيع

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

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

ُجانب)وإذا وقع ظرف املكان خربًا وكان متصرفًا مثل:  ُوالطالب ُجانب  خالد) ،(المدرسون
 ، وجب نصبه.(الطائرُفوقُالغصن)جاز فيه الرفع والنصب، وإن كان غري متصرف حنو:  ،(أمامك

 

ُالمبتدأُوالنكرة:ُ-4
 

َُكِعـن َدُزَيـ ٍدُنَِمـَرهُ ُُُُُُِكـَرهُ َوالََُيج وز ُاالب ِتَداُبِالنَُُُُُُُُُُُُُّ ُت ِفد  َُماَُلم 
ُِفيك مَُفَماُِخلٌُّلََناُُُُُُُُُُُُُ ُل ُِمـَنُالِكـَراِمُِعن ـَدنَـاَورَجُ َُُُُُوَهل ُفـََتى 

َُوَعَملُ َورَغ بَُُُُُُُُُُ ر  َُماُلَـم ُيـ َقـلُ ُُُُة ُِفيُالَخي ِرَُخيـ  َُيزِين َُول يـ َقس  ُبِـرٍّ
ُ

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

، حىت يكون يف احلكم عليه فيد، وأنت حتكم على املبتدأ باخلرب يشرتط يف األول أن يكون معرفةال يُ 
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دون  على جمهول(، فهو قول ال فائدة فيه، ألنك حكمت رجل ُقائمُ فائدة، هلذا ال جيوز أن تقول: )
 ختصيص أو تعميم، أي أنك مل تأت بصيغة حتصل معها إفادة يف الكالم.

ومن املواضع اليت يكون فيها االبتداء ،ُ(َكِعـن َدُزَيـ ٍدَُنِمـَرهُ بقوله: ) فائدةملواضع ال "ابن مالك" وقد مثل
 بالنكرة مفيدا: 

َُنِمـَرهُ رب عنها مبختص متقدم، ظرف أو جار وجمرور، حنو: )أن ُيُ  - ، فـ)منرٌة( نكرة، (ِعـن َدُزَيـ ٍد
(. مبتدأ )عند(، فسوغ ذلك االبتداء ِبا )أي النكرة ظرفاللكن ُأخرب عنها مبختص متقدم هو 

مبجرور متقّدم، غ االبتداء ِبا اإلخبار عنها (، ف)رجٌل( نكرة، لكن سو  فيُالدارُرجلُ فتقول: )
 ".وعلىُأبصارهمُغشاوةُ "تعاىل: أو قوله 

أو النفي، أو واقعة يف سياق  االستفهام امسا من أمساءكوهنا بأن تكون النكرة عاّمة؛ إما  -
فأمساء االستفهام حقها الصدارة يف الكالم، فيجوز وقوعها مبتدأ، ومسوغ  أو النفي. االستفهام

)إلٌه( ـ، ف"اللَّهُِأَِإَله َُمَعُ"وقوع النكرة مبتدأ كذلك وقوعها يف سياق االستفهام، حنو قوله تعاىل: 
كذلك و  .أي؛ تقدم حرف االستفهام عليها مانكرة، وسوغ االبتداء ِبا وقوعها يف سياق االستفه

ُِفيك محنو: )  (.َهل ُفـََتى 
ُاللأما وقوعها يف سياق النفي، حنو: ) ُمن ُأغير  ُأحد  (، فـ)أحٌد( نكرة سوغ االبتداء ِبا، ما

 ابن هشام"ولذلك أرجع  وم، والعموم قرين الفائدة.وقوعها يف سياق النفي، ألهنا أفادت العم
سوغ االبتداء بالنكرة إىل العموم واخلصوص، فاحلكم إذا عّم  أو خص  املسائل اليت تُ  األنصاري"

 .ُ(َفَماُِخلٌُّلََناومثل الناظم للنفي بقوله: ) كان مفيدا.
(، فـ)رجٌل( 1الِكـَراِمُِعن ـَدنَـاَورَج ل ُِمـَنُحنو قوله: ) وصفا لفظيا، أن تكون النكرة موصوفة، -

، فقد وصف النكرة هنا فقلل ذلك الوصف وصفه بكونه من الكرام انكرة سوغ االبتداء ِب
ألهنا تقلل  ،لذلك فالنكرة املوصوفة يسوغ االبتداء ِبا االشرتاك فيها، وحصلت الفائدة منها.

ِمن ُ" االشرتاك فتحصل معه الفائدة. ومن ذلك كذلك، قول اهلل تعاىل: ُم ؤ  َوَلَعب د 

                                                           
1

 .َوَرُجٌل ِمـَن الِكـَراِم ِعْنـَدنَـا(ألبيات، فقال )ُحكي أن ابن مالك قصد بقوله هذا، اإلمام النووي رحمه هللا تعالى، فقد  كان ضيفا عنده أيام نظمه لهذه ا  
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رُ  ِركٍُ ِمنُ  َخيـ  )عبٌد( نكرة وهو مبتدأ ومسوغ االبتداء به وصفه أو نعته مبؤمٍن، فقلل ـف ،"م ش 
 الوصف االشرتاك كذلك.

(، فإن )رجيل( مل توصف وصفا لفظيا، ر َجيل ُعندناأو موصوفة وصفا معنويًّا، حنو كقولك: ) 
) رجل حقري(  التصغري ُيرج لغرض التحقري. فبدل قولكلكن هي موصوفة من جهة املعىن، ألن 

 قلت )رجيل( فوصفته وصفا معنويا.
رَغ َبة ُكما مثل بقوله: )  ،تكون النكرة عاملة، إما نصبا نأُمما يسوغ االبتداء بالنكرة كذلك،و 

) ر  َُخيـ  ُالَخي ِر فالذي سوغ االبتداء بكلمة: رغبة، وهي نكرة أهنا عملت فيما بعدها، فاجلار ، ِفي
ُأو كانت عاملة جرا، كورودها مضافة كما يف قوله: ) ،واجملرور متعلق ِبا ُيَزِينُ َعَمل  )عمل (ُـ(،ُفبِـرٍّ

َُصلواتٍُ"ُأو كقوله عليه الصالة والسالم:نكرةُومسوغُاالبتداءُبهاُعملهاُجر ا،ُ ُفَرضه ن َخمس 
)مخس( نكرة سوغ االبتداء ِبا عملها جرا، وهو أهنا أضيفت ـ، ف"الَيوِمُواللَّيلةُِ ىُالعبِدُفياللَّه ُعلَُ
 ثاين املتضايفني مخس صلواٍت.يف فعملت 

ُيـ َقـلُ نبه الناظم بـ) وقد  َُماُلَـم  على أنه مل حيصر املواضع اليت حتصل فيها اإلفادة، والضابط  (َول يـ َقس 
يف االبتداء بالنكرة حصول الفائدة، فإن أفاد االبتداء ِبا جاز، كما سبق، ومامل يُقل من مواضع 

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

ُالَقرنُُُُُُُُُُُُُُِ َُوظَبي َُأعَضب  َُتصيحُ ُُُُناِدباُ  غ راب  ُبَِبيٍنَُوص ردان ُالَعِشيِّ
ُِمنَُخوِفُالِفراِقُأَليحُ َُُُُُلَعمر ُلَِئنَُشطَّتُبَعَثَمَةُدار ها. ُك نت  َُلَقد

)ضيب( نكرة موصوفة، فُعطف ما هو ـالقرن(، ف )غراب( نكرة حمضة ُعطف عليها )ضيٌب أعضبُ ـف
 صاحل لالبتداء على النكرة احملضة، فسوغ ذلك العطف االبتداء ِبا.

وصوفة تُعطف عليها نكرة حمضة، فتحصل الفائدة املوميكن أن يكون العكس، أي أن النكرة 
ُتعاىلمن عطفها عليها، كقوله  َُمع ر وفُ ": رُ  َوَمغ ِفَرةُ  قـَو ل  َُأذ ى ِمنُ  َخيـ  ُيـَت بَـع َها َُغِنيٌُّ َصَدَقٍة َواللَّه 

 ".َحِليمُ 
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)معروف(، ومغفرة مل يلحقها الوصف، لكن هي معطوفة على ما هو صاحل ـ)قوٌل( نكرة وصفت بـف
  .عليهلالبتداء، فحصل هلا املسوغ بعطفها 

ُمرتبةُالمبتدأُوالخبرُمنُحيثُالتقديمُوالتأخير:ُ-5
ُ

َباِرَُواأَلص ل ُِفيُاألَُ ُتـ َؤخََّراخ   ز واُالتَّقِديـَمُإذ ُالَُضـَررَاَوَجوَُُُّأن 
نَـع ه ُِحي َتِو ُال ج ز ءانُِفَام  ُبـَيَـانُِع ر فُ َُُنَُيس  َعاِدَمـي  ـراُ  ُاَُون ك 

وز لكن هذا الرتتيب ليس واجبا دائما، بل جيوهو الغالب، األصل يف اخلرب أن يتأخر عن املبتدأ، 
 وقد جيب تارة، وميتنع أخرى على ما سيأيت تفصيله.، تقدمي اخلرب إذا مل يوجد مانع

بينهما،  التباس، فإنه ميتنع تقدمي اخلرب ألنه يؤدي إىل إذا استوى املبتدأ واخلرب يف التعريف والتنكري -
(، فاملبتدأ واخلرب كالمها معرفة؛ فيتعني كون املتقدم منها، مبتدأ، وحنو قولك كذلك: )الل ُربُّناحنو: 

ميكن أن يكون به مبتدأً،  نكرة وكالمها له مسوغٌ ُ(، فاملبتدأ واخلرب كالمهامنكُأفضلُمنيأفضلُ)
ومها متساويان يف التنكري، فيتعني كون املقدم منهما مبتدأ. ويتعني هذا احلكم إذا مل توجد قرينة دالة 

ُبـَيَـانُِعلى ترتيب كل منها ) ُُ(.َعاِدَمـي 
ُرجل ُصالحُ مل يستويا يف التعريف والتنكري فال إشكال، كقولك: ) إذا - ( نكرة اضرٌ )حـ(، فحاضر 

، وأما )حاضر(  املبتدأني  عَ أي أن الوصف  ) و)رجل( نكرة، ولكن )رجل( له مسوٌغ هو وصفه بصاحل
كرة حمضة ، أي أنه نفليس له مسوغ، فعدم استوائهما يف التنكري أجاز تقدمي اخلرب وتأخره ألنه متعني

)رجل( مبتدأ و)صاحل( ـكأنك قلت )رجل صاحل حاضر(، ف وأما األخرى اليت هلا مسوغ فهي املبتدأ.
ألنه ال لبس بينهما، أي أن إحدى النكرتني هلا مسوغ  هنعٌت هلا و)حاضر( خرب فيجوز تقدمي

 خرى ال مسوغة هلا لوقوعها مبتدأ.واأل
أخيُ):ُ، فاملعنوية حنومع استوائهما يف التعريف والتنكريأما إذا وجدت القرينة، فيجوز تقدم اخلرب  -

ُالشفقة ُفي علم أن املراد . ألن الوصف يُ (أخيأيب يف الشفقة ). جاز تقدمي اخلرب فتقول: (أبي
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احلكم على األخ بأنه كاألب يف الشفقة، وال يعقل العكس، واحملكوم عليه هو املبتدأ. فيكون 
 )أخي( مبتدأ تقدم أو تأخر.

 من ذلك قول الشاعر:و     

 بنوهـنُأبنـاء ُالرجـاِلُاألباعـدُُِبنـونـاُبنـوُأبنائـناُوبنـاتـ نا

بن ال ، ولكن توجد قرينة وهي أن ابن االبن هو الذي يشبه على اال( كالمها معرفةبائـناآبنـو و بنـونـا )ـف
بنو )، واملشبه هو املقدم )بنونا( مشبه ِبم، فهم اخلرب :وهلذا قال ،قدم اخلرب هناالعكس، فيجوز تَ 

 .أي مبنزلة أبنائنا (بنـونـا بائـناآبنـو هو )، ألن الكالم وهو مبتدأ متأخر (أبنائنا
 

 ُ:ُتقديمُالمبتدأُعلىُالخبر
َُكاَنُال َخبَـَراُُُُُُُُُُُُُُُُُ ِتعَمـال ه ُم ن َحِصـَراَُُكَذاُإَذاَُماُال ِفع ل  ُق ِصَدُاس  ُأو 

ِلِذ ُالِمُاب ِتَداُُُُُُُُُُُُُُُُُ َنداُ  َُكاَنُم س  ُِليُم ن ِجَداُُأو  َُكَمن  ِر ُالزِِمُالصَّد  ُأو 

 :يف املواضع اآلتية ميتنع تقدمي اخلرب  -
وفاعله ضمري مسترت، فإذا قلت )زيد قام( ال إذا كان الفعل هو اخلرب  :الموضعُاألول

بتدأ وفاعل، و لو جيوز تقدم الفعل هنا، ألنك أردت اإلخبار جبملة كربى فيها إسنادان؛ م
 فعلية.عكست فقلت: )قام زيد( أصبحت مجلة 

اخلرب مجلة فعلية فاعلها ضمري مسترت يعود على املبتدأ حنو: الدنيا  إذا كان الموضعُالثاني:   

ولو قدم اخلرب لصار من باب الفعل والفاعل. ال  "هللا يبدأ الخلق"تعاىل:  قولهحنو و تفىن. 

 من باب املبتدأ واخلرب.

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

هُ                                  ُبْرُثِن األََسدِ  في وَبـاَت ُمْنَتِشبا     ُكْنَت َواِحَدهُ  َمنْ  َقْد َثِكلَْت أُمُّ
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كلت( فاعلها )أمه(، فالفعل الواقع خربا عن ث) فيجوز هنا تقدم اخلرب على املبتدأ، ألن
فقام هنا ليست  ،)قام زيد( :قولك مثال فمن رافع السم ظاهر، فجاز تقدمه هنا. خبال

. لذلك منع تقدمه  املبتدأ بالفاعل لتبسالرافعا السم بارز وال لضمري ظاهر، فلو تقدمت 
 كما ُبني.

تعاىل: ، إذا كان اخلرب حمصورا، حنو قوله يتعني تقدم املبتدأ وتأخر اخلرب والموضعُالثالث:
ُنذيرُ " ُأنت ُالرسل"، ""إنما ُقبله ُمن ُخلت ُقد ُرسول  ُإال ُمحمد   . اخلرب هناوما
ل و قك. و تأخراجلزين حصر من ما رسول( حمصور بإمنا، فوجب تأخريه، ألن األصل )

ُيـ ر َتَجىُ َهلُ  َربُُِّفـََياُالكميت بن زيد: ِبَكُالنَّص ر  َعَلي َكُال م َعوَّلُ  َعَلي ِهمُ ُِإالَُّ  َوَهل ُِإالَُّ
 خربا حمصورا ومع ذلك ُقدم للضرورة الشعرية.جاءت فهنا )النصر( 

ُالرابع: فيه الم االبتداء، ألن الم االبتداء  وجوب تأخر اخلرب إذا أسند ملبتدأ الموضع
 .لزيدُقائم(حقها صدارة الكالم، حنو قولك مثال: )

ُالخامس للتصدير إما بنفسه أو  ااملبتدأ مستحق اخلرب إذا كانوجوب تأخر : الموضع
ُِليُم ن ِجَدامَُ)، كقوله: كأمساء االستفهام، فألول  بغريه ( (،ُن  فتعني تقدم املبتدأ ألن )َمن 

 استفهامية.
 ُ:وجوبُتقديمُالخبرُعلىُالمبتدأ 

ُ

ُعُُُُُِ و  َُُُوَنح  ُتـََقـدُّم ُال َخبَـرُ ُم ل تَـَزم ُُِفيـهُُِن ِد ُِدر َهم َُوِلَيَُوطَـر 
َمـرُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُ بَـرُ َُُُُُُُُُكَذاُإذاَُعـاَدَُعَلي ِهُم ض  ي خ  ُِمـمَّاُِبِهَُعن ـه ُم ِبيـناُ 

ِديـراُُُُُُُ ُالتَّص  تَـو ِجب  ت هُ َُكأيـ نََُُُكَذاُإَذاَُيس  َُعِلم  َُنِصيـراََُُمـن 

ص ـوِرُقَـدِّم ُأَبَداوَُُُُُُُُُ َمـَداَُُخبَـَرُال َمح  اتّـِبَــاع ُأح  َُكَمـالََناُإالَُّ

 :. وذلك يف أربعة مواضعوجوبا اخلرب على املبتدأ يقدم
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حنو:  أن يكون املبتدأ نكرة ليس هلا مسوغ إال تقدم اخلرب. وهو ظرف أو جار وجمرور. األول:

ُِدر َهمُ  ُيلبسِعن ِد  ُتأخره ُألن ُعند (.ُنعتبالُه، ُفرج)حنو: و ُ)درهم ُالضيق وإمنا وجب  .(بعد

 إىلمنها  وصفال خرب. ألن النكرة أحوج إىل ال نعتتقدمي اخلرب هنا، ألنه لو أخر لتوهم السامع أنه 

 ينتظر اخلرب. السامع اخلرب، ولبقي

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

(، فوجب تقدم اخلرب ألنه ه ضمري على اخلرب الذي هو )قلوبٌ )أقفاهلا( مبتدأ وقد عاد منـ، ف"أقفال ها

وهو  لكان الضمري عائدا على متأخر يف اللفظ والرتبة. ،على اخلرب الو قدمنا املبتدأ وأعدنا منه ضمري 

 :قيس بن امللوحومن ذلك قول  .عند العرب مما ال يستقيم

َوماُِبِكُق درَةُ ُُُُُُُُُُُُُُُُ َُوَلِكنُِملء َُعيٍنَُحبيب ها َُُُأهاب ِكُِإجالالُ  َُعَليَّ

ضمري . فهنا لو تأخر اخلرب لعاد ال(عنيء مل))حبيبها( مبتدأ وعاد منه ضمري على اخلرب الذي هو ـف

، (اهَ بعلُ  يف اخلباءه  كعند هند) على متأخر يف اللفظ والرتبة. أو كما مثل لذلك يف الكافية بقوله:

رب، فتعني تقدمي اخلرب حينئذ كي ال يعود الضمري على متأخر )بعلها( مبتدأ عاد منه ضمري على اخلـف

 يف اللفظ والرتبة. 

مىت ): أن يكون اخلرب له صدر الكالم يف مجلته. ومما له الصدارة أمساء االستفهام حنو: الثالث

ُُأيـ نَُو)، (السفر؟ ت ه ( َُعِلم  لصدر  افمن مبتدأ وأين اسم استفهام خرب، وملا كان اخلرب مستحقَمـن 

 .الكالم تعني تقدميه

ُالل)أن يكون اخلرب حمصورًا يف املبتدأ بإمنا أو بإال. حنو:  الرابع: ُإال ُالهاد   ولهقو . (ما

ُالبالغ ُالمبين"تعاىل:  فال جيوز تقدمي املبتدأ  ."ماُعلىُالرسولُإالُالبالغُ و" ،"فإنماُعلىُرسولنا

 ملراد.وتأخري اخلرب؛ لئال ُيتل احلصر املطلوب وُيتلف ا
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ُحذفُالمبتدأ:ُ-6

َُكَماُ َُماُيـ ع لَـم َُجائِـز  ف  ُِعن دَك ماَُُوَحذ  ُزَيـ د ُبـَع ـَدَُمن  ُتـَق ول 

َُكي َفُزَي د ُق ل َُدِنفُ ُُُُ تـ غ نِـَيَُعن ـه ُإذ ُع ِرفُ فـََزي د َُُُوِفيَُجَواِب ُاس 

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

 املبتدأ يف املواضع اآلتية: 

)صم( خرب ـ"، فصمُبكمُع ميُالُيرجعونوجود قرينة تدل على تعيينه، حنو قوله تعاىل: " -

)هم( إذن مبتدأ حمذوف، ـملبتدأ حمذوف تقديره: هم، دل عليه الضمري املنفصل الواقع بعد )عمي(، ف

 يف حمل رفع خرب.وال يرجعون 

ُالمشرقُوالمغربُالُإلهُإالُهوحنو قوله تعاىل: "وجود قرينة دالة على حذفه،  -  )رب( ـ"، فربُّ

 خرب ملبتدأ حمذوف تقديره: هو، يفسره الضمري املنفصل يف آخر اآلية.

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

 أي: هي نار اهلل. "نارُاللُالموقدةُ ُومآُأدراكُماُالحطمةُ ". قال تعاىل: حسن

ُ"فإخالصه لنفسه. قال تعاىل:  حنو: من أخلص يف عمله فلنفسه. أيوبعد )فاء اجلزاء(  َفَمن 

َها َعَليـ  ُفـَ َُعِمَي َُوَمن  ِسِه ُفَِلنَـف  : أي: فإبصاره لنفسه وعماه عليها. وبعد القول كقوله تعاىل "أَب َصَر

َتَتبَـَها" َوَّلِيَنُاك  ُاأل   أي: هو أساطري األولني. "َوقَال واَُأَساِطير 

ُحذفُالخبر:ُ-7

ُال َخبَـرُ َوبـَع َدُلَُ ف  َحذ  تَـَقـرُ ُُُُُُُُُو الَُغالِباُ  ُيَميٍنَُذاُاس  َُحت م َُوِفيَُنصِّ

َُمف ه وَمَُُمعُ  ُك لَُُّصاِنٍعَُُُوبـَع َدَُواٍوَُعيـََّنت  َُوَماَُُصنَـعُ َُكِمث ِل

بُ  ِمـَراَُُُُُُُُُُلَُحاٍلُالََُيك ون َُخبَـَراَوقـَ ُأ ض  َُعِنُالَِّذ َُخبَـر ه َُقد 
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وأتَـمُ  بِالِحـَكمُ َُُكَضر ِبَيُالَعب َدُم ِسيئاُ  ُتـَب ِيينَيُال َحقََُّمن وطـاُ 

 :اآلتيةغالبا، يف املواضع أو جوازا حيذف اخلرب وجوبا 

 املبتدأ بعد )لوال( االمتناعية. واملبتدأ املذكور بعد لوال على ثالثة أضرب: قعأن ي األول:

عنه بكون غري مقيد، وهو الكون املطلق أو الكون العام، وهو الذي يدل على خمرب  (1
 هذا جيب . ويف(لوالُالهواءُماُعاشُمخلوق)جمرد الوجود العام من غري زيادة حنو: 

 "،اللُالناسُبعضهمُببعضُلفسدتُاألرضُدفعُ لوالُُوحذف اخلرب. قال تعاىل: "
 وتقديره: موجود.

ال يدرك معناه عند حذفه. ويف هذا جيب ذكر اخلرب وال جيوز  (2)خمرب عنه بكون مقيد (2
ُأتيت)حذفه حنو:  ُما ُإليَّ ُمحسن ُزيد ُلوالُ: ")ص( ومنه قوله .(لوال ُعائشة يا

 جيوز حذف اخلرب )حديثٌ  . فالعهدهمُبكفرُلنقضتُالكعبة"ُحديثُ  – قوم ك
 .( إذ ال دليل عليهبكفر عهدهم

لوالُ)خمرب عنه بكون مقيد يدرك معناه عند حذفه، وهذا جيوز ذكره وجيوز حذفه حنو:  (3
. فيجوز ذكر اخلرب )محوه( وحذفه. ألنه يعلم من قوله: (أنصارُمحمدُحموهُماُسلم

 )أنصار حممد(.

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

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

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

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

 ( ولك إثباته.. فلك حذف اخلرب )علي  عهد اهلل ألفعلن اخلري. أي: عهد اهلل علي  

                                                           

لـد مسـتقر ( الكون املقيد هو الوجود املقيد بشيء آخر يزيد على مطلـق الوجـود. فـإذا قلـت: خالـد يف الـدار. فـإن التقـدير عنـد اجلمهـور: خا2)
 –أو كـائن يف الـدار. فهــذا كـون عـام أي: وجــود عـام خـاٍل مــن شـيء آخــر معـه، فـإذا قلــت: خالـد نـائم يف الــدار. فهـذا كـون خــاص، وهلـذا ال جيــوز 

 حذفه إذ لو حذف الجته الذهن عند التقدير إىل الكون العام، لعدم الدليل على احملذوف.  –عندهم 
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 اليت تدل على العطف واملعية معا:يقع املبتدأ قبل )واو املصاحبة(،  نأ الثالث:

له( معطوف عليه، واخلرب حمذوف )كلُّ( مبتدأ و)عمـف ،(كلُإنسانُوعمله)حنو: : العطف

 تقديره مقرتنان.

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

 .مبعىن )مَع(، واخلرب حمذوف، تقديره: متصاحبان ؛وهي

ُ:الخبرُتعددُ-8
ثَـراُُُُُُُُُُُُُُُ ُبِأك  نَـي ـِنُأو  بـَر واُبِاثـ  َُكه ـم َُسـَراة ُش َعـَراَُُوأخ  َُواِحٍد َُعن 

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

وال فرق بني أن يكون اخلربان يف معىن خرب واحد، أو ال يكونان كذلك. وضابط األول أال نـزلتها. مب

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

 احلالوة واملرارة. وهذا تعدد يف اللفظ دون املعىن.

. (ناُعلميٌُّأدبيٌُّمعهدُ )نفراده حنو: اأن يصح اإلخبار بكل واحد منهما على  ،وضابط الثاين

ُكلُ"وقوله تعاىل:  "ذوُالعرشُالمجيدُ ُوهوُالغفور ُالودودُ "ومنه قوله تعاىل:  ذلكمُالل ُربُّكمُخالق 

 قال الشاعر يصف الذئب: وهذا تعدد يف اللفظ واملعىن "شيءُالُإلهُإالُهو

 بأخرىُالمناياُفهوُيقظانُهاجعُُُُُُام ُبإحدىُم قلتيهُويتقيين                
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 املصادر واملراجع:

 (  967شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، بهاء الدين بن عقيل.)تح: محمد  ه

 .الحميدمحيي الدين عبد 

  ،شرح قطر الندى وبل ، و املغني اللبيب عن كتب األعاريبو شرح شذور الذهب

 .محمد محيي الدين عبد الحميد :تح، هـ( 761 ابن هشام األنصاري ) الصدى،

 ان على شرح األشموني أللفية ابن مالك، محمد بن علي الصبان  )ت .حاشية الصبَّ

 ه(. تح: إبراهيم شمس الدين.1206

 ( ،هـ 643شرح املفصل في علم العربية، ابن يعيش ). 

  ه(.1345 )ت ابن عقيل، محمد الخضري شرح حاشية الخضري على 

   لفية ابن مالك في النحو، الشيخ خالد بن عبد أشرح التصريح على التوضيح على

  .(هـ905)ت زهري هللا األ 

 ( هـ 720 املوجز في النحو، أبو بكر بن السراج..) 

  التيسير، أحمد عبد الستار الجواري. نحو 

  .النحو الوافي، عباس حسن 

 جامع الدروس العربية، مصطفى الغالييني 

 التطبيق النحوي، عبده الراجحي. 

 


