
 المحاضرة السابعة عشرة

 الرافع للمبتدأ والخبر واختالف العلماء في ذلك:ــ 

  بالمبتدا خبر رفع كذاؾ...  باالبتدا مبتدأ ورفعوا

 مرفوع الخبر وأف باالبتداء مرفوع المبتدأ أف البصرييف وجميور سيبويو مذىب
 غير المفظية العوامؿ عف مجردا االسـ كوف وىو معنوي المبتدأ في فالعامؿ  .بالمبتدأ
 وىو مبتدأ فبحسبؾ درىـ بحسبؾ مثؿ مف الزائدة بغير واحترز أشبييا وما الزائدة
 عميو الداخمة الباء فإف الزائدة عف يتجرد ولـ الزائدة غير المفظية العوامؿ عف مجرد
 ذلؾ عمى ويدؿ خبره وقائـ مبتدأ فرجؿ قائـ رجؿ رب مثؿ مف بشبييا واحترز زائدة
 .وامرأة قائـ رجؿ رب نحو عميو المعطوؼ رفع

 قوـ وذىب اهلل رحمو سيبويو مذىب ىو وىذا المبتدأ وىو لفظي الخبر في والعامؿ
 مرفوع المبتدأ وقيؿ  معنوي فييما فالعامؿ االبتداء والخبر المبتدأ في العامؿ أف إلى

 وأف المبتدأ رفع الخبر أف ومعناه ترافعا وقيؿ والمبتدأ باالبتداء مرفوع والخبر باالبتداء
 مما الخالؼ وىذا األوؿ وىو سيبويو مذىب المذاىب ىذه وأعدؿ الخبر رفع المبتدأ

 .فيو طائؿ ال

 تعريف الخبر:ــ 

  شاىده واأليادي بر كاهلل...  الفائدة المتـ الجزء: والخبر

 فإنو زيد قاـ نحو الفاعؿ عميو ويرد لمفائدة المكمؿ الجزء بأنو الخبر المصنؼ عرؼ
 مع منو المنتظـ الجزء إنو تعريفو في وقيؿ لمفائدة المتـ الجزء أنو زيد عمى يصدؽ
 ال ألنو التعريؼ ىذا عمى الفاعؿ يرد وال جممة المبتدأ

  أنو ىذا وخالصة جممة الفعؿ مع منو ينتظـ بؿ جممة المبتدأ مع منو ينتظـ



 دوف بالمعرؼ مختصا يكوف أف ينبغي والتعريؼ غيره وفي فيو يوجد بما الخبر عرؼ
 .غيره

  اقسام الخبر :ـــ

  لو سيقت الذي معنى حاوية...  جممو ويأتي يأتي ومفردا

ف   وكفى حسبي اهلل كنطقي: بيا...  اكتفى معنى إياه تكف وا 

 تكوف أف فإما الجممة فأما المفرد عمى الكالـ وسيأتي وجممة مفرد إلى الخبر ينقسـ
 رابط مف فييا بد فال المعنى في المبتدأ ىي تكف لـ فإف ال أو المعنى في المبتدأ ىي

 ضمير إما والرابط لو سيقت الذي معنى حاوية قولو معنى وىذا  بالمبتدأ يربطيا
 بدرىـ منواف السمف نحو مقدرا الضمير يكوف وقد أبوه قاـ زيد نحو المبتدأ إلى يرجع

{  َخْير   َذِلؾَ  التَّْقَوى ِلَباس  : َ}تعالى كقولو  المبتدأ إلى إشارة أو بدرىـ منو منواف التقدير
 التفخيـ مواضع في يكوف ما وأكثر بمفظو المبتدأ تكرار أو المباس رفع مف قراءة في

 كقولؾ غيرىا في يستعمؿ وقد{ اْلَقاِرَعة   اْلَقاِرَعة  } و{ اْلَحاقَّة   َما اْلَحاقَّة  : }تعالى كقولو
 .الرجؿ نعـ زيد نحو المبتدأ تحتو يدخؿ عمـو أو زيد ما زيد

ف  معنى وىذا رابط إلى تحتج لـ المعنى في المبتدأ ىي خبرا الواقعة الجممة كانت وا 
ف قولو ف أي البيت آخر إلى تكف وا   اكتفى المعنى في المبتدأ أي إياه الجممة تكف وا 
 ثاف مبتدأ الكريـ واالسـ أوؿ مبتدأ فنطقي حسبي اهلل نطقي كقولو الرابط عف بيا

 واستغنى األوؿ المبتدأ عف خبر وخبره الثاني والمبتدأ الثاني المبتدأ عف خبر وحسبي
 .اهلل إال إلو ال قولي وكذلؾ نطقي معنى ىو حسبي اهلل قولؾ ألف الرابط عف

 الخبر المفرد:ــ 

ف فارغ الجامد والمفرد   مستكف ضمير ذو فيو يشتؽ...  وا 



 .مشتقا أو جامدا يكوف أف فإما المفرد وأما جممة كاف إذا الخبر في الكالـ تقدـ

 وذىب أخوؾ زيد نحو الضمير مف فارغا يكوف أنو المصنؼ فذكر جامدا كاف فإف
 وأما ىو أخوؾ زيد عندىـ والتقدير الضمير يتحمؿ أنو إلى وجماعة والرماني الكسائي

 معناه تضمف فإف أوال المشتؽ معنى متضمنا الجامد يكوف أف إما فقالوا البصريوف
ف الضمير تحمؿ شجاع أي أسد زيد نحو  كما الضمير يتحمؿ لـ معناه يتضمف لـ وا 
ف مثؿ  إذا ىذا ىو أي قائـ زيد نحو الضمير يتحمؿ أنو المصنؼ فذكر مشتقا كاف وا 
 واسـ الفاعؿ كاسـ الفعؿ مجرى الجاري لممشتؽ ىو إنما الحكـ وىذا  .ظاىرا يرفع لـ

 مف الفعؿ مجرى جاريا ليس ما فأما التفضيؿ واسـ المشبية والصفة المفعوؿ
 وال الفتح مف مشتؽ فإنو مفتاح نحو اآللة كأسماء وذلؾ ضميرا يتحمؿ فال المشتقات

 صيغة عمى كاف ما وكذلؾ ضمير فيو يكف لـ مفتاح ىذا قمت فإذا ضميرا يتحمؿ
 ضميرا يتحمؿ وال الرمي مف مشتؽ فإنو مرمى ؾ المكاف أو الزماف بو وقصد مفعؿ
 ضمير وال مشتقا الخبر كاف رميو زماف أو رميو مكاف تريد زيد مرمى ىذا قمت فإذا
 .فيو

نما  لـ رفعو فإف ظاىرا يرفع لـ إذا الضمير الفعؿ مجرى الجاري المشتؽ يتحمؿ وا 
 .ضميرا يتحمؿ فال بقائـ مرفوع فغالماه غالماه قائـ زيد نحو وذلؾ ضميرا يتحمؿ

 ضميرا يتحمؿ وال الكوفييف عند مطمقا الضمير يتحمؿ الجامد أف ذكر ما وحاصؿ
 ظاىرا يرفع لـ إذا الضمير يتحمؿ إنما المشتؽ وأف بمشتؽ أوؿ إف إال البصرييف عند
 لـ الفعؿ مجرى جاريا يكف لـ فإف ىو أي منطمؽ زيد نحو الفعؿ مجرى جاريا وكاف
 يقوؿ ابف مالؾ:ػػ  .زيد مرمى وىذا مفتاح ىذا نحو شيئا يتحمؿ

 محصال لو معناه ليس ما...  تال حيث مطمقا وأبرزنو



 فمو ىو أي قائـ زيد نحو فيو الضمير استتر لو ىو مف عمى المشتؽ الخبر جرى إذا
 فيو سيبويو جوز فقد ىو قائـ زيد فقمت وأبرزتو ونحوه ىو ب المشتؽ بعد أتيت

 فاعال يكوف أف والثاني قائـ في المستتر لمضمير تأكيدا ىو يكوف أف أحدىما وجييف
 .لو ىو مف عمى جرى إذا ىذا قائـ ػب

 أمف سواء الضمير إبراز وجب البيت بيذا المراد وىو لو ىو مف غير عمى جرى فإف
 يؤمف لـ ما ومثاؿ ىو ضاربيا ىند زيد المبس فيو أمف ما فمثاؿ يؤمف لـ أو المبس
 الموضعيف في الضمير إبراز فيجب ىو ضاربو عمرو زيد الضمير لوال المبس فيو
 .يؤمف لـ أو المبس أمف سواء أي مطمقا وأبرزنو قولو معنى وىذا البصرييف عند

 األوؿ كالمثاؿ األمراف جاز المبس أمف إف: فقالوا الكوفيوف وأما

ف ىو ب أتيت شئت فإف ىو ضاربيا ىند زيد وىو ف بو تأت لـ شئت وا   خيؼ وا 
 ضاربو عمرو زيد فقمت بالضمير تأت لـ لو فإنؾ الثاني كالمثاؿ اإلبراز وجب المبس

 زيد فقمت بالضمير أتيت فمما عمرا يكوف وأف زيدا الضرب فاعؿ يكوف أف الحتمؿ
 .الفاعؿ ىو زيد يكوف أف تعيف ىو ضاربو عمرو

 يعني مطمقا وأبرزنو قاؿ وليذا البصرييف مذىب الكتاب ىذا في المصنؼ واختار
 ورد وقد الكوفييف مذىب الكتاب ىذا غير في واختار يخؼ لـ أو المبس خيؼ سواء

 :الشاعر قوؿ ىذا فمف بمذىبيـ السماع

  وقحطاف عدناف ذلؾ بكنو...  عممت وقد بانوىا المجد ذرا قومي - 24

 يبرز ولـ مشتقا المبتدأ بخبر جاء حيث"  بانوىا المجد ذرا قومي"  قولو: فيو الشاىد
 الضمير أبرز ولو المعنى، في مبتدئو لنفس وصفا ليس المشتؽ أف مع الضمير،

نما"  بانوىاىـ المجد ذرا قومي: " لقاؿ  المعنى انسياؽ عمى ارتكانا الضمير يبرز لـ وا 
 معنى منو يفيـ بحيث الكالـ في لبس فال تردد، غير مف السامع ذىف إلى المقصود



 بانوىا"  أف ذىنؾ إلى يتسرب أف يمكف ال فإنو المتكمـ، إليو يقصد الذي المعنى غير
 مبنية المجد ذرا الف"  المجد ذرا"  ىو الذي الثاني لممبتدأ وصؼ المعنى في ىو" 

نما بانية، وليست   .القـو ىو الباني وا 

 اعراب موطف الشاىد 

 ثاف، مبتدأ"  ذرا"  إليو مضاؼ المتكمـ وياء مضاؼ وقوـ أوؿ، مبتدأ: قـو"  قومي" 
 وبانو الثاني، المبتدأ خبر: بانو"  بانوىا"  إليو مضاؼ"  المجد" و مضاؼ وذرا

 الثاني المبتدأ وجممة إليو، مضاؼ المجد ذرا إلى العائد الغائبة وضمير مضاؼ
 االوؿ المبتدأ خبر وخبره

 .المبس ألمف الضمير فحذؼ ىـ بانوىا التقدير

 وقوع الخبر ظرفا أو جار ومجرور:ـــ 

  استقر أو كائف معنى ناويف...  جر بحرؼ أو بظرؼ وأخبروا

 يكوف أنو البيت ىذا في المصنؼ وذكر جممة ويكوف مفردا يكوف الخبر أف تقدـ
 بمحذوؼ متعمؽ منيما فكؿ الدار في وزيد عندؾ زيد نحو  ومجرورا جارا أو ظرفا
 فعال أو اسما المحذوؼ ذلؾ يكوف أف - المصنؼ منيـ – قوـ وأجاز الحذؼ واجب
ف بالمفرد الخبر قبيؿ مف كاف كائنا قدرت فإف استقر أو كائف نحو  استقر قدرت وا 
 .بالجممة الخبر قبيؿ مف كاف

 كال وأف بالمفرد الخبر قبيؿ مف أنو إلى األخفش فذىب ىذا في النحويوف واختمؼ
 مستقر أو عندؾ كائف زيد والتقدير فاعؿ اسـ المحذوؼ وذلؾ بمحذوؼ متعمؽ منيما
 .لسيبويو ىذا نسب وقد الدار أوفي عندؾ



ف الجممة قبيؿ مف إنيما وقيؿ  زيد والتقدير فعؿ ىو بمحذوؼ متعمؽ منيما كال وا 
لى البصرييف جميور إلى ىذا ونسب الدار في أو عندؾ يستقر أو استقر  سيبويو وا 
 .أيضا

 مف يجعال وأف ونحوه مستقرا المقدر فيكوف المفرد قبيؿ مف يجعال أف يجوز وقيؿ
 كائف معنى ناويف المصنؼ قوؿ ظاىر وىذا ونحوه استقر التقدير فيكوف الجممة قبيؿ
 .استقر أو

 مف وليس برأسو قسـ والمجرور الظرؼ مف كال أف إلى السراج بف بكر أبو وذىب
 في الفارسي عمي أبو تمميذه المذىب ىذا عنو نقؿ الجممة قبيؿ مف وال المفرد قبيؿ

 واجب المحذوؼ وذلؾ بمحذوؼ متعمؽ وأنو المذىب ىذا خالؼ والحؽ الشيرازيات
 :كقولو شذوذا بو صرح وقد الحذؼ

ف عز موالؾ إف العز لؾ - 24   كائف اليوف بحبوحة لدى فأنت...  ييف وا 

 - خبرا الواقع الظرؼ متعمؽ وىو - بو صرح حيث"  كائف"  قولو: فيو الشاىد
 ومجرورا جارا أو ظرفا كاف إذا - الخبر أف الجميور عند االصؿ الف وذلؾ شذوذا،

 الحذؼ، واجب العاـ الكوف ىذا يكوف وأف عاـ، بكوف متعمقا منيما كؿ يكوف أف -
 تقوـ أف إال ذكره، وجب خاصا كونا متعمقيما كاف فإف العالمة، الشارح قرره كما

 جنى ابف وذىب وحذفو، ذكره جاز القرينة ىذه قامت فإف حذؼ، إذا عميو تدؿ قرينة
 ىذا في ذكره يكوف ىذا وعمى أصال، الذكر لكوف العاـ الكوف ىذا ذكر يجوز أنو إلى

  .قالوا كذلؾ شاذا، ليس ونحوه البيت

 اعراب موطف الشاىد 

  .الشرط جواب جـز محؿ في والخبر المبتدأ مف والجممة المبتدأ، خبر"  كائف" 



 إذا حذفو يجب كذلؾ خبرا وقعا إذا والمجرور والجار الظرؼ عامؿ حذؼ يجب وكما
 أو عندؾ بزيد مررت نحو حاال أو الدار في أو عندؾ برجؿ مررت نحو صفة وقعا
 يكوف أف الصمة في يجب لكف الدار في أو عندؾ الذي جاء نحو صمة أو الدار في

 والحاؿ الصفة وأما الدار في أو عندؾ استقر الذي جاء والتقدير فعال المحذوؼ
  .تقدـ كما الخبر حكـ فحكميما

 يقوؿ ابف مالؾ:ػػ 

ف جثة عف...  خبرا زماف اسـ يكوف وال  فأخبرا يفد وا 

 وأما عندؾ القتاؿ نحو المعنى وعف عندؾ زيد نحو الجثة عف خبرا يقع المكاف ظرؼ
 الجمعة يـو القتاؿ نحو بفي مجرورا أو منصوبا المعنى عف خبرا فيقع الزماف ظرؼ

 .الجثة عف خبرا يقع وال الجمعة يـو في أو

 يقع لـ يفد لـ فإف ربيع شيري والرطب اليالؿ الميمة نحو أفاد إذا إال المصنؼ قاؿ
لى اليـو زيد نحو الجثة عف خبرا  ىؤالء غير وذىب المصنؼ منيـ قـو ذىب ىذا وا 
 والرطب اليالؿ الميمة قوليـ نحو يؤوؿ ذلؾ مف شيء جاء فإف مطمقا المنع إلى

 جميور مذىب ىذا ربيع شيري الرطب ووجود الميمة اليالؿ طموع التقدير ربيع شيري
 أف بشرط لكف شذوذ غير مف ذلؾ جواز إلى المصنؼ منيـ قوـ وذىب البصرييف

  كذا شير وفي طيب يـو في نحف كقولؾ يفيد

لى ف بقولو أشار ىذا وا   .الجمعة يـو زيد نحو امتنع يفد لـ فإف فأخبرا يفد وا 

 ***************************************** 


