
 المحاضرة العشرون

 المواضع التي يجب فيها تقديم الخبر:ــ 

 الخبر تقدم فيو ممتزم...  وطر ولي درىم عندي ونحو

  يخبر مبينا عنو بو مما...  مضمر عميو عاد إذا كذا

 نصيرا عممتو من كأين...  التصديرا يستوجب إذا كذا

  أحمدا اتباع إال لنا كما...  أبدا قدم المحصور وخبر

 :مواضع أربعة في يجب أنو فذكر الخبر تقديم وجوب وىو الثالث القسم إلى األبيات ىذه في أشار

 امرأة الدار وفي رجل عندك نحو ومجرور جار أو ظرف والخبر الخبر تقدم إال مسوغ ليا ليس نكرة المبتدأ يكون أن: األول
لى ذلك منع عمى والعرب النحاة وأجمع الدار في امرأة وال عندك رجل تقول فال ىنا الخبر تقديم فيجب  بقولو أشار ىذا وا 
 .ظريف رجل وعندي عندي ظريف رجل نحو األمران جاز مسوغ لمنكرة كان فإن البيت وطر ولي درىم عندي ونحو

 المتصل والضمير مبتدأ فصاحبيا صاحبيا الدار في نحو الخبر في شيء عمى يعود ضمير عمى المبتدأ يشتمل أن: الثاني
 لفظا متأخر عمى الضمير يعود لئال الدار في صاحبيا نحو الخبر تأخير يجوز فال الخبر من جزء وىو الدار إلى راجع بو

 .ورتبة

 بالخبر يخبر مما مضمر عميو عاد إذا الخبر تقديم يجب كذا أي البيت مضمر عميو عاد إذا كذا بقولو المصنف مراد وىذا
 كتبو بعض في عصفور ابن عبارة وىذه المبتدأ من ضمير عميو عاد إذا الخبر تقديم يجب قال فكأنو المبتدأ وىو عنو

 أن فينبغي الخبر عمى ال الخبر من جزء عمى عائد ىو إنما الدار صاحبيا قولك في في الضمير ألن بصحيحة وليست
 وأقيم مالبس ىو الذي المضاف حذف ثم مالبسو عمى عاد إذا كذا التقدير عميو عاد المصنف قول في محذوفا مضافا تقدر

 زبدا مثميا التمرة عمى قوليم صاحبيا الدار في قولك ومثل عميو عاد إذا كذا المفظ فصار مقامو الياء وىو إليو المضاف
 :وقولو

 حبيبيا  عين ملء ولكن عمي...  قدرة بك وما إجالال أىابك - 45

 -"  حبيبيا"  قولو وىو - المبتدأ عمى"  عين ملء"  قولو وىو الخبر قدم فإنو"  حبيبيا عين ملء"  قولو: فيو الشاىد
 الخبر رتبة أن تعمم أنك مع - المبتدأ قدمت فمو إليو، المضاف وىو الخبر، مالبس عمى يعود بضمير المبتدأ التصال
 رجعت قد الخبر بتقديمك لكنك يجوز، ال وذلك ورتبة، لفظا متأخر عمى بالمبتدأ اتصل الذي الضمير لعاد - التأخير
ن لفظا متقدم عمى الضمير  .فيو إشكال وال جائز، وىذا التأخير، رتبتو كانت وا 

 اعراب موطن الشاىد 



 والضمير مضاف وحبيب مؤخر، مبتدأ: حبيب"  حبيبيا"  إليو مضاف"  عين" و مضاف وملء مقدم، خبر"  ملء" 
  .إليو مضاف

 وىو عين عمى عائد ىا وىو بالمبتدأ المتصل الضمير ألن تأخيره يجوز وال مقدم خبر عين وملء مؤخر مبتدأ فحبيبيا
 .ورتبة لفظا متأخر عمى الضمير عاد عين ملء حبيبيا قمت فمو بالخبر متصل

 أعمم فيما خالف يجر ولم ورتبة لفظا متأخر عمى عائد فيو الضمير أن مع  زيدا غالمو ضرب جواز في الخالف جرى وقد
 بو اتصل وما الضمير عميو عاد ما أن بينيما والفرق فميتأمل ظاىر وىو بينيما الفرق فما الدار في صاحبيا منع في

 بو اتصل فيما العامل فإن صاحبيا الدار في مسألة بخالف زيدا غالمو ضرب مسألة في العامل في اشتركا الضمير
  .مختمف الضمير عميو عاد وما الضمير

 خبر وأين مؤخر مبتدأ فزيد زيد أين نحو التصديرا يستوجب إذا كذا بقولو المراد وىو الكالم صدر لو الخبر يكون أن: الثالث
 مبتدأ ومن مقدم خبر فأين نصيرا عممتو من أين وكذلك الكالم صدر لو االستفيام ألن أين زيد تقول فال يؤخر وال مقدم
 .من صمة نصيرا وعممتو مؤخر

  .أحمد اتباع إال لنا ما ومثمو زيد إال الدار في وما زيد الدار في إنما نحو محصورا المبتدأ يكون أن: الرابع

 حكم حذف المبتدأ والخبر اذا دّل عميهما دليل:ـــ 

 عندكما من بعد زيد تقول...  كما جائز يعمم ما وحذف

  عرف إذ عنو استغنى فزيد...  دنف قل زيد كيف جواب وفى

 أن الخبر حذف فمثال جوازا الحذف البيتين ىذين في فذكر وجوبا أو جوازا دليل عميو دل إذا والخبر المبتدأ من كل يحذف
 :الشاعر قال حاضر السبع فإذا  التقدير السبع فإذا خرجت رأي في ومثمو عندنا زيد التقدير زيد فتقول عندكما من يقال

 مختمف والرأي راض عندك...  بما وأنت عندنا بما نحن - 44

 من - المقام ضيق مع لالختصار وقصدا العبث عن احترازا - الخبر حذف حيث"  عندنا بما نحن"  قولو: فيو الشاىد 
 .عميو الثاني المبتدأ خبر داللة سيال سائغا حذفو جعل والذي"  عندنا بما نحن"  قولو

 اعراب موطن الشاىد 

"  راضون نحن: والتقدير بعده، ما عميو دل محذوف وخبره رفع، محل في الضم عمى مبني مبتدأ، منفصل ضمير"  نحن" 
 بالباء، محال المجرورة"  ما"  صمة بمحذوف متعمق ظرف: عند"  عندنا"  المحذوف الخبر بذلك متعمق ومجرور جار"  بما

 إليو مضاف والضمير مضاف وعند

  .راضون عندنا بما نحن التقدير

 .صحيح ىو أي صحيح فتقول زيد كيف يقال أن المبتدأ حذف ومثال



ن  َأَساءَ  َوَمن   َفِمَنف ِسوِ  َصاِلحاً  َعِملَ  َمن  : }تعالى قولو ومثمو صحيح وىو عندنا زيد فقمت منيما واحد بكل صرحت شئت وا 
 .عمييا فإساءتو أساء ومن لنفسو فعممو صالحا عمل من أي{ َفَعَمي َيا

تَب ُتم   ِإنِ  ِنَساِئُكم   ِمن   ال َمِحيضِ  ِمنَ  َيِئس نَ  َوالالَِّئي: }تعالى كقولو عمييما لمداللة والخبر المبتدأ أعني الجزآن يحذف وقد قيل  ار 
ُيرٍ  َثالَثةُ  َفِعدَُّتُينَّ  نَ  َلم   َوالالَِّئي َأش   ما لداللة أشير ثالثة فعدتين وىو والخبر المبتدأ فحذف أشير ثالثة فعدتين أي{ َيِحض 

نما عميو قبمو  لم والالئي وقولو كذلك يحضن لم والالئي والتقدير مفرد المحذوف أن والظاىر مفرد موقع لوقوعيما حذفا وا 
 .قائم زيد نعم التقدير إذ قائم أزيد جواب في نعم قولك بنحو يمثل أن واألولى يئسن والالئي عمى معطوف يحضن

 مواضع وجوب حذف الخبر:ـــ 

 استقر  ذا يمين نص وفي حتم...  الخبر حذف غالبا لوال وبعد

 صنع وما صانع كل كمثل...  مع مفيوم عينت واو وبعد

  أضمرا قد خبره الذي عن...  خبرا يكون ال حال وقبل

 بالحكم  منوطا الحق تبينى...  وأتم مسيئا العبد كضربي

 :مواضع أربعة في حذفو يجب الخبر أن األبيات ىذه في ما حاصل

 ذكره ورد عما غالبا بقولو واحترز ألتيتك موجود زيد لوال التقدير ألتيتك زيد لوال نحو لوال بعد لمبتدأ خبرا يكون أن: األول
 :كقولو شذوذا فيو

 بالمقاليد  معد إليك ألقت...  عمر قبمو ولوال أبوك لوال

 قولو وىو المبتدأ خبر فيو ذكر حيث"  عمر قبمو ولوال"  قولو: فيو الشاىد

 الجواب، بجممة عنو عوض قد النو بعدىا الواقع المبتدأ خبر حذف يجب التي لوال بعد واقعا المبتدأ ذلك كون مع"  قبمو" 
 .عنو والمعوض العوض بين الكالم في يجمع وال

 وال مستمرة، القاعدة تكون ىذا وعمى محذوف، والخبر حال، بمحذوف متعمق ظرف"  قبمو"  أن وىو آخر، توجيو البيت وفي
 .أجمو من الشارح بو أتى لما البيت في شاىد

 اعراب موطن الشاىد 

 مضاف وقبل مقدم، خبر بمحذوف متعمق ظرف: قبل"  قبمو"  لوجود امتناع حرف: لوال كاالول، عاطفة الواو"  ولوال" 
 مؤخر مبتدأ"  عمر"  إليو مضاف البارز والضمير

  .خبر وقبمو مبتدأ فعمر



 الثانية والطريقة النحويين لبعض طريقة ىو قميال إال واجب لوال بعد الحذف أن من الكتاب ىذا في المصنف ذكره الذي وىذا
 كونا يكون أن إما الخبر أن الثالثة والطريقة مؤول الظاىر في حذف بغير ذلك من ورد ما وأن  دائما واجب الحذف أن

ن موجود زيد لوال أي كذا لكان زيد لوال نحو حذفو وجب مطمقا كونا كان فإن مقيدا كونا أو مطمقا  أن فإما مقيدا كونا كان وا 
ن أتيت ما إلى محسن زيد لوال نحو ذكره وجب دليل عميو يدل لم فإن أوال دليل عميو يدل  وحذفو إثباتو جاز دليل عميو دل وا 
ن الخبر حذفت شئت فإن إلي محسن زيد لوال أي ليمكت زيد لوال فتقول إليك محسن زيد ىل يقال أن نحو  أثبتو شئت وا 
  :المعري العالء أبي قول ومنو

 لساال  يمسكو الغمد فموال...  عضب كل منو الرعب يذيب - 45

 - ومفعولو وفاعمو"  يمسك"  جممة وىو - لوال بعد الواقع المبتدأ خبر ذكر حيث"  يمسكو الغمد فموال"  قولو في: فيو الشاىد
 خاصا كونا كان إذا حذفو يجوز كما ذكره يجوز لوال بعد الواقع المبتدأ وخبر الدليل عميو دل قد خاص كون الخبر ذلك الن
 اختاروه ما عمى منيم بناء وذلك واجب، الحذف أن عمى والجميور العالمة، الشارح ذكره كما قوم، عند الدليل عميو دل وقد
 بيت أن وعندىم ال، أو دليل عميو يدل أن إما يقال ال وحينئذ عاما، كونا إال يكون ال"  لوال"  بعد الواقع المبتدأ خبر أن من

  .لوال بعد الخبر لذكر لحن ىذا المعري

 اعراب موطن الشاىد 

 ىو تقديره جوازا فيو مستتر ضمير وفاعمو مضارع، فعل: يمسك"  يمسكو"  مبتدأ"  الغمد"  لوجود امتناع حرف"  فموال" 
 المبتدأ، خبر رفع محل في والجممة بو، مفعول - السيف إلى العائد الغائب ضمير ىي التي - والياء الغمد، إلى يعود

 فعل: وسال"  لوال"  جواب في واقعة الالم"  لساال"  االستشياد بيان في وتوجييو المقال من االعراب ىذا في ما وستعرف
 من ليا محل ال وفاعمو سال وجممة السيف، إلى يعود ىو تقديره جوازا فيو مستتر ضمير والفاعل لالطالق، وااللف ماض،
  .لوال جواب االعراب

 .الكتاب ىذا غير في الطريقة ىذه المصنف اختار وقد

 وال خبره وقسمي مبتدأ فعمرك قسمي لعمرك التقدير ألفعمن لعمرك نحو  اليمين في نصا المبتدأ يكون أن: الثاني الموضع
 لجواز  خبرا فيو المحذوف يكون أن يتعين ال وىذا قسمي اهلل يمين التقدير ألفعمن اهلل يمين ومثمو قيل بو التصريح يجوز
 عميو دخمت قد االبتداء الم ألن خبرا يكون أن يتعين معو المحذوف فإن لعمرك بخالف يمين اهلل قسمي والتقدير مبتدأ كونو
 .المبتدأ عمى الدخول وحقيا

 وعمي مبتدأ اهلل فعيد عمي اهلل عيد التقدير ألفعمن اهلل عيد نحو الخبر حذف يجب لم اليمين في نصا المبتدأ يكن لم فإن
 .وحذفو إثباتو ولك خبره

 معطوف وضيعتو وقولو مبتدأ فكل وضيعتو رجل كل نحو المعية في نص ىي واو المبتدأ بعد يقع أن: الثالث الموضع
 الخبر تقدير إلى يحتاج ال وقيل المعية واو بعد الخبر ويقدر مقترنان وضيعتو رجل كل والتقدير محذوف والخبر كل عمى
 عصفور ابن المذىب ىذا واختار خبر تقدير إلى يحتاج ال تام كالم وىذا ضيعتو مع رجل كل وضيعتو رجل كل معنى ألن
 .اإليضاح شرح في



 .قائمان وعمرو زيد نحو  وجوبا الخبر يحذف لم المعية في نصا الواو تكن لم فإن

 وجوبا الخبر فيحذف خبرا تكون أن تصمح ال وىي الخبر مسد سدت حال وبعده مصدرا المبتدأ يكون أن: الرابع الموضع
 والخبر الخبر مسد سدت حال: معمول لو ومسيئا والعبد مبتدأ: فضربي مسيئا العبد ضربي نحو وذلك مسده الحال لسد

ن االستقبال أردت إذا مسيئا كان إذا العبد ضربي والتقدير وجوبا محذوف  كان إذ العبد ضربي فالتقدير المضي أردت وا 
ذا بالعبد المفسر كان في المستتر الضمير من حال فمسيئا مسيئا  .الخبر عن نائب زمان ظرف كان إذ أو كان وا 

 واحترز تقريره تقدم كما الخبر مسد سدت التي الحال قبل مقدر المحذوف الخبر أن عمى حال وقبل بقولو المصنف ونبو
 قوليم من اهلل رحمو األخفش حكى ما نحو المذكور المبتدأ عن خبرا تكون أن تصمح التي الحال عن خبرا يكون ال بقولو
 الخبر يكون فال قائم زيد فتقول خبرا تكون أن تصمح الحال وىذه قائما ثبت والتقدير محذوف والخبر مبتدأ فزيد قائما زيد

 ضربي تقول فال قبميا الذي المبتدأ عن خبرا تكون أن تصمح ال فيو الحال فإن مسيئا العبد ضربي بخالف الحذف واجب
 .مسيء بأنو يوصف ال الضرب ألن مسيء العبد

 إليو مضاف وتبييني مبتدأ فأتم بالحكم منوطا الحق تبييني أتم نحو المصدر كحكم حكمو المصدر ىذا إلى والمضاف
 ولم  .منوطا بالحكم كان إذ أو كان إذا الحق تبييني أتم والتقدير أتم خبر مسد سدت حال ومنوطا لتبييني مفعول والحق
 إلى المقطوع النعت: األول :أربعة الكتاب ىذا غير في عدىا وقد وجوبا المبتدأ فييا يحذف التي المواضع المصنف يذكر
 محذوف فالمبتدأ المسكين بزيد مررت نحو ترحم أو الخبيث بزيد مررت نحو ذم أو الكريم بزيد مررت نحو مدح في الرفع
 .المسكين وىو الخبيث وىو الكريم ىو والتقدير وجوبا ونحوىا المثل ىذه في

 لمبتدأ خبران وعمرو فزيد عمرو الرجل وبئس زيد نعم الرجل :نحو بئس أو نعم مخصوص الخبر يكون أن: الثانية الموضع
 .عمرو المذموم أي عمرو وىو زيد الممدوح أي زيد ىو والتقدير وجوبا محذوف

 في والتقدير الحذف واجب محذوف لمبتدأ خبر ذمتي ففي ألفعمن ذمتي في كالميم من الفارسي حكى ما: الثالث الموضع
 .القسم في صريحا فيو الخبر كان ما وىو أشبيو ما وكذلك يمين ذمتي

 وصبر مبتدأ فصبري جميل صبر صبري التقدير جميل صبر نحو الفعل مناب نائبا مصدرا الخبر يكون أن: الرابع الموضع
 وجوبا  صبري ىو الذي المبتدأ حذف ثم خبره جميل

 تعدد الخبر:ــ 

 شعرا  سراة كيم واحد عن...  بأكثرا أو باثنين وأخبروا

 .ضاحك قائم زيد نحو عطف حرف بغير الواحد المبتدأ خبر تعدد جواز في النحويون اختمف

 يكونا لم أم مز أي حامض حمو ىذا نحو واحد خبر معنى في الخبران كان  سواء ذلك جواز إلى المصنف منيم قوم فذىب
 .األول كالمثال واحد خبر معنى في

 جاء فإن العطف تعين كذلك يكونا لم فإن واحد خبر معنى في الخبران كان إذا إال الخبر يتعدد ال أنو إلى بعضيم وذىب
 :الشاعر وقول{ ال َمِجيدُ  ال َعر شِ  ُذو ال َوُدودُ  ال َغُفورُ  َوُىوَ : }تعالى كقولو آخر مبتدأ لو قدر عطف بغير شيء العرب لسان من



 مشتي  مصيف مقيظ...  بتي فيذا ذابت يك من - 45

 يكون أن يمكن وال عاطف، غير من واحد لمبتدأ متعددة أخبار فإنيا"  مشتي مصيف، مقيظ، بتي، فيذا"  قولو: فيو الشاىد
 فال االصل، خالف محذوف لمبتدأ خبرا االول عدا مما واحد كل وتقدير وتنكيرا، تعريفا الختالفيما لالول، نعتا الثاني
  .إليو يصار

 اعراب موطن الشاىد 

 مصيف، مقيظ،"  إليو مضاف المتكمم وياء مضاف وبت المبتدأ، خبر: بت"  بتي"  مبتدأ إشارة اسم: وذا تنبيو، حرف: ىا
"  من"  ىو الذي المبتدأ خبر رفع محل في وخبره المبتدأ من والجممة االشارة، اسم وىو واحد، لمبتدأ متعددة أخبار"  مشتي

 خبر رفع محل في وجوابو جميعا الشرط وجممة شرطية، قدرتيا إن الشرط جواب جزم محل وفي موصولة،"  من"  قدرت إن
  .شرطية من تقدير عمى المبتدأ

 :وقولو

 نائم  يقظان فيو المنايا بأخرى...  ويتقي مقمتيو بإحدى ينام - 45

 بخبرين"  ىو"  قولو وىو واحد مبتدأ عن أخبر حيث"  ىاجع يقظان فيو"  قولو أو"  نائم يقظان فيو"  قولو: فيو الشاىد
  .االول عمى منيما الثاني عطف غير من"  نائم يقظان"  قولو أو"  ىاجع يقظان"  قولو وىما

 (945/ 1) مالك ابن ألفية عمى عقيل ابن شرح

  .خبر بعد خبر"  ىاجع"  أو"  نائم"  خبره"  يقظان"  مبتدأ"  فيو" 

 أو ضاحك قائم زيد نحو مفردين مثال الخبران يكون كأن واحد جنس من كان إذا إال الخبر يتعدد ال أنو بعضيم وزعم
 ىذا زعم ىكذا ضحك قائم زيد تقول فال ذلك يجوز فال جممة واآلخر مفردا أحدىما كان إذا فأما ضحك قام زيد نحو جممتين
 كون جوزوا{ َتس َعى حيَّةٌ  ِىيَ  َفإَذا: }تعالى قولو ومنو كثيرا ذلك تجويز وغيره الكريم لمقرآن المعريين كالم في ويقع القائل
  .حاال كونو لجواز ذلك يتعين وال ثانيا خبرا تسعى
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