
 المحاضرة التاسعة عشرة

 تقديم الخبر وتأخيره:ــ 

  ضررا ال إذ التقديم وجوزوا...  تؤخرا أن األخبار في واألصل

 لممبتدأ المعنى في وصف الخبر ألن وذلك الخبر وتأخير المبتدأ تقديم األصل
 ما عمى نحوه أو لبس بذلك يحصل لم إذا تقديمو ويجوز كالوصف التأخير فاستحق
 عمرو وعندك زيد الدار وفى زيد منطمق وأبوه زيد أبوه وقائم زيد قائم فتقول سيبين
 عند التأخير الجائز الخبر تقدم منع الكوفيين مذىب أن بعضيم كالم في وقع وقد

 جواز عمى والكوفيين البصريين من اإلجماع نقل بعضيم فإن  نظر وفيو البصريين
 وفيو بعضيم قال ىكذا بصحيح ليس مطمقا الكوفيين عن المنع فنقل زيد داره في

 والحق منطمق أبوه وزيد أبوه قام وزيد قائم زيد مثل في التقديم الكوفيون منع نعم بحث
ليو ذلك من مانع ال إذ الجواز  قائم فتقول ضررا ال إذ التقديم وجوزوا بقولو أشار وا 

 ومنو زيد أبوه وقام مقدم خبر ومشنوء مبتدأ فمن يشنؤك من مشنوء قوليم ومنو زيد
 :قولو

  األسد برثن في منتشبا وبات...  واحده كنت من أمو ثكمت قد - 94

"  جممة وىو الخبر، قدم حيث"  واحده كنت من أمو ثكمت قد"  قولو: فيو الشاىد
 ضمير المتقدم الخبر جممة وفي"  واحده كنت من"  وىو المبتدأ عمى"  أمو ثكمت
ن - المبتدأ أن ذلك وسيل المتأخر، المبتدأ عمى يعود  المتقدم بمنزلة - متأخرا وقع وا 
 شرح مطمع وفي الناظم بيت في ترى كما الخبر عمى التقدم رتبتو فإن المفظ، في

 .الموضوع ليذا المؤلف

 اعراب موطن الشاىد 



 فاعل: أم"  أمو"  التأنيث تاء والتاء ماض، فعل: ثكل"  ثكمت"  تحقيق حرف"  قد" 
 رفع محل في وفاعمو الفعل من والجممة إليو، مضاف والضمير مضاف وأم ثكمت،
 والتاء ناقص، ماض فعل: كان"  كنت"  مؤخر مبتدأ موصول اسم"  من"  مقدم خبر

 كان، خبر واحد"  واحده"  رفع محل في الفتح عمى مبني اسمو المخاطب ضمير
 محل ال وخبرىا واسميا"  كان"  من والجممة إليو، مضاف والضمير مضاف، وواحد
 من ىو الذي الموصول صمة ليا

  :قولو ومنو زيد منطمق وأبوه مقدم خبر: أمو ثكمت وقد مؤخر مبتدأ واحده كنت فمن

  تصاىره كميب كانت وال أبوه...  محارب من أمو ما ممك إلى - 05

 النحاة فأما البالغة، لعمماء وشاىد لمنحاة شاىد البيت ىذا في: فيو الشاىد
 - المبتدأ عمى"  محارب من أمو ما"  جممة وىو - الخبر تقديم عمى بو فيستشيدون

  محارب، من أمو ليست أبوه ممك إلى: والتقدير"  أبوه"  قولو وىو

 اعراب موطن الشاىد 

 إليو مضاف والضمير مضاف وأم ما، اسم: أم"  أمو"  ليس عمل تعمل نافية"  ما" 
 ومعمولييا"  ما"  وجممة"  ما"  خبر بمحذوف متعمق ومجرور جار"  محارب من" 
 مضاف والضمير مضاف وأبو مؤخر، مبتدأ: أبو"  أبوه"  مقدم خبر رفع محل في
 لممك صفة جر محل في وخبره المبتدأ وجممة إليو

  .مقدم خبر محارب من أمو ما وىو مؤخر مبتدأ فأبوه

 والكوفيين البصريين من اإلجماع الشجري بن اهلل ىبة السعادات أبو الشريف ونقل
 ذلك في الخالف نقل قدمنا وقد بصحيح وليس جممة كان إذا الخبر تقديم جواز عمى
 .الكوفيين عن



 المواضع التي يجب فيها تاخير الخبر :ـــ

  بيان عادمي ونكرا عرفا...  الجزآن يستوي حين فامنعو

   منحصرا استعمالو قصد أو...  الخبرا كان الفعل ما إذا كذا

  منجدا لي كمن الصدر الزم أو...  ابتدا الم لذي مسندا كان أو

 يجوز قسم أقسام ثالثة عنو تأخيره أو المبتدأ عمى تقديمو إلى بالنظر الخبر ينقسم
 تقديم فيو يجب وقسم الخبر تأخير فيو يجب وقسم ذكره سبق وقد والتأخير التقديم فيو

 .الخبر

 :مواضع خمسة منو فذكر التأخير الواجب الخبر إلى األبيات بيذه فأشار

 مبين وال مبتدأ لجعميا صالحة نكرة أو معرفة والخبر المبتدأ من كل يكون أن: األول
 تقديم يجوز وال عمرو من أفضل زيد من وأفضل أخوك زيد نحو الخبر من لممبتدأ
 من أفضل عمرو من وأفضل زيد أخوك فقمت قدمتو لو ألنك ونحوه ىذا في الخبر
 وجد فإن عميو يدل دليل غير من خبرا يكون أن تريد وأنت  مبتدأ المقدم لكان زيد
 الخبر تقدم فيجوز حنيفة أبو يوسف أبو كقولك جاز خبر المتقدم أن عمى يدل دليل
 أبي تشبيو وال حنيفة بأبي يوسف أبي تشبيو المراد أن معموم ألنو حنيفة أبو وىو

 :قولو ومنو يوسف بأبي حنيفة

  األباعد الرجال أبناء بنوىن...  وبناتنا أبنائنا بنو بنونا

 وىو المبتدأ عمى"  بنونا"  وىو الخبر قدم حيث"  أبنائنا بنو بنونا"  قولو: فيو الشاىد
 إلى مضاف منيما كال فإن التعريف، في والخبر المبتدأ استواء مع"  أبنائنا بنو" 

نما - المتكمم ضمير  قد فإنك منيما، المبتدأ تعين معنوية قرينة لوجود ذلك ساغ وا 



 تذكر الذي وىو التشبيو أساس فيو يكون فما الفائدة، محط ىو الخبر أن عرفت
 .الخبر فيو - الجمو الجممة

 اعراب موطن الشاىد 

 وىو المبتدأ عمى"  بنونا"  وىو الخبر قدم حيث"  أبنائنا بنو بنونا"  قولو: فيو الشاىد 
 إلى مضاف منيما كال فإن التعريف، في والخبر المبتدأ استواء مع"  أبنائنا بنو" 

نما - المتكمم ضمير  قد فإنك منيما، المبتدأ تعين معنوية قرينة لوجود ذلك ساغ وا 
 تذكر الذي وىو التشبيو أساس فيو يكون فما الفائدة، محط ىو الخبر أن عرفت
  .الخبر فيو - الجمو الجممة

 أبنائيم بني عمى الحكم المراد ألن مؤخر مبتدأ أبنائنا وبنو مقدم خبر بنونا فقولو
 .أبنائيم كبني بأنيم بنييم عمى الحكم المراد وليس كبنييم بأنيم

 وفاعمو فقام قام زيد نحو مستترا المبتدأ لضمير رافعا فعال الخبر يكون أن: والثاني
 مبتدأ زيد يكون أن عمى زيد قام يقال فال التقديم يجوز وال زيد عن خبر  المقدر
 والخبر المبتدأ باب من يكون فال لقام فاعال زيد يكون بل مقدما خبرا والفعل مؤخرا

 جاز - أبوه قام زيد: نحو - لظاىر رافعا الفعل كان فمو والفاعل الفعل باب من بل
 إذا التقديم يجوز وكذلك  ذلك في الخالف ذكر تقدم وقد زيد أبوه قام :فتقول التقديم
 الزيدان قاما فتقول الخبر تقدم أن فيجوز قاما الزيدان نحو بارزا ضميرا الفعل رفع

 .قوم ذلك ومنع مقدما خبرا وقاما مؤخرا مبتدأ الزيدان ويكون

ذا  تأخير وجوب يقتضي الخبر كان الفعل ما إذا كذا المصنف فقول ىذا عرفت وا 
 مستترا لممبتدأ ضميرا رفع إذا تأخيره يجب إنما بل كذلك وليس مطمقا الفعمي الخبر
  .تقدم كما

 



 قائم إال زيد ما نحو بإال أو قائم زيد إنما نحو بإنما محصورا الخبر يكون أن: الثالث
 في زيد عمى قائم تقديم يجوز فال منحصرا استعمالو قصد أو بقولو المراد وىو

 :الشاعر كقول شذوذا إال مع التقديم جاء وقد المثالين

  المعول عميك إال وىل عمييم...  يرتجى النصر بك إال ىل فيارب - 05

 بإال المحصور الخبر قدم حيث"  المعول عميك" و"  النصر بك"  قولو: فيو الشاىد
 وىل بك، إال النصر يرتجى ىل: يقول أن حقو من كان وقد شذوذا، الموضعين في

 إال يتم ال"  النصر بك: " بقولو االستشياد بأن خبير وأنت عميك، إال المعول

 اعتبار عمى فأما مؤخر، مبتدأ والنصر مقدم، خبر والمجرور الجار أن اعتبار عمى
 فيو، نحن لما البيت من االولى الجممة في شاىد فال"  يرتجى"  جممة ىو الخبر أن

  .وحدىا الثانية الجممة في الشاىد ويكون

 اعراب موطن الشاىد 

"  يرتجى"  مؤخر مبتدأ"  النصر"  مقدم خبر بمحذوف متعمق ومجرور جار"  بك" 
 يعود ىو تقديره جوازا فيو مستتر ضمير الفاعل ونائب لممجيول، مبني مضارع فعل
 نائب مع يرتجى وجممة يرتجى، بقولو متعمقا"  بك"  يكون أن ويجوز"  النصر"  عمى
 المعنى في متعمق ومجرور جار"  عمييم"  خبر رفع محل في فيو المستتر فاعمو

 بأجنبي، ومعمولو العامل بين الفصل من عميو يمزم لما تأباه، الصناعة ولكن بالنصر
 أداة"  إال"  النفي معنى تضمن استفيام حرف"  وىل"  بيرتجى متعمقا يجعل ليذا

 مبتدأ"  المعول"  مقدم خبر بمحذوف متعمق ومجرور جار"  عميك"  ممغاة استثناء
 .مؤخر

 .الخبر فقدم عميك إال المعول وىل األصل



 المشار وىو قائم لزيد نحو االبتداء الم عميو دخمت قد لمبتدأ خبرا يكون أن: الرابع
 تقول فال الالم عمى  الخبر تقديم يجوز فال ابتدا الم لذي مسندا كان أو بقولو إليو
 :الشاعر كقول شذوذا التقديم جاء وقد الكالم صدر ليا االبتداء الم ألن لزيد قائم

  األخواال ويكرم العالء ينل...  خالو جرير ومن ألنت خالي - 05

 خالي"  قولو في - ىنا البيت ىذا الشارح أنشد أجمو من الذي وىو -: فيو الشاىد
 البيت وفي شذوذا، االبتداء، بالم متصل المبتدأ أن مع الخبر قدم حيث"  النت

 فأخر"  أنت لخالي"  أراد أنو: والثاني االعراب، في أحدىا إلى أشرنا أخرى توجييات
: فخالي"  أنت ليو خالي"  الكالم أصل يكون أن: والثالث ضرورة، الخبر إلى الالم
 الالم فاتصمت الضمير، فحذفت الثاني، خبر: وأنت ثان، مبتدأ والضمير أول، مبتدأ
 .جممتيا من ذكر ما صدر في تزال ال أنيا مع بخبره

 اعراب موطن الشاىد 

 وياء مضاف وىو مبتدأ،"  خال"  يكون أن أحدىما إعرابان فيو يجوز"  النت خالي" 
 الوجو ىذا عمى - وفيو المبتدأ، خبر"  أنت" و لالبتداء، والالم إليو، مضاف المتكمم

 بالدخول خاصة أنيا مع الخبر، عمى الالم دخول حيث من شذوذ - االعراب من
 وىذا مؤخرا، مبتدأ"  النت" و مقدما، خبرا"  خالي"  يكون أن وثانييما المبتدأ، عمى
 وليس أجمو، من بالبيت االستشياد الشارح قصد الذي ىو الوجو

  .مقدم خبر وخالي مؤخر مبتدأ فألنت

 فمن منجدا لي من نحو االستفيام كأسماء الكالم صدر لو المبتدأ يكون أن: الخامس
  .منجدا من لي تقول فال من عمى الخبر تقديم يجوز وال حال ومنجدا خبر ولي مبتدأ

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


