
  تأخير الخبر وتقديمه
  َواَألْصُل فى اَألْخَباِر َأْن ُتَؤخَّـَرا         َوَجـوَُّزوا التَّْقِدیَم ِإْذ َال َضَرَرا

   الخبر وتأخیر  األصل تقدیم المبتدأ 
 األصل تقديم المبتدأ ، وتأخير الخبر ؛ ذلك ألن الخبر وصفٌ في المعنـى للمبتـدأ فاسـتحقَّ                  

  .التأخير كالوصف 
 

   شرط جواز تقديم الخبر 
 أبـوه زيـد ،    قـائم : زيد ، ونحو     قائم:  يجوز تقديم الخبر إذا لم يحصل بتقديمه لَبس ، نحو           

  . عمرو عندك زيد ، و في الدارزيد ، وأبوه منطلق و
  

  الكوفيين في مسألة تقديم الخبر مذهب البصريين ، و
  .بتدأ إذالم يحصل لَبس جواز تقديم الخبر على الم : مذهب البصريين 
هذا ما ذكـره    . عدم جواز تقديم الخبر على المبتدأ إذا كان مفرداً ،أو جملة           : الكوفيين مذهبو

  فمنع الكوفيون . عن علماء الكوفة ) اإلنصاف ( ابن األنباري في 
  

  .زيد قام أبوه منطلق : التقديم في نحو 
  :ك أشار ابن مالك بقوله وإلى ذل. والحقّ الجواز ؛ إذ ال مانع من ذلك 

فمشنوء . مشْنُوء من يشْنَُؤك    : ومنه قولهم   . قائم زيد   : فتقول  " وجوزوا التقديم إذ الضررا      " 
 : نمبتدأ مؤخر : خبر مقدم ، وم .  

ونقل ابن الشَّجِري اإلجماع من البصريين ، والكوفيين على جواز تقديم الخبر إذا كان جملـة ،   
وذكر ابن عقيل أن بعضهم نقل اإلجماع من البـصريين ، والكـوفيين علـى    . صحيح وليس ب 

  .في داره زيد : جواز تقديم الخبر في  نحو 

  : قال الشاعر 

  اَألسِد    قَد ثَِكلَتْ ُأمه من كُنْتَ واِحده           وبـاتَ منْتَِشباً في برثُِن

  :        وقال اآلخـر 

ِإلى م  هاِهرتُص بالَ كَانَتْ كُلَيو وهـاِرٍب          َأبحم ِمن ـها ُأمِلٍك م  



  عين الشاهد في البيتين السابقين ، وما وجه االستشهاد فيهما ؟ 
قدم الشاعر   : وجه االستشهاد .         قَد ثَِكلَتْ ُأمه من كنت واِحده         :الشاهد في البيت األول   

مـع أن فـي جملـة    ) من ( على المبتدأ االسم الموصول ) قد ثكلت أمه  (  جملة   الخبر ، وهو  
في أمه يعود إلى المبتدأ المتأخِّر ، وسهل ذلك أن المبتدأ وإن وقـع              ) الهاء(الخبر ضمير ، وهو   

  . متأخراً فهو بمنزلة المتقدم في اللفظ ؛ ألن رتبته التقدم على الخبر 
  

  . ما أمه ِمن محارٍب أبوه  :الشاهد في البيت الثاني
أبـوه  ( على المبتدأ   ) ما أمه من محارٍب     (  قدم الشاعر الخبر ، وهو جملة        :وجه االستشهاد    

  .وهذان شاهدان على جواز تقديم الخبر الجملة على المبتدأ ) . 
 

  

 مواضع  تأخيِر الخبِر وجوباً    

  
          عـرفًا ونُكْرا عـاِدمي بيـاِن  فَـامنَعه ِحين  يستَِوي الْجـزآِن 

      كَـذَا ِإذَا ما الِْفعُل كَان الْخَبـرا        َأو قُِصـد اسِتعمـالُه  منْحِصرا
      َأْو َكاَن ُمْسنًدا ِلِذى َالِم  اْبِتـَدا        َأْو َالِزِم الصَّْدِرَكَمْن لى ُمْنِجـَدا

  .بر باعتبار تقدیمھ على المبتدأ ، وتأخیره عنھ  اذكر أحكام الخ
  :  للخبر بهذا االعتبار ثالثة أحكام ، هي 

  ) .وقد سبق ِذكره . (  جواز تقديم الخبر ، وتأخيره -١
  .  وجوب تقديمه -٣.                وجوب تأخيره -٢

  . اذكر المواضع التي يجب فيها تأخير الخبر 
  :  كثيرة منها  في مواضعيجب تأخير الخبر 

والخبر معرفةً ، أو نكرةً يصلُح كلُّ واحد منهما أن يكون مبتـدأ     ،  أن يكون كلٌّ من المبتدأ       -١
  :زيد أخوك ، ونحو : ، وال مبين للمبتدأ من الخبر ، نحو 

ففي هذين المثالين ال يجوز تقديم الخبر ؛ ألنك لـو قدمتـه             .  أكبر منك ِسنا أكثر منك تجربةً       
أكثر منك تجربة أكبر منك ِسنا ، لكان المقدم مبتدأ ؛ ألنهما متساويين             : أخوك زيد ، أو     : فقلت

وهذا هو المراد مـن قــول   . في التعريف، والتنكير وال دليل يدل على أن المتقدم هو الخبر           



أبـو  : ـه ، نحـو     فإذا وجد دليل يدل على أن المتقدّم خبر جاز تقديم         " عاِدمي بيان   : " الناظم
  . يوسف أبو حنيفةَ 

في هذا المثال يجوز تقديم الخبر أبو حنيفة ؛ ألنه معلوم أن المراد تشبيه أبـي يوسـف بـأبي              
  :  ومنه قول الشاعر . حنيفة ال العكس 

  .بنُـونَـا بنُـو َأبنَاِئنَا وبنَاتُنَا          بنُوهن َأبنَاء الرجاِل اَألباِعـِد 
مع تساوي المبتدأ ، والخبـر فـي        ) بنو أبنائنا   ( على المبتدأ   ) بنُونا  (   فقد قدم الشاعر الخبر     

أن المراد هنا تشبيه أبناء أبنائهم بأبنـائهم  : التعريف ؛ وذلك لوجود دليل يدل على الخبر ، هو       
  . ال العكس 

  :تدأ ، نحو  أن يكون الخبر جملة فعلية فاعلها ضمير مستتر يعود على المب-٢
وال يجوز في هـذه الحالـة       . وفاعله الضمير المستتر خبر عن زيد       ) قام  ( فالفعل  .  زيد قام   

. في هذه الحالة يكون فاعالً ال مبتدأ مـؤخرا          ) زيد  ( قام زيد ؛ ألن     : تقديم الخبر ؛ فال يقال      
ويجـوز كـذلك   . وه زيد قام أب: ويجوز التقديم عند بعض العلماء إذا كان الفاعل ظاهرا ، نحو  

وقد سبق ِذكر الخالف في هـاتين المـسألتين         . الزيدان قاما   : عند بعضهم تقدم الخبر في نحو     
وبناء على هذا الخالف أنكر ابن عقيل على ابن مالك قوله بوجوب تأخير الخبر الفعلي مطلقـاً           

  " .كذا إذا ما الفعل كان الخبرا : " ، وفُِهم ذلك من قوله 
  
ما زيد إال قـائم ،  : إنَّما زيد قائم ، ونحو : ون الخبر محصورا بإنما ، أو إال ، نحو           أن يك  -٣

فـال يجـوز فـي هـذين       " أو قُِصد استعماله منْحِصرا     : " وهذا هو المقصود من قول الناظم       
  .ألن الخبر قائم محصور في المبتدأ ) زيد ( على ) قائم ( المثالين تقديم 

قائم لزيـد ؛    : فال يجوز   . لزيد قائم   :  لمبتدأ دخلت عليه الم االبتداء ، نحو        أن يكون خبرا   -٤
  . ألن الم  االبتداء لها صدر الكالم 

 أن يكون المبتدأ له صدر الكالم، كأسماء االستفهام ، وأسماء الشرط، وما التعجبية، وكـم                -٥
لي منجدا  ( وال يجوز تقديم الخبر     . أ  اسم استفهام مبتد  : من لي منِجدا ؟  فَمن       : الخبرية، نحو   

ففـي  . كم مجاهدين ماتوا في سبيل اهللا      : أي رجٍل تُصاِحبه أصاحبه ، ونحو       : عليه ، ونحو    ) 
  .هذه األمثلة جميعا ال يجوز تقديم الخبر على المبتدأ ؛ ألن له الصدارة 

  : قال الشاعر 

 تَجري رالنَّص ْل ِإالَّ ِبكه بارُل فَيوعالْم كلَيْل ِإالَّ عهو ِهملَيى          ع  

  :         وقال اآلخر 



   خَاِلي ألََنْتَ ومن جـِرير خَالُـه         ينَِل الْعـالَء ويكْرِم اَألخْواالَ

   وجه االستشهاد فيهماو  الشاهد في البيتين السابقين ،
قـدم   : وجه االستشهاد .       بك النّصر ، وإال عليك المعول        إال    :الشاهد في البيت األول    

  . الشاعر الخبر المحصور بإال في الموضعين شذوذًا 
  هل يرتجي النصر إال بك ؟ وهل المعوُل إال عليك ؟  : وأصل الكالم 

  . خالي َألنتَ  :الشاهد في البيت الثاني
: لى المبتدأ المتصل بالم االبتـداء ، واألصـل        قدم الشاعر الخبر شذوذًا ع     : وجه االستشهاد  

ويجـوز أن   . فأخّر الالم إلى الخبـر ضـرورة        ) لخالي أنت   ( ويجوز أنه أراد    . ألنتَ خالي   
خبـر  : مبتدأ ثـاٍن ، وأنـت    : مبتدأ أول ، وهو     : فخالي  ) خالي  لهو أنت   (يكون أصل الكالم    

 . بخبره فاتصلت الالم ) هو ( للمبتدأ الثاني فَحذَف الضمير 
 


