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تعريف الَخَبر
اخلــرُ جــزٌء ُمكمــل للفائــدة الــي ُتفيُدهــا اجلملــة، فــإن مل ُيذَكــر اخلــُر ظــّل الــكالُم ناقصــًا، فيــأيت اخلــُر 
لكــي ينَتظــَم منــه َمــع املبتــدأ مجلــٌة مفيــدٌة فائــدًة حيســن الّســكوُت علْيهــا، كقولــه تعــاىل: ]اهلل نــوُر الســماوات 

واألرض[، ]حمّمــدٌ َرســوُل اهلل[...

وينقســُم اخلــُر إىل قســَمني : فَقــد يــأيت مفــردًا وقــد يــأيت مجلــًة امسيــًة أو فعلّيــًة؛ فأمــا اجلملــة فإمــا أن 
تكــون هــي املبتــدأ يف املعــى أو ال؛ فــإن مل تكــن هــي املبتــدأ يف املعــى فــال بــد فيهــا مــن رابــط يربطهــا باملبتــدأ، 
لتــدلَّ علــى َمعــى الــذي ســيَقت لــه، والرابــط إمــا ضمــر َيرجــُع إىل املبتــدأ، كقولنــا »أمَحــُد قــاَم أخــوه« وقــد 
را، حنــو »الّدقيــُق َرطــالِن بدرهــم« التقديــر: َرطــالن منــه بدرهــم، أو  يكــون الضمــر الراجــُع إىل املبتــدأ ُمقــدَّ
إشــارًة إىل املبتــدأ كمــا يف قولــه تعــاىل: )ولبــاُس التقــوى ذلــك خــٌر(، وَقــد يكــون الضمــُر الراجــُع إىل املبتــدأ 
َتكــرارًا  للمبتــدأ بلفظــه، وأكثــر مــا يكــون يف مواضــع التفخيــم كقولــه تعــاىل: )احلاقــة مــا احلاقــة( و )القارعــة 
مــا القارعــة(، وقــد يســتعمل يف غرهــا، وقــد َيكــوُن الّراجــُع إىل املبتــدإ عمومــًا يدخــل حتتــه املبتــدأ، حنــو »أمحــُد 

نعــم الرجــل«.

أمــا إذا  كانــت اجلملــة الواقعــة خــرا هــي املبتــدأ يف املعــى مل حتتــْج إىل رابــط، أي اكُتفــَي مَبجــيء اخلــر 
مبتــدأ يف امَلعــى، عــن َتقديــر الرابــط أو ذكــِره، كقولــك: »ُنطقــي اهلل َحســي«، فنطقــي: مبتــدأ أول، واالســم 
الكــرمي: مبتــدأ ثــان، وحســي: خــر عــن املبتــدإ الثــاين، واملبتــدأ الثــاين وخــره خــر عــن املبتــدإ االول، واســتغى 

عــن الرابــط، الن قولــك »اهلل حســي« هــو معــى »نطقــي« وكذلــك »قــويل ال إلــه إال اهلل«.

هــذا عــن اخلــر الــذي َيقــُع مجلــًة، أمــا اخلــُر الــذي َيقــُع مفــردًا فإمــا أن يكــون جامــدا، أو مشــتقا؛ فــإن 
كان جامــدا فإنــه يــأيت فارغــا مــن الضمــر، حنــو »زيــد أخــوك« ، وإن كان مشــتقا فإنــه يتحمــل الضمــر، حنــو 
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»زيــد قائــم« أي: هــو، هــذا إذا مل يرفــع ظاهــرا. وهــذا احلكــم إمنــا هــو للمشــتق اجلــاري جمــرى الفعــل: كاســم 
الفاعــل، واســم املفعــول، والصفــة املشــبهة، واســم التفضيــل، فأمــا مــا ليــس جاريــا جمــرى الفعــل مــن املشــتقات 
فــال يتحمــُل ضمــرا، وذلــك كأمســاء اآللــة، حنــو »مفتــاح« فإنــه مشــتق مــن »الفتــح« ولكنــه يتحمــل ضمــرا، 
فــإذا قلــت: »هــذا مفتــاح« مل يكــن فيــه ضمــر، وكذلــك مــا كان علــى صيغــة َمفَعــل وقصــد بــه الزمــان أو 
املــكان »كملَعــب« فإنــه مشــتق مــن »اللعــب« وال يتحمــل ضمــرا، فــإذا قلــت »هــذا َملَعــب الفريــق« تريــُد 

مــكاَن لعبــه أو زمــان لعبــه كان اخلــر مشــتقا وال ضمــر فيــه.

وإمنــا يتحمــل اخلــر املشــتق اجلــاري جمــرى الفعــل الضمــَر إذا مل يرفــع ظاهــرا، فــإن َرفَعــه مل يتحمــل 
ضمــرا، وذلــك حنــو »أمحــد قائــٌم َصديقــاه« فصديقــاه: مرفــوع بقائــم، فــال يتحمــل ضمــرا. فــإن جــرى علــى 

َمــن هــو 

اســترت الضمــر فيــه، حنــو: »زيــد قائــم« أي هــو، فلــو أتيــت بعــد املشــتق ب »هــو« فقلــت: »أمحــُد 
قائــم هــو« كان ذلــك الضمــُر تأكيــدا للضمــر املســترت يف »قائــم« والثــاين أن يكــون فاعــال ب »قائــم«.

هذا إذا جرى على من هو له.

فــإن جــرى علــى غــر مــن هــو لــه وجــب إبــراز الضمــر، ســواء أمــن اللبــس، أو مل يؤمــن، فمثــال مــا أمــن 
فيــه اللبــس: »أمحــُد فاطمــُة ُمكِرُمهــا هــو« ومثــال مــا مل يؤمــن فيــه اللبــس لــوال الضمــر »أمحــُد خالــٌد ُمطِعُمــه 

هــو« فيجــب إبــراز الضمــر يف املوضعــني أي ســواء أمــن اللبــس، أو مل يؤمــن. 

وَقد أخفى الشاعُر الضمَر ، يف قوله :

قومي ُذرا اجملِد بانوها وقد علمت ///  بُكنه ذلَك عدناٌن وَقحطاُن

والتقدير: بانوها هم، فحذف الضمر ألمن اللبس.

مث نصــل إىل القســم الثالــث  مــن أقســام اخلــَر بعــد املفــَرد واجلمَلــة، وهــو اخلــُر ظرفــا أو جــارا وجمــرورا، 
حنــو: »أمحــُد عنــدك«، و »أمحــُد يف الــدار« فــكل منهمــا متعلــق مبحــذوف واجــب احلــذف، تقديــُره »كائــن« 
أو »اســتقر« فــإن قــدرت »كائنــا« كان مــن قبيــل اخلــر باملفــرد، وإن قــدرت »اســتقر« كان مــن قبيــل اخلــر 

باجلملــة. وتقديــر الــكالم: »أمحــُد كائــن عنــدك، أو مســتقر عنــدك، أو يف الــدار«. 
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وَقــد يقــُع الظــرُف واجلــار واجملــرور صفــًة، حنــو: » مــررت برجــل عنــدك، أو يف الــدار » أو حــاال، حنــو: 
»مــررت بأمحــَد عنــدك، أو يف الــدار« أو صلــة، حنــو: »جــاء الــذي عنــدك، أو يف الــدار« لكــن جيــب يف 

الصلــة أن يكــون احملــذوف فعــاًل، التقديــر: »جــاء الــذي اســتقر عنــدك، أو يف الــدار«

مث إن ظــرف الزمــان واملــكان قــد يصلحــان خريــن عــن ذات؛ فظــرف املــكان يقــع خــرا عــن اجلثــة 
واملعــى، حنــو: »أمحــُد عنــدك - اخلــُر عنــدك« وأمــا ظــرف الزمــان فيقــع خــرا عــن املعــى منصوبــا أو جمــرورا 
بفــي، حنــو: »الســفُر يــوَم اجلمعــة، أو يف يــوم اجلمعــة« وال يقــع خــرا عــن اجلثــة إال إذا أفــاد حنــو »الليلــَة هــالُل 

العيــد« فــإن مل يفــد مل يقــع خــرا عــن اجلثــة، حنــو: »أمحــُد اليــوم«، والتقديــر: طلــوع هــالل العيد الليلــَة.

هذا إذا أفاَد الّظرُف خرًا، فإن مل يفد امتنع، حنو: »أمَحُد يوَم اجلمعة«.


