عنوان البرنامج :النحو العربي
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الدرس الرابع :الرتبة والحذف في المبتدأ والخبر
اسم المحاضر :الدكتور عبد الرحمن بودرع

الرتبة والحذف في المبتدأ والخبر
احلديـ ُـث عــن الرتبــة يف بــاب االبتــداء وا َخلـَـر حديـ ٌـث عــن التقــدمي والتأخــر ،واألصــل يف ا َخلـَـر أن َّ
يؤخـَـر
واألصـ ُـل يف املبتــدإ أن يتقـ ّـدَم ألن اخلَب ـَـر وصــف للمبتــدأ يف ا َملعــى ،ولكــن جيــوز تقــدمي ا َخلـَـر إذا ارتَفــع َّاللبـ ُـس
ـتحق اخلـ ُـر التقــد َمي كمــا اســتحق الوصـ ُـف التقــد َمي علــى املوصــوف ،وجيــوز تقدميــه إذا
وحتققـ ِـت الفائــدةُ ،فيسـ ُ
مل حيصــل بذلــك َلبــس أو حنـ ُـوه ،فتقــول «قائـ ٌـم أمحـ ُـد ،وقائــم أبــوه أمحـ ُـد ،وأبــوه منطلــق أمحـ ُـد ،ويف الــدار أمحـ ُـد،
وعنــدك حممــد».
ابن مالك يف جواز تقدمي ا َخلَب:
ولذلك قال ُ
األصل ففي األخبار أن ُت َّ
و ُ
وجّوزوا الّتقد َمي إذ ال َضَررا
ؤخرا َ ///
فتقــول« :قائــم أمحـ ُـد» ومنــه قوهلــم« :مشــنوء مــن يشــنؤك» فمــن :مبتــدأ ومشــنوء :خــر مقــدم ،و«قــام
أبــوه أمحـ ُـد» ومنــه قــول الشــاعر:
وبات ُمنتشبًا يف ُبرُثن األسد
كنت و َ
احده َ ///
قد ثكلت ُّأمه َمن َ
احده» مبتدأ مؤخر ،و «قد ثكلت ُّأمه  :خرب مقدم ،وكذلك :أبوه منطلق أمحد»،
فــ«َمن كنت و َ
عليهمــا ،ويف ذلــك
ولكــن قــد َيتنـ ُـع تقــد ُمي ا َخلـ َـر إذا اســتوى واملبتــدَأ يف التعريــف والتنكــر وال دليـ َـل ْ
قــال ابـ ُـن مالــك:
ني َيستوي اجلزآن ُ ///عرفاً ،وُنكراًِ ،
عادَم ْي َبيان
فامنعُه ح َ
ْ
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ُص َد استعماُله ُم ِ
كان اخلربا /// ،أو ق ِ
َكذا إذا ما ُ
نحصرا
الفعل َ
كمن يل ُم ِ
ِ
نجدا
أو كان مسندا :لذي الم ابتدا  ///أو الزَم
الصدرَ ،
ينقســم اخلــر  -بالنظــر إىل تقدميــه علــى املبتــدأ أو تأخــره عنــه – إىل ثالثــة أقســام :قســم جيــوز فيــه
األصليــة ،وقســم جيــب فيــه
التقــدمي والتأخــر ،وقــد ســبق ذكــره ،وقســم جيــب فيــه تأخــر اخلــر ولــزوم الرتبــة
ّ
تقــدمي اخلــر.
اضع:
تأخريه ،وذلك يف مخسة َمو َ
فأشار هبذه االبيات إىل اخلرب الذي َي ُب ُ
ـن للمبتــدأ مــن
 .1األول :أن يكــون كل مــن املبتــدأ واخلــر معرفـًة أو نكــرًة صاحلــة جلعلهــا مبتــدأ ،وال ُمبـ ِّ َ
ـوز تقــدمي اخلــر يف هــذا وحنــوه ،ألنــك
اخلــر ،حنــو «أمحـ ُـد أخــوك ،وأفضـ ُـل مــن زيــد أفضـ ُـل مــن عمــرو» ،وال جيـ ُ
لــو قدمَتــه فقلـ َـت «أخــوك أمحــد ،وأفضــل مــن عمــرو أفضــل مــن زيــد» لــكان املقــدُم مبتــدأ.
ـون اخلـ ُـر فعــا رافعــا لضمــر املبتــدأ مســترتا ،حنــو «أمحـ ُـد قــام» فقــام وفاعلــه املقــدر
 .2والثــاين :أن يكـ َ
خرب عن أمحد ،وال جيوز التقدمي ،فال يقال «قام أمحد» على أن يكون «أمحد» مبتدأ مؤخرا ،والفعل خربا
مقدمــا ،بــل يكــون «زيــد» فاعــا لقــام ،فــا يكــون مــن بــاب املبتــدأ واخلــر ،بــل مــن بــاب الفعــل والفاعــل ،فلــو
كان الفعــل رافعــا لظاهــر  -حنــو «أمحـ ُـد قــام أبــوه»  -جــاز التقــدمي ،فتقــول «قــام أبــوه أمحـ ُـد» ،وكذلــك جيــوز
التقــدمي إذا َرفــع الفعـ ُـل ضمـرا بــارزا ،حنــو «األمحـ ِ
ـدان قامــا» فيجــوز أن تقــدم اخلــر فتقــول «قامــا األمحــدان»
وإن َمَنـ َـع ذلـ َـك قــوٌم.
ويكــون «األمحــدان» مبتــدأ مؤخـرا ،و «قامــا» خـرا مقدمــاْ ،
فقـ ُ
ـوب تأخــر اخلــر الفعلــي إذا َرَفــع الفعـ ُـل
ـول املصنــف« :كــذا إذا مــا الفعـ ُـل كان اخلـ َـر» يقتضــي وجـ َ
ضمـرا للمبتــدأ مســترتا ،كمــا تقــدم.
 .3الثالــث :أن يكــون اخلــر حمصــورا بإمنــا ،حنــو «إمنــا أمحـ ُـد قائــم» أو بــإال ،حنــو «مــا أمحـ ُـد إال قائــم»
فــا جيــوز تقــدمي «قائــم» علــى «أمحــد» يف املثالــن ،وقــد جــاء التقــدمي مــع «إال» شــذوذا ،كقــول الشــاعر:
النصر ُيرجتى  ///عليهم ؟ وهل إال َ
فيارب هل إال َ
املعول ؟
عليك َّ
بك ُ
األصل «وهل املعول إال عليك» فقدم اخلرب.
 .4الرابــع :أن يكــون خـرا ملبتــدإ قــد دخلــت عليــه الم االبتــداء ،حنــو َ
«ل َمحـ ُـد قائـ ٌـم» ،فــا جيــوز تقــدمي
اخلــر .علــى الــام ،فــا تقــول« :قائــم لزيــد» الن الم االبتــداء هلــا صــدر الــكالم ،وقــد جــاء التقــدمي شــذوذا،
كقــول الشــاعر:
األخواال
الء وُي ِ
كرِم ْ
خايل ألنت ،وَمن َجر ٌير خاُله َ ///يـَنل الَع َ
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ف «ألنت» مبتدأ مؤخر و«خايل» خرب مقدم..
فــإن مل تكــن اجلملـُة هــي املبتــدَأ يف املعــى فــا بــد فيهــا مــن رابــط يربطهــا باملبتــدأ ،والرابــط :إمــا ضمــر
«السـ ّـكُر قطَعتــان بدرهــم»
يرجــع إىل املبتــدأ ،حنــو «أمحـ ُـد قــام أخــوه» وقــد يكــون الضمــر مقــدرا ،حنــو ّ
ـاس التقــوى ذلــك خــر) أو تك ـرارًا
التقديــر :قطعتــان منــه بدرهــم ،أو إشــارًة إىل املبتــدأ ،كقولــه تعــاىل( :ولبـ ُ
للمبتــدأ بلفظــه ،وأكثــر مــا يكــون يف مواضــع التفخيــم كقولــه تعــاىل( :احلاقــة مــا احلاقــة) و (القارعــة مــا
القارعــة) ،وقــد ُيســتعمل يف غريهــا ،أو عمــوم يدخــل حتتــه املبتــدأ ،حنــو «أمحــد نعــم الرجــل».
وإن كانــت اجلملــة الواقعــة خـرا هــي املبتــدأ يف املعــى مل حتتــج إىل رابــطُ ،
فكونــا هــي املبتــدأ يف ا َملعــى
اكتفــى هبــا عــن الرابــط ،كقولــك« :نطقــي اهلل حســي» ،فنطقــي :مبتــدأ [ أ ول ] ،واالســم الكــرمي :مبتــدأ
ثــان ،وحســي :خــر عــن املبتــدإ الثــاين ،واملبتــدأ الثــاين وخــره خــر عــن املبتــدإ االول ،واســتغىن عــن الرابــط،
الن قولــك «اهلل حســي» هــو معــى «نطقــي» وكذلــك «قــويل ال إلــه إال اهلل».

3/3

www.arrabitacademy.ma

