
الخبِرتأخير ه وتقديم 

   
ُل اَألوتَُؤخَّ اَألفيص اِر َأنا ـخْبر      جـ  وزِإوا التَّقِْدو اذْ الَيمررض   

األصل تقديم المبتدأ ، وتأخير الخبر ؛ ذلك ألن الخبر وصفٌ في المعنى للمبتـدأ               
 .فاستحقَّ التأخير كالوصف 

   شرط جواز تقديم الخبر
 قـائم  :زيد ، ونحو     قائم: الخبر إذا لم يحصل بتقديمه لَبس ، نحو         جوز تقديم   ي

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

  مذهب البصريين ، والكوفيين في مسألة تقديم الخبر 
   .بسعلى المبتدأ إذالم يحصل لَ جواز تقديم الخبر : مذهب البصريين

.  إذا كان مفرداً ،أو جملة     عدم جواز تقديم الخبر على المبتدأ      : يينالكوف مذهبو
  فمنع الكوفيون  .عن علماء الكوفة ) اإلنصاف ( األنباري في  هذا ما ذكره ابن

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

مـشْنُوء مـن    :  ومنه قولهم    .قائم زيد   :  فتقول    " التقديم إذ الضررا   وجوزوا"  
  . مبتدأ مؤخر : خبر مقدم ، ومن : فمشنوء . يشْنَُؤك 

  والكوفيين على جواز تقديم الخبر إذا ، ي اإلجماع من البصريين   ِرونقل ابن الشَّج
إلجمـاع مـن    وذكر ابن عقيل أن بعـضهم نقـل ا    .، وليس بصحيح    كان جملة   
  .في داره زيد : والكوفيين على جواز تقديم الخبر في  نحو ، البصريين 

  :قال الشاعر 

  اَألسِد اتَ منْتَِشباً في برثُِن ـ وب          اِحدهتَ ومن كُنْ لَتْ ُأمهقَد ثَِك  



  :        وقال اآلخـر 

  ب تُصاِهرهانَتْ كُلَي كَالَ   َأبوه و     اِرٍب  ـ ِمن محهـا ُأمٍك ملى مِلِإ  

  ن ، و وجه االستشهاد فيهما سابقيالشاهد في البيتين ال
:  وجه االستشهاد        . ِكلَتْ ُأمه من كنت واِحده قَد ثَ : الشاهد في البيت األول   

  (صـول االسم الموعلى المبتدأ ) قد ثكلت أمه  ( وهو جملة   ،  قدم الشاعر الخبر    
نه يعـود إلـى المبتـدأ        ) الهاء( وهو  ،  الخبر ضمير  مع أن في جملة   )  مفي أم

، وسهل ذلك أن المبتدأ وإن وقع متأخراً فهو بمنزلة المتقدم في اللفظ ؛              المتأخِّر  
   .ألن رتبته التقدم على الخبر 

  
  . ما أمه ِمن محارٍب أبوه :الشاهد في البيت الثاني 

علـى  ) ما أمه من محارٍب  (  وهو جملة ،  قدم الشاعر الخبر    :  وجه االستشهاد   
  . على المبتدأ  الجملةوهذان شاهدان على جواز تقديم الخبر . )أبوه ( المبتدأ 

 

  

وجوباً الخبِر  تأخيِرمواضع  

  
  ـاِدمي بيـاِنرا عرفًا ونُكْـع        زآِن لْجـِوي اين  يستَِح امنَعهـفَ  
  ا  منْحِصرد اسِتعمـالُهـ قُِصو       َأبـرا لْخَان اِفعُل كَا ما الْذَذَا ِإـكَ    

  داـ منِْجىمن ل الَِزِم الصدِركَوَأ       ابِتـدا  ِم  الَى مسندا ِلِذان كَوَأ    

  . تقديمه على المبتدأ ، وتأخيره عنه لحاظام الخبر بحكأ
   : االعتبار ثالثة أحكام ، هي للخبر بهذا

  .)  وقد سبق ِذكره . ( هتأخير الخبر ، وتقديمجواز  -١
   . هب تقديموجو -٣                .هب تأخيروجو -٢



   .المواضع التي يجب فيها تأخير الخبر 
  : يجب تأخير الخبر في مواضع كثيرة منها 

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

؛ ألنك   هذين المثالين ال يجوز تقديم الخبر      ففي .  أكبر منك ِسنا أكثر منك تجربةً     
مقـدم   لكان ال   ، منك ِسنا   أكثر منك تجربة أكبر    : أو   أخوك زيد ،  : لو قدمته فقلت  

 المتقدم هو   نأ  والتنكير وال دليل يدل على     ،؛ ألنهما متساويين في التعريف     مبتدأ
 فإذا وجد دليـل يـدل   "ان  عاِدمي بي: "ول الناظمـ وهذا هو المراد من ق  .الخبر  

على أنّنيفةَ :  ، نحو هـم خبر جاز تقديم المتقدأبو يوسف أبو ح.   
؛ ألنه معلوم أن المراد تشبيه أبـي         بر أبو حنيفة  يجوز تقديم الخ   في هذا المثال  

  :  ومنه قول الشاعر . يوسف بأبي حنيفة ال العكس 
  .ِد ـاِعباِل اَألاء الرجنَببنُوهن َأ     ا     ا وبنَاتُنَاِئنَو َأبنَـا بنُـونَـبنُ

  مع تساوي المبتدأ ،)بنو أبنائنا ( على المبتدأ ) بنُونا ( فقد قدم الشاعر الخبر     
 المراد هنـا    أن: هو  ،  وذلك لوجود دليل يدل على الخبر        ؛   والخبر في التعريف  

    .تشبيه أبناء أبنائهم بأبنائهم ال العكس
  : أن يكون الخبر جملة فعلية فاعلها ضمير مستتر يعود على المبتدأ ، نحو -٢

وال يجوز فـي  . ر عن زيد وفاعله الضمير المستتر خب)  قام (  فالفعل . زيد قام   
 في هذه الحالة يكـون   )زيد ( قام زيد ؛ ألن :  فال يقال ؛ هذه الحالة تقديم الخبر   
العلماء إذا كان الفاعل ظاهرا ،     ويجوز التقديم عند بعض    .فاعالً ال مبتدأ مؤخرا     

 الزيدان قاما : نحو في  ويجوز كذلك عند بعضهم تقدم الخبر      .قام أبوه زيد    : نحو
 لتين وبناء على هذا الخالف أنكر ابـن       أ وقد سبق ِذكر الخالف في هاتين المس       .

ِهم ذلـك مـن      ، وفُ  عقيل على ابن مالك قوله بوجوب تأخير الخبر الفعلي مطلقاً         
  ." إذا ما الفعل كان الخبرا   كذا ":قوله 

  
مـا  :  و، ونح  إنَّما زيد قائم  : ، نحو    ، أو إال    أن يكون الخبر محصورا بإنما     -٣

  إال قائم ا : " المقصود من قول الناظم      وهذا هو  ،   زيدِصرنْحأو قُِصد استعماله م "



ألن الخبر قائم محصور    ) زيد  ( على  )  قائم(  تقديم فال يجوز في هذين المثالين    
  .في المبتدأ 

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

وأسماء الشرط، ومـا      أن يكون المبتدأ له صدر الكالم، كأسماء االستفهام ،         -٥
 وال  .اسم استفهام مبتدأ    :  فَمن    من لي منِجدا ؟   :  نحو   ،الخبرية التعجبية، وكم 

ـ    :عليه ، ونحو     )لي منجدا   ( يجوز تقديم الخبر     صاِحبه أصـاحبه ،     أي رجٍل تُ
 ففي هذه األمثلة جميعا ال يجوز تقديم        .كم مجاهدين ماتوا في سبيل اهللا       : ونحو  

  .ألن له الصدارة ؛ الخبر على المبتدأ 

  :قال الشاعر 

  عوُل لْم اكيلَ عالَّهْل ِإ و علَيِهم        ى  ِبك النَّصر يرتَجالَّفَيارب هْل ِإ 

  :     وقال اآلخر     

  ء ويكْرِم اَألخْواالَعـالَينَِل الْ         ِرير خَالُـهـمن جتَ ونْخَاِلي ألََ 

  ين ، و وجه االستشهاد فيهما سابقالشاهد في البيتين ال
         .، وإال عليك المعول   إال بك النّصر:الشاهد في البيت األول 

   .عر الخبر المحصور بإال في الموضعين شذوذًا  قدم الشا:وجه االستشهاد 
  هل يرتجي النصر إال بك ؟ وهل المعوُل إال عليك ؟  : وأصل الكالم 

  . خالي َألنتَ :الشاهد في البيت الثاني 
 ، قدم الشاعر الخبر شذوذًا على المبتدأ المتصل بالم االبتداء           :وجه االستشهاد    

فأخّر الالم إلـى الخبـر      ) لخالي أنت   ( ه أراد   ويجوز أن . ألنتَ خالي   : واألصل  
مبتـدأ أول ،    :  فخالي) خالي  لهو أنت   (  ويجوز أن يكون أصل الكالم     .ضرورة  

 فاتـصلت  )هـو   ( لمبتدأ الثاني فَحذَف الضمير  لخبر  :  مبتدأ ثاٍن ، وأنت   :  وهو
 . الالم بخبره 



اًب وجو الخبِر  تقديِممواضع  
  
 

هِعنْـِدى ِدر ونَحوــرالْخَب مِفيـِه تَقَـد ملْـتَزم         طَـرِلى وو  م  
  نًا  يخْــبرـ مِبي هـنِْمما ِبِه ع       ضمر  ـ  مِهيلَاد عــا عذَذَا ِإـكَ

  ا نَِصيـر هعـِلمتُ  من ن ـي كََأ      را ـب  التَّصِديتَوِجـ يس اذَ ِإ اذَكَ
واـخَب رحلْمـقَ وِرـصَأب ما ـدا لَنَـا        دالَِّإ كَمَأ اتِّب  ـاعاحـدم  

  المواضع التي يجب فيها تقديم الخبر 
  : يقدم الخبر وجوبا في المواضع اآلتية 

 أن يكون المبتدأ نكرة ليس لها مسوغ إال تقدم الخبر ، والخبر ظَـرفٌ ، أو                 -١
 وأجمع النحاة ، والعرب     .لي وطَر   : عندي ِدرهم ، ونحو      :جار ومجرور ، نحو     
 :وال ، درهم عنـدي   :  فال يصح  ،  في مثل هذين المثالين    على منع تأخير الخبر   

ظريفٌ  رجٌل: ، نحو    رهيغ جاز تقديم الخبر وتأخ     فإن كان للنكرة مسوّ     .وطَر لي 
   . عندي رجٌل ظريف ؛ ألن النكرة موصوفة:  ويجوز  ،عندي

 في الـدار   :نحو ،  أن يشتمل المبتدأ على ضمير يعود على شيء في الخبر          -٢
الخبر في ِمثْل هذا المثال ؛ لئال يعود الـضمير علـى          تأخير فال يجوز  ،   صاحبها

فـي  ) الهـاء  ( صاحبها في الدار ، لعاد الضمير  : ورتْبة ، فلو قلنا     متأخر لفظاً 
على التَّمرِة ِمثْلُها  : ومثله قولهم   .غير جائز  وهذا    لفظاً ورتبة  المبتدأ على متأخر  

كُلـه ،    من الخبر ال على الخبر     في مثلها يعود على جزء    ) الهاء(فالضمير . زبدا
  وهذا هو 

  " كذا إذا عاد عليه مـضمر       ":محل اعتراض ابن عقيل على ابن مالك في قوله        
 ضمير من المبتدأ ،     يجب تقديم الخبر إذا عاد عليه     : فكأنه قال   : يقول ابن عقيل    

مفهومهـا أن    ألن ؛عصفور في بعض كتبه وليست بـصحيحة         هذه عبارة ابن  و
  . على جزء منه  الضمير يعود على الخبر كلِّه ال



خبر : فأين    نصيرا ؟  هتُأين من عِلم  : ، نحو     أن يكون الخبر له صدر الكالم      -٣
 تأخير الخبر ؛ ألن االسـتفهام     وال يجوز   ، مبتدأ مؤخر :  الموصولة   ، ومن  مقدم

  . له صدر الكالم 
)  لنا (تقدم الخبر    . اع َأحمد بتِّإمالنا إال   : ، نحو     أن يكون المبتدأ محصورا    -٤

  .إنما في الدار زيد  : منه قولك و.محصور بإال )  اتباع ( المبتدأ ؛ ألن وجوباً

  .عود على شيء في الخبر أن يشتمل المبتدأ على ضمير ي:  المراد من قولهم 
الجار مع مجروره ، والـضمير فـي   : في الدار صاحبها ، الخبر هو : في قولنا  

فهو بـذلك عائـد علـى    ) الدار ( عائد على المجرور وحده ) صاحبها ( المبتدأ  
  .بعض الخبر ال على الخبر كله 

  :قال الشاعر 

 الَالً وِك ِإجابأهةٌ مرلَ     ا ِبِك قُدع   و ِكلَيع ِمْلء نيهِبيبا ٍن ح  

  وجه االستشهاد فيه  ، وسابقالشاهد في البيت ال
  .ها ملء عين حبيب: الشاهد 

  قدم الشاعر الخبر :  وجه االستشهاد 
؛ ألن المبتدأ يشتمل على ضمير يعود علـى         ) حبيبها  (على المبتدأ   ) ملء عينٍ (

، ولو تقدم المبتدأ لعـاد الـضمير علـى          المتصل بالخبر   ) عين  ( المضاف إليه   
  . متأخر لفظًا ورتبة 

  : الفرق بين المثالين اآلتيين 

     ١-برا  ضزيد ه٢               غَالَم-اِح صبهار ا في الد .  
مع أن الـضمير  ) ضرب غالمه زيدا(ذكر ابن عقيل أن العلماء اختلفوا في جواز  

 ورتبه ، ولم يختلف العلمـاء       وهو متأخر لفظاً  ) زيد  ( عائد على   ) غالمه  ( في  
 ما عاد عليـه   أن :والسبب في جواز األول ) صاحبها في الدار    ( في عدم جواز    



اشـتركا فـي    )  غالمـه  (وهو ، وما اتصل به الضمير   )  زيدا (، وهو    الضمير
  ) .ضرب ( العامل 

ير وما عـاد عليـه الـضمير    فيما اتصل به الضم  العاملفإن : أما المثال الثاني  
ألن العامل في المبتدأ هو االبتداء ، والعامل فيما عاد عليه الضمير هو              ؛مختلف

   ) .في ( حرف الجر 
 


