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المقدمة
الحمدهلل كما ينبغي لجالؿ كجيو كعظيـ سمطانو كمجده كالصالة كالسالـ عمى سيدنا (محمد)
كعمى آلو كصحبو.
أمابعد...
إف مف أىـ ماينبغي بحثو في الدراسات األكاديمية اإلنسانية ىك بحث المغة لما تقدمو المغة مف
مقتضيات حياتية مؤثرة في العقؿ كالسمكؾ ،كقد جاءت المغة العربية عمى كفؽ ماتكجبو كظيفة المغة
عمكما ،ككيؼ التككف كذلؾ كقد نزؿ بيا القرآف المجيد الذم جعؿ المغة العربية كسيمة لمتعبير عف
مقاصده كمنجزاتو ،فصارت المغة العربية دليؿ اإلعجاز الذم تميز بو القرآف المجيد عف سكاه مف
الكتب السماكية كليس ىذا التميز إال بما حممتو المغة العربية مف كممات معجمية متنكعة كأساليب
لغكية مختمفة ،فصار لكؿ أسمكب معناه كلكؿ طريقة في األداء كظيفتيا اإلنجازية ،فجاء ىذا البحث
لينجز طريقة أداء التعبير عف الخبر الذم ىك محط الفائدة في الكالـ ككؿ ما يأتي بعده مف مقيدات
الكالـ كالمنصكبات كالمجركرات كالتكابع مبنية عمى الخبر ،كقد بحث عمماء النحك الخبر في الكالـ
عمى كفؽ المعطيات الكالمية في المغة العربية كفي القرآف الكريـ ،فبينكا أحكامو ككأنكاعو ككظيفتو،
فكاف ىذا البحث الذم كسـ بػ(الخبر أنكاعو كدالالتو في النحك العربي دراسة تطبيقية في آيات مف
القرآف الكريـ) فاقتضى العنكاف أف يتخذ البحث خطة تقدميا تمييد بعنكاف(الخبر مفيكمو ككظيفتو بيف
النحاة كالبالغييف) فقد بحث عمماء النحك خبر المبتدأ مف حيث مفيكمو ،فإف بياف مفيكـ الخبر أساس
لمعرفة القضايا األخرل،كما بحث عمماء البالغة خبر المبتدأ باعتبار مفيكمو ألف خبر المبتدأ ىك
مسند ،فيـ بحثكا المبتدأ كالخبر تحت عنكاف المسند كالمسند إليو،ثـ جاء المبحث األكؿ لبياف( أحكاـ
الخبر في النحك العربي) ألف الخبر لو أحكاـ متنكعة ،كأما المبحث الثاني الذم محط نظر البحث
فكاف في (أنكاع الخبر كتطبيقاتو في القرآف الكريـ) ليبيف منجزاتو التطبيقية فإف أم بحث نظرم
اليتضح تماـ اإليضاح مف غير تطبيقات عمى أساليب لغكية فصيحة ،ثـ تال ىذا نتائج البحث التي
تكصؿ إلييا الباحث.
كقد جاء منيج البحث في الدراسة التطبيقية عمى كفؽ المنيج االنتقائي لنصكص مف القرآف الكريـ.
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كقد رجع الباحث إلى مصادر متنكعة مف القديـ كالحديث فمف أىـ المصادر المفصؿ في
صنعة اإلعراب لمزمخشرم كمف المراجع الحديثة كاف لكتاب النحك الكافي كجامع الدركس العربية
النظر العميؽ فيو،كما رجع الباحث إلى تفاسير متنكعة منيا تفسير الكشاؼ لمزمخشرم كالمحرر
الكجيز البف عطية كركح المعاني لآللكسي ككتب عمكـ القرآف منيا إعراب القرآف كبيانو لمدركيش.
كقد كاجو الباحث بعض المعكقات التي كقعت لو أثناء البحث منيا صعكبة القراءة عند الباحث
المنة كالفضؿ ثـ كاف لضيؽ
فيك يحتاج إلى االستماع لكي ينجز بحثو كلكف هللا أعانو فسيؿ فمو ٌ
الكقت األثر في صعكبة كتابة البحث كمع ىذا فقد تـ البحث بفضؿ هللا.

كاقتداء بالقكؿ المأثكر(مف اليشكر هللا اليشكر الناس) فإني أشكر السيدة المشرفة التي كقفت معي
طكاؿ مدة البحث كلـ تأؿ جيدا في مساعدتي نظ ار كتقكيما كمراجعة لمبحث،فجزاىا هللا خي ار كأداـ
خيرىا.
كما أشكر األساتذة الكراـ في قسـ المغة العربية الذيف نيمت مف عمميـ كأفدت منيـ في سنيف
الدراسة،فجزاىـ هللا خي ار كلف أنسى فضميـ كمكاقفيـ الطيبة معي ،كهللا المكفؽ.

الباحث
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التمهيد
مفهوم الخبر ووظيفته
الخبر لغة:
ىص ىال ًف :فى ٍاأل َّىك يؿ اٍل ًعٍم يـ ،ىكالثَّانًي ىي يد ُّؿ ىعمىى ًل و
يف ىكىر ىخ ىاكوة ىك يغ ٍزور .فى ٍاأل َّىك يؿ
اء ىك َّ
اء أ ٍ
الر ي
اء ىكاٍل ىب ي
قاؿ ابف فارس ":اٍل ىخ ي
و
ً ً َّ ً
ً ً ً
اَّللي تى ىعالىى اٍل ىخبً يير ،أ ً
اؿ َّ
كؿ :لًي بًفي ىال وف ًخ ٍب ىرةه ىك يخ ٍبهر .ىك َّ
اَّللي
ىم اٍل ىعال يـ ب يك ٌؿ ىش ٍيء .ىكقى ى
اٍل يخ ٍب ير :اٍلعٍم يـ بالش ٍيء .تىقي ي
َّ ً
{كىال يي ىنٌبًيئ ىؾ ًم ٍث يؿ ىخبً و
ض المٌَّيًىنةي"(ابف فارس،
اء ،ىكًى ىي ٍاأل ٍىر ي
ير (فاطر .)ُْ :ىك ٍاأل ٍ
ىص يؿ الثاني :اٍل ىخ ٍب ىر ي
تى ىعالىى :ى
ُّٗٗق ُٕٗٗ -ـ.)ِّٗ /ِ ،

كاٍل ىخبر ك ً
(خبَّره) بًمعننى .ك ً
اؿ ىع ًف اٍل ىخ ىب ًر ىك ىك ىذا (التَّ ىخب يُّر)
(اال ٍستً ٍخ ىب يار) ُّ
ىخ ىب ًار ىك(أ ٍ
اح يد ٍاأل ٍ
ىخ ىب ىرهي) بً ىك ىذا ىك ى ى ي ى ٍ
الس ىؤ ي
ى
ىي ى
(الحنفيَُِْ ،ق ُٗٗٗ -ـ.)ٖٕ ،
مفهوم الخبرعند النحاة:
و
ؤلؼ مف م و
َّ
شيء
االسنادم
ب
ُّ
قكؿ يم ه
ي ى
كما ىك معمكـ أف الجممةي ه
كمسند إليو .فيي كالمرك ي
ه
سند ي
كاف ىزىكقان" .كال يشترط فيما ينسميو جممةن ،أك َّ
ُّ
الباطؿَّ ،
إف
ىؽ
"جاء
مثؿ
مركبان
الحؽ ،كز ى
ك ه
الباطؿ ى
ي
ى
ي
احد .ي
ى
تاـ الفائ و
بنفسو ،كما يشترطي ذلؾ فيما ين ً
ً
دة
سميو كالمان .فيك قد يككف َّ
معنى تامان مكتفيان
فيد ن
إسناديان ،أف يي ى
ي
تفعؿ مف خير أىك ٌو
شر"،
سمى كالمان أىيضان .كقد يككف
ى
ناقصيا ،نحك "ميما ٍ
أفمح المؤمنكف  ،ي
نحك {قد ى
في ٌ

تفعؿ
سمى كالمان.
ي
فقيؿ "ميما ٍ
سمى جممةن أىك يمركبان إسناديان .فإف يذكر جك ي
كيجكز أف يي ٌ
فال يي ٌ
اب الشرط ،ى
شر تي ً
و
مف خير أىك ٌو
اسميةه،
القو" ،س
فعميةه ،ك َّ
التامة .كالجممةي أىربعةي أىقساـ ٌ
مي كالمان أيضان ،لحصكؿ الفائدة ٌ
ي ى
محؿ ليا مف اإلعراب.
كجممةه ال َّ
كجممةه ليا ّّ
محؿ مف (الراجحيَُِْ ،ق ُٗٗٗ -ـ )ّ ،اإلعراب ،ي
قاؿ الجرجاني" :الخبر لفظ مجرد عف العكامؿ المفظية مسند إلى ما تقدمو ،لفظنا نحك :زيد قائـ ،أك
تقدير نحك :أقائـ زيد ،كقيؿ :الخبر ما يصح السككت عميو"(الجرجانيَُّْ ،ق – ُّٖٗـ.)ٗٔ ،
نا
تتـ
كىك
المجرد المسند إلى المبتدأ(التيانكمُٗٗٔ ،ـ .)ّٕٓ /ُ ،أم ما أيسنً ىد الى المبتدأ ،كىك الذم ُّ
ٌ

تاما
بو مع المبتدأ فائدة ،ك"الفائدة" ىي أساس ما يقبؿ كما يرفض ،كيقصد بيا أف تؤدم الجممة معنى ِّ

نبك أك نشاز(عيد .)ُِٔ ،كقيؿ الخبر
متكامال يمكف أف يصمت بعده المتكمـ ،كيقنع بو السامع دكف ٌ
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ىك الركف األساسي اآلخر الذم يكمؿ الجممة مع المبتدأ كيتمـ معناىا الرئيسي ،كىك مرفكع(الراجحي،
َُِْق ُٗٗٗ -ـ.)ٖٗ ،
كبيذا يتضح لنا أف كظيفة الخبر تتـ بو الفائدة مع المبتدأ فإذا كجد المبتدأ فإنو يبحث عف
الخبر لكي تتـ بو الفائدة كي ً
حسف السككت عميو بحيث يتـ بو المعنى.
ي
مفهوم الخبر عند عمماء البالغة:
الخبر ىك ما يتحقٌؽ مدلكلوي في الخارج بدكف النطؽ بو نحك :العمـ نافعه ،فقد أثبتنا صفة َّ
النفع
ي

أمر حاصؿ في
لمعمـ ،كتمؾ َّ
الصفة ثابتة لو (سكاء تمفظت بالجممة السابقة أـ لـ تتمفٌظ) ألف نفع العمـ ه
العقكؿ،
الحقيقة كالكاقع ،كانما أنت تحكى ما اتَّفؽ عميو الناس قاطبة ،كقضت بو الشرائع ،كىدت إليو
ي
بدكف نظر إلى إثبات جديد.

كالمراد :بصدؽ الخبر يمطابقتو لمكاقع كنفس األمر كالمراد بكذبو عدـ مطابقتو لو ،فجممة :العمـ
الخارجية
نافع  -اف كانت نسبتيو الكالميَّة (كىي ثبكت النفع المفيكمة مف تمؾ الجممة) مطابقةن لمنسبة
ٌ

فصدؽ» كاال «فكذب» نحك «الجيؿ نافع» فنسبتو الكالمية ليست
 أم مكافقة لما في الخارج كالكاقع «ه
مطابقة كمكافقة لمنسبة الخارجية(الياشمي.)ٓٓ ،
كقيؿ الخبر ما احتمؿ الصدؽ كالكذب لذاتو ،قكلنا ليدخؿ فيو األخبار الكاجبة الصدؽ ،كأخبار

هللا كأخبار رسمو ،كالكاجبة الكذب كأخبار المتنبئيف في دعكل النبكة ،كالبديييات المقطكع بصدقيا أك
كذبيا ،فكؿ ىذه إذا نظر إلييا لذاتيا دكف اعتبارات أخرل احتممت أحد األمريف ،أما إذا نظر فييا إلى
خصكصية في المخبر ،أك في الخبر تككف متعينة ألحدىما ،كاف شئت قمت الخبر ما ال تتكقؼ تحقؽ
مدلكلو عمى النطؽ بو نحك :الصدؽ فضيمة ،كانفاؽ الماؿ في سبيؿ الخير محمكد(المراغي.)ّْ ،
كالبد مف اإلشارة إلى أف البالغييف حيف تحدثكا عف كظيفة الخبر فإنيـ قصدكا الكالـ المككف
مف المسند كالمسند إليو كسمكه بالخبر مع أف منو اإلنشاء ألف معظـ مقاصد الكالـ في األخبار كتنكع
أساليب الكالـ في الخبر أكثر كما ذكر ىذا السكاكي ،كما أف خبر المبتدأ(المسند) ىك محط فائدة
الكالـ في األصؿ فصارت كظائؼ الخبر في البالغة العربية كأنيا كظائؼ المسند مف حيث المقاربة
النحكية البالغية.
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ألصل في الخبر أن يمقى ألحد غرضين:
ا ُ
أ /إما إفادة المخاطب الحكـ الذم تضمنتو الجممة ،إذا كاف جاىال لو ،كيسمى ىذا النكع (فائدة
الخبر) ،نحك :الديف المعاممة.
تقكؿ :لتمميذ أخفى عميؾ نجاحو
ب /كاما إفادة المخاطب أف المتكمـ عالـ أيضا بأنو يعمـ الخبر كما ي
الزـ الفائدة)
في االمتحاف  -كعممتو مف طريؽ آخر :أنت نجحت في االمتحاف ،كيسمى ىذا النكع ( ى
عمـ أك ظىف بو.
ألف يمزـ في كؿ خبر أف يككف المخبر بو عنده ه
كقد يخرج الخبر عف الغرضيف السابقيف إلى أغراض أخرل تستفاد بالقرائف ،كمف سياؽ الكالـ:
أىميا:
ُ .االسترحاـ كاالستعطاؼ ،نحك :إني فقير إلى عفك ربي(الياشي)ٓٓ ،
يؾ اليمة إلى ما يمزـ تحصيمو ،نحك :ليس سكاء عالـ كجيكؿ.
ِ .كتحر ي

مني).
ىف العظـ
(رب إني ىك ى
ّ .كاظيار الضعؼ كالخشكع ،نحكٌٍ :
ٌٍ
ْ .كاظيار التحسر عمى شيء محبكب ،نحك( :رب إني كضعتيا أنثى).
ٓ .كاظيار الفرح بمقبؿ  -كالشماتة بمدبر ،نحك( :جاء الحؽ كزىؽ الباطؿ).
ٔ .كالتكبيخً ،
كقكؿ لمعاثر( :الشمس طالعةه).
ٕ .التَّذكير بما بيف المراتب مف التَّفاكت ،نحك( :ال يستكم كسالف كنشيط).
(أبغض الحالؿ إلى هللا الطالؽ).
ٖ .التحذير ،نحك:
ي
ٗ .الفخر ،نحك :إف هللا اصطفاني مف قريش.
َُ.

المدح كقكلو:
فإنؾ شمس كالممكؾ ككاكب

َّ
منيف كككب(الياشمي)ٓٔ ،
يبد
إذا طمعت لـ ي
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المبحث االول
أحكام الخبر في النحو العربي

~~6

َحكام خبر المبتدأ:
أ ُ
ً
لخبر المبتدأ أحكاـ منيا :كجكب رفعو كككنو نكرة مشتقا في األصؿ ككجكب مطابقتو لممبتدأ
إفرادا كتثنية كجمعا كجكاز حذفو مع القرينة الدالة:
ً
استً ٍفيىاـ أىك نفي ىن ٍحك أقاطف قكـ سممى
ُ-
كجكب رفعو .يغنى ىعف اٍل ىخ ىبر ىم ٍرفيكع كصؼ يم ٍعتىمد عمى ٍ
ي
كما مضركب اٍلعمراف ش ًإذا ىكاف اٍلمبتىدأ كصفا معتىمدا عمى نفي أىك ً
استغنى بمرفكعو ىعف
يٍ ن
است ٍفيىاـ ٍ
ٍ
ى
ىى ى ٍي
ى يٍ ى ى
اٍل ىخبر تىقكؿ أقائـ الزيداف كما قىائًـ الزيداف فالزيداف فىاعؿ بًاٍلكص ً
ؼ ىكاٍل ىك ىالـ مستغف ىعف اٍل ىخ ىبر ًألىف
ى ٍ
ى
ىى
صؼ يى ىنا ًفي تىأ ًٍكيؿ اٍل ًف ٍعؿ.
اٍل ىك ٍ
ِ َّ -
حجر.
أف االصؿ فيو أف يككف نكرة مشتقةن .كقد يككف جامدان .نحك :ىذا ه
كجكب مطابقتو لممبتدأ إفرادان كتثنيةن كجمعان كتذكي انر كتأنيثان.
ّ-
ي
ً
"مف
األسد
األسد" ،أم فاذا
"خرجت فاذا
دليؿ ،نحك
ْ  -جكاز
حذفو إف َّ
ي
ي
ي
ه
دؿ عميو ه
حاضر ،كتقكؿ ى
مجتيد" ،كمنو قكلو تعالى {أيكمييا دائـ ً
كظمُّيا أم كظمُّيا
ىير
مجتيد؟ "
ه
ه
ىير" أم "ز ه
فيقاؿ في الجكاب ي"ز ه
ه
ي

كذلؾ.

ً
ً
اضع:
ٓ-
ي
كجكب حذفو في أربعة مك ى
و
و
و
و
عاـ.
أ /أف َّ
يدؿ عمى صفة يمطمقة ،أم دالة عمى كجكد ٌ
األم ً
تحت ً
يات"
جار كمجركر ،نحك "الجنة
كذلؾ في مسألتيف ،االكلى أف يتعمَّؽ بيا
ظرؼ أك ّّ
أقداـ َّ
ه
ى
ً
الص ً
يف ليىمى ىؾ َّ
اس" ،ك"لكما الكتابةي
تقع بعد لكال أك لكما ،نحك "لكال ٌ
الد ي
ك"العمـ في ٌ
الن ي
دكر" .كالثانية أف ى
ي
لضاع أكثر ً
العمـ".
ى ي
فإف كاف صفة مفيدة أم دالة عمى كجكد خاص كالمشي كالقعكد كالرككب كاألكؿ كالشرب
كنحكىا كجب ذكره إف لـ يدؿ عميو دليؿ ،نحك "لكال العدك سالمنا ما سمـ" كنحك "خالد يكتب في داره،
كالعصفكر مفرد فكؽ الغصف" .كمنو حديث قاؿ (صمى هللا عميو كسمـ)(( :لكال قكمؾ حديثك عيد بكفر
لبنيت الكعبة عمى قكاعد ابراىيـ)) .فاف دؿ عميو دليؿ جاز حذفو كذكره ،نحك" :لكال أنصاره ليمؾ" .أك
"لكال أنصاره حمكه ليمؾ" ،كنحك "عمي عمى فرسو" أك "عمي راكب عمى فرسو".
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الجتيد َّف" ،قاؿ
مف هللا
ب /أف
ى
"أي ي
ى
عمرؾ ى
ألفعمى َّف" ،كنحك ي
يككف خب انر لمبتدأ صري وح في القىسـ ،نحك "لى ي

الشاعر:

َّ
لع ٍمر ىؾ ما ً
ابف ىي ٍك ًمو
نساف إًال ي
اإل ي
ى ي

باف أىمسو
عمى ما تىجمٌى ىي ٍك يموي ال ي

كما الفى ٍخر بالع ً
الرميـ ،كاًنَّمػػا
ظـ َّ
ي ى

بغي الفىخار بًىن ٍف ً
فىخار ال ػ ػ ػ ػػذم ي ً
سو
ى
ى
ي

(فاف كاف المبتدأ غير صريح في القسـ (بمعنى أنو يستعمؿ لمقسـ كغيره) جاز حذؼ خبره كاثباتو.
تقكؿ "عيد هللا ألقكلف الحؽ ،كعيد هللا عمي ألقكلف الحؽ").
يككف المتبدأي مصد انر ،أك اسـ تى و
و
حاؿ ال تصمي يح أف تككف
فضيؿ مضافان الى
ت /أف
ى
مصدر ،كبعدىما ه
ً
ً
خب انر ،كانما تىصمي يح أف تى َّ
الغالـ يمسيئان .كالثاني
الداللة عميو .فاألكؿ نحك :تأديبي
الخبر في
سد ىم ىس َّد
ى
صالتً ىؾ خاليان مما ىي ٍش ىغمي ىؾ.
نحك:
أفضؿ ى
ي
و
ؤك وؿ ،نحك
اسـ التفضيؿ مضافان إلى
فرؽ بيف أف
مصدر صر و
يح ،كما يمثٌ ىؿ ،أىك يم َّ
كال ى
ى
يككف ي
الحاؿ يمفردةن ،كما يذكر ،أك جممةن كحديث
تككف
فرؽ بيف أف
تعمؿ
"أحسف ما
الخير يمستت انر" ككذا ال ى
ى
ي
ى
ي
ي
ساجد"ً .
كقكؿ الشاعر كقد اجتمعت فيو الحاالف (المفردة كالمركبة):
العبد مف رٌبو كىك
ه
"أقرب ما يككف ي
ً
ميؼ ًرضان
المكلى ح ى
ي
خير اقترابي مف ٍ

ً
ضباف
ى
م ٍ
عنوي كىك ىغ ي
كش ُّر يب ٍعد ى

فالحاؿ في األمثمة المتقدمة دالة عمى الخبر المحذكؼ (كىك حاصؿ) سادة مسدة .لكنيا غير
صالحة لالخبار بيا مباشرة لمبايتنيا لممبتدأ ،إذ ال معنى لقكلؾ :تأديبي الغالـ مسيء ،كافضؿ صالتؾ
خاؿ مما يشغمؾ ،كىمـ جرا.
و
شديد"
الغالـ
حينئذ لممبتدأ ،نحك "تأديبي
فعيا لعدـ يمباينتيا
اإلخبار بالحاؿ،
صح
فاف َّ
ه
كجب ر ي
ى
ي
ى
َّ
سمطه".
كم ىؾ يم ىس َّمطان" ،أم ىم ىثبتان نافذان ،إ ٍذ
ُّ
كم ىؾ يم َّ
تقكؿ ي
كشذ قكليـ ي
"ح ي
يصح أف ى
"ح ي
مء كما فىعؿ" ،أم مع ً
امر و
"كؿ ً
فعمو .فاف لـ
ث /أف
"مع" ،نحك ُّ
ى
يككف بعد ك واك يم ٌ
ى
ىى
تعي وف أف تككف بمعنى ى
ككنيا بمعنى "مع" جاز إثباتيويً ،
كقكؿ الشاعر:
َّف ي
يتعي ٍ
ىى
ب الفىتى
تىمنَّكا لً ىي اٍل ىم ى
كت الذم ىي ٍش ىع ي
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كت ً
امر و
يمتق ً
ككؿ ً
ياف
ُّ
لء كاٍل ىم ى

شاعر ،خطيب .أم يجكز أىف يخبر ىعف اٍل يم ٍبتى ىدأ
كاتب،
خميؿ
ٔ  -جكاز تى ىع ُّدًد ًه ،كالمبتدأي كاحد نحك:
ه
ه
ه
ً
ً
ً
ً
[ك يى ىك الغفكر اٍل ىكيدكد يذك اٍل ىع ٍرش اٍلم ًجيد
بً ىخ ىبر ىكاحد ىك يى ىك األ ٍ
ىصؿ ىن ٍحك :زيد قىائـ ،أىك بأى ٍكثىىر ىكقى ٍكلو تى ىعالىى ى
فعاؿ لما يي ًريد](البركج.)ُٔ ،ُٓ ،ُْ :
تأخر عف المبتدأ .كقد ىي َّ
ٕ َّ -
تقد يـ عميو جكا انز أك كجكبان (الغاليينيُُْْ ،ق -
أف االصؿ فيو أف ىي ى
ُّٗٗـ )ِّْ /ِ ،ك(األنبارمُِْْ ،قََِّ -ـ )ْْ /ُ ،ك(ابف ىشاـُّّٖ ،ق،ُُِ ،
ُِْ).
الم َج َّرِد م ْنها:
حكم َ
الم ْقتَ ِرن بـ(أ ْ
َن) و ُ
الخ َب ِر ُ
ُ
الخبر يم ً
مثؿ
إف كاف
ي
قترنان بأف ،ي

الخبر
الخبر ،كانما
المضارعي نفسوي ىك
ي
ى

ً
"أكشكت السماء أف تي ً
يحض ىر" ،فميس
الصديؽ أف
مط ىر .كعسى
ي
ي
ي
السماء ذا و
مطر.
التقدير "أكشكت
كيككف
المؤٍك يؿ بأف،
ي
مصدرهي ى
ي
ي
ي

المؤَّكؿَّ ،
يككف في
خبرىا ال
الصديؽ ذا حضكر" غير انو ال
كعسى
ي
ي
ي
يجكز التصريح بيذا الخبر ى
ألف ى

المفظ اسمان.

ً
"أكشكت السماء ً
غير يم و
كتككف
نفس الجممة،
فيككف
تمطر"،
قترف بيا ،نحك
ي
ي
الخبر ى
ي
كاف كاف ى
ي
خبر(الغاليينيُُْْ ،ق ُّٗٗ -ـ.)ِٖٗ /ِ ،
منصكبةن محالن عمى انيا ه
حكم الخبر المجهول والمعموم:
كاذا جيؿ الخبر كجب ذكره؛ نحك :ال أحد أغير مف هللا عز كجؿ ،كاذا عمـ فحذفو كثير؛ نحك:
ض ٍي ىر (الشعراء ،)َٓ :كيمتزمو التميميكف كالطائيكف(النجارُِِْ ،ق -
{فىال فى ٍك ى
ت { ،قىاليكا ال ى
ََُِـ.)ّٕٓ /ُ ،
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المبحث الثاني
أنواع الخبر ودالالته في القران الكريم
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أنواع الخبر:
الخبر عمى نكعيف مفرد كجممة .فالمفرد عمى ضربيف خاؿ عف الضمير كمتضمف لو كذلؾ زيد
غالمؾ كعمرك منطمؽ .كالجممة عمى أربعة أضرب فعميو كاسمية كشرطية كظرفية .كال بد في الجممة
الكاقعة خب انر مف ذكر يرجع إلى المبتدأ كقكلؾ في الدار معناه استقر فييا .كقد يككف الراجع معمكمان
فيستغنى عف ذكره كذلؾ في مثؿ قكليـ الكربستيف ،كالسمف منكاف بدرىـ( .الزمخشرمُّٗٗ ،ـ.)ْْ ،
مجمكعا ،نحك :المجتيد
فرُد :يقصد بو ما ليس جممة كال شبو جممة كاف كاف مثنى أك
َ -1
ن
الم َ
الخ ُ
بر ُ
ً
مستتر فيو ،كال
نا
ضمير
نا
محمكداف ،كالمجتيدكف محمكدكف .كىك إما جامد ،فال يرفع
محمكد ،كالمجتيداف
ه
ظاىر:
نا
اسما
ن
بارزا ،كال ن

ً
ً
يعكد إلى
الكصؼ ،نحك :ىذا
بالجامد ما ليس فيو معنى
أ /فالمر ياد
ضمف ضمي انر ي
حجر .كىك ال يتى ي
ه
أسد) .فأسد ىنا بمعنى شجاع ،فيك مثمو
المبتدأ ،إال إذا كاف في معنى المشتؽ،
َّ
فيتضمنو ،نحكّّ ( :
عمي ه
يحمؿ ضمي انر مستت انر تقديره (ىك) يعكد إلى عمي ،كىك ضمير الفاعؿ.

كذىب الككفيكف إلى أف خبر الجامد يحتمؿ ضمي انر يعكد إلى المبتدأ ،كاف لـ يكف في معنى
المشتؽ .فإف قمت( :ىذا حجر) ،فحجر يحمؿ ضمي انر يعكد إلى اسـ االشارة (تقديره ىك) ،أىم (ىذا
حجر ىك) ،كما قكليـ ببعيد مف الصكاب .ألنو البد مف رابط يربط المبتدأ بالخبر ،كىذا الرابط معتبر
َّؾ يي ىبٌيً ٍف لىنا ىما لى ٍكينيا{ (بقرة:
في غير العربية مف المغات أيضان .كما في قكلو تعالى} :قاليكا ٍادعي لىنا ىرب ى
ٗٔ).
مكطف الشاىد )ما لكنيا) (ما) اسـ استفياـ مبتدأ (لى ٍكينيا) خبر كالجممة في محؿ نصب مفعكؿ

قاؿ) .ككممة المكف جامد(دركيشُُْٓ ،ق .)ُِِ /ُ ،كذكر الشعراكم في تفسير األية أف أمر هللا
( ى
سبحانو كتعالى أف اذبحكا البقرة كلك ذبحكا بقرة أية بقرة النتيت المشكمة .كلكنيـ ظمكا يقكلكف ما لكنيا
كما شكميا إلى آخر ما ركيناه .حتى كصمكا إلى البقرة التي كاف قد استكدعيا الرجؿ الصالح عند هللا
حتى يكبر ابنو فاشتركىا كذبحكىا .فأمرىـ هللا أف يضربكه ببعضيا .أم أف يضربكا القتيؿ بجزء مف
البقرة المذبكحة بعد أف ساؿ دميا كماتت(الشعراكم.)ََْ /ُ ،
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صِم َحا َب ْي َن ُه َما
ام َأرَةٌ َخافَ ْت ِم ْن َب ْعِم َها ُن ُش ًا
اح َعمَ ْي ِه َما أ ْ
وز أ َْو ِإ ْع َر ً
اضا فَ َال ُج َن َ
َن ُي ْ
 -كقكلو تعالىَ } :وِا ِن ْ

الص ْم ُح َخ ْيٌر{(النساء.)ُِٖ :
ص ْم ًحا َو ُّ
ُ

مكطف الشاىد قكلو تعالى( :كالصمح خير) ابتداء كخبر(النحاسَُْٗ ،قُٖٖٗ -ـ )ّْٗ /ُ ،كجاء
ً
كف اٍلم أرىةي ًع ٍن ىد َّ ً
ىعطىتٍوي ًم ٍف
ام وة أ ٍىك ًك ىب ور فىتى ٍك ىرهي في ٍرقىتىوي ،فىًإ ٍف أ ٍ
في تفسير األية تى يك ي ى ٍ
الريجؿ فىتىٍنيبك ىع ٍيينوي ىع ٍنيىا م ٍف ىد ىم ى
ىعطىتٍو ًمف أىي ً
ً
ً
ً ً
امتىيىا ىب ٍع ىد تى ٍخيً ً
َّاىا
َّاميىا فىيي ىك حؿ لو] ،ىك ُّ
يرًه إًي ى
ًف أ ٍ ي ٍ
ىماليىا فىيي ىك لىوي ح ّّؿ [ ىكا ٍ
الصٍم يح ىخ ٍيهر ىي ٍعني :إقى ى
صالى ىحةي ىعمىى تىٍرًؾ ىب ٍع ً
ض ىح ًقٌيىا ًم ىف اٍلقى ٍسًـ ىك َّ
النفىقى ًة(البغكمَُِْ ،ق.)َٕٖ /ُ ،
ىكاٍل يم ى
ب /كالمراد بالمشتؽ ما فيو معنى الك ً
اسما
نا
كجكبا ،أكيرفع
مستتر
نا
ضمير
نا
صؼ ،فيرفع
ضمير ن
ن
بارزا ،أك :ن
ى

الظاىر ،فال
فع
ىير مجتيد) .كىك
نا
َّ
ظاىر بعده ،نحك ( :يز ه
ى
يتحم يؿ ضمي انر يعكد إلى المبتدأ ،إال إذا ر ى
مجتيد أخكاه).
ىير
َّ
ه
يتحمموي ،نحك ( :يز ه

(فمجتيد) ،في المثاؿ األكؿ ،فيو ضمير مستتر تقديره ىك يعكد إلى زىير ،كىك ضمير الفاعؿ .أما في
المثاؿ الثاني فقد رفع (أخكاه) عمى الفاعمية فمـ يتحمؿ ضمير المبتدأ.
الر ْحم ُن َّ ِ
ِ
ِ َِّ
ِ
يم (البقرة.)ُّٔ :
 قوله تعالىَ { :وِالَ ُه ُك ْم إلَ ٌه َواح ٌد َال إلَ َه إال ُه َو َّ َالرح ُ
قكلو تعالى :كاليكـ مبتدأ (إًلوه) خبر (ك ً
اح هد) صفة إللو (ال) نافية لمجنس (إًلوه) اسميا مبني عمى الفتح
في محؿ نصب (إً َّال) أداة حصر ( يى ىك) بدؿ مف محؿ ال كاسميا ألف محميا الرفع عمى االبتداء ،أك
الرحمف َّ ً
يـ) خبر اف لمبتدأ محذكؼ تقديره ىك"
بدؿ مف الضمير
ٌ
المستكف في الخبر المحذكؼ ٍ َّ ( .ي
الرح ي
(دركيشُُْٓ ،ق .)ُِِ /ُ ،كجاء في تفسير االية "كاليكـ" باإلضافة إلييـ فيو إشارة إلى أف
المعبكد الذم تعبدكنو بحؽ إلو كاحد ،فالذيف تعبدكنيـ مف أكثاف كأحجار ليسكا بالية بؿ إليكـ الحؽ
الذم يجب أف تعبدكه كاحد ىال إلو إال ىك ،ىال يعبد بحؽ إال ىك ،كال يمكف أف يسمى غيره مف األكثاف
باسمو ،إنما ىي أسماء سميتمكىا ما أنزؿ هللا بيا مف سمطاف ،فاإللو ىك الخالؽ الذم ينفع كيضر،
كأنشأ الكجكد برحمتو ،كعميـ بنعمتو ،كلقد كصفو سبحانو كتعالى بأنو "الرحمف الرحيـ" الذم يتصؼ
بالرحمة ،كتعتبر صفة مف صفاتو ،كىك الذم يرحـ العباد فعال(أبي زىرة.)ْٗٔ /ُ ،
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الخبر الجممة:
-2
ُ
كممتاف أساسيتاف البد منيما لمحصكؿ عمى معنى مفيد؛ كالفعؿ مع فاعمو أكنائب فاعمو أك
ً
صاحبو،
قدر
ؽ
الخمي ي
يقصد بو ما تككف مف جممة كاممة فعمية أك اسمية ،فاألكؿ نحك " :ي
ى
الحس يف ييعمي ى

حسف.
كالثاني نحك:
العامؿ يخمقيوي ه
ي

كيشترطي في الجممة الكاقعة خب انر أف تككف مشتممةن عمى ر و
ابط يربطييا بالمبتدأ .كالرابطي إما
ي
ى ي
ُّ
ُّ
الحؽ يعمك .أك يم َّ
قد انر ،نحك:
يعكد إلى المبتدأ ،نحك:
كخيـ ،أك مستت انر ي
الضمير بار انز ،نحك :الظ يمـ ىمرتعو ه
ي
ً
و
بقرش ،أم الدرىـ منيا .كاما إشارةه إلى المبتدأ ،نحك{ :كلًباس التقكل ذلؾ
الدرىـ
الفضةيٍ ،

بمفظو ،نحك{ :الحاقَّةي ،ما الحاقةي (الحاقة ،)ِ - ُ :أك و
ً
بمفظ
خير (األعراؼ ،)ِٔ :كاما إًعادةي المبتدأ
ه
ً
الرجؿ.
عـ
َّ
ي
أعـ منو ،نحك :سعيد ن ى
(فالرجؿ يعـ سعيدان كغيره ،فسعيد داخؿ في عمكـ الرجمف كالعمكـ مستفاد مف (اؿ) الدالة عمى

الجنس) .كقد تككف الجممةي الكاقعةي خب انر نفس المبتدأ في المعنى ،فال نحتاج الى ر و
ابط ،النيا ليست
ى

أحد (االخالص ،)ُ :كنحك :ينطقي هللاي حسبي.
أجنبيةن عنو
فتحتاج الى ما يربطيا بو ،نحك { يق ٍؿ يى ىك هللاي ه
ى
فيك ضمير الشأف .كالجممة بعده ىي عينو ،كما تقكؿ( :ىك عمي مجتيد) ككذلؾ قكلؾ( :نطقي هللا
حسبي) فالمنطكؽ بو( ،كىك هللا حسبي) ىك عيف المبتدأ .كىك (نطقي) كأما فيما سبؽ فانما احتيج إلى
الربط ألف الخبر أجنبي عف المبتدأ ،فال بد لو مف رابط يربطو بو.
وب َي ْوم ِئ ٍذ َو ِ
ص ُارَها
اجفَ ٌة أ َْب َ
 يقع الخبر جممة اسمية أك فعمية ،فاالسمية كما في قكلو تعالىُ } :قمُ ٌ ََخ ِ
اش َع ٌة{(النازعات.)9-8:
اجفىةه)  -أم يكـ ترجؼ كجفت القمكب -ك ً
كب يكمئًوذ ك ً
اجفىةه :شديدة
ى
فػ(قمكب) مبتدأ أكؿ نكرة ،كمعنى ( يقمي ه ى ٍ ى ى
االضطراب ،كالكجيب كالكجيؼ :أخكاف ،ىخ ً
اش ىعةه :ذليمة(الزمخشرم .)ّٔٗ /ْ ،كقدسكغ ليا االبتدأ
بالنكرة كصفيا بك ً
ص يارىىا) مبتدأ ثاف ك(خاشعة) خبر المبتدأ الثاني كالجممة مف المبتدأ الثاني
اجفىةه ك(أ ٍىب ى
ى

كخبرىا في محؿ رفع خبر المبتدأ األكؿ (ظفرُّّْ ،ق – َُِِـ.)ُِٔ ،

ً
ُّ ً
ً
ً
باؿ{
ك َّ
ىح يد يى ىما :اٍل ىح ىرىكةي لًقى ٍكلً ًو } :ىي ٍكىـ تىٍريج ي
ؼ ٍاأل ٍىر ي
الر ٍجفىةي في الم ىغة تى ٍحتىم يؿ ىك ٍجيىٍي ًف أ ى
ض ىكاٍلج ي
ً
ؼ ىر ٍجفنا ىكىرًجيفنا،
(اٍل يم َّزًٌم ًؿ .)ُْ :الثَّانًي :اٍليى َّدةي اٍل يم ٍن ىك ىرةي ىك َّ
ؼ َّ
الرٍع يد ىي ٍريج ي
ت اٍليىائ يؿ ًم ٍف قى ٍكلً ًي ٍـ :ىر ىج ى
الص ٍك ي
ً
كىذلًؾ تىرُّدد أ ً ً
السح ً
الر ٍجفىةي{ (األعراؼ)ُٗ:
ىخ ىذتٍيي يـ َّ
اب ،ىك ًم ٍنوي قكلو تعالى} :فىأ ى
ى ى ى ي ٍ
ىص ىكاتو اٍل يم ٍن ىك ىرًة ىك ىى ٍد ىى ىدتيوي في َّ ى
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ىما َّ ً
و
ً
الر ً
اء ىب ٍع ىد
يمةه ًفييىا ىى ٍك هؿ ىك ًش َّدةه ىك َّ
فى ىعمىى ىى ىذا اٍل ىك ٍج ًو َّ
الرٍعًد ،ىكأ َّ
اجفىةي ى
ص ٍي ىحةه ىعظ ى
الرادفىةي فى يك ُّؿ ىش ٍيء ىج ى
ً
آخر يقى ً
اء ىب ٍع ىدهي ،ىكأ َّ
اؿ :ىك ىج ى
كب اٍل ىكا ًجفىةي فى ًي ىي اٍل يم ٍ
ؼ ىقٍميبوي
ىما اٍل يقمي ي
ضطى ًرىبةي اٍل ىخائفىةي ،ييقى ي
اؿ ىردفىوي ،أ ٍ
ىى ي ي
ىم ىج ى
السي ًر َّ ً ً
ً
اؼ َّ ً
ات ىكثً ىيرةه ًفي
يف ًع ىب ىار ه
يج ي
ًك ىجافنا إً ىذا ٍ
الشديد ،ىكلًٍم يمفى ٌس ًر ى
الدابَّة ،ىك ىح ٍممييىا ىعمىى َّ ٍ
ب ،ىك ًم ٍنوي إً ى
اضطى ىر ى
ىشي وء
ٍ
ؼ
ىي ًج ي

ير اٍلك ً ً
ً
اىا
اجفىة ىك ىم ٍع ىن ى
تى ٍفس ً ى
اب ىغير س ً
ًاال ٍ ً
اك ىن وة،
ضط ىر ً ٍ ي ى

ً
ً
اح هد ،قىاليكا :ىخائًفىةه ك ًجمىةه ىزائًدةه عف أ ً ً ً
كً
يدةي
ضةه ىشد ى
ىماكنيىا ىقمقىةه يم ٍستى ٍكًف ىزةه يم ٍرتىك ى
ى ىٍ ى
ى
ى
ىىمًيا ىخ ً
اش ىعةه(الرازمَُِْ ،ق.)ّْ /ُّ ،
أ ٍىب ى
ص يار أ ٍ ى

ِ
يصا{(النساء .)ُُِ:
 كقكلو تعالى}:أُولَ ِئ َك َمأ َْو ُاه ْم َج َه َّن ُم َوَال َي ِج ُد َ
ون َع ْن َها َمح ً
(أكلئؾ) اسـ إشارة مبني في محؿ رفع مبتدأ ك (الكاؼ) حرؼ خطاب (مأكل) مبتدأ ثاف مرفكع
كعالمة الرفع الضمة المقدرة عمى األلؼ (جينـ) خبر مرفكع (الكاك) عاطفة (ال) نافية (يجدكف)
جر ك (ىا) ضمير في محؿ جر متعمؽ ب (محيصا) كىك
مضارع مرفكع كالكاك فاعؿ (عف) حرؼ ٌ

مفعكؿ بو منصكب .كجممة [مأكاىـ جينـ] في محؿ رفع خبر المبتدأ (أكلئؾ) (صافيُُْٖ ،ق/ٓ ،

ً
كف ىع ٍنيا ىم ًحيصان معدالن كميربان مف حاص يحيص إذا عدؿ ك"عنيا"
ُٕٕ) .أيكلئ ىؾ ىم ٍأك ي
اى ٍـ ىجيىنَّ يـ ىكال ىي ًج يد ى
حاؿ منو ،كليس صمة لو ألنو اسـ مكاف كاف جعؿ مصد انر فال يعمؿ أيضان فيما قبمو(البيضاكم،
ُُْٖق.)ٖٗ /ِ ،
كنالحظ في األمثمة السابقة أف خبر الجممة االسمية يككف مركب مف كممتيف ك بينيما ضمير
يعكد عمى المبتدأ األصمي لمجممة.
ؽ{ (يكنس ،)ّٓ :فجاء في
أما الجممة الفعمية فيظير في قكلو تعالى  }:يق ًؿ َّ
اَّللي ىي ٍيًدم لًٍم ىح ًٌ
اَّللي» لفظ الجاللة مبتدأ كالجممة مقكؿ القكؿ
اعراب األية  « :يق ٍؿ» أمر فاعمو مستتر كالجممة مستأنفة « َّ

« ىي ٍب ىد يؤا» مضارع فاعمو مستتر كالجممة الفعمية خبر لممبتدأ(دعاسُِْٓ ،ق .)ِٔ /ِ ،أم ىك سبحانو
ييدم لو دكف غيره جؿ شأنو (اآللكسيُُْٓ ،ق.)َُٕ /ٔ ،

ق ِّل َمنْ يَشا هء َويَ ْق ِّد هر{(الرعد.)72 :
الر ْز َ
 كقكلو تعالىَ } :اّلله يَ ْبسهطه ِّ
اَّللي» لفظ الجاللة مبتدأ كالجممة مستأنفة « ىي ٍب يسطي» مضارع فاعمو مستتر
جاء في إعراب اآلية أفَّ « :
ً
كالجممة خبر « ًٌ
شاء» مضارع فاعمو مستتر
الرٍز ى
ؽ» مفعكؿ بو «ل ىم ٍف» مكصكلية كمتعمقاف بيبسط « ىي ي
كالجممة صمة « ىكىي ٍقًد ير» مضارع فاعمو مستتر كمعطكؼ عمى يبسط(دعاسُِْٓ ،ق.)ُُٕ /ِ ،
ً
ً
ً
كيقاؿ يبسط الرزؽ لًمف يشاء كيقدر لىوي ًفي ذلؾ أم
كقاؿ الفراء" :أم يكسع ىكىي ٍقدر (أم ىي ٍقدر كيقىتٌر) ي
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يخير لىوي أم هللا كحده ىك يبسط الرزؽ كيقدره دكف غيره  ،كىك الذم بسط رزؽ أىؿ مكة ككسعو

عمييـ(الفراء.)ّٔ /ِ ،

كيتبيف لنا مف األمثاؿ السابقة أف الخبر الجممة الفعمية يتككف مف الفعؿ ك يككف الفاعؿ ضمير
مستتر
ضمير
مستتر عائد عمى المبتدأ األصمي في الجممة  .كال بد في الجممة الفعمية أف يككف الفاعؿ
ان
ان
يعكد عمى المبتدأ المذككر في سياؽ الجممة ،كأف ىذا التداخؿ بيف الجمؿ قد جعؿ الجممة مركبة فجاء
الضمير بمنزلة رابط بيف أجزائيا.
ىس ىف ىؿ ًم ٍن يكـ  ،كمجرك ار نحك{ :اٍل ىح ٍم يد ً ََّّلل ،
ّ – الخبر شبه جممة :ويقع الخبر ظرفا ،نحك { :ىك َّ
ب أٍ
الرٍك ي
استقر ،كأف
كالصحيح أف الخبر في الحقيقة متعمقيما المحذكؼ ،كأف تقديره كائف أك مستقر ،ال كاف أك
َّ
الضمير الذم كاف فيو انتقؿ إلى الظرؼ كالمجركر.
قاؿ ابف السراج في األصكؿ" :فضرب يظير فيو االسـ الذم ىك الخبر نحك ما ذكرنا مف
قكلؾ :زيد أخكؾ ،كزيد قائـ ،كضرب يحذؼ منو الخبر ،كيقكـ مقامو ظرؼ لو كذلؾ الظرؼ عمى
ضربيف :إما أف يككف مف ظركؼ المكاف ،كاما أف يككف مف ظركؼ الزماف .أما الظركؼ مف المكاف
فنحك قكلؾ :زيد خمفؾ ،كعمرك في الدار .كالمحذكؼ معنى االستقرار كالحمكؿ كما أشبييما ،كأنؾ
قمت :زيد مستقر خمفؾ ،كعمرك مستقر في الدار ،كلكف ىذا المحذكؼ ال يظير لداللة الظرؼ عميو
كاستغنائيـ بو في االستعماؿ .كأما الظرؼ مف الزماف فنحك قكلؾ :القتاؿ يكـ الجمعة ،كالشخكص يكـ
الخميس ،كأنؾ قمت :القتاؿ مستقر يكـ الجمعة أك كقع في يكـ الجمعة ،كالشخكص كاقع في يكـ
الخميس فتحذؼ الخبر كتقيـ الظرؼ مقاـ المحذكؼ ،فإف لـ ترد ىذا المعنى.
كالخبر في الحقيقة إنما ىك متعمؽ الظرؼ كحرؼ الجر .كلؾ أف تقدر ىذا المتعمؽ فعالن
كاستقر ككاف ،فيككف مف قبيؿ الخبر الجممة ،كاسـ فاعؿ ،فيككف مف باب الخبر المفرد ،كىك األكلى،
ألف األصؿ في الخبر أف يككف مفردان.
كانما سميت ىذه "شبو جممة"؛ ألف النحاة تخيمكا متعمقا لكؿ مف الجار كالمجركر كالظرؼ،
كىذا المتعمؽ المحذكؼ يقدر فعال أك شبو فعؿ بطريقة مناسبة لسياؽ الكالـ ،فمثال جممة "الحياة
لمحياة" تعرب ىكذا :الحياة :مبتدأ مرفكع بالضمة ،لمحياة :الالـ حرؼ جر ،الحياة مجركر بالالـ
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كعالمة جره الكسرة ،كالجار كالمجركر متعمؽ بمحذكؼ تقديره "الحياة تعاش لمحياة أك معاشة لمحياة"
البيف أف ىذا التخيؿ ىك سر ىذه التسمية.
كىذا المحذكؼ ىك خبر المبتدأ ،كمثمو الظرؼ كمف ٌ
الخير أمامؾ.
خبر بظركؼ المكاف عف أسماء المعاني كعف أسماء األعياف .فاالكؿ نحك:
ي
ي
كي ي
ً
تحت ً
األميات.
أقداـ
كالثاني نحك :الجنةي ى
ً
ً
الكصكؿ بعد
السفر غدان ،ك
كأما ظركؼ
الزماف فال ييخب يَّر بيا إال عف أسماء المعاني ،نحك " ي
ي
ً
و
فيجكز ،نحك :الميمةى اليالي ،كنحك :نحف
حصمت الفائدةي باإلخبار بيا عف أسماء االعياف
غد" .إال إذا
ي

أمر(الزمخشرمُّٗٗ ،ـ)ْْ ،
في شير كذا ،كنحك أيضان:
ي
خمر ،كغدان ه
اليكـ ه
الكرد في آيار .كمنو " ى
ك(حسف )ُْٔ /ُ ،ك(عيد )ُِِ - ُُِ ،ك(الغاليينيُُْْ ،ق ُّٗٗ -ـ)ِٔٓ - ِِٔ /ِ ،
ك(ابف السراج )ّٔ /ُ ،ك(ابف ىشاـ.)ََِ /ُ ،
َّ ِ ِ
ِ ِ َِّ
ِ
َن َه َدا َنا
ي لَ ْوال أ ْ
 فمجيء الخبر جا انر كمجرك انر قكلو تعالى{ :ا ْل َح ْم ُد َّلِل الذي َه َدا َنا ل َه َذا َو َما ُكنا ل َن ْهتَد َالِلُ} (األعراؼ.)ّْ :
َّ
(كقاليكا :اٍلحمد ً ًَّ
َّلل الًَّذم ىىدانا لًيذا) الكاك عاطفة ،كقالكا فعؿ كفاعؿ ،كالحمد مبتدأ ،كهلل جار كمجركر
ى ٍي
ى
متعمقاف بمحذكؼ خبر ،كالجممة االسمية في محؿ نصب مقكؿ القكؿ ،كالذم اسـ مكصكؿ نعت هلل،
ً ً
اَّللي) يجكز أف
دانا َّ
ىف ىى ى
م لى ٍكال أ ٍ
كجممة" ىدانا ليذا" ال محؿ ليا ألنيا صمة المكصكؿ ( ىكما يكَّنا ل ىن ٍيتىد ى
تككف الكاك لالستئناؼ أك لمحاؿ ،كما نافية ،ككاف كاسميا كالالـ الـ الجحكد ،كنيتدم فعؿ مضارع
منصكب بأف مضمرة بعد الـ الجحكد ،كالجار كالمجركر متعمقاف بمحذكؼ خبر ،كلكال حرؼ امتناع
لكجكد ،كأف مصدرية ،كىي مع مدخكليا في مكضع رفع مبتدأ ،كخبر المبتدأ محذكؼ(دركيش،
ُُْٓق .)ّٓٓ /ّ ،كفي تفسير االية جاء":أم كفقنا لتحصيؿ ىذا النعيـ العظيـ كلكال ىداية هللا
تعالى كتكفيقو لما كصمنا إلى ىذه السعادة(".الصابكني.)ُْْ ،
 كمجيء الخبر ظرؼ مكاف قكلو تعالىِ} :إ ْذ أَ ْنتُ ْم ِبا ْل ُع ْد َوِة َُّس َف َل
ص َوى َو َّ
بأْ
الد ْن َيا َو ُه ْم ِبا ْل ُع ْد َوِة ا ْلقُ ْ
الرْك ُ
ِم ْن ُك ْم{ (األنفاؿ.)ِْ :
ىس ىف ىؿ ًم ٍن يك ٍـ) كجاء في إعراب األية ":إذ "اسـ ظرفي مفعكؿ الذكركا
مكطف الشاىد ( ىك َّ
ب أٍ
الرٍك ي
مقد ار .كجممة " أنتـ بالعدكة " مضاؼ إليو في محؿ جر ،كقكلو " كالركب أسفؿ منكـ" :الكاك عاطفة،
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"الركب" مبتدأ ،ك" أسفؿ" ظرؼ مكاف متعمؽ بالخبر ،كالجار "منكـ" متعمؽ بػ "أسفؿ" (الخراط،
ُِْٔق.)ِّْ /ُ ،
أما تفسير اآلية فقد ذكر الفراء أف ":العدكة :شاطئ الكادم ُّ
صكل
الد ٍنيا مما يمى المدينة ،كاٍلقي ٍ
ىس ىف ىؿ ًم ٍن يك ٍـ "يعني أبا سفياف ىكاٍل ًع ىير ،كانكا ىعمىى شاطئ البحر.
مما يمي مكة .كقكلو " ىك َّ
ب أٍ
الرٍك ي
أسفؿ منكـ .كلك كصفيـ بالتسفؿ كأراد :كالركب أشد
ىس ىف ىؿ ًم ٍن يك ٍـ نصبت يريد :مكانا
كقكلو أ ٍ
ى

جاز كرفع(الفراء.)ُُْ /ُ ،
تسفال لى ى

كيتضح لنا مما سبؽ أف الخبر قد يأتي عمى ىيأت مختمفة منيا مفردان كجممة بنكعييا فعمية
كاسمية ،كأيضا عمى ىيئة شبو جممة سكاء كاف جا ار كمجرك ار أك ظرفان.
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الخاتمة
ُ  -كظيفة الخبر تتـ بو الفائدة مع المبتدأ فإذا كجد المبتدأ فإنو يبحث عف الخبر لكي تتـ بو الفائدة
كي ً
حسف السككت عميو بحيث يتـ بو المعنى.
ي
ِ  -إف البالغييف حيف تحدثكا عف كظيفة الخبر فإنيـ قصدكا الكالـ المككف مف المسند كالمسند إليو
ككسمكه بالخبر مع أف منو اإلنشاء ألف معظـ مقاصد الكالـ في األخبار كتنكع أساليب الكالـ في
الخبر أكثر كما ذكر ىذا السكاكي ،كما أف خبر المبتدأ(المسند) ىك محط فائدة الكالـ في األصؿ
فصارت كظائؼ الخبر في البالغة العربية كأنيا كظائؼ المسند مف حيث المقاربة النحكية البالغية.
ّ  -مف أغراض خبر المبتدأ إفادة المخاطب الحكـ الذم تضمنتو الجممة ،إذا كاف جاىال لو ،كيسمى
ىذا النكع «فائدة الخبر» نحك «الديف المعاممة»  .أك إفادة المخاطب أف المتكمـ عالـ أيضا بأنو يعمـ
تقكؿ :لتمميذ أخفى عميؾ نجاحو في االمتحاف  -كعممتو مف طريؽ آخر :أنت نجحت في
الخبر كما ي
عمـ أك
الزـ الفائدة» ألف يمزـ في كؿ خبر أف يككف المخبر بو عنده ه
االمتحاف ،كيسمى ىذا النكع « ى
ظف بو .كقد يخرج الخبر عف الغرضيف السابقيف إلى أغراض أخرل تستفاد بالقرائف.
ى

ْ ً -
لخبر المبتدأ أحكاـ منيا :كجكب رفعو كككنو نكرة مشتقا في األصؿ ككجكب مطابقتو لممبتدأ
إفرادا كتثنية كجمعا كجكاز حذفو مع القرينة الدالة.
ٓ  -الخبر عمى نكعيف مفرد كجممة .فالمفرد عمى ضربيف خاؿ عف الضمير كمتضمف لو.
ضمير يعكد عمى المبتدأ األصمي في
نا
ٔ  -الخبر قد يأتي عمى ىيئة جممة اسمية ،ال بد أف تحكم

السياؽ .كقد يأتي عمى ىيئة جممة فعمية كيككف الفاعؿ ضمي انر مستت انر يعكد عمى المبتدأ المذككر في
سياؽ الجممة ،كأف ىذا التداخؿ بيف الجمؿ قد جعؿ الجممة مركبة فجاء الضمير بمنزلة رابط بيف
أجزائيا.كقد يأتي عمى ىيئة شبو جممة إما جا ار كمجرك انر أك شبو جممة.
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قائمة المصادر والمراجع
 ابف السراج ،أبك بكر محمد بف السرم بف سيؿ النحكم(تُّٔ :ق) ،األصكؿ في النحك،
المحقؽ :عبد الحسيف الفتمي ،بيركت – لبناف :مؤسسة الرسالة.
 ابف فارس ،معجـ مقاييس المغة ،أحمد بف فارس بف زكرياء القزكيني الرازم ،أبك الحسيف (ت:
ّٓٗق) ،تح :عبد السالـ محمد ىاركف ،دار الفكرُّٗٗ ،ق ُٕٗٗ -ـ.
 ابف ىشاـ ،عبدهللا بف يكسؼ بف أحمد بف عبدهللا ابف يكسؼ ،أبك محمد ،جماؿ الديف(ت:
ُٕٔق) ،شرح قطر الندل كبؿ الصدل ،المحقؽ :محمد محيى الديف عبد الحميد ،طُُ،
القاىرةُّّٖ ،ق.
 ابف ىشاـ ،عبدهللا بف يكسؼ بف أحمد بف عبدهللا ابف يكسؼ ،أبك محمد ،جماؿ الديف ،أكضح
المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ ،المحقؽ :يكسؼ الشيخ محمد البقاعي ،دار الفكر لمطباعة
كالنشر كالتكزيع.
 أبي زىرة ،محمد بف أحمد بف مصطفى بف أحمد المعركؼ بأبي زىرة (تُّْٗ :ق) ،زىرة
التفاسير ،دار الفكر العربي.
 اآللكسي ،شياب الديف محمكد بف عبد هللا الحسيني األلكسي (تَُِٕ :ق) ،ركح المعاني
في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني ،المحقؽ :عمي عبد البارم عطية ،طُ ،بيركت :دار
الكتب العمميةُُْٓ ،ق.
 األنبارم ،عبدالرحمف بف محمد بف عبيدهللا األنصارم ،أبك البركات ،كماؿ الديف(تٕٕٓ :ق)،
اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ بيف النحكييف :البصرييف كالككفييف ،طُ ،المكتبة العصرية،
ُِْْق ََِّ -ـ.
 البغكم ،أبك محمد الحسيف بف مسعكد بف محمد بف الفراء البغكم الشافعي (تَُٓ :ق)،
معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف = تفسير البغكم ،المحقؽ :عبد الرزاؽ الميدم ،طُ ،بيركت:
دار إحياء التراث العربيَُِْ ،ق.
 البيضاكم ،ناصر الديف أبك سعيد عبد هللا بف عمر بف محمد الشيرازم البيضاكم (ت:
ٖٓٔق) ،أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ ،المحقؽ :محمد عبد الرحمف المرعشمي ،طُ ،بيركت:
دار إحياء التراث العربيُُْٖ ،ق.
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محمد صابر الفاركقي الحنفي(ت :بعد
 التيانكم ،محمد بف عمي ابف القاضي محمد حامد بف ٌ
ُُٖٓق) ،مكسكعة كشاؼ اصطالحات الفنكف كالعمكـ ،تقديـ :د .رفيؽ العجـ ،تح :د .عمي

دحركج ،طُ ،بيركت :مكتبة لبناف ناشركفُٗٗٔ ،ـ.
 حسف ،عباس(تُّٖٗ :ق) ،النحك الكافي ،طُٓ ،دار المعارؼ.
 الحنفي ،مختار الصحاح ،زيف الديف أبك عبدهللا محمد بف أبي بكر بف عبدالقادر الرازم (ت:
ٔٔٔق) ،تحقيؽ :يكسؼ الشيخ محمد ،طٓ ،المكتبة العصرية ،صيدا  -بيركت :الدار
النمكذجيةَُِْ ،ق ُٗٗٗ -ـ.
 الخراط ،د .أحمد بف محمد الخراط ،أبك بالؿ ،المجتبى مف مشكؿ إعراب القرآف ،المدينة
المنكرة :مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼُِْٔ ،ق.
 دركيش ،محيي الديف بف أحمد مصطفى(تَُّْ :ق) ،إعراب القرآف كبيانو ،طْ ،حمص –
سكرية :دار اإلرشاد لمشئكف الجامعيةُُْٓ ،ق.
 دعاس ،قاسـ حميداف ،إعراب القرآف الكريـ ،طُٓ ،دمشؽ :دار المنير  -دار الفارابى،
ُِْٓق.
 الراجحي ،الدكتكر عبده ،التطبيؽ النحكم ،طُ ،مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيعَُِْ ،ق -
ُٗٗٗـ.
 الرازم ،أبك عبدهللا محمد بف عمر بف الحسف بف الحسيف التيمي الرازم الممقب بفخر الديف
الرازم خطيب الرم (تَٔٔ :ق) ،مفاتيح الغيب = التفسير الكبير ،طّ ،بيركت :دار إحياء
التراث العربيَُِْ ،ق.
 الرجاني ،عمي بف محمد بف عمي الزيف الشريؼ (تُٖٔ :ق) ،التعريفات ،ضبطو كصححو
جماعة مف العمماء ،طُ ،بيركت – لبناف :دار الكتب العمميةَُّْ ،ق ُّٖٗ -ـ.
 الزمخشرم ،أبك القاسـ محمكد بف عمر الزمخشرم الخكارزمي ،الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ
كعيكف األقاكيؿ في كجكه التأكيؿ ،تحقيؽ :عبد الرزاؽ الميدم ،بيركت :دار إحياء التراث
العربي.
 الزمخشرم ،أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد ،الزمخشرم جارهللا (تّٖٓ :ق) ،المفصؿ
في صنعة اإلعراب ،المحقؽ :د .عمي بك ممحـ ،طُ ،بيركت :مكتبة اليالؿُّٗٗ ،ـ.
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 الشعراكم ،محمد متكلي الشعراكم (تُُْٖ :ق) ،تفسير الشعراكم – الخكاطر ،مطابع أخبار
اليكـ.
 الصابكني ،محمد عمي ،صفكة التفاسير ،طُ ،القاىرة :دار الصابكني لمطباعة كالنشر
كالتكزيع ،طُُُْٕ ،ق ُٕٗٗ -ـ.
 صافي ،محمكد بف عبد الرحيـ صافي (تُّٕٔ :ق) ،الجدكؿ في إعراب القرآف الكريـ ،طْ،
دمشؽ :دار الرشيد ،بيرت :مؤسسة اإليمافُُْٖ ،ق.
 ظفر ،د .أحمد جميؿ ،النحك القرآني قكاعد كشكاىد ،طُ ،صيدا – بيركت :المكتبة العصرية،
ُّّْق – َُِِـ.
 عيد ،محمد .النحك المصفى ،مكتبة الشباب.
 الغاليينى ،مصطفى بف محمد سميـ(تُّْٔ :ق) ،جامع الدركس العربية ،طِٖ ،صيدا -
بيركت :المكتبة العصريةُُْْ ،ق ُّٗٗ -ـ.
 الفراء ،أبك زكريا يحيى بف زياد بف عبد هللا بف منظكر الديممي الفراء (تَِٕ :ق) ،معاني
القرآف ،المحقؽ :أحمد يكسؼ النجاتي محمد عمي النجار كعبد الفتاح إسماعيؿ الشمبي ،طُ،
مصر :دار المصرية لمتأليؼ كالترجمة.
 المراغي ،أحمد بف مصطفى المراغي (تُُّٕ :ق) ،عمكـ البالغة (البياف ،المعاني ،البديع).
 النجار ،محمد عبد العزيز ،ضياء السالؾ إلى أكضح المسالؾ ،طُ ،مؤسسة الرسالة،
ُِِْق ََُِ -ـ.
 النحاس ،أبك جعفر أحمد بف محمد بف إسماعيؿ النحاس(تّّٖ :ق) ،إعراب القرآف ،تحقيؽ:
د .زىير غازم زاىد ،بيركت :عالـ الكتبَُْٗ ،ق ُٖٖٗ -ـ.
 الياشمي ،أحمد بف إبراىيـ بف مصطفى(تُِّٔ :ق) ،جكاىر البالغة في المعاني كالبياف
كالبديع ،تحقيؽ :د .يكسؼ الصميمي ،بيركت :المكتبة العصرية.
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