
   
:خبر املُبتدأ  

 
:تعريفُه] 1[  

املَبين : هو اجلُزُء الذي حصلَت ِبِه أو مبتعلَِّقه الفَاِئدةُ مع مبتدٍأ غِري الوصِف، ويسمي ِسيبويه خبر املبتدأ
.عليه  

.و يرفَع اخلَرب باملُبتدأ كما املُبتدأُ يرفَع باخلَِرب  
 

]2 [ اخلربأقسام:  
.اخلرب إما مفرد، وإما جملَةٌ، وِلكُلٍّ ِمنهما مباِحثُ تخصه  

 
]3 [املُفرد راخلَب:  

املفرد اِمداً : اخلَربقّاً، فإنْ كانَ جتشاِمداً أو ما أَنْ يكُونَ جلُ -إممحتل فال يىن الِفععم وهو اخلَاِلي ِمن 
". هذا أسد"و " هذا قَمر"و ضمري املُبتدأ حن  

" زيد قائم"و " علي باِرع: " فَيتحملُ ضِمري املُبتدأ حنو- وهو ما أشعر مبعنى الِفعل -وإنْ كانَ مشتقّاً 
" اِهلندات قَاِئمات "و" اِهلندان قَاِئمتاِن"و " هند قَاِئمةٌ"و " التالِميذُ مجدون"، و "العمراِن قَاِدمان: "ومثلُه

إالَّ إنْ رفع املُشتق االسم الظَّاِهر حنو ) يف ذلك متحمل لضمري مستتر عائد على املبتدأ" اخلرب"فـ (
".علي محِسن أَنت إليه: "أو رفَع الضمري البارز حنو" أمحد طَيب خلُقُه"  

مِري يف اخلِرب املُشتقالض إبراز ٍة، وهيوجيبالٍَة واِحدراً على غَِري من :  يف حبخ الواِقع فصى الورإذا ج
" علي"خبر عن " مكِْرمه"فـ " محمد عِلي مكِْرمه هو: "هو لَه، سواٌء أحصلَ لَبس أم ال، مثال ذلك

إذا جرى :  وهذا معىن قولهوهو قائم بغريه ألن املكرم حممد ال علي، وإن كان مكرمه خرب لعلي،(
أن حممداً مكِْرم علياً، وعِلم : واملقصود" حممد"واجلُملَةُ خبر عن ) الوصف خبراً على غِري من هو له

ذلك كْسالحتمل املعىن ع ِمرير الضتتمِري، ولو اساز الضرذلك بإب.  
فلوال الضِمري املُنفِصلُ " بكْر زينب مكْرمها هو"الُ ما أُِمن فيِه اللَّبس هذا ِمثالُ ما حصلَ فيِه اللَّبس، ومث

"وِة " هالطراِد القَاِعد ِمريالض زربوا أنْ يبجومع ذلك أَو ،ساملعىن وأُِمن اللَّب حضالكوفيني(لو دإنْ : وِعن
اره، وإن ِخيف اللَّبس وجب اِإلبراز، وقد ورد السماع مبذهبهم أِمن اللَّبس جاز إبراز الضمري واستت

:فمن ذلك قوله  



بكُنه ذلك عدنانٌ وقَحطَان* قومي ذُرى املَجِد بانوها وقد عِلمت   
).بانوها هم، فحذف الضمري ألمن اللبس: التقدير  

:اخلَرب اجلُملَة ورابطها] 4[  
مج راخلَب قَعِلراِبٍط حنوإذا و اجتحاملُبتدأ يف املعىن فال ت ا أن تكونَ اجلملَةُ نفسلَةً فَإم :} اللَّه وقُلْ ه

دطِْقي: "ومثله"). 112"من سورة اإلخالص " 1"اآلية (} أحيب: نسح اللَّه."  
ىن املُبعِتوائها على مِئٍذ ِمن احِحين ده فَال بكُونَ غريا أنْ تاِبطُ وإموهذا هو الر ،وقَةٌ لهسدأ اليت هي مت

:وذلك بأنْ تشتِملَ على اسٍم ِبمعناه وهذا االسم  
.أي منه" السمن ِرطْلٌ بِدينار: "أو مقدراً حنو" احلق علَت رايته"إما ضِمريه مذْكور حنو ) 1(  
إذا قُدر " ) 7"من سورة األعراف " 26"اآلية (}  ذِلك خيروِلباس التقْوى{: أو إشارةٌ إليه، حنو) 2(
"داً" ذلكفْرم ران، وإالَّ كانَ اخلَبيب طْفع الً أودأ ثانياً، ال بدتبم.  
سورة احلاقة من " 1"اآلية (} احلَاقَّةُ ما احلَاقَّةُ{: أو تشتِملُ اجلُملَةُ على اسٍم ِبلَفِْظِه ومعناه حنو) 3(
"69.("  
يف فاِعِل" أل"فـ " أبو بكٍْر ِنعم اخلَِليفَة: "أو تشتمل على اسٍم أعم منه حنو) 4(  
"مة" ِنعاِقيراسِتغ.  

وقد جيوز يف الشعر عدم الربط، وهو ضعيف يف الكَالم، ومن عدم الراِبط يف الشعِر قولُ النمِر بنِ 
:تولب  
 مولنا فَي مويا ونلَير* عسن ساُء ويومن مووي  

.نساُء فيه، ونسر فيه: واَألصلُ  
:وقوِل امِرئ القيس  

فَثَوٌ نسيت، وثَوب أجر* فأقْبلْت زحفاً على الركْبتني   
.نِسيته، وأجره: واألصل  

:أما قول أيب النجم العجلي  
اِر تاِخلي ت أمحبِعي قد أصِع* دنأص باً كُلُّه لَمذَن لَيع  

.ال يكِْسر البيت، وال خيلُ به" كلِّه"فهو ضِعيف كالنثْر، َألنَّ النصب يف   
:اخلرب ظَرفاً أو جمروراً] 5[  



روراً حنو وجم" ) 8"من سورة األنفال " 42"اآلية (} والركْب أسفَلَ ِمنكُم{: ويقَع اخلَبر ظَرفاً حنو
ولَيس الظَّرف أِو املَجرور مها اخلربين بل اخلَبر يف احلَِقيقِة متعلَّقُهما احملذُوف املُقدر بكائيٍ } احلمد ِللَِّه{

.أو مستقٍر  
:خرب املبتدأ وظرف املكان] 6[  

".اخلَير أمامك"و " د خلْفَكزي"ظَرف املكاِن يقَع خبراً عن أمساِء الذَّواِت واملَعاين حنو   
:خرب املبتدأ وظَرف الزماِن] 7[  

فإن كان املعىن دائماً امتنع اإلخبار بالزمان عنه فال (ظَرف الزماِن يقَع خرباً عن أَمساِء املَعاين غِري الدائمِة 
و " الصوم اليوم"راً بفي حنو فقط منصوباً أو جمرو) لعدم الفائدة" طلوع الشمس يوم اجلمعة: "يقال

".السفَر يف غٍَد"  
إالَّ إنْ حصلَت فائدةٌ جاز عند األكثرين، " زيد اللَّيلَة: "وال يقَع الزمانُ خرباً عن أمساِء الذَّواِت فال يقالُ

:وذلك يف ثالث حاالت  
فنحن ذَات وهو عام " حنن يف شهِر ربيع"ا باِإلضافَِة حنو أَنيكونَ املُبتدأُ عاماً والزمانُ خاصاً إم) أ(

 ر كَذَا خاصهكَلٍِّم ويف شتته لكُلِّ مِف حنو -ِلصالِحيصا بالوب" وإماٍن طَيميف ز نحـ " ن مع جره ب
.كما مثِّلَ" يف"  
".اهلاللُ اللَّيلَةَ: "ا وقْتاً فَوقْتاً حنوأنْ تكُونَ الذَّات مشِبهةً للمعنى يف تجدِده) ب(  
أي رؤيةُ " الليلةَ اهلاللُ"أي شرب اخلمِر و " اليوم خمر"أن يقَدر مضاف حنو قول امرئ القيس ) جـ(

.اهلالِل  
:اسم املكاِن املخبِر ِبه عن الذَّات] 8[  

: املتصرف من أمساء الزمان واملكان(متصرف، وإما غري متصرٍف اسم املكاِن املُخبِر به عِن الذَّاِت إما 
وغري " يومك يوم مبارك"إذ يقال " فرسخ"و " ميل"و " ليلة"و " يوم"ما يستعمل ظرفاً وغري ظرف حنو 

فإنْ كَانَ "). قبل وبعد ولدن وعند"حنو " من "ما يالزم الظرفية وشبهها وهو اجلر بـ : املتصرف
صرتحنو م هرفع اِلبفاً فإنْ كان نكرةً فالغ"اِنبالُ جواجلُه ،اِنباُء جلَمالع " صحانباًط فيهما"ويج.  

املَسِجد "وإنْ كانَ غري متصرٍف فيجب نصبه، حنو " الباب يِمينك: "وإنْ كان معرفةً فبالعكْس حنو
كامأم."  

:اسم الزماِن املخبر به] 9[  



: اسم الزماِن إنْ كانَ نِكرةً واستغرق املَعىن جِميعه أو أكْثَره غلَب رفعه وقَلَّ نصبه أو جره بفي حنو
"موي موو " الص"رهش ريكْس حنو " السفِبالع ،غرقستِكرةً مل تِرفَةً، أو نعوإنْ كانَ م"اليوم ومو " الص
"يوماًاخلُر وج."  
اقترانُ اخلرب بالفاءك] 10[  

قد يقْتِرن اخلَرب بالفاء، وذَِلك إذا كان املُبتدأ يشِبه الشرطَ يف العموم واالسِتقْبال، وترتِب ما بعده عليه، 
".الذي يأِْتيين فَلَه ِدرهم: "وذلك لكَونه موصوالً بِفعل صاِلٍح للشرِطيِة حنو  

:املَصدر الناِئب عن اخلرب] 11[  
ـ " ما أنت إالّ سيراً: "قد يحذَف خرب املبتدأ إذا كانَ ِفعالً، وينوب املصدر منابه تقول أي تِسري سيراً ف

ما أنت إالَّ : وجيوز أن يكون التقدير" زيد أَبدأً ِقياماً: "سيراًط يف املثال مصدر سد مسد اخلَبر، ومثلُه"
اآلية (} ولكن الِبر من آمن باللَِّه{: صاحب سيٍر، فيقَام املضاف إليِه مقَام املضاف ومثله قوله تعاىل

.ولكن الِبر ِبر من آمن باللّه: وتأويلها" ). 2"من سورة البقرة " 177"  
]12 [هقِْدمياخلِرب وت تأخري:  

وجوِب تأخِريِه، ووجوبِ :  أنْ يتأخر عن املبتدأ، وقد يتقَدم، وذلك يف حاالٍت ثَالٍثاألصلُ يف اخلَبِر
:تقِْدِميِه، واسِتواِء اَألمرين  

:وجوب تأخِري اخلرب) أ(  
:جيب تأخري اخلِرب يف أَربِع مساِئل  

عِرفَتِني، أو نكرتِني متساِويتيِن يف التخِصيِص، وال أن يخشر الِتباسه باملُبتدأ، وذلك إذا كانا م": إحداها"
، والنِكرتاِن حنو "صِديقُك صِديقي"أو " أمحد أخوك"قَِرينةَ متيز أحدمها عِن اآلخِر، فاملَعِرفَتاِن حنو 

جاز تقدمي ".  عبِد العزيِز عمر بن اخلطَّاِبعمر بن"، أما إذا وِجدِت القَِرينةُ حنو "أفْضلُ ِمنك أفْضلُ ِمين"
ألنه معلوم أنَّ املُراد تشبيه ابن عبِد العزيِز بابن اخلطَّاب تشبيهاً بليغاً ومنه " عمر بن اخلطَّاِب"اخلِرب وهو 

قولُه:  
بنوهن أَبناُء الرجاِل األباِعِد* بنونا بنو أَبناِئنا، وبناتنا   

.خرب مقدم، وبنو أبنائنا مبتدأ مؤخر، واملراد احلكم على بين أبنائهم بأنهم كبنيهم" بنونا"فـ   
كُلُّ إنساٍن ال يبلُغُ "وحنو " علي اجتهد"أنْ يأيتَ اخلرب ِفعالً، ويخشى الِتباس املبتدأ بالفاعل حنو " الثانية"

".حقيقةَ الشكر  



و " 11"من سورة هود " 12"اآلية (} ِإنما أَنت نِذير{: معىن حنو" إالَّ"أن يقْترنَ اخلرب بـ ": الثالثة"
من سورة " 144"اآلية (} وما محمد ِإالَّ رسولٌ{: أو لَفْظاً حنو) وهو احلصر" إال"فيها معىن " أمنا"

:فأما قولُ الكُميِت ابن زيد" ِإالَّ" حمصور فيه بـ فال جيوز تقدمي اخلِرب ألنه" ) 3"آل عمران   
عليهم وهلْ إالَّ عليك املُعولُ* فَيا رب هلْ إالَّ بك النصر يرجتى   

.وهل النصر إالَّ بك، وهل املعولُ إالَّ عليك: واألصل. لَفْظاً" إالَّ"فضرورة ألنه قدم اخلرب املقرونَ بـ   
أسماُء االسِتفهام، : أن يكونَ املُبتدأ مستحقاً للتصدير، واَألسماُء اليت هلا الصدارةُ بنفسها هي: "الرابعة"

من "و ". من أنت؟: "والشرط، وما التعجبية، وكم اخلربية، وضمري الشأن، وما اقترن بالم االبتداء، حنو
".لزيد قائم"و } هو اللَّه أحد{و" كم فَرٍس يل"و " ما أحسن الصدق"و " يقُم أَقُم معه  

".اسم املَوصول"وهناك اسم ليس له الصارة، ولِكنه يشبه أحياناً ما يستِحق التصِدير، وهو   
ِصلَته، ومجلةُ " يدرس "اسم موصول مبتدأ و: فالذي" الذي يدرس فَله ِدرهم"إذا اقْترنَ خبره بالفاء حنو 

"همِدر نا، وهو " فَلَهأ هدتاخري، فإنَّ املُبالت ه، وهو واجبوِمه " الذي"خربمِط ِلعرِم الشباس همشب
.وِإبهاِمه واسِتقْباِل الفعل الذي بعده، وكَوِن الفعِل سبباً ملا بعده وهلذا دخلِت الفاُء يف اخلرب وقد تقدم  
: وكُلُّ ما أُضيف من األمساء إىل مالَه الصدارة ِمما مر فله نفس احلُكْم، أي وجوب تأِخِري اخلَرب حنو

"تأَن نم مبتدأ و " غُالم"فـ " غُالم"قال : "خرب املبتدأ، ومثله" أنت"اسم استفهام مضاف إليه و " من
كوهكذا" كم رجٍل عند  

:وجوب تقدِمي اخلرب) ب(  
:يِجب تقْدمي اخلِرب يف أَربِع مسائل  

أن يكونَ املُبتدأ نِكرةً ليس هلا مسوغٌ إالَّ تقَدم اخلِرب، واخلَرب ظَرف أو جار وجمرور أو مجلة ": إحداها"
تخصيص ليفيد وإمنا وجب تقدمي اخلرب هنا لئال يتوهم كون املؤخر نعتاً، ألن حاجة النكرة احملضة إىل ال(

فإن كانَ للنِكرِة مسوغٌ جاز " يف الدار شجرةٌ"و " ِعنِدي ِكتاب"، حنو )اِإلخبار عنها أقوى من املخرب
".عندي رجلٌ عاملٌ"و " رجلٌ عاملٌ عندي"اَألمران حنو   

اآلية (} أم على قُلُوٍب اَقْفالُها{: أن يشتِملَ املُبتدأ على ضمٍري يعود على بعِض اخلَبر، حنو": الثاِنيةُ"
فلو أَجزنا تقدمي املُبتدأ هنا لعاد الضمري على متأخٍر لَفْظاً ورتبةً، ومنه "). 47"من سورة حممد " 24"

:قول الشاعر  
علي، ولكن ِملُْء عيٍن حبيبها* أهابك إجالَالً وما ِبك قُدرةٌ   

خرب مقدم، وال جيوز تأخري اخلرب هنا أيضاً لئال يعود الضمري " لء عنيم"مبتدأ مؤخر " حبيبها"فـ (
)على متأخر لفظاً ورتبة  



اسم " أين"مبتدأ مؤخر و " كتابك"ف" (أَين ِكتابك"أنْ يكونَ اخلَبر لَه صدر الكَالِم حنو ": الثالثة"
مىت نصر {و) الستفهام الصدارةاستفهام متعلق مبحذوف خرب مقدم، وال جيوز كتابك أين، ألن السم ا

" ).2"من سورة البقرة " 214"اآلية (} اللَِّه  
".إمنا اِملقْدام من ال خيْشى قَولَةَ احلق: "حنو" إالَّ"أنْ يكونَ املُبتدأُ محصوراً بـ ": الرابعة"  
:جواز تقِْدِمي اخلِرب وتأخريه) جـ(  

. ك فيما فُِقد فيه موِجبهما أي فيما عدا ما مر من وجوِب تقدِمي اخلِربجيوز تقْدمي اخلِرب وتأخريه، وذل
.ووجوِب تأخريه على األصل، وجيوز تقدميه لعدم املانع  

 
( : ... ...خبر املُبتدأ): 1... تابع  

:حذف اخلرب] 13[  
.قد يحذَف اخلَبر إذا دلَّ عليه دليلٌ جوازاً أو وجوباً  

من خٍرب حنوفيجوز ِلما عم ذْفِديقي: " حفإذا ص جتروقوله تعاىل" خ ،نتِظرأي م :} أُكُلُها دائم
:وجيب حذف اخلِرب يف أربعة مواضع. أي كذلك" ) 13"من سورة الرعد " 35"اآلية (} وِظلُّها  

يفهم منه القسم قبل ذكِر املقسم أي ال يستعمل إالّ يف القسم، و(أن يكونَ املبتدأ صِرحياً يف القَسم ) أ(
جاز إثبات اخلرب لعدم صراحة القسم، إذ ميكن أن يستعمل يف " عهد اللّه ألكافئنك: "عليه، فإن قلت

أي لعمرك قسمي، " امين اِهللا ألجاِهدنَّ"و " لَعمرك ألقومن"حنو ") عهد اهللا جيب الوفاء به"غريه حنو 
. وإمنا وجب حذفُه لسد جواِب القَسِم مسدهوامين اِهللا يِميين،  

: وإعراا" (كُلُّ رجٍل وضيعته"أنْ يكونَ املُبتدأ معطُوفاً عليه اسم بواٍو هي نص يف املَِعية حنو ) ب(
: يرواخلرب حمذوف وجوباً التقد" كل"معطوف بالواو على " ضيعته"مضاف إليه و " رجل"مبتدأ " كل"

وأَردت اإلخباء باقِْتراما جاز حذف اخلَبر اعتماداً على أنَّ السامع " زيد وعمرو"ولو قلت ) مقْرونان
دقة قال الفرزِصيِص على املعيناخلرب لعدِم الت ان، وجاز ذكرمعىن االقِْتر اِركمن اقِْتص مفْهي:  

وكلُّ امرٍئ واملَوت يلْتِقياِن* ىت تمنوا يلَ املوت الذي يشعب الفَ  
)يفرق: يشعب(  

.فآثر ِذكر اخلِرب وهو يلْتِقياِن  
إن كان امتناع اجلواب رد : وإيضاح الكون املطلق أن يقال(أنْ يكونَ اخلرب كوناً مطْلَقاً ): جـ(

لوال زيد "فتقول " ن إليكهل زيد حمس: "وجود املبتدأ كون مطلق ويقابله الكون املقيد، كما إذا قيل



لوال إحسان زيد إيلَّ هللكت، فإحسان زيد مانع هلالكي، فاخلرب كون مقيد باإلحسان : تريد" هللكت
).أا حرف امتناع لوجود، وهو الوجود املطلق" لوال"واألصل يف معىن   

 ممتنع ِلوجوِد العلَماِء، فالعلَماُء مبتدأ وخربه فاهلَالَك" لَوال العلَماُء هلَلَك العوام"املُبتدأ بعد لَوال حنو "و 
لوال العلماُء موجودون لَهلك العوام، وإنْ كان اخلرب كوناً مقيداً وجب : محذُوف وجوباً، التقِْدير
خربه، وإمنا ذكر " املناس"مبتدأ ومجلة " زيد"فـ " (لوال زيد سالَمنا ما سلم: "ذكْره إن فُِقد دليلُه كقوله

ويف )  على خصوصيتهما- إن حذف اخلرب -اخلرب هنا، ألن وجود زيد مقيد باملُسالَمة وال دليل 
لفظ احلديث كما روي يف ) (لوال قَومِك حديثُو عهٍد ِبكُفٍْر لَبنيت الكعبة على قَواِعٍد إبراهيم: (احلديث

اهلية أو قال بكفر َألنفَقْت كَنز الكعبة يف سبيل اهللا، لوال أن قومك حديثو عهد جب(صحيح مسلم 
ويف ) لوال أن قومك حديثو احلديث(ورواية الترمذي ) وجلعلت باا باألرض وألدخلت فيها من احلجر

)).لوال حدثان قومك بالكفر لفعلت: (رواية مسلم  
وجيوز" موه ما سِلملَوال أنصار زيٍد ح: "وجاز الوجهان إنْ وِجد الدليل حنو  

لَوال : "خرب املبتدأ وجيوز حذف اخلِرب يف املثال الثاِني وهو" حموه"فجملة " لوال أنصار زيٍد ما سِلم"
".أنصار زيٍد ما سلم  

:فاملبتدأ دالٌّ على اِحلمايِة إذْ ِمن شأِن الناِصِر أن يحِمي من ينصره، ومنه قولُ أيب العالء يصف سيفاً  
فلَوال الِغمد يمِسكه لساال* يِذيب الرعب منه كُلَّ عضٍب   

خرب الغمد وهو كون مقيد باإلمساك، واملبتدأ دالٌّ عليه، إذ ِمن شأن غمِد السيف إمساكه، " ميسكه( "
نحويني ومجهور من ال) ِغالف السيف" الغمد"السيف القاطع، " العضب"نقيض يجِمد، " يذيب"و 

 ر بعدحذف اخلَب وا جعلَ الكونِ " لوال"يوجببطْلقاً، بناء على أنه ال يكون إالَّ كونا مطلقاً، وأوجم
لوال مساملةُ زيٍد إيانا أي موجودة، وحلَّنوا املعري، " لَوال زيد سالَمنا ما سِلم: "اخلاص مبتدأ فيقال يف

).مر قريباً احلديث والتعليق عليه (احلديث مرِوي باملعنى: وقالوا  
مدحي مبتدأ، وهو " (مدحي العاملَ عاِمالً"أنْ يغِني عن اخلَبر حالٌ ال تِصح أنْ تكونَ خبراً حنو ) د(

حال من العامل، وهذه احلال ال تصح خرباً إذ ال " عامال"مفعوله و " العامل"مصدر مضاف إىل فاعله و 
أقْرب ما ) (حاصل إذْ كانَ عامالً: رب ظرف زمان متعلق مبحذوف والتقديرمدحي عامل، فاخل: يقال

اِجدو سه وهمن رب يكونُ العبد" (ًِل متأنياجكالِم الر نسأَح "إذ كان : التقدير حي العاِلمدم)التقدير :
 وكذا الباقي وال يغين أو إذا كان عاِمالً) عند إرادة االستقبال" إذا"عند إرادة املضي وبـ " إذ"بـ 

احلال عن اخلرب إالَّ إذا كانَ املُبتدأ مصدراً مضافاً ِلمعموله كاِملثَال األول أو أَفْعل التفضيل مضافاً ملصدرٍ 
مدحي العاملَ مفيداً بالنصب لصالحية احلال : مؤوٍل كاملثاِل الثاين أو صريٍح كاملثاِل الثالث، فال جيوز



قالَه قوم لرجٍل حكَّموه وأَجازوا حكمه . " (حكْمك مسمطاً: "ية، فالرفع هنا واجب وشذَّ قوهلمللخبر
ناِفذٌ مثبت والقياس رفعه لصالِحيته للخربية ولكنه نصب على احلال، وعلى النصب اخلرب : ومعناه

).حكمك لك مثبتاً: حمذوف، التقدير  
:تعدد اخلرب] 14[  

جواز دأ واِحٍد حنو األصحتبِلم ىنعِد اخلِرب لفظاً ومتعد "اِويةٌ أديبر كاِتب اِعراِفظٌ شح ِليومثلُه " ع
 من سورة الربوج -  15 - 14اآليتان (} وهو الغفُور الودود ذُو العرِش املَِجيد{: قولُه تعاىل

"85.("  
 رقدِد اخلرب يدعجواز ت و"والذي مينعِد األخبار" هقولُ . للثاين والثالث من األخبار، وليس ِمن تعد

:طَرفَة  
وأُخرى َألعدائها غَاِئظَة* يداك يد خريها يرتجى   

ألنهما مبعىن خربٍ " الرمانُ حلْو حاِمض: "يف قُوة مبتدأيِن لكلِّ منهما خبر وال حنو قوهلم" يداك"ألنَّ 
 هواحٍد، تقدير"زم "اِمضانُ حمالر لْوهما، أي حنو حأ بيندتطَ املُبوسوإن ت ،طْفالع نعتموهلذا ي."  

 


