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تبة في الجملة العربية: دراسة نحوية  جماليات الرُّ
 

م الشيخ عيد  (1)إبراهيم أحمد سّلا

 

 
دراسة نحوية" بالدراسة والتحليل جماليات -يتناول هذا البحث الموسوم بـ"جماليات الرتبة في الجملة العربية  ملخص:

النحاة بها يأتي من أثرها على المعنى وتأثيرها في وهي من أساسيات النحو العربي، واهتمام  -التقديم والتأخير-الرتبة 

تبة متغيًرا أسلوبي ًا في اللغة؛ ألنها عدول عن  السامع؛ وأنه البُدَّ من ذكرها ومعرفة حاالتها، وأسباب امتناعها. وتُعدُّ الرُّ

تحق الصدارة كألفاظ القاعدة العامة، وذلك بتحويل األلفاظ عن مواقعها لغرض يتطل به المقام؛ ألن بعض األلفاظ تس

الشرط واالستفهام، وعلى هذا فتقديم جزء من الكالم وتأخيره، ال يِرُد اعتباطًا في نَْظم الكالم وتأليفه، وإنما يكون عماًل 

ة دواٍع؛ منها: النحوي واألسلوبي والبالغي في الجملة العربية.  مقصوًدا تقتضيه عد 

 
 نظم الكالم. -الصدارة -خيرالتأ –التقديم  -: الرتبةالكلمات المفتاحية

 

 

Aesthetics rank in the wholesale Arabic-grammatical   study 
 

Ibraheem Ahmed Sallam Al Sheikhed 

 
Abstract: This research is marked by "Aesthetics rank in the wholesale Arabic-

grammatical   study "studying and analysis aesthetics rank – introducing and delaying-, 

it's one of the basics of Arabic grammar, and the attention of grammarians it comes from 

its impact on the meaning and the listener; and it has to be mentioned to know their 

situations and the reasons for its abstention . The rank considered as a variable stylistically 

in the language because it's reversing the general rule, by converting the words from their 

positions for the purpose that required by place; because some words deserve to be in the 

top like: words condition and the question. At this point, introducing part of speech and 

delaying it, do not appear arbitrarily in speech systems and its synthesis, but it's a 

deliberate act required several reasons including: grammatical and stylistic rhetorical in 

the Arab sentence. 
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 مقدمة:

تبة، وما يتصل بتجلي ات هذا الكالم من ظاهرات      تتجه الدراسة لرصد مواقف اللغة العربية من الرُّ

تبةة( 1نحويةة، وتةدور الةدراسةةةةةةةة حول مفهومين همةا: )  (: ونعني بهةا عالقةةword order) الرُّ

ق التتابع بين األبواب النحوية في الجملة؛ أي تتابع المبتدأ فال بر في الجملة  الترتيب التي تحكم نسةةةةةةَ

تبة مقولة نحوية ثابتة ال يعرض لها  االسةةةمية، وتتابع الفعل فالفاعل فالمفعول في الجملة الفعلية. والرُّ

." يَها" الموقع النحوي   تغيير، ويمكن أن نسم 

عني به تتابع األلفاظ في الجملة المنطوقة والمكتوبة بالفعل، وقد يأتي النظم موافقًا : ون( نظم الكّلم2)

تبة؛ فيجري على األصةةل، وقد يعدل به عن األصةةل؛ فيقد م ما األصةةل فيه التأخير، أو  لما تقتضةةيه الرُّ

ا" الموقع اللفظي")أيوب،  ر ما األصةةل فيه التقديم، ويسةةم ى نظم الكالم أيضةةً -229م: ص1966يؤخ 

230.) 

تبة؟  السؤال الرئيس: ما عالقة النحو بالرُّ

 ويتفرع عن هذا السؤال عدة أسئلة فرعية.

تبة، وعالقتها بنظم الكالم في نحو العربية؟ -1      ما ال صائص الحاكمة على مقولة الرُّ

تبة، والوظائف المنوطة بها لغة القرآن؟ -2      ما تجل يات الرُّ

تبة في العربية من وظائف نحوية؟ ماذا يرتبط بمقولة -3      الرُّ

 ولإلجابة على هذه األسئلة تنتظم الدراسة في النقاط اآلتية:

 

هي آيات م تارة من القرآن الكريم وأقوال للعلماء، وضةةوابط اختيار اآليات على ما  :مادة الدراسةةة

 يأتي:

ا الم تلفة، فيما جاء على األصةةةل غير )أ( تمثيل لِبْنيَة الجملة العربية: االسةةةمي والفعلي بتحقُّقاتهم    

تبة في نظم الكالم.  معدول به إلى تقديم أو تأخير؛ وذلك لتعيين أصل الرُّ

)ب( اسةةةتقصةةةاء ما يعرض ل صةةةل من صةةةور التقديم والتأخير؛ أي م الفة نسةةةق اللف  )أو نظم     

تبة.  الكالم( لنسق الرُّ

، والتحليل في مصةةنفات النحو، وعلوم )ج( صةةرف عناية م صةةوصةةة إلى اآليات موضةةع النظر    

 القرآن، استحضاًرا ألنظار األوائل، واستهداًء بها في الكشف عن القيم الجمالية للتراكيب.

 

تبة في الجملة العربية، ومدى أثرها على المعنى.سبب اختيار البحث  : لبيان جماليات الرُّ

 

تبة في الجملة العربية، ومدى  : اعتمد الباحُث المنهَج الوصةةفيَّ الذي يدر منهج البحث جماليات الرُّ

 اهتمام النحاة بها.

 

 :الدراسات السابقة

التقديم والتأخير في القرآن الكريم، حميد أحمد عيسةةةةةةى العامري، الطبعة األولى، دار الشةةةةةةؤون  -

 م.1996الثقافية العامة، بغداد، 

َور القرآن الكريم، حسةةةةن التقديم والتأخير عند اللُّغويين العرب قدامى ومحدثين مع ت - طبيق على سةةةةُ

 م.2002عبد الكريم شحود، دكتوراه جامعة تشرين، سوريا، 

دراسة تحليلية، منير محمود المسيري، الطبعة األولى،  -دالالت التقديم والتأخير في القرآن الكريم  -

 م.2005مكتبة وهبة، القاهرة، 

عبد العظيم الشةةاعر، هذا البحُث جزءم من رسةةالة ظاهرة التقديم والتأخير في النحو العربي، صةةال   -

دراسة نحوية داللية" نال المؤلف درجة الماجستير في  -علمية بعنوان: "شعر حسن كامل الصيرفي

النحو والصرف والعروض، إشراف األستاذ الدكتور/أحمد محمد عبد العزيز كشك، جامعة القاهرة، 

 م.2006عام 
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لكريم، عز  الدين محمد الكردي، الطبعة األولى، دار المعرفة، بيروت، التقديم والتأخير في القرآن ا -

 م.2007

جامعة  - نة،  قا ، مجلة العلوم والت ية، فضةةةةةةةل ل نور علي  غة العرب تأخير في الل قديم وال ظاهرة الت

 م.2012(، 21السودان للعلوم والتكنولوجيا، مجلد )

 

موضةةةةةوعات النحو العربي، وآراء النحاة فيه، تكمن في كونه يتناول موضةةةةةوًعا من أهمية البحث: 

تبة في الجملة العربية.  وتحدثت فيه عن جماليات الرُّ

 

قسةةةةةةمُت البحث إلى مقدمة ومبحثين، وخاتمة، وقائمة المصةةةةةةةادر والمراجع التي خطوات البحث: 

 اعتمدت عليها في جمع المادة العلمية.

 

 المبحث األول: تصنيف الجملة العربية عند النحاة
يُجِمع النحاة العرب على تصةةةةةةنيف الجملة باعتبار صةةةةةةةدرها، ثم إنهم ي تلفون فيما وراء ذلك     

مل  عا قدير ال َما مترادفان أو غير متراِدفَْين؟ وفي ت اختالًفا كبيًرا في العالقة بين الجملة والكالم: أهُ

على  في العربية ع منعقدالمتصةةةةةةد ر إذا كان محذوًفا، وفي عدة هذه الُجمل وأنواعها، بْيَد أن اإلجما

 نوعين من الجمل البسيطة، هما: الجملة االسمية، والجملة الفعلية.
يقول ابن هشام: "فاالسمية التي صدرها اسم، كـةةةةةة ئيد قائم، وهيهات العقيق، وقائم الزيدان، عند     

ِربَ  ئه وهو األخفش والكوفي ون. والفعلية هي التي صةةدرها فعل، كـةةةةةةةة قام ئيد، وضةةُ ، َمن جو   اللصُّ

ويضةةيف ابن هشةةام  (،492م: ص1979وكان ئيدم قائًما، وظننتُه قائًما، ويقوم ئيدم وقُْم")ابن هشةةام، 

إلى ذلك تنبيهًا يقول فيه: "إن مراَدنا بصةةدر الجملة المسةةند أو المسةةند إليه، فال عبرة بما تقدم عليهما 

فالجملة م ما هو صةةةةةةةدر في األصةةةةةةةل،  ا  َياِت هللاِ  ن نحو:من الحروف... والمعتبر أيضةةةةةةةً َفأَيَّ آ

ا تَْقتُلُونَ : (، ومن نحو81)سةةةةةةورة غةةافر: اآليةةة،تُنِكُرونَ  ْبتُْم َوفَِريقةة  تَّ ا ذةةَ )سةةةةةةورة البقرة: فَفَِريقةة 

( فعلية؛ ألن هذه األسماء في نية التأخير، وكذا 7)سورة القمر: اآلية،ُخشَّع ا أَْبَصاُرُهمْ (، و87اآلية،

(؛ ألن صةةةةدورها في األصةةةةل أفعال")ابن 5)سةةةةورة النحل: اآلية،ْنَعاَم َخلَقََهاَواألَ : الجملة في نحو

 (.493م: ص1979هشام، 

ويرى الباحُث أن تفسةةةةير الصةةةةدارة بما كان مسةةةةنًدا أو مسةةةةنًدا إليه يلزم معه أال  تُعد  جملة )كان(     

اد، ويرى الباحُث أن أبسةةط أحَد ركنَي اإلسةةن -هنا–الناقصةةة من قبيل الجملة الفعلية؛ إذ ليسةةت )كان( 

  تحقُّقات الُجمل في العربية تأتي على نمطَين: اسمي وفعلي، وفيما يلي تمثيل لكل منهما.

 ويكون الركن اإلسنادي  األول اسًما، مثل:  الجملة االسمية:

 )مفرد(.: خبر هللاُ : مبتدأ )اسم( + ُهوَ (. 22ورة الحشر: اآلية،س)ُهَو هللاُ )أ( قوله تعالى:     

 (.156)سورة آل عمران: اآلية،يُْحيِـي َويُِميتُ  هللاُ و: )ب( قوله تعالى    

 : )فعل + هو( جملة فعلية خبر المبتدأ.يُْحيِـي : مبتدأ )اسم( +هللاُ 

 (.5)سورة الرعد: اآلية،َوأُْولَئَِك األَْغّلَُل فِي أَْعنَاقِِهمْ : )ج( قوله تعالى    

 : خبر )مبتدأ ثاٍن+ خبر( جملة اسمية.األَْغّلَُل فِي أَْعنَاقِِهمْ سم( + : مبتدأ )اأُْولَئِكَ 

ن قَِطَراٍن )د( قوله تعالى:       (.50)سورة إبراهيم: اآلية،فَبََعَث هللاُ النَّبِيِّينَ َسَرابِيلُُهم مِّ

ن قَِطَرانٍ )اسم + ضمير مضاف(+  : مبتدأَسَرابِيلُُهم  ومجرور(.: خبر )شبه الجملة: جار مِّ

مبتدأ )اسةةةم + ضةةةمير  ِعْلُمَها:(، 52)سةةةورة طه: اآلية، ِعْلُمَها ِعنَد َربِّي )هـةةةةةةةةة( قوله تعالى:    

 : خبر )شبه الجملة: ظرف+ تركيب إضافي(.ِعنَد َربِّيمضاف(+ 

ًيا، كما يكونالجملة الفعلية:   يكون الركن اإلسةةةةةةنادي األول فيها فعاًل؛ والفعل يكون الئًما أو متعد 

مبني ًا للفاعل أو مبني ًا للمفعول. غير أن تركيب المبني للمفعول هو على درجة من التعقد. كما أن أبنية 

تبة؛ لذلك تقوم الدراسة بالفحص عند التركيب  الجملة مع الفعل الالئم ال تتي  إمكانًا لفحص مقولة الرُّ

ًيا لمفعول المؤلَّف من: )فعل متعدٍّ+ فاعل+ مفعول به(. وت ص من األفعال  المتعدية ما كان متعد 
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تبة، مثال لذلك قوله  واحد، فهذا؛ أكثر تراكيب الجملة الفعلية مالئمة للكشةةةةةةف عن تجليات مقولة الرُّ

 : مفعول به.النَّبِيِّينَ : فاعل +هللاُ : فعل + بََعثَ (، 213)سورة البقرة: اآلية،فَبََعَث هللاُ النَّبِيِّينَ  :تعالى

تبة األسةةةةاسةةةةية للغة على وحدات الفعل، والفاعل، والمفعول بوصةةةةفها اعتمد النحاةُ       في تعيين الرُّ

تبة النحوية في العربية قد ارتبطت  محددات تتمايز على أسةةةةةةاسةةةةةةها أنسةةةةةةاأ الُجمل. ومعلومم أن الرُّ

بنهايات إعرابية ملفوظة في أكثر األحيان، وملحوظة في بعضةةةةةةها، وهي ما يمكن أن نطلق عليه 

اإلعراب"، وهذا الملح   شةةةةامل للجملة العربية، فعلية أو اسةةةةمية؛ فالرفع فيها عالمة "صةةةةرفيمات 

ل في هذا (. 1)*على الفاعلية، والنصةةب عالمة على المفعولية، والجر عالمة على اإلضةةافة وال معو 

المقام على قول من ذهب إلى أن ربط عالمات اإلعراب بأبواب النحو إنما من صةةةةةةنع النحاة، ومن 

؛  فإن حركات اإلعراب على هذا الرأي "لم تكن تحدد المعاني في أذهان العرب القدماء كما يزُعم ثم 

النحاة، بل ال تعُدو أن تكون حركاٍت يحتاج إليها في كثير من األحيان لوصةةةةةةةل الكلمات بعضةةةةةةها 

 (.274 -198م: ص1985أنيس، ()2ببعض")*

 وشواهُد من القرآن الكريم على ذلك:

 (.16)سورة النمل: اآلية، َوَوِرَث ُسلَْيَماُن َداُوودَ  :( قوله تعالى1)

ا َجاء آَل لُوٍط اْلُمْرَسلُونَ ( قوله تعالى: 2)  (.61)سورة الِحجر: اآلية، فَلَمَّ

ْبتُْم َوفَِريقا  تَْقتُلُونَ ( قوله تعالى: 3)  (.87)سورة البقرة: اآلية، فَفَِريق ا َذتَّ

ْزَق لَِمْن يََشاُء َويَقَِدرُ هللاُ يَْبسُ  ( قوله تعالى:4)  (.26)سورة الرعد: اآلية، طُ الرِّ

إن التركيب في الشةةةاهد الرابع يندرج تحت الجملة االسةةةمية، ولكنه بمقتضةةةى نسةةةق التعاقب بين     

 وحداته يصل  من جهة التصنيف النمطي أن يكون قسيًما لثالثة الشواهد األُخر.

 

بة: ت يًدا من مقولة  موقف العربية من الرُّ ية مادةً وتعق بدو أن أصةةةةةةواًل أربعة حكمت موقف العرب ي

تبة؛ وهي: األصةةةةو األول: التمسةةةةك بالفصةةةةو بين نمطَي الجملة العربية األسةةةةاسةةةةياين: االسةةةةمي  الرُّ

ما يقول به نحاةُ الكوفة من جوائ تقدم  -والبصريون على رأسهم-يمنع نحاةُ العرب  ومن ثمَّ والفعلي. 

عل على ف فا ظاهًرا؛ ال ية اختالًفا  ظاهر البن لة الكوفيين بين تركيبين م تلفين في  د مقو له؛ إذ توحُّ ع

م: 1980، وابن عقيل )ب(، 830فيؤوالن بمقتضةةةى قولهم إلى شةةةيء واحد)ابن األنباري، د.ت: ص

1/387-389). 

ا–غير أن الفاصةةةةل بين النمطين يسةةةةتند      العلماء  إلى فارأ وظيفيٍّ بينهما يراه جمهرة من -أيضةةةةً

ية)* ا، من حيث إنَّ الجملة االسةةةةةةمية عندهم أدلُّ على الثبوت واألكادة من الجملة الفعل (. 3جوهري ً

 (142-141م: ص1981)ال طيب، 

فالنحاة ال يجيزون ذلك إذا انعدمِت القرينةُ الدال ة على تمييز الفاعل من األصةةةةةةو الأاني: أمن اللب   

سةةةةى، على أن أمن اللبس إذا كان هو غاية النحوي من المفعول، ولذلك كقولك: ضةةةةرب موسةةةةى عي

التعقيد؛ فليس حتًما وال لزاًما أن يكون مراًدا لمستعمل اللغة في كل حال؛ إذ قد يطرأ عليه من شؤون 

الحياة، ومضايقها ما يحمله على إرادة التلبيس؛ بل إن التلبيس يستحيل أداة فاعلة من أدوات التعبير، 

م: 1974()عتيق، 4ل الفن القولي للتورية، واالسةةةةةةت دام، والتعريض)*ووسةةةةةةيلة ذكية من وسةةةةةةةائ

 (.220ص

وبذلك يصةةةةةةب  تحداي القاعدة النحوية الضةةةةةةةامنة ألمن اللبس أبلَب وأولى باإلتباع من اإلذعان     

تبة، وأن ما سةةةةةواه معدول به عن  لسةةةةةلطانها، وعند انعدام القرينة يكون هذا األصةةةةةل في اعتبار الرُّ

تبة ثم يليه ال بر، وما جاء األصةةةةل، ويق اًل في الرُّ ال نظير ذلك في النمط االسةةةةمي؛ إذ يأتي المبتدأ أو 

 على غير ذلك؛ فهو معدول به عن األصل.

 

بحسةةب األصةةل األصةةو الأالث: عدم جواز ااحالة باليةةمير إلس االسةةم الظاهر المتأخر لفظ ا ورتبة 

تبة، أو إلى الذي تقدم بيانه. ومقتضةةةةةى ذلك جوائ اإلحالة إذا  كانت إلى متقدم في اللف  متأخر في الرُّ

تبة متأخر في اللف .  متقدم في الرُّ
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كأسةةماء الشةةرط، وأسةةماء االسةةتفهام، وتأخير ما  األصةةو الراب : التمام تصةةدير ما لص الصةةدارة بتاتص

 يجب التأخير بذات كاالسم المحصور.

تبة في العربية إلى:ويفضي بنا اعتبار هذه األصول األربعة إلى تصنيف   القواعد الحاكمة على الرُّ

تبة، فيمتنع بذلك تقديم ما األصل فيه ( وقوع وجوب  1)     أي يجب بمقتضاها مالئمة الملفوظ للرُّ

 التأخير، أو تأخير ما األصل فيه التقديم مراعاة ألصل من األصول األربعة السابقة.

يم والتأخير فيما ال يعارض أصاًل من األصول السابقة، أي يباح بمقتضاها التقد ( قواعد جواز 2)    

تبة.  والتقديم والتأخير إنما هو للموضع ال للموقع؛ أي للف  دون الرُّ

ولما كانت صةةةةةرفيمات اإلعراب دوال  للرتبة، وكان اللف  قاباًل للتقديم أو التأخير بحسةةةةةب قواعد     

( أقرَب  free word orderنظم الكّلم )ر في الجوائ صةةة   أن تكون اللغةُ العربية ذات النسةةةق الح

. وُعدَّ ما جاء من ذلك موافقات لقواعد  (fixed word order)النسةةةل الأابتمنها إلى اللغات ذات 

ي الصواب النحوي.   الوجوب أمًرا متصاًل بتحر 

لتوقع، ويرى الباحث أن العدول عن األصل إنما يستيق  النظر إلى ما هو م الف لإللف، وخاذل ل    

 وحافز إلى التساؤل.

تبة ونظم الكالم      تبة في الجملة القرآنية أيقظت مقولة الرُّ )أو مبحث التقديم -ويرى الباحث أن الرُّ

 في القرآن أنظاَر علماء النحو، وشغلت حي ًزا ظاهًرا من مبحث اإلعجائ. -والتأخير(

د القاهر الوقوَف بالتعليل عند القول بالعناية، فالتقديم يكون للعناية بالمقدم، ولم يرتِض اإلمام عب    

كان أهم؟"  ية؟ وبَم  نا نت الع كا ها؛ "من أين  ة في ل  يان الع لك إلى وجوب ب بل أوجب ال روج من ذ

وضةةةةرب لذلك غير مثل، مبي نًا في كالم شةةةةديد التحصةةةةيل والتفصةةةةيل ما يكون للتقديم من المزية إذا 

 (.108م: ص1984صادف موضعه، وأصاب موقعه)الجرجاني، 

والفحص عن التراكيب: هو فحص لعدد من نماذج الجملة العربية في نمطَْيها: االسةةةةةةمي والفعلي     

تبة. تبة يُْ ِرج من مبحث التقديم ما كان على غير ني ة التأخير مما  يتجل ى فيها عمل الرُّ واالهتمام بالرُّ

مل كل واحد منهما أن يكون مبتدأ أشةةةةةةةار إليه عبد القاهر بقوله: "وذلك أن تجيء إلى اسةةةةةةمين يحت

م: 1984ويكون اآلخر خبًرا لةةه؛ فتقةةدم تةةارة هةةذا على ذاك، وأخرى ذاك على هةةذا")الجرجةةاني، 

 (.108ص

 

ا في الجملة االسمية:  تقرر القاعدة النحوية أنه إذا وقع اإلخبار بالظرف أو بحرف تقديم الخبر جواز 

غ االبتداء بها، جائ تقديم ال بر. واألكثرون على أن الجر، وكان المبتدأ معرفة، أو كان نكرة يسةةةةةةو

التقديم إن كان في اإلثبات َدل  على االختصةةاص؛ وإن كان في النفي؛ فإن تقديمه يفيد تفضةةيل المنفي 

 (.275 -3/239م: 1988، الزركشيعنه)

تي ينبغي المواضةةةع التي يمتنع فيها تقديم ال بر؛ )أي ال تل ص مصةةةنفات النحوامتناع تقديم الخبر: 

 أن يتَّحد فيها الموضع بالموقع( في حاالت خمس، هي:

 ( تساوي المبتدأ وال بر في التعريف والتنكير )إال لقرينة دال ة(.1)

 ( أن يكون ال بر جملةً فعلية، فاعلُها ضمير مستتر يعود على المبتدأ.2)

 ( أن تتصل بالمبتدأ الم االبتداء.3)

 رة الكالم.( أن يكون المبتدأ مما له صدا4)

 ( أن يؤتَى بال بر محصوًرا.5)

 

 تقديم المفعول بص:
تبة الملتزمة عند انعدام 1) تبة هو تتابع الفعل ثم الفاعل ثم المفعول به، وهي الرُّ ( أن األصل في الرُّ

 القرينة.

 ( أن المفعول به يجوئ تقديمه على الفاعل كما يجوئ تقديمه على الفعل عند وجود القرينة.2)
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 يكون تقديمه على الفاعل إذا اتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول به، ومنه قوله تعالى:( 3)

 َّهُن الَ يَنفَُ  نَْفسا  وقوله تعالى:  (124سورة البقرة: اآلية،)َوإِِذ اْبتَلَس إِْبَراِهيَم َربُّصُ بَِكلَِماٍت فَأَتَمَّ

 (.158سورة األنعام: اآلية،)إِيَمانَُها

في تقديم المفعول به على الفعل أن يكون مراًدا به االختصةةةةاص، أما تقديمه على الفاعل  ( الغالب4)

جواًئا؛ ومثل هذا التقديم كثير في القرآن، وله حسن الوقع على من له ذائقة حسنة في الكالم ما ليس 

 لمجيء الكالم على األصل في الترتيب، وهو من مميزات التركيب في الجملة القرآنية.

 

تبة في الجملة الفعلية: جمال من يعتد بالتناسب، وتشاكل رؤو   إن في شأن التقديم والتأخيريات الرُّ

اآلي سببًا، ويجعل منه قسيًما لالختصاص، وإذا كان القول باالختصاص أو االهتمام غالبًا في تقديم 

قليلة تلحقه بإرادة  المفعول على فعله؛ فإن تقديم المفعول على الفاعل ليس له في التعليل إال إشةةةةارات

مين الحلبي على قوله تعالى:  َر يَْعقُوَب اْلَمْوتُ االهتمام، ومن هذا القبيل تعليق للسةة  )سةةورة إِْذ َحيةةَ

 (.1/379م: 1994يقول: "قدم المفعول اهتماًما")الحلبي، ، (133البقرة: اآلية،

 لآلية نظيًرا هو قوله تعالى:وال يرى الباحث ذلك؛ إذ ال معنى لالهتمام هنا، ويشةةةةةةهد لذلك أن     

 َُر أََحَدُذُم اْلَمْوت والقول بأن التقديم فيها لالهتمام . (180سةةةورة البقرة: اآلية، )ُذتَِب َعلَْيُكْم إَِذا َحيةةةَ

 . اغير وارد قطعً 

قد يكون األمر مسةةةةتأهاًل للجد  في التنقيب عن حقيقته، أما التقديم أو التأخير الذي يمت إلى رعاية     

(. 297-2/296م: 1988)السةةيوطي،  الفواصةةل، وتشةةاكل رؤو  اآلي بسةةبب فهو واضةة  مسةةتعلن

س َوَهاُرونَ : قارن قوله تعالى فَأُْلقَِي ، وقوله تعالى: (122سةةةةةةورة األعراف: اآلية، )َربِّ ُموسةةةةةةَ

دا  قَالُوا آَمنَّا بَِربِّ َهاُروَن َوُموَسس  (.70سورة طه: اآلية،)السََّحَرةُ ُسجَّ

إن موسةةى هو األَْولى بالتقديم، ومما قصةةد به تأخير الفاعل ال تقديم المفعول؛ رعاية للفاصةةلة، في     

وَسسقوله تعالى:   (.67ية، )سورة طه: اآلفَأَْوَجَ  فِي نَْفِسِص ِخيفَة  مُّ

والشةةةةواهد على تقديم المفعول على الفاعل كثيرة في القرآن، وقد صةةةةرح أهل العلم بحمل أكثرها     

 على رعاية الفاصلة، ومنها:

ا َجاء آَل لُوٍط اْلُمْرَسلُونَ  :قوله تعالى -  (.61سورة الِحجر: اآلية، )فَلَمَّ

 (.41سورة القمر: اآلية، )النُُّترَولَقَْد َجاء آَل فِْرَعْوَن : قوله تعالى -

ْبتُْم َوفَِريقا  تَْقتُلُونَ قوله تعالى:  -  (.87)سورة البقرة: اآلية، فَفَِريقا  َذتَّ

بُوْا َوفَِريق ا يَْقتُلُونَ قوله تعالى:  -  (.87)سورة المائدة: اآلية، فَِريق ا َذتَّ

 (.26سورة األحزاب: اآلية،)ِريق افِريق ا تَْقتُلُوَن َوتَأِْسُروَن فقوله تعالى:  -

وحاصةةل القول: ِإنَّ المقصةةد الجمالي من التقديم والتأخير في العربية ظاهر في كثير من الشةةواهد     

 القرآنية، وهو مظهر من مظاهر اإلعجائ اللُّغوي فيها.

 التقديم لّلختصاص أو للعناية: 

الختصةةةةةةةاص أو العناية هو إبرائ المكون اللُّغوي مدار الربط بين تقديم ما حقه التأخير، وإفادة ا    

: الذي يراد لفت النظر إليه بم الفة المتوقع في شةةةأن وروده في سةةةلسةةةلة الكالم، وهذا في قوله تعالى

 ُإِيَّاَك نَْعبُُد وإِيَّاَك نَْستَِعين،وفيه عدول من ضمير المفعول المتصل بالفعل  (.5)سورة الفاتحة: اآلية

إلى ضمير المفعول المنفصل وإفراده سابقًا للفعل، وهو في النحو العربي يتي  هذا اإلمكان في يُسر، 

 وكان معنى االختصاص أو العناية ظاهًرا في آية الفاتحة. 

 

 المبحث الأاني: الجانب التطبيقي للجملة العربية عند النحاة
  في ترتيب هذه الموضوعات على فهر  موضوعات شرح ابن عقيل.اعتمْدتُ     

 المبتدأ والخبر:  -أوال  

: األصل في المبتدأ أن يتقدم، واألصل في ال بر أن يتأخر، وقد يتقدم المبتدأ: وجوب تقديم المبتدأ -أ

 أحُدهما وجوبًا فيتأخر اآلخر وجوبًا.
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 :ويجب تقديم المبتدأ في ستة مواض 

( أن يكون من األسماء التي لها صدُر الكالم، كأسماء الشرط، نحو: "َمْن يَتَِّق لَ يُفلُ "، وأسماء 1)

االسةةةتفهام، نحو: "َمْن جاَء؟"، و"ما" التعجبية، نحو: ما أحسةةةَن الفضةةةيلةَخ، وكم ال برية، نحو: "كم 

 كتاب عنديخ". 

فله جائزةم"، و"كلُّ طالٍب يجتهُد فهو على  ( أن يكون مشةةةةةب هًا باسةةةةةم الشةةةةةرط، نحو: "الذي يجتهدُ 2)

هدى". فالمبتدأ هنا أشةةبه اسةةم الشةةرط في عمومه، واسةةتقبال الفعل بعد وكونه سةةببًا لما بعده، فهو في 

قوة أن تقول: من يجتهد فله جائزة، وكلُّ طالٍب يجتهد فهو على هدى، ولهذا دخلت الفاء في ال بر 

 كما تدخل في جواب الشرط.

ضةةةاَف إلى اسةةةٍم له صةةةدُر الكالم، نحو: "غالُم من يجتهُد؟" و"وئمام كم أمر في يدك". كم ( أن ي3)

 هنا خبرية بمعنى كثير، وأمر مضاف إليها؛ فإن جعلتَها استفهامية نصبت ما بعدها تمييًزا.

ونها الَم االبتداء، نحو قوله تعالى:4) ْؤِمٌن َولََعبْ  ( أن يكون مقترنًا بالم التأكيد، وهي التي يسةةةةةةم  ٌد مُّ

ْشِركٍ  ن مُّ  (.221)سورة البقرة: اآلية،َخْيٌر مِّ

( أن يكون كل من المبتدأ وال بر معرفة أو نكرة، وليس هناك قرينة تعين أحَدهما، فيتقدَّم المبتدأ 5)

"، إن أردت اإلخباَر عن األخ، و"عليٌّ أخوك"،  خشيةَ التبا  المسند بالمسند إليه، نحو: "أخوك عليٌّ

 (.378م: 2005)الغالييني،  دت اإلخباَر عن علي  إن أر

فإن كان هناك قرينة تميز المبتدأ وال بر، جائ التقديم والتأخير، نحو: رجلم صةةةةةةةال م حاضةةةةةةر،     

 وحاضرم رجلم صال .

َوَما ( أن يكون المبتدأ محصوًرا في ال بر، وذلك بأن يقترَن ال بُر بـةة إال لفظًا، نحو قوله تعالى: 6)

ول ٌد إاِلَّ َرسةةةةةةُ ا أَنةةَت (، أو معنًى، نحو قولةةه تعةةالى: 144)سةةةةةةورة آل عمران: اآليةةة،ُمَحمةةَّ إِنَّمةةَ

وهو -(، إًذا المعنى: ما أنت إال نذير، ومعنى الحصةةةةةةر هنا أن المبتدأ 12)سةةةةةةورة هود: اآلية،نَِتيرٌ 

بتقديم ال بر فسةد  منحصةر في صةفة الرسةالة، فلو قيل: ما رسةول إال محمد، -محمد في المثال األول

ست منحصرة فيه،  المعنى؛ ألن المعنى يكون حينئٍذ أن صفة الرسالة منحصرة في محمد مع أنها لي

سل   (.379م: ص2005)الغالييني، -صلوات ل وسالُمه عليهم–بل شاملة له ولغيره من الرُّ

 الخبر: تقديم الخبر. -ب

قائمم ئيدم، وذاك إذا لم تجعل قائًما مقدًَّما مبني ًا على أنه يسةةةةةتقب  أن يقول:  -رحمه ل-ئعم ال ليل     

َرَب مرتفِعم. وكان الحدُّ أن  و على ضةةةةةةَ و، وعمرم َرَب ئيًدا عمرم م فتقوُل: ضةةةةةةَ ر وتقدا المبتدأ، كما تؤخا

. يكون مقدًَّما، ويكون ئيدم مؤخًرا. وكذلك هذا، الحدُّ فيه أن يكون فيه االبتداء مقدًَّما، وهذا عربيٌّ جيَّ  دم

فَّتُك نَُؤَك، ورجلم عبُد ل، وَخز  صةةةةةُ م: 1991)سةةةةةيبويه، وذلك قولك: تميميٌّ أنا، وَمشةةةةةنوءم َمن يَشةةةةةْ

(. ثَمَّ ئيدم، ههنا عمرو، وأَْيَن ئيدم؟, وَكْيَف عبُدل؟ وما أشةةةبه ذلك. فمعنى أْيَن في: أيا مكاٍن؛ 2/127

ب هت  وكيَف: على أَي ة حالٍة، وهذا ال يكون إال مبدوًءا به قبل االسةةم؛ ألنَّها من حروف االسةةتفهام، فشةةُ

م: 1991)سةةةةةيبويه،  بهَْل وألِف االسةةةةةتفهام؛ ألنهن  يسةةةةةتغنين عن األلف، وال يُكنَّ كذا إال اسةةةةةتفهاًما

2/128.) 

 (.4/127)المبرد، د.ت:  تقديم خبر المبتدأ عليه جائز عند البصريين، ومنَعهُ الكوفيون -    

(، عبد ل 165-4/156)المبرد، د.ت:  عمول ال بر على المبتدأ ما لم يمنع مانعيجوئ تقديم م -    

: يجوئ عند المبرد، ألنَّ ضةةةةاربًا يجري مجرى الفعل، والتقديم والتأخير في  جاريتُك أبوها ضةةةةاربم

ل مفرًدا أو مع غيره سواءم   (.4/156)المبرد، د.ت:  الفعل، وما كان خبًرا ل و 

 علس المبتدأ في أربعة مواض :* وجوب تقديم الخبر 

(1 ،" ( إذا كان المبتدأ نكرة غير مفيدٍة، م بًرا عنها بظرف أو جار ومجرور، نحو: "في الدار رجلم

"، ومنه قوله تعالى:  َوَعلَس (، وقوله تعالى: 35)سةةةةةةورة أ: اآلية،َولََدْينَا َمِميدٌ و"عندَك ضةةةةةةيفم

َشاَوةٌ  َصاِرِهْم ِغ (، وإنما وجب تقديم ال بر هنا ألن تأخيره يوهم أنه صفة، 7ة،)سورة البقرة: اآليأَْب

عالى:  له ت قديم خبرها، كقو يدة لم يجب ت نت النكرة مف كا فإن  سةةةةةةما س وأن ال بر منتظر؛  َجٌو مُّ َوأَ
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(، ألن النكرة وصةةةفت بمسةةةم ى؛ فكان الظاهر في الظرف أنه خبرم ال 2)سةةةورة األنعام: اآلية،ِعنَدهُ 

 صفة.

ل بر اسَم استفهاٍم، أو مضافًا إلى اسم استفهاٍم، فاألول، نحو: "كيَف حالَُك"؟ كيف: اسم ( إذا كان ا2)

استفهام في محل رفع خبر مقدم، وحالُك: مبتدأ مؤخر، والثاني: نحو: "ابُن من أنَت؟ ابن: خبر مقدم، 

ُرَك؟" وهو مضةةةاف إلى َمن االسةةةتفهامية، وأنت: مبتدأ مؤخر في محل رفع، "وصةةةبيحة أيا يوم سةةةف

صةةةبيحة: ظرف ئمان متعلق بمحذوف خبر مقدم، وهو مضةةةاف ألي االسةةةتفهامية، وسةةةفرك: مبتدأ 

 مؤخر، وإنما وجب تقديم ال بر هنا ألن السم االستفهام أو ما يضاف إليه صدر الكالم.

( إذا اتصةةةةل بالمبتدأ ضةةةةمير يعود إلى شةةةةيء من ال بر، نحو: "في الدار صةةةةاحبها"، ومنه قوله 3)

(، وإنما وجب تقدم ال بر هنا، ألنه لو تأخر 24)سةةةةةةورة محمد: اآليةأَْم َعلَس قُلُوٍب أَْقفَالَُها تعالى:

 الستلزم عود الضمير على متأخر لفظًا ورتبة، وذلك ضعيف قبي  منكر. 

( أن يكون ال بر محصةةوًرا في المبتدأ، وذلك بأن يقترن المبتدأ بـةةةةةةةة إال لفظًا، نحو: "ما خالقم إال 4)

لُ"، أو معنى: "إنما محمودم من يجتهُد"، إِذ المعنى: "ما محمود إال من يجتهد"، ومعنى الحصر هنا 

سبحانه، فلو قيل:  أن ال بر وهو خالق" في المثال منحصر في ل، فليَست صفة ال لق إال له  

 "ما ل إال خالق" بتقديم المبتدأ فسَد المعنى، ألنه يقتضي أن ال صفة هلل إال ال لق، وهو ظاهر 

 (.380م: ص 2005الفساد، وهكذا الحال في المثال الثاني)الغالييني، 

"، فلو قدمت المب تدأ؛ وأضةةةةاف جبري: أن يكون المبتدأ "أن" وصةةةةلتها، كقولك: "عندي أنَّك فاضةةةةلم

" المكسةةةةةةورة الهمزة " المفتوحة الهمزة، و"إنَّ با  بين "أنَّ قديم إلى وقوع الت جبري، )ألد ى هذا الت

 (. 65-61م: ص1998

 

 تقدم الخبر شبص الجملة علس المبتدأ النكرة )لك مال(:  

قدم عرض ابن جناي في باب إصةةةةالح اللف  ألحد أنماط المبتدأ النكرة، الذي يتأخر عن موقعه، ليت    

عليه ال بر، بشرط أن يكون ال بر شبه جملة، وفي ذلك يقول ابن جني: "ومن ذلك أيًضا قولهم: )لك 

مال، وعليك َدْين(، فالمال والدَّْين هنا مبتدآن، وما قبلهما خبر عنهما، إال أنك لو رْمَت تقديمهما على 

روا المبتدأ المكان المقدر لهما لم يجز؛ لقب  االبتداء بالنكرة في الواجب؛ فلم   ا جفا ذلك في اللف  أخ 

ُره مستحسنًا من قبل  وقدموا ال بر، وكان ذلك سهاًل عليهم، وُمصلًحا لما فسد عندهم، وإنما كان تأخُّ

أنه لما تأخر وقع موقع ال بر، ومن شةةةةةرط ال بر أن يكون نكرة، فلذلك صةةةةةل  به اللف ، وإن كنا قد 

من رفع االسةةةةةةم في نحو هذا بالظرفية، فقد كفى مئونة هذا  أحطنا علًما بأنه في المعنى مبتدأ. فأما

 (.1/386م: 2007االعتذار؛ ألنه ليس مبتدأ عنده")ابن جناي، 

وهذه القضية التركيبية التي يعرض لها ابن جني هي من قضايا التأصيل النحوي، إِذ األصل في     

د ابن جني على قب   المبتدأ عند النحاة أن يكون معرفة، واألصةةةةةةةل في ال بر أن يكون نكرة، وقد أك 

 االبتداء بالنكرة في الواجب.

كما أكد هذا األصةةةةل كثير من النحويين، فهذا ابن السةةةةراج  ينص  على أن: "حق المبتدأ أن يكون     

اج،  (، ويعلل ذلك بقوله: "وإنما امتنع االبتداء 1/18م: 1988معرفة أو ما قارب المعرفة")ابن السةةر 

؛ ألنه ال فائدة فيه، وما ال فائدة فيه فال معنى للتكلم به، أال ترى أنك لو قلت: رجل بالنكرة المحضةةةةةةة

ًما أو  قائ نا  رجل ) ئدة ألنه ال يسةةةةةةتنكر أن يكون في ال فا عالِم، لم يكن في الكالم  قائم، أو رجل 

اج،  له: (، ويسةةةتطرد ابن السةةةراج معل اًل ذلك األصةةةل النحوي  بقو1/19م: 1988عالًما(")ابن السةةةر 

"فإذا اجتمع اسةةةةمان معرفة ونكرة فحقُّ المعرفة أن تكون هي المبتدأ، وأن تكون النكرةُ ال بَر؛ ألنك 

ثه عنه، ليتوقع ال بر بعده. فال بر هو الذي  إذا ابتدأَت فإنما قصُدك تنبيه السامع بذكر االسم الذي تحد 

اج، ينكره وال يعرفه ويستفيده، واالسم ال فائدة له لمعرفته به وإن ما ذكرته لتسند إليه ال بر)ابن السر 

 (.1/59م: 1988

وهذا النص السةةةةةابق يكاد يتطابق مع ما جاء به سةةةةةيبويه حيث يقول: "وأحسةةةةةْنه إذا اجتمع نكرةم     

 (.1/328م: 1991ومعرفةم أن يبتدئ باألَْعَرِف وهو أصل الكالم")سيبويه، 
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نحوي؛ "ألنه محكوم عليه فالبدَّ من تعيينه أو فتعريف المبتدأ هو أصةةةةل نحوي واجب في الفكر ال    

ت صةةصةةيه بمسةةوغ ألن الحكم على المجهول المطلق ال يفيد لتحي ر السةةامع فيه فينفر عن اإلصةةغاء 

عدُّ خروًجا عن العرف 1/97لحكمه المذكور بعده")ال ضةةةةةةري، د.ت:  (، وم افة هذا األصةةةةةةةل تُ

ُر األنماطَ الشةةةةةةةائعة للمبتدأ  النحوي، ولهذا بحث علماء النحو قديًما وحديًثا عن علل ومبررات تبرا

 النكرة.

كسةةةيبويهِ ومن تاَله، فقد اشةةةترطوا لجوائ االبتداء بالنكرة شةةةرطًا َمِرنًا،  أما المتقدمون من النحاة    

قد يسةةتوعب كلَّ صةةور الكالم التي ابتُِدئ فيها بالنكرة، أال وهو حصةةول الفائدة، فكل نكرة أفادت إن 

 (.1/57م، 2005ص   أن تقع مبتدأ )الغالييني، ابتُدئ بها 

ولهذا لم يجز االبتداء بالنكرة الموصةةةةوفة أو التي خبرها ظرف أو جار ومجرور مقدًما عليها إن     

لم يفد، فال يقال: "رجل من النا  عندنا". وال "عند رجل مال"، وال "اإلنسةةةةان ثوب"، لعدم الفائدة، 

 من شةةةيوع النكرة ألن الوصةةةف في األول وتقدم ال بر في الثاني لم يفيدا الت صةةةيص، ألنهما لم يقال  

 (.1/57م، 2005وعمومها )الغالييني، 

فقد رصةةدوا صةةور االسةةتعمال العربي  للمبتدأ النكرة، ف رج علينا ابن  أما المتأخرون من النحاة:    

مالك برصةةةد محدد لمسةةةوغات االبتداء بالنكرة حيث يقول: "َوال يَُجوُئ االْبتَِدا بِالنَِّكَرْه َما لَْم تُفِْد")ابن 

(؛ فإن أفادت النكرة جائ االبتداء بها، وقد كانت وجهة نظر المتأخرين 1/215م: 1980ل )أ(، عقي

م: 1979أنه ليس كل أحد يهتدي إلى مواطن الفائدة، فتتبعوها، ورصةةةةةةةدوا أنماطها )ابن هشةةةةةةةام، 

 (.608ص

رم سةةةةوى ولم يلتفِت المتقدمون من النحاة إلى هذا النمط من أنماط االبتداء بالنكرة، وليس      لهذا مبر 

أن عنصةةةةةةر الفائدة المعتد  به في تفسةةةةةةير أنماط االبتداء بالنكرة ليس متوفًرا في هذا النمط بالتحديد، 

ا عن  َل من تعرض لتفسةةةةةير هذا النمط، وجعل إصةةةةةالح اللف  معوضةةةةةً وعلى هذا يكون ابُن جن ي أو 

النكرة، فجعله ابن مالك أول عنصةةةر اإلفادة، وجاء من بعده ليدخل هذا النمط ضةةةمن أنماط االبتداء ب

 مثال لالبتداء بالنكرة.

بالنكرة، أال وهو      حًدا ابتُةدئ فيةه  ًجا وا باب إصةةةةةةالح اللف  أن ابن جني اختةار نموذ ونلح  في 

لك مال، وعليك َدْين(، فالعنصةةةةر الكالمي  المتقدم في الترتيب هو )لك، وعليك(، وهو شةةةةبه : (قولهم

في ترتيب الكالم فهو )مال، ودين( وهو نمط من أنماط المبتدأ النكرة، جملة، أما العنصر الذي تأخر 

وصةةةةفهُ ابُن جناي بالقب ، والجفو في اللف ، شةةةةبه جملة )خبر مقدم( + نكرة ) مبتدأ مؤخر(، وأصةةةةل 

 الترتيب: نكرة ) مبتدأ بها( + شبه جملة )خبر(.

اسةةةةتلزم إصةةةةالح اللف ، وهو ما يتطلب وذلك سةةةةرُّ القب  وجفوة اللف ، وهو في نظر ابن حناي ما     

إجراًء، وصةةفه ابن حني بأنه )كان سةةهاًل عليهم، ومصةةلًحا لما فسةةد عندهم(، وهو تأخير لف  المبتدأ 

 وتقديم ال بر.

ووجه إصةةةالح اللف  عند ابن جني: "أنه لما تأخر المبتدأ وقع موقع ال بر، ومن شةةةرط ال بر أن     

م: 2007وإن كنا قد أحطنا علًما بأنه في المعنى مبتدأ")ابن جناي، يكون نكرة؛ فلذلك صةةةةل  به اللف ،

ا متةةأخًرا، هو مةةا أصةةةةةةل  لف  الجملةةة 1/91 (، فوقوع المبتةةدأ موقع ال بر من حيةةث مجيئةةه ثةةانيةةً

 المستهجن، وقرب التركيب من أصوله النحوية.

صةةةالح اللف  بواسةةةطة غير أن هناك فائدة أخرى رصةةةدها المتأخرون من النحاة، لهذا النوع من إ    

إعادة ترتيب عناصةةةر الجملة، فتأخير المبتدأ النكرة، وتقديم شةةةبه الجملة فيه فائدة تركيبية كبيرة هي 

نعتًا للمبتدأ؛ ألنه لو تأخر الظرف  -لو تأخر–)رفع اإليهام(، ونعني بها رفع إيهام كون شةةةةةبه الجملة 

فات، من ب اب قول النحاة: "الجمل بعد النكرات والجار والمجرور بعد النكرات يحتمل أنهما صةةةةةة

صةةةةةةفات وبعد المعارف أحوال"، فلو قلت: )درهم عندي، وما لي( احتمل أن يكون نعتًا للنكرة؛ ألنه 

نكرة محضةةة، واحتمل أن يكون خبًرا، يحتمل هذا ويحتمل ذاك. وحاجة النكرة إلى الت صةةيص أشةةد  

ا لهةذا ا يل افتقةاًرا من حةاجةة المبتةدأ إلى ال بر؛ ودفعةً إليهةام وجةب تقةديم ال بر على المبتةدأ)ابن عق

 (.1/217م: 1980)أ(،
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فهذا النمط من أنماط االبتداء بالنكرة، هو الوحيد الذي يعد  من أنماط إصةةالح اللف  دون غيره من     

األنماط، ولعل هذا يبرر إحجام المتقدمين من النحاة عن رصةةةةةده، ألنه نمط ال يعتمد في تبريره على 

فادة، وربما يكون هذا ما جعل السةةةةيوطي من المتأخرين يرصةةةةده بوصةةةةفه أخر مسةةةةوغ عنصةةةةر اإل

(؛ ألن صةةةةةالحية 1/248م: 1987لالبتداء بالنكرة وهو المسةةةةةوغ ال امس والعشةةةةةرين)السةةةةةيوطي، 

لم يعتةد فيهةا بةالفةائةدة المعنويةة الةدالليةة التي رصةةةةةةةد لهةا النحةاةُ الكثيَر من  -هنةا–االبتةداء بةالنكرة 

(. 1/57: 2005. والغالييني، 1/248م: 1987، والسةيوطي، 1/206م: 1991ويه، المسةوغات)سةيب

وإنما جاء اإلصةةالح لفظي ًا بواسةةطة عناصةةر الكالم دون ئيادة من وصةةف أو إضةةافة أو ت صةةيص 

 ونحوه، فجاء إعادة ترتيب عناصر الجملة مصلًحا للف .

 

 ذان وأخواتها: -ثاني ا

أن يلي الفعل  األصةةل في االسةةم وخبرها في التقديم والتأخير:أحكام ذان وأخواتها: أحكام اسةةمها -أ

ُم ال بر على االسةةةةةةم، كقوله تعالى:  الناقص، ثم يجيء َذاَن َحقاا  بعده ال بر، وقد يعكس األمر، فيُقدَّ

ْصُر اْلُمْؤِمنِينَ  إال (، ويجوئ أن يتقدَم ال بُر عليها وعلى اسمها مًعا، 47)سورة الروم: اآلية،َعلَْينَا نَ

"ليس" وما كان في أوله "ما" النافية، أو "ما" المصةةةةةةةدرية؛ فيجوئ أن يقال: جاهاًل ليس سةةةةةةعيدم، 

، وأقُف واقفًا مادام خالدم، وأجائه بعُض العلماِء في غير "ما دام".  وكسواًل مائال سليمم

ا، كما يجوُئ تقدُم ال بر، قال تعالى:     ُهْم َذانُوْا وَ  أما تقدم معمول خبرها عليها فجائز أيضةةةةةً أَنفُسةةةةةَ

)سةةةةورة سةةةةبأ: أََهُؤاَلء إِيَّاُذْم َذانُوا يَْعبُُدونَ (، وقال تعالى: 177)سةةةةورة األعراف: اآلية،يَْظلُِمونَ 

(، واعلم أن أحكام اسةةةةةةم هذه األفعال، وخبرها في التقديم والتأخير كحكم المبتدأ وخبره، 40اآلية،

 (.388-387م: ص2005ألنهما في األصل مبتدأ وخبر)الغالييني، 

م أخبار هذه األفعال عليه، كقولك: "وأنفسهم كانوا يظلمون"،  خبر ذان وأخواتها: -ب تستطيع أن تقد 

ُهْم يَْظلُِمونَ  مأخوذة من قوله تعالى: وقولك: غائبًا  (،57)سةةورة البقرة: اآلية،َولَـةةةةةةةةِكن َذانُوْا أَنفُسةةَ

َم خبَر الناسةةخ المنفي بها  مائاَل إبراهيُم؛ ألن "ما" النافية ال تسةةتوجب التصةةدير، مما يتيُ  لك أن تُقدا

, وما برح، وما فتئ.  عليها. ويسري هذا الحكم أيًضا على: ما انفك 

ئوا تقديم خبر كان على اسةةةةمها، وإن اشةةةةتمل على تقديم الضةةةةمير على  - تناقض الكوفيون حيث جو 

 (.1/69مرجعه)ابن األنباري، د.ت: 

 (.1/172ا" النافية عليها)ابن األنباري، د.ت: تقديم معمول خبر "م -

 (.1/155هل يجوئ تقديم خبر مائال وأخواتها عليهن؟)ابن األنباري، د.ت:  -

 .(1/160هل يجوئ تقديم خبر ليس عليها؟)ابن األنباري، د.ت:  -

َم خبَر "ليس" على     سمها فتقول:  وي تلف أمُر هذا التقديم مع "ليس، ومادام"، إْذ يجوُئ لك أَْن تقد  ا

ليَس نائًما محمدم، وليَس صحيًحا ال بُر. ولكنك ال تستطيع أن تُقد م هذا ال بَر على "ليس" نفسها، فال 

.  يُقبُل منك أن تقول: نائًما ليَس محمدم

سان العرب مثل هذا التقديم، ألن "ليس" فعلم جامدم ال يتصرُف، وتستطيع كذلك      ألنه لم يَِرْد من ل

 ر "دام" عليها نفسها، فتقول: ال أْصَحبَُك ما َغاضبًا داَم أبوَك.أن نقدم خب

لك أن تقول      ها، فال يجوئ  ها وعلى حرف النفي قبل هذا ال بر علي قدم  يك أن ت نه يمتنع عل –ولك

 (.113-112م: ص1988: نائًما مادام خالدم)جبري، -مثالً 

)يريد التوس -      (.4/102ط()المبرد، د.ت: "ليس" تقديم ال بر فيها وتأخيره سواءم

 (.4/194يجوئ أن يتقد م معمول خبر كان عليها)المبرد، د.ت:  -    

 

 إن وأخواتها: -ثالأ ا

ف. -  ال يجوئ في هذه األحرف التقديم والتأخير؛ ألنها ال تتصر 

 (.4/109يجوئ أن يتقدَّم ال بر على االسم إن كان ظرفًا)المبرد، د.ت:  -
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 أحكام الفاعو:الفاعو: من  -رابع ا

. فإذا قيل: ئيد قام؛ فإن )ئيًدا( هنا وجوب تأخر الفاعو عن الفعو:  -أ وهو األصةةةةةةل، مثل: قام ئيدم

مبتدأ والجملة بعده خبر له، ويمكن أن يكون االسةةم المرفوع فاعالً لفعل محذوف يفسةةره المذكور في 

َن اْلمُ  الجملة، وعلى هذا يفسةةرون قوله تعالى: تََجاَرَك فَأَِجْرهُ َوإِْن أََحٌد مِّ ِرِذيَن اسةةْ )سةةورة التوبة: شةةْ

 (، فكلمة )أَحدم( فاعل لفعل محذوف تقديره: استجارك.6اآلية،

َناورأى النحاة أن اإلعرابين جائزان في، مثل قوله تعالى:      ْهُدونَ ٌر يَ )سةةةةةةورة التغابن: أَبَشةةةةةةَ

حوا كونه فاعاًل؛ ألن االسةةةةةةتفهام يدخل 6اآلية، على األفعال، ولذلك البُدَّ من تقدير فعل (، ولكنهم رج 

 (.134م: ص2003محذوف)نهاد الموسى وغيره، 

 

 ترتيب الفاعو م  الفعو والمفعول بص: -ب

فيجب أن يتقدم الفعل ثم يأتي الفاعل، ألنه إذا تقدم الفاعل، صار مبتدأ والفعل الذي أما م  الفعو:     

 محمد وصل. بعده جملة في محل رفع خبر، مثل: وصل محمد،

ًيا؛ فاألصةةةةةةل أن يتقدم الفاعل على المفعول به، مثل: أما م  المفعول:      في حالة كون الفعل متعد 

 شرب الطفل اللبن.

به، مثل:      فاعل من المفعول  عل إذا أمن اللبس، وعرف ال فا به على ال قدم المفعول  ويجوئ أن يت

 لُحمَّى، وأصابت الُحم ى سلمى.در  الكتاَب موسى، ودر  موسى الكتاب، أصابت سلمى ا

أما إذا أمن اللبس األمر على القارئ فيجب تقديم الفاعل وتأخير المفعول به، ويكون هذا اللبس     

 في حاالت، هي:

لمى  -1 إذا كان الفاعل والمفعول به كالهما اسةةًما مقصةةوًرا، مثل: ئار موسةةى عيسةةى، وأكرَمْت سةةَ

 فاعل في الجملة األولى، وسلَمى في الجملة الثانية.ليلى، فيجب هنا أن يكون موسى هو ال

 إذا كان الفاعل والمفعول به كالهما مضافًا إلى ياء المتكلم، مثل: ئار أخي ابني. -2

إذا كان الفاعل والمفعول كالهما اسةةةم إشةةةارة، مثل: ئار هذا هذا، وأكَرَمْت هذه هذه، وأكرَم ذلك  -3

ًحا عن المعنى؛ هذا، واحترمْت تلك هذه، إنما يصةل  ا لتقديم والتأخير في الفاعل إذا كان الكالم موضةا

 نحو: ضرب ئيًدا عمرو، ألنَّك تعلم باإلعراب الفاعل من المفعول.

 إن قلت: ضرب هذا هذا، أو ضربت الُحبلى الُحبلى، لم يكن الفاعل إال المتقدم. -

بة نائب الفاعل، وُرتْ  - بة الفاعل قبل المفعول، وكذلك ُرْت بة الظرف بعد المفعول، فيجوئ، نحو: ُرْت

 لقيت في داره ئيًدا.

ر لفًظا، وال يعود ضةةةةةةمير من الفاعل المقدَّم على  - يعود ضةةةةةةمير من المفعول على الفاعل المتأخا

ر)المبرد، د.ت:   (.3/95المفعول المؤخَّ

 

 من أحكام الفاعو: -ج

عنى كان الفاعُل ضةةةةميًرا مسةةةةتتًرا يعود وجوُب وقوعه بعد المسةةةةند؛ فإن تقدم ما هو فاعلم في الم    

إليه، نحو: عليٌّ قاَم. والمقدم إما مبتدأ كما في المثال، والجملة بعده خبر، وإما مفعول لما قبله، نحو: 

عالى: له ت عل محذوف، نحو قو عل لف فا ما  عل ال ير، وإ ا يف ي ً يت عل ِرِذيَن  رأ َن اْلُمشةةةةةةْ َحٌد مِّ َوإِْن أَ

تََجاَرَك فَأَِجْرهُ  (، فكلمة )أَحد( فاعل لفعل محذوف يفسةةره الفعل المذكور 6)سةةورة التوبة: اآلية، اسةةْ

" في  تقديره: اسةةةةةتجارك. وأجائ الكوفي ون تقديم الفاعل على المسةةةةةند إليه، فأجائوا أن يكون "ئهيرم

َم مبتدأً خبرُ  ريون ذلك، وجعلوا المقد  ًما عليه. ومنع البصةةةةةةْ ه الجملة قولك: ئهيرم قام، فاعاًل لقام مقدَّ

 (.354م: ص2005، والغالييني، 2/615)ابن األنباري، د.ت:  بعده

 عامو الرف  في االسم المرفوع الواق  بعد إن الشرطية: -د

مقدر،  يرى الكوفيون أن عامل الرفع هو الفعل المتأخر، ويرى البصةةةةةةريون أن عامل الرفع  فعل -

احتج  الكوفيون بأن أصةةالة إن الشةةرطية جوئت تقديم معمولها عليه، وتمسةةك البصةةريون بعدم جوائ 

  (.616 -2/615تقديم الفاعل على رافعه)ابن األنباري، د.ت: 
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ا  ،واإلظهار واإلضةةةةةةمار كالفاعل، تقول: أُعطي ئيدم درهًما التقديم والتأخير نائب الفاعو: -خامسةةةةةة 

 (.1/64ودرهًما أُعطي ئيدم)ابن األنباري، د.ت: ، دم وأُعطي درهًما ئي

 

ا  المفعول بص: -سادس 

 تقديم  المفعول بص علس الفعو:    

وإن قد مَت االسَم فهو عربيٌّ جي د؛ كما كان ذلك عربي ًا جي ًدا، وذلك قولك: ئيًدا ضربُت، واالهتماُم  -1

َرَب عمًرا  َرَب ئيةةةدم عمراً، وضةةةةةةَ ه في: ضةةةةةةَ ، مثلةةةُ واءم والعنةةةايةةةةُ هنةةةا في التقةةةديم والتةةةأخير سةةةةةةَ

 (.81-1/80م: 1991ئيدم)سيبويه،

2- ،) ألنَّ يأتيك ههنا صةةفةم. فكأن ك قلت: كلَّ رجٍل صةةال ٍ  وتقول: كلَّ رجٍل يأتيك فاضةةرْب، )نصةةبم

اضةةرْب. فإْن قلت: أيُّهم جاءك فاضةةِرْب، رفعتَه ألنه جعل جاءك في موضةةع ال بر، وذلك ألن  قوله: 

فةةاضةةةةةةرْب في موضةةةةةةع الجواب، وأيٌّ من حروف المجةةائاة، وكةةلُّ رجةةل ليسةةةةةةةةْت من حروف 

 (.1/136م: 1991المجائاة)سيبويه، 

وكذلك: هذا ئيًدا فاضرْبه، إذا . ذا الرجَل فاضرْبه، إذا جعلته وصفًا، ولم تجعله خبًراوتقول: ه -3

 (.1/139م: 1991كان معطوفًا على "هذا" أو بَداًل)سيبويه، 

 

 االستأناء: -سابع ا

 (.1/273هل يجوئ تقديم حرف االستثناء في أول الكالم؟)ابن األنباري، د.ت:  -

 (.1/275ثنى منه)ابن األنباري، د.ت: تقديم المستثنى على المست -

 الحال: -ثامن ا

 (.4/171إذا كان العامل فعاًل جائ فيها التقديم والتأخير)المبرد، د.ت:  -

م الحال على العامل)المبرد، د.ت:  -  (.4/170إذا كان عامل الحال غير فعل لم تتقد 

)المبرد، د.ت:  - م الحال على صاحبها المجرور بحرف جر   (.4/168ال تتقد 

هل يجوئ تقديم الحال على الفعل العامل فيه؟... سةةةةةند الكوفيين أنه يتضةةةةةمن تقديم الضةةةةةمير على  -

 (.1/250مرجعه) ابن األنباري، د.ت: 

 

 التمييم: -تاسع ا

فًا جائ تقديم التمييز عليه)المبرد، د.ت:  -    (.37-3/36إذا كان عامل التمييز فعاًل متصر 

 

ا  البدل: -عاشر 

باري، القول ف نه)ابن األن بدل على المبدل م قدم ال ناصةةةةةةةب االسةةةةةةم المشةةةةةةغول عنه: ال يجوئ ت ي 

 (.1/82د.ت:

 

 النصب علس نمع الخافض: -الحادي عشر
ر فاألحسن أالَّ تدخلها ألنَّ جميع القرآن  - الم التقوية تدخل على المفعول إذا تقد م على الفعل، فإذا تأخَّ

 (.4/37عليه)المبرد، د.ت: 

 

 أسماء األفعال: -عشرالأاني 

َف الفعل، وأجائ ذلك  - ال يجوئ في أسةةةةةةماء األفعال التقديُم والتأخيُر؛ ألنَّها ال تتصةةةةةةرف تصةةةةةةرُّ

 (. 203-4/202الكسائي)المبرد، د.ت: 

 (.1/228هل يجوئ تقديم معمول اسم الفعل عليه؟)ابن األنباري، د.ت:  -
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 نواصب الفعو الميارع: -لأالث عشرا

 هو تنصب الم الجحود بنفسها؟ وهو يتقدم معمول معمولها عليها؟     

ذهب الكوفي ون إلى أن الم الجحود تنصةةةةةةب المضةةةةةةارع بنفسةةةةةةها، وإلى أنه يجوئ تقديم معمول     

معمولها عليها. وذهب البصةةريون إلى أن ناصةةب المضةةارع بعد الم الجحود أن المصةةدرية مقدرة، 

 (.2/593ل الفعل المضارع عليها)ابن األنباري، د.ت: وإلى أنه ال يجوئ تقديم معمو

ورد وا داللة شةةةواهد الكوفيين على جوائ تقديم معمول المضةةةارع على الالم بتقدير عامل للمعمول  -

 (.2/595المتقدم)ابن األنباري، د.ت: 

على  يتصةةرف عمل الفعل بتقديم معموله وتأخيره إذا كان متصةةرفًا في نفسةةه، وتقديم المعمول يدل -

 (.1/161جوائ تقديم العامل)ابن األنباري، د.ت: 

 

 جمم الفعو الميارع: -الراب  عشر

 هل يتقدم االسم المرفوع أو المنصوب بجواب الشرط على الجواب نفسه؟ -    

أجائ الكوفيون تقديم المرفوع بجواب الشةةرط، وال يجوئ جزمه، وأما االسةةم المنصةةوب بالجواب     

ئ البصةةةةريون تقديم المرفوع والمنصةةةةوب)ابن األنباري، د.ت:  ، وجو  اء وأجائه الكسةةةةائي  فمنعه الفر 

2/620.) 

 هل يتقدم االسم المنصوب بجواب الشرط على أداة الشرط؟ -    

شرط، وأجائوا كلهم نصبه بالجواب)ابن األنباري، أجائ الكوف -     يون تقديم المنصوب على أداة ال

 (.2/623د.ت: 

 

 بناء الفعو الميارع: -الخام  عشر

 (.1/71ال يتقدم معمول الفعل المؤكد بالنون عليه)ابن األنباري، د.ت:  -نون التوذيد: -

 (.1/173تقديم معمول الفعل المقصور عليه)ابن األنباري، د.ت:  -

 

 الخــــاتمــــــة
تبة هي إحدى الوسائل النحوية المتاحة في العربية  للتعبير عن االختصاص أو  - إن مفارقة اللف  للرُّ

االهتمام، وإلضةةةةفاء نوع من الصةةةةيب الجمالية على نظم الكالم، وإن إفادة االختصةةةةاص أو االهتمام 

تبة من الوسائل النحوية األخرى.  تتحقق بغير الرُّ

ن العربية تمار  الُعدول باللف  عن موضةةعه مع بقائه على حالته اإلعرابية. وهي وسةةيلة بسةةيطة إ -

 غير معقدة؛ ألن ثبات الحالة اإلعرابية مع تغيير الموضع، هي الوسيلة المعتمدة في اللغة العربية.

َد به مراع - تبة في الجملة القرآنية موجودة من تقديم وتأخير قُصةةِ اة الفاصةةلة وتشةةاكل إن جماليات الرُّ

 رؤو  اآلي. 

تقديم ال بر وتأخيره وتعدده: إن األصةةةل في نظام تركيب الجملة االسةةةمية أن يتقدم المبتدأ، ويتأخر  -

 عنه خبره؛ ألن هذا ال بر يصف المبتدأ وصفًا يحقق الفائدة.

للمفعول للجهةةل تمتةةائ اللغةةة العربيةةة بتركيبين: المبني للمفعول والفعةةل المطةةاوع. والعربيةةة تبني  -

 بالفاعل، أو لعموم المعرفة به، أو للتمويه، أو لتعظيمه، أو لتحقيره.

 لغةُ القرآن حافلةم بما هو معدول به عن أصل رتبته. -

تبة محصةةةةةةورة في أعمدة النحو العربي؛ بل تعد ت العمدة إلى الفُضةةةةةةالت لبيان  - لم تكن جمالية الرُّ

 قيمتها.
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 تعليقات:
( وهي العناصر الصرفية األولية التي لها معنى والتي تتكون منها 1)* morphemesالمورفيمات: 

الكلمات، ويُطلق عليها البعض: كذلك بـ)الصرفيمات( لمناسبة اليوم العالمي للغة العربية... اللِســانياُت 

ة بقلم: محمد نعمان مراد    راأ(. م )صوت الع 2014-12-18 -والحاُسـوب واللُّغــَة الَعَربيـَـّ

( انظر، تفصةةةةيل القول واالسةةةةتدالل في الفصةةةةل الثالث من الكتاب المذكور، وعنوانه: "قصةةةةة 2)*

 . 274 -198اإلعراب"، ص

البحر المحيط ألبي حيان األندلسةةةي: دراسةةةة نحوية صةةةرفية صةةةوتية،  ( عبد اللطيف ال طيب،3)* 

قولة بداللة االسةةةةةم على ، تتصةةةةةل هذه الم142-141م، ص1981رسةةةةةالة دكتوراه بكلية دار العلوم 

الثبوت والفعل على التجدد، وقد اسةةتظهر ال طيب في دراسةةته للبحر المحيط أحكاًما عن الجملة قال 

بها أبو حيان؛ ومنها: أن الجملة االسمية أبلب من الجملة الفعلية لتكرار الضمير، وأنها أدل من الفعلية 

 .142-141نت آكد من الفعلية. صعلى تحقيق مضمون الجملة، وأنها إذا وقعت حااًل كا

. التعريض: 220م، ص1974( عتيق، عبد العزيز: علم البيان، بيروت، دار النهضةةةةة العربية، 4)*

ي تص بةةاللف  المركةةب، وال يةةأتي في اللف  المفرد البتةةة، والةةدليةةل على ذلةةك أن التعريض ال يُفهم 

من جهة التلوي  واإلشةةةةةةةارة، وذلك ال  المعنى فيه من جهة الحقيقة وال من جهة المجائ، وإنما يفهم

 يستقل به اللف  المفرد، ولكنه يُحتاج في الداللة عليه إلى اللف  المركب.

 

 المصــــــادر والمراجــــــ 
 *القرآن الكريم.

والكوفيين، تحقيق: ابن األنباري، أبو البركات، عبد الرحمن بن محمد: اإلنصةةةةةاف في مسةةةةةائل ال الف بين النحويين: البصةةةةةريين،  -

 محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر، )د.ت(.

 م.1985أنيس، إبراهيم: من أسرار اللغة، مصر، األنجلو المصرية، الطبعة السابعة،  -

 م.1998(، منشورات جامعة القد  المفتوحة، فلسطين، 1جبري، كمال، علم النحو) -

حمد: دالئل اإلعجائ، قرأه وعلق عليه: محمود محمد شةةةةاكر، مصةةةةر، مكتبة ال انجي، الجرجاني، عبد القاهر بن عبد الرحمن بن م -

 م.1984

 م.2007ابن ِجناي، أبو الفت  عثمان بن جني، ال صائص: تحقيق: الشربيني شريدة، دار الحديث، القاهرة،  -

 يروت، )د.ت(.ال ضري، محمد: حاشية ال ضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، دار الفكر، ب -

ال طيب، عبد اللطيف، البحر المحيط ألبي حيان األندلسةةةةي، دراسةةةةة نحوية صةةةةرفية صةةةةوتية، رسةةةةالة دكتوراه، بكلية دار العلوم،  -

 م.1981

الزركشةةةةي: بدر الدين محمد بن عبد ل: البرهان في علوم القرآن، تحقيق: محمد أبو الفضةةةةل إبراهيم، بيروت، المكتبة العصةةةةرية،  -

 .م1988

اج، أبو بكر محمد بن سةةهل، األصةةول في النحو: تحقيق: عبد الحسةةين الفتلي، مؤسةةسةةة الرسةةالة، بيروت  - لبنان، الطبعة  -ابن السةةر 

 م. 1988الثالثة، 

شهاب الدين أبو العبا  بن يوسف: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، تحقيق: علي محمد معوض وآخرين،  - سمين الحلبي،  ال

 م.1994ار الكتب العلمية، بيروت، د

 م.1991سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قَْنبر: الكتاب، تحقيق: عبد السَّالم محمد هارون، بيروت، دار الجيل، الطبعة األولى، -

 السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر: -

 م.1988ة العصرية، اإلتقان في علوم القرآن، تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم، المكتب -أ

 م.1987همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تحقيق وشرح: عبد العال سالم مكرم، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية،  -ب

 م.1966عبد الرحمن، أيوب: محاضرات في اللغة، بغداد  -

 م.1974عتيق، عبد العزيز: علم البيان، بيروت، دار النهضة العربية،  -

 ابن عقيل، بهاء الدين عبدل بن عقيل: -

 م.1980شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار التراث، القاهرة، الطبعة العشرون،  -أ

 م.1980المساعد على تسهيل الفوائد، تحقيق: محمد كامل بركات، جامعة الملك بن عبد العزيز، مركز البحث العلمي،  -ب

 م.2005الغالييني، الشيخ مصطفى: جامع الدرو  العربية، القاهرة، مطبعة دار الحديث،  -

 المبرد، أبو العبا  محمد بن يزيد: المقتضب، تحقيق: محمد عبد ال الق عضيمة، عالم الكتب بيروت، )د.ت(. -

 م.2003ين، (، منشورات جامعة القد  المفتوحة، فلسط2الموسى، نهاد وغيره، علم النحو) -

ابن هشام األنصاري، جمال الدين: مغني اللبيب عن كتب األعاريب، تحقيق: مائن المبارك وغيره، بيروت، دار الفكر، الطبعة  -

 م.1979ال امسة، 
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