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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
﴿            

    إ          ﴾    

 .9الزمر اآلية    صدق اهلل العظيم

 و ال باليأس اللهم ال تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا
 هو التجربة ق إذا أخفقنا و ذكرنا أن اإلخفا 

 التي تسبق النجاح....
 اللهم إذا أعطيتنا نجاحا فال تأخذ تواضعنا وإذا

 بكرامتنا اعتزازناأعطيتنا تواضعا فال تأخذ 
 مــيــنآ 

 
 

                                



 



 

 

 

 

أفضالو   ضعا لجاللو، وف اتح الباب لمن طلبرافع من انخفض توا  الحمد هلل
 خلق محمد صلّى اهلل عليو وسلّم  و الصالة و السالم على أشرف ال

 بعد:و 

و العرف ان و أسمى آيات الشكر و االمتنان يسعدنا أن    تقديربكل ال
"، الذي لم يبخل علينا  اللوسي عثمانأستاذنا الف اضل "بالشكر إلى  نتقدم  

بعملو وجيده و وقتو، والذي كان لنا ناصحا أمينا وأف اض علينا  
 جعل عملو في ميزان حسناتو.حظاتو،فجزاه اهلل عن ّا خيرا، و بتوجيياتو  ومال 

كما نتقدم بشكرنا إلى أساتذة قسم اللغة العربية بجامعة "محمد  
لطرش سليم، بوزنية رياض، : "خّص بالذكر األستاذالصديق بن يحي"، ون

عونا لنا بعد اهلل تعالى    واكان  ن" الذيلعفيون بالل،  بولحية محمد
 ء.اهلل أحسن الجزا  مالسديدة و بتصويب أخطائنا فجزاى  مبآرائي

 .إثراء ىذه المذكرة من قريب أو من بعيدوكل من ساىم في  

 عليمة-ياسمينة  
 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةـــــــــــــــمقدم
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احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على  شرى ا امل نيىلني نيىا دما ومىد وعلى  حلىو وعى، و شاعىني  ش  ىا 
 بعد:

علىىىىىم  علىىىىىم الص ىىىىى ا   :علم الن،ىىىىىاعلا هىىىىىا يف خمتلىىىىى  بتعىىىىىده هااى ىىىىىىا اللغا ىىىىىر اللغىىىىىر الع باىىىىىر  ع و ىىىىىرإن  
ىىىىىاا  ىىىىا الىىىىمو لىىىىا االثسىىىىا  والتاىىىىا ر ش  ىىىى   هون االمىىىىد ار   )...(اللىىىىرعلىىىىم الد  )املعاين  ال اىىىىان  ال ىىىىد     ال الغىىىىر

نيىااا يف اىار   اتاغل بني طااهتا الال تناىار   ش    امت اىو و شد   بو إلاهالا جيد  ا جياارس املتعمق الد  و والض اا   
 علا ها ال ،تر.

ىاواملالحظ على  خمتلى  هىااى وامتظا ىا بىني  اىاالو   صىاحر ال ث  ىدىا إال     اللغىر الع باىر الىز ث هبى  أىا  ش  
 ج عىو الاااعىد األعىلا ر ختى يف بعض األحاان اجيدى لااملتأ ل و ىاا  ا جعلها لغر    اقر و تما ة   خمتل  ث ا ا ها 

يف ىىاا املاىام  والاىا  بىاو وج عىو الاااعىد األعىلار  هاهبل ث ا ا هىا حدوث ىاه الظااى   وذلك عند ااملض اطر ل
إال  بالغىر وباامىا  وىىاا  ىا ثهىظ بىو هىاى ة التاىدري والتىأهبىن الىز ثُعىىن بتاىدري ل إىل املعىن السليب؛ بىل ال    ىدىا ايُ  ال

شجىى اا المىىالم العىى أ علىى  شجىى اا شهبىى ص وقاعىىدهتا األعىىلار شن ثمىىان ىىىاه األجىى اا  تىىأهب ة  شو ثىىأهبىن بعضىىها علىى  
 .ال عض اآلهب  واألعل شن ثمان  تاد ر هاهبل الرت اب

 ارثأ نىىىا شن رتىىىار عنىىىاان ا نىىىارغ ىىىر  ن ىىىا يف اوىىىا  بىىىني غمىىىار ىىىىاه الظىىىاى ة وا ملىىىام   تلىىى  جاام هىىىا  و 
 ىو شيا ىر بالغىىر يف  الظىاى ة هوذلىك ملىا لىا  الاامىر ال الغاىر يف نيىارة ال اى ة"التاىدري والتىأهبىن بىني الااعىدة الن ،ا ىر و "

وىىىد نا  عىىار ا عزىىاز الاىى حين إحىىدص عىىد   ىى اه  والحتهىىاا الاىى حن المىى ري أىىا   هىىظ ثبىىني األ حتااىىق التااعىىل الىىاها
ال الغىىىظ  وث اىىىني الىىىد رس الن،ىىىا  و الىىىد رس   عا تهىىىا يفط  اىىىر ع  ىىىر  وثاالىىىا  املشحىىىق   ع  تهىىىاىىىىا  ا ىىىو  عا تهىىى

 .الم رييف الا حن  ظاى  جتلااهتا يف اللغر الع بار و 

و ىىاىظ العالقىىر الاابمىىر بىىني الااعىىدة ؟ يف الىىد رس الن،ىىا  والىىد رس ال الغىىظ والتىىأهبىن حاااىىر التاىىدري  ىا  إذا
 الن،ا ر والاامر ال الغار يف الرت اب اللغا  للتادري والتأهبىن يف نيارة ال ا ة؟

 اىىد    ىىو طىى ا علمىىاا الن ،ىىا وال الغىىر  ىىو االىتمىىام و ىى قىىد مالىىق الاسىى  األن  هىىاى ة التاىىدري والتىىأهبىن إ
المتاب    تاب )هالبىل ا عزىاز  لع ىد     ل  تاب نيا ا و) نا الادم العد د  و املؤلهات يف ىاا ا امب هه ت

 ا نىا ىىاا   نزىد شن  العد ىد  إىلالااى  ا  جاين  و)اوصابص  البو جى،  وثااعىلق الد رانيىات يف ىىاا املاالىا  
يف الاىىىى حن الم ريسهرانيىىىىر تاىىىىدري والتىىىىأهبىن هالالت ال ىىىىو الدارنيىىىىني قىىىىد جعلىىىىاه مصىىىىب  شعاىىىىنهم يف  ؤلهىىىىات  نهىىىىا: 
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ىىد املاسىى   حتلالاىىرس   ال الغاىىر يف نيىىار الاىى حن المىى ري  هاللىىر ىىىاه الظىىاى ة وشنيىى اأا وشغ االىىها عىىاف  اىىو   الىىا  حملم 
عىىىاف  اىىىو بالغىىىر التاىىىدري والتىىىأهبىن يف    الىىىا  مىىىاه السىىىا د رىىىا انهبىن يف لغىىىر الاىىى حن المىىى ري حملشنيىىى ار التاىىىدري والتىىىأ

الاااعىىد   اهىىا عىىاف  ىنسىىتوىىىظ  ىىا  ة  اج    الىىااب  التاىىدري والتىىأهبىن يف ا ملىىر الع باىىر حملمىىد علىىظ ال  ىىاتالاىى حن
  والعد ىد  ىو املؤلاهىات األهبى ص الىز ال ني  عل ىر وروهه هاهبىل الرت اىبو  ى،ا ر للتادري والتأهبىن يف ا ملر بناعاهىا الن  

  سعنا ذ  ىا يف ىاا املاام.

 ىو هباللىا ا ملىام باملاالىا   حاىن قسىمناىا وىاولني هباىر اث عنا  ا رمالار املا وحر   اد ولإلجابر عل 
ىىىى إىل  صىىىىلني )مظىىىى   وثا ااىىىىظ  لمىىىىا  ىىىىدهبل  ضىىىى    صىىىىال،ات العنىىىىاان؛ و  ىىىىا وبالغىىىىر وثاىىىىدري وثىىىىأهبىن  داممه 

 ش   .با الا ر إىل ثع     ل  و الااعدة الن،ا ر والاامر ال الغار ألجل حتد د جما  ال ،ن 

 اىىد ارثأ نىىا شن  مىىان جا عىىىا   ش  ىىا الهصىىل األو  "التاىىدري والتىىأهبىن بىىني الىىد رس الن،ىىىا  والىىدرس ال الغىىظ"
لا و الدرنيني  عا   و شجىل ثاالىا  ط  اىر  عا ىر  ىل  نهمىا للتاىدري والتىأهبىن وانيتشىهاا الهىاارت واالهبتال ىات 

األو  عا نىىا  اىىو الاااعىىد الن،ا ىىر الىىز ثضىى   التاىىدري امل ،ىىن  :رباسىىني مناه إىل   ، ىىنيبانهمىىا  وقىىد قس ىىاحلاعىىلر 
امل ،ىىن ال ىىاين  اعىىاف الاامىىر و   يف مىىاعظ ا ملىىر: االواىىر والهعلاىىر و ىىا  تعلىىق أمىىا والتىىأهبىن هاهبىىل الرت اىىب اللغىىا 

بالغىر ا ملىر و ىدص  سىايتو يف   ىو شغى ا  بالغاىر  ادري والتىأهبىن يف ا ملىر الع باىر لز يااها التالهنا ر ا مالار ا
 إ صا  املعىن.و 

  وذلىىىك عىىىاف يف الهصىىىل النظىىى  ثا ااىىىا ملىىىا  "بالغىىىر التاىىىدري والتىىىأهبىن يف نيىىىارة ال ا ة"جىىىااوالهصىىىل ال ىىىاين 
يف حدو ىىىو والغىىى   ال الغىىىظ  الن،ىىىا  املىىىت،مم الضىىىاب  وحتد ىىىدىىىىاا األنيىىىلاب  الىىىز وره  اهىىىا  ىىىات اآلبانيىىىت  اج 
 ،ىىن األو   يف التع  ىى  بسىىارة ال اىى ة  وال ىىاين يف التا اىىق علىى  ا مىىل   وقىىد قس ىىم إىل  ىىالث   احىىن  املاملت،اىىق

وهبتمنىىا متادتىىىر وصىىنا  اهىىا شىىىىم التا اىىىق علىى  ا مىىل الهعلاىىىر  نهىىا   االواىىر  ىىو ىىىاه السىىىارة  وامل ،ىىن ال الىىن يف
 اها.ا إلهبلصنالنتابج الز 

لنىىا بالتاغىىل بىىني   امىىق  هالىىرالىىز   وامل اجىى عد ىىد  ىىو املصىىاهر علىى  ال وقىىد اعتمىىدما يف إاازمىىا لىىاا ال ،ىىن
املعىىاجم  العد ىىد  ىىوظ املعتمىىد علاىىو يف ىىىاه الد رانيىىر  و املصىىدر ال باسىىالىىا   عىىد  الا حن المىى ري خمتلىى   نا ىىاه    ىىل:

المتىىىب الن ،ا ىىىر وال الغاىىىر  با الىىىا ر إىل  تىىىب التهانيىىىىن الىىىز شهبىىىات قسىىىاا وا ىىى ا يف ا امىىىب التا ااىىىظ  الل غا ىىىر  و
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 امىىق لنىا وقهىىات  ىى    العتماهمىا علاهىىا  ىو شجىىل انيىت  اج األغىى ا  ال الغاىر للتاىىدري والتىىأهبىن يف نيىارة ال اىى ة   مىا
 ال  نيابل واجملالت العلمار.و   العد د  و الدواو و

 اد امتهزنا املىنهج الاعىهظ الت،لالىظ خمتل  ج باات ال ،ن ودتاراا    ط اعر املاهة العلمار املا وحر يف 
 .املاالا ىاا  لدرانير نانيبامل

وقىىد   بشىىمل  اني ىى  يف طىى ح املاالىىا  وإنيىىهاباهتا ثشىىعب املىىاهة العلماىىر   نهىىا: عا ىىات عىىد ة وقىىد عىىاه تنا
 .ال ،ن   با الا ر إىل الاق الاقق امل صص  اازانيت الص األمسب حاولنا

ثمىان  شن    مىا م جىا  تلى  جاام هىا شن ممىان قىد و  انىا يف إاىاز ىىاه املىا  ة وشملمنىا م جا ويف األهبىن 
 .يف ذات املاالا  املا وحر التساؤالتخمتل     جعا  ا اقا بو لإلجابر عل 

                                                                                   

 

 

 



 

 .: ضبط مصطلحات العنوانمدخل

 أوال: تعريف النحو. 

. تعريف القاعدة النحوية ثانيا:  

.تعريف البالغة ثالثا:.  

 رابعا: تعريف القيمة البالغية . 

 خامسا: ماهية التقدمي والتأخري يف النحو والبالغة . 
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 الّنحو.تعريف : أوال

عاجل النحاة كادلعجميوف النحو من سلتلف النواحي، كعرٌفوه بعدة تعريفات، فقد أكردت ادلعاجم الرتاثية  
 تعريفات لغوية للنحو، كأكرد النحويوف تعريفات اصطالحية.

 :لغة-1

 كقد جاءت يف بعض تعريفاهتم: (،امادة )ضلىى عٌرؼ علماء اللغة 

ا( إىل الشيء ضلونا: ماؿ إليو كقصده، فهو ناحو كىي ناحيَّة، كالٌنحو: القصد، يقاؿ: ضلوت ضلوه: قصدت     ")ضلى
قصده، ك النحو ىو: علم ييعرؼ بو أحواؿ أكاخر الكالـ إعرابا كبناءن، ك)النَّحوم(: العامل بالنَّحو، )ج(: ضلويُّوف 

 (.1)"، كالناحٌية: اجلانب كاجلهةكضليىاة

 جاء يف معجم "القاموس احمليط" تعريف مادة )ضلو(:كقد 

، كيكوف)النَّحو( ظرفان كامسنا، كمنو ضلو العربية، ك)ضلىىاهي(         ")النٍَّحو(: الطريق كالوجهة، )ج(: أضلاء كضلييوي
لو: اعتٌده  ك)يػىٍنحيوهي( ك)يػىٍنحىوي(: قصده، كانتحاه، كرجيله ناحو من ضلاة: ضلىٍومّّ، ك)أضلى( يف قوسو كتنحَّى

ك)االنتحاء(:اعتماد اإلبل يف سًنىا على أيسرىا، ك)ضلىَّاهي(: صرفو، ك)يػىٍنحىاهي( ك)يػىٍنحيوه(: ردَّه، كالنٍُّحواء كالغيلواًء: 
 .(2)الرَّعدة كالتمىطّْي، كبنو ضلىًٍو: من األٍزًد"

 كجاء يف "أساس البالغة" للزسلشرم تعريف "النحو" لغة:

على أضلاء شٌّت: ال يثبت على ضلو كاحد، كعنده ضلييو من مئة رجل، كانتحى لقرنو: عرض لو  ")ضلييوّّ(: ىو       
 .(3)ك)ناحيتو ميناحاة(: صار ضلوم كصرت ضلوه"

 " يتبٌنَّ من سلتلف ىذه التعريفات أف أغلب ادلعاجم اللغوية الرتاثية تتفق يف سلتلف تعريفاهتا دلادة "ضلىىوى
 كىو: القصد، الطريق، كالوجهة.على تعريف جامع بينها، أال 

                                                           

 .908ـ، مادة)ضلىىا(، ص5005، 4الوسيط، مكتبة الشركؽ الدكلية، القاىرة، مصر، ط ( رلمَّع الليغة العربية: ادلعجم1)
 .3343ـ، مادة )ضلىىى(، ص 5009، 3( زلمد بن يعقوب الفًنكز آبادم: القاموس احمليط، دار الكتب العلمية، بًنكت، لبناف، ط2)
(، ص3998، 3بًنكت، لبناف، ط( زلمود بن عمر الزسلشرم: أساس البالغة، مكتبة لبناف ناشركف، 3)  .836ـ، مادة )ضلىىوى
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 :اصطالحا-2

اىتم علماء الٌنحو القدامى بتحديد مفهـو دقيق لعلم الٌنحو، كرمسوا لو العديد من ادلعامل ليبدك ىذا 
الدرس جلٌيا كاضحنا لألجياؿ الالحقة، كجعلوه زلور سلتلف دراساهتم اللغوية، كأٌلفوا فيو العديد من ادلؤلفات، فهذا 

رب يف تصرُّفو من إعراب كغًنه، كالتثنية كاجلمع كالتحقًن "ابن جيٌن" يعٌرؼ النحو على أنو: "انتحاء مست كالـ الع
)التصغًن( كالتكسًن، كاإلضافة كالنسب كالرتكيب، كغًن ذلك ليلحق من ليس من أىل العربية بأىلها يف 

 .(1)الفصاحة، فينطق ّٔا كإف مل يكن منهم، كإف شذَّ بعضهم عنها رٌد بو إليها"

األكؿ للهجرة يف عهد علي بن أيب طالب، كأيب األسود الدؤيل كقد ظهرت بوادر ىذا العلم يف القرف 
كتالمذتو، مثل: نصر بن عاصم الليثي، كعبد الرزتن بن ىرمز، "كنضج على يد ضلاة البصرة األكائل من أمثاؿ: 

ىػ(، كقد استول على القمة علما  349ىػ(، كتالمذتو عيسى بن عمر )ت 337ابن أيب إسحاؽ احلضرمي )ت
 .(2)ال على يد اخلليل، كدتٌثل يف كتاب تلميذه سيبويو، كيف آثار من بعدعلا"كامال متكام

كىناؾ من يعٌرؼ النحو على أنٌو علم مرتبط ارتباطا كثيقا بعلم الصرؼ؛ ألنٌو يشاركو يف دراسة سلتلف 
جر، أك جـز  الظواىر اللغوية، فهو: "علم إعراب كالـ العرب مبا يعرض ذلا يف حاؿ تركيبها من رفع، أك نصب، أك

أك بناء، أم لزكمها حالة كاحدة يف كل حاالت اإلعراب، كيشمل دراسة الكلمة من حيث االشتقاؽ، الرتكيب 
 .(3)كاإلدغاـ كاإلعالؿ كاإلبداؿ، أم أنٌو يشمل الصرؼ كالٌنحو"

كقد اختيلف يف حتديد سبب تسمية "الٌنحو" ّٔذه التسمية، فهناؾ من يقوؿ أٌف علٌيا بن أيب طالب 
)رضي اهلل عنو( ىو من أمر أبا األسود الدؤيل بأف يضع قواعد من أجل حفظ اللغة العربية من الٌلحن الذم كاف 
شائعا، كلٌقنو أبوابا يف ىذا العلم كقاؿ لو: "أينحي ىذا الٌنحو"، كىناؾ من يقوؿ أٌف سبب التسمية، ىو أٌف ادلتكلم 

ا، كشلٌا الشك يف صحتو أٌف السبب األكؿ لنشأتو ىو ضبط القرآف ينحو بو منهاج أكطريقة كالـ العرب إفرادا كتركيب
 الكرًن كتالكتو تالكة صحيحة بعيدة عن اللحن. 

 كانقسم علم الٌنحو إىل ثالثة اجتاىات رئيسة:

                                                           

 .88ـ، ص5،5003،تح: عبد احلميد ىىنداكم، دار الكتب العلمية، بًنكت، لبناف، ط3( أبو الفتح عثماف بن جيٌن: اخلصائص،ج1)
 .58صـ، 5009، 3( ىادم هنر: البحوث اللغوية كاألدبية، عامل الكتب احلديث للنشر كالتوزيع، إربد، األردف، ط2)
 .3096ـ، ص5004، 5، دار الكتب العلمية، بًنكت، لبناف، ط5( عزيزة فٌواؿ بابيت: ادلعجم ادلفٌصل يف النحو العريب، ج 3)
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االجتاه األكؿ :اجتاه "يبحث يف أحواؿ الرتاكيب، كالرتبة، كنظاـ الكلمات داخل الكالـ ،كرصد أم 
فة كل كلمة داخل الرتاكيب، كيبحث للعوامل اللفظية، ككذلك يدرس أحواؿ التعريف تصرؼ أفقي فيها، ككظي

 .(1)كالتنكًن كأنظمة الرٌبط، كالسوابق كاللواحق، كاألدكات النحوية، كغًن ذلك شلا يشكّْل علم النحو"

فية عن أدلة النحو اإلرتالية من حيث كي بحث ّٔاكىي اليت يي  ،النحواالجتاه الثاين :يهتم بأصوؿ 
 االستدالؿ ّٔا، كحاؿ ادلستدؿ، كىذه األدلة ىي: السماع، القياس،ك اإلرتاع.

كاالجتاه الثالث: "اجتاه يبحث يف األسس ادلنهجية للتحليل الٌنحوم، كؽلٌثل ىذا االجتاه ابن السراج 
 .(2)ق( يف كتابو )أصوؿ النحو(، كابن مضاء القرطيب يف كتابو )الٌرد على الٌنحاة("336)ت

فالٌنحو يف االصطالح يتوافق مع التعريف اللغوم لو: االنتحاء كالقصد، ألف ادلتكلم ينحو بو منحى كالـ 
العرب الصحيح، فيخضع عندما يتكٌلم اللغة العربية إىل قواعد كضوابط يتبعها من أجل أف يكوف كالمو صحيحا 

 للغة من اللغات.، إالٌ إذا مت كفق القواعد النحوية لغويٌاكالكالـ ال يكوف صحيحا 

 القاعدة النحوية.تعريف : ثانيا

 تعريف القاعدة. -3

إٌف ادلطلع على كتب النحو، غلد أٌف النحاة يتداكلوف بكثرة العديد من ادلصطلحات اخلاصة ّٔذا العلم 
 ؟كمن بٌن ىذه ادلصطلحات؛ مصطلح)القاعدة النحوية(، إذا ما ىي القاعدة النحوية؟كما غايتها يف دراسة النحو

 لغة:-أ

 جاء تعريف "القاعدة" يف معجم علـو العربية كما يلي:

")القاعدة( ىي: األساس، كرتعها قواعد: أساس البناء، كالقاعدة مثل: قاعدة البيت، كىي القسم األسفل من 
كقواعد السحاب: أصوذلا شيء صلب كاألساس الذم يقـو عليو ذلك الشيء، ك)القاعدة(: ما ييرتكز عليو، 

                                                           

 .58، ص( ىادم هنر: البحوث الٌلغوية كاألدبية، ادلرجع السابق1)
 .59( ادلرجع نفسو، ص2)
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 .(1)ادلعرتضة يف آفاؽ السماء، كقولنا "القواعد كالبواسق"، القواعد: أسافلها، كالبواسق: أعاليها"

 كجاء تعريف "القاعدة "يف قاموس "ادلنجد يف اللغة العربية" مبعاف، أعلها:

")قػىعَّدى(: كضع قواعد خاصة، رتعها كدكهنا،)القاعدة( ىي: مبدأ أك صيغة تعليمية، مثل: قواعد الصرؼ 
كالٌنحو، كىي تدؿ على ما غلب فعلو يف حالة معينة، ك"القاعدة": الدستور، كالقانوف، كمقياس كل علم، نقوؿ 

دة(: افرتاض مسلم بو كأساس لعلم أك فن مثال: قواعد األخالؽ،قواعد اللغة :األسس اليت تقـو عليها، ك)القاع
 .(2) كشيء )ميقٌعد(: مقٌنن كمدٌكف"

فالقاعدة يف الٌلغة ىي األساس، ككل ما يرتكز عليو الشيء، زلسوس كاف ىذا الشيء، كقواعد البيت، 
 أك معنويا كاف كالقواعد ادلتبعة يف اللغة العربية عند تداكذلا.

 اصطالحا: -ب

الصطالح: "الضبط الكلي الذم ينطبق على اجلزئيات: كقاعدة بناء االسم جاء تعريف القاعدة يف ا
)ال( النافية للجنس إذا كاف مفردا، أم غًن مضاؼ، كال شبو بادلضاؼ، كبناؤه يكوف على الٌضم إذا دؿ ادلفرد 

 على كاحد   أك يبىن على ما كاف ينصب بو قبال، مثل قوؿ الشاعر: 

 .(3)فيو نػىليٍذ كال لذات للشيب ***م رلد عواقبو  أىٍكدىل الشَّباب الذ          

كالقاعدة يف اصطالح العلماء ىي: قضية كلية منطبقة على رتيع جزئياهتا، كمسيت ىكذا الشتماذلا 
بالقوة على أحكاـ جزئيات موضوعها اليت تسمى فركعا، ألهنا تستخرج منو القاعدة تفريعا، مثل قولنا: "كل 

 أيضا على معاف ترادؼ: األصل، كالقانوف كادلسألة، كالضابط، كادلقصد. إرتاع حق"،كتطلق القاعدة

 .(4)ك"ادلقصود بػ)قواعد اللغة العربية( ىو: الٌنحو؛ أم علم قواعد اللغة العربية الذم يشمل الٌنحو كالصرؼ"

إذا، فالقاعدة يف االصطالح ىي: مقياس صحة كل علم، كىي الضابط الذم يسًن كفقو ىذا العلم 

                                                           

 .357ـ، ص5003، 3اعة كالتوزيع، بًنكت، لبناف، طلتوصلي: معجم علـو العربية، دار اجليل للنشر كالطبأ( زلمد 1)
 .3373ـ، مادة)قػىعَّدى(، ص5003، 5صبحي زتػوم: ادلنجد يف اللغة العربية، دار ادلشرؽ، بًنكت، لبناف، ط (2)
 .790، ادلرجع السابق، ص5( عزيزة فٌواؿ بابيت: ادلعجم ادلفٌصل يف النحو العريب، ج3)
 .800( ادلرجع نفسو، ص4)
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 فرتاض ادلسلم بو كأساس لدراستو، كمنهجو كنظامو الذم يعاجل كفقو.كاال

 .تعريف القاعدة الّنحوية -2

 –كما عٌرفها الٌنحاة   –من خالؿ التعريف اللغوم كاالصطالحي للقاعدة، ؽلكن تعريف القاعدة الٌنحوية 
على أهٌنا"تنظيم الكلمات يف نسق معٌن يف شكل رلموعات أك رتل، كأٌف القاعدة مبثابة قوانٌن ادلركر اليت ال ؽلكن 
أف تينتهك جتنبا للوقوع يف كرطة تعوؽ تيار ادلعىن ادلتدفق الذم يربط متكلما مبتكلم آخر، كتوقف التفاىم الذم 

 .(1)ىو اذلدؼ األساسي أك الوحيد للغة"

ذلك بأهٌنا: رلموعة من األحكاـ النحوية العامة، اليت تشمل أبوابا سلتلفة، كيتخرٌج عليها ما ال كتعٌرؼ ك
ق( عند حديثو عن القواعد النحوية يف كتابو 763ينحصر من الصور اجلزئية، كىذا ما ذىب إليو ابن ىشاـ )ت

 .(2)من الصور اجلزئية" "مغين اللبيب"، حيث قاؿ: "باب يف ذكر أمور كلية يتخرج عليها ما ال ينحصر

، كىو  (Grammaire)كيف علم اللغة احلديث يطلق على قواعد الٌنحو اصطالح تقليدم كىو: 
كيعين الكتابة، ك"دلاٌ كاف الدرس الٌنحوم يتجو إىل طريقة بناء الكالـ ال إىل الكتابة فٌضل  مشتق من اللغة اليونانية

 .(3)الذم يدٌؿ اشتقاقها التارؼلي على بناء الشيء كإقامتو"( structureبعض ادلعاصرين كلمة الرتكيب )

كقد عٌرؼ بعض النحويٌن القاعدة على أهنا الضابط الذم يسًنّْ اللغة، كغلعلها تؤدم كامل كظائفها 
اللغوية كالتواصلية بكل كضوح، حّت أف بعضهم مل يفرؽ بٌن كلمة "قاعدة" ك"ضابط" يف االصطالح كإظٌلا 

، كما صلد ذلك عند الفٌيومي يف "ادلصباح ادلنًن"، حيث قاؿ: "كالقاعدة يف االصطالح مبعىن جعلوعلا مرتادفٌن
 .(4)الضابط، كىي األمر الكلي ادلنطبق على رتيع جزئياهتا"

إذا، فقواعد الٌنحو ىي رلموعة من األحكاـ اليت تتحكم يف سًنكرة اللغة العربية من حيث ىي ألفاظ         
دة من أجل تأدية ادلعىن بشكل صحيح  ؽلسح عنها كل الشوائب، كىذه األحكاـ مستنبطة حتكمها ضوابط زلد

                                                           

 .54، 53ـ، ص3998، 8ماريو بام: أسس علم اللغة، تح: أزتد سلتار عمر، دار عامل الكتب، عٌماف، األردف، ط( 1)
، تح: زلمد زلي الدين عبد احلميد، ادلكتبة العصرية، بًنكت، لبناف، دط، 5( رتاؿ الدين بن ىشاـ األنصارم: مغىن اللبيب عن كتب األعاريب، ج2)

 .779ـ، ص3993
 .55ادلرجع نفسو، ص ( ماريو بام:3)
 ـ، مادة )قػىٌعدى(.3987( أزتد بن زلمد بن علي الفيومي: ادلصباح ادلنًن يف غريب الشرح الكبًن، ادلكتبة العلمية، بًنكت، لبناف، دط، 4)
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 من أٌدلة النحو: السماع، القياس، اإلرتاع.

 البالغة.تعريف : ثالثا

يعٌد مبحث البالغة من ادلباحث ادلهمة يف الٌدرس العريب، إذ القى ىذا األخًن اىتماما منقطع النظًن، كونو يهتم 
 لغة كفنوهنا األدبية داخل الرتكيب.جبماليات ال

 لغة:-1

 بٌن تعريفاهتم ذلا ما جاء يف كتاب العٌن: نعٌرؼ علماء اللغة البالغة من نواح عدة، كم       

)بػىٍلغه(: بىًليغه، كقد بػىليغى بالغة، كشيء )باًلغ(: أم جيّْد، ك)ادلبالغة(: أف تبلغي من العمل جهدؾ، قاؿ  "رجل
 .(1)الٌضرير: الٌلهم مسىٍعه ال بػىٍلغه أم الٌلهم نسمع مبثل ىذا فال تنزلو بنا"

 كجاء تعريف البالغة" يف أساس البالغة للزسلشرم:

( ببالغ اهلل: بتبليغو، ك)بىلغى( يف العلم ادلبالغ، ك)بلغ( الصيب، ك)تبلَّغت( بو ")بػىلىغى(: أىٍبًلٍغوي سالمي  كبلّْغو، ك)بػىلىٍغتي
العلَّة: اشتٌدت، ك)تبالىغ( يف كالمو: تعاطى البالغة كىو ليس من أىلها، كبػىلىغى الفارس: مدَّ يىدىهي بعناف فرسو ليزيد 

 .(2)يف عدكه، ك)بػىلىغى( مينّْ ما قلت: كىصىلى"

 كجاء تعريفها يف "لساف العرب" البن منظور:       

ليغ بلوغنا: كصل كانتهى، كأبلغو إبالغا، كبػىلّْغو تبليغان،كيف حديث االستسقاء: "كاجعل ما أنزلت  ")بلغ( الشيء يػىبػٍ
احة، كرجل )بىًليغه( لنا قوة كبالغا إىل حٌن"، ك)بىالىغى(، )يػيبىاًلغي( ،)ميبالىغىة(: إذا اجتهد يف األمر، ك)البالغة(: الفص

 .(3)ىو من يبلغ بعبارة لسانو كينوى ما يف قلبو"

 :اصطالحا -2

تعد البالغة العربية من ادلواضيع اللغوية ادلهمة، اليت القت العديد من االجتاىات كاآلراء حوؿ تعريفها 
                                                           

، مكتبة لبناف ناشركف، بًنكت، لبناف، ط1)  .66دة )بػىلىغى(، صـ، ما5004، 3( اخلليل بن أزتد الفراىيدم: العٌن، ترتيب كمراجعة :داكد سلـو
 .53( زلمود بن عمر الزسلشرم: أساس البالغة، ادلرجع السابق، مادة )بػىلىغى(، ص2)
 .343، ص3، دار صادر، بًنكت، لبناف، ط5( رتاؿ الدين زلمد بن منظور: لساف العرب، ج3)
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 منذ ظهورىا، فقد اختلف علماء البالغة يف كضع مفهـو زلدد ذلا.

عىن اجلليل كاضحا بعبارة صحيحة، ذلا يف الٌنفس أثر خاٌلب، مع مالئمة كل كالـ "فالبالغة ىي تأدية ادل
إاٌل فٌنا من الفنوف يعتمد  -قبل كل شيء –للموطن الذم يقاؿ فيو كاألشخاص الذين ؼلاطبوف، فليست البالغة 

، حّت أٌف (1) يب"على صفاء االستعداد الفطرم، كدقة إدراؾ اجلماؿ، كتبيٌن الفركؽ اخلفية بٌن صنوؼ األسال
اختار األلواف ادلناسبة ذلا  البالغة ال غلدكف فرقا بٌن البليغ كالٌرساـ، فالٌرساـ إذا ىٌم برسم صورة، بعض علماء

كطريقة انسجاـ األلواف مع الصورة لتجذب األبصػػػار كتثيػػػػػػػػػػػر الوجداف، كذلك البليػػػغ إذا أراد أف يكتػػػب نٌصػػا ما 
أك ينشئ مقالة أك قصيدة أك خطبة، كٌظف األلفاظ األكثر اتصاال بادلوضوع، كاألقول تأثًنا يف نفوس السامعٌن 

 بالغة كرتاال. كأركعها

كادلطلّْع على كتاب )العمدة( البن رشيق، غلده قد أكرد العديد من األقواؿ كاآلراء لعلماء البالغة حوؿ 
تعريفها، "فقد سئل بعض البلغاء: ما البالغة؟ قالوا:"معاف كثًنة يف ألفاظ قليلة"، كسئل بعض األعراب: من أبلغ 

كقاؿ خلف األزتر: البالغة حملة دالة، كقاؿ اخلليل بن أزتد  الناس؟، فقاؿ: أسهلهم لفظا كأحسنهم بديهة،
 .(2)الفراىيدم: البالغة كلمة تكشف عن البقية"

فمن سلتلف ىذه التعاريف يتبٌٌن أف البالغة مرتبطة ارتباطا كثيقا بإصابة ادلعىن، كاإلغلاز يف الكالـ. 
بل جتعػػػػػػل أساس البالغة ىو إصابػػػػة ادلعػػػػػىن ادلػػػػػراد سػػػػػػػػواء بإغلػػػػػػػػاز كىنػػػػػػاؾ تعاريػػػػػف أخػػػػػرل ال تنحػػػوا ىذا ادلنحى، 

أك بإطناب، فقد "قاؿ ادلفٌضل الضيب: قلت ألعرايب: ما البالغة عندكم؟ فقاؿ: "اإلغلاز من غًن عجز، كاإلطناب 
مكي إىل عمر بن مسعد ة: إذا كاف اإلكثار أبلغ كاف اإلغلاز من غًن خطل"، ككتب جعفر بن ػلي بن خالد الَبى

 ، كالعٌي: العجز عن البياف، كقيلتقصًنا، فإذا كاف اإلغلاز كافيا، كاف اإلكثار عٌيا، كقالوا: البالغة ضٌد العيٌ 
 . فالبالغة  توازم بٌن صٌحة ادلعىن كرتاؿ اللفظ أك العبارة.(3) البالغة: حسن العبارة مع صحة الٌداللة"

دلقفع يف تعريفو للبالغة عن الٌنطاؽ ادلألوؼ الذم اعتمده غًنه، فقاؿ: البالغة اسم دلعاف "كقد خرج ابن ا
 ستماع، كمنها ما يكوف يف اإلشارةجترم يف كجوه كثًنة، فمنها ما يكوف يف السكوت، كمنها ما يكوف يف اال

                                                           

، 3مد عبد ادلقصود، مكتبة اآلداب، القاىرة، مصر، طتد: أشرؼ زل ،-البياف، ادلعاين، البديع-ـ كمصطفى أمٌن: البالغة الواضحة ( علي اجلار 1)
 .08ـ، ص5005

 .05ـ، ص5004( عبد العزيز عتيق: علم ادلعاين، دار اآلفاؽ العربية، القاىرة، مصر، دط، 2)
 .06، صادلرجع نفسو( 3)
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ف رسائل، فعامة ىذه األبواب كمنها ما يكوف شعرا، كمنها ما يكوف سجعا، كمنها ما يكوف خيطىبا، كمنها ما يكو 
 .(1) توحي إىل ادلعىن"

 الفهم كاإلفهاـ ككشف ادلعاينكيعرّْؼ عبد اهلل بن زلمد بن رتيل ادلعركؼ بالباحث البالغة بأهٌنا: "
كمعرفة اإلعراب، كاالتساع يف اللفظ كالٌسداد يف النظم، كادلعرفة بالقصد، كالبياف يف األداء، كصواب اإلشارة 

 .(2)اللة، كادلعرفة بالقوؿ، كاالكتفاء باالختصار عن اإلكثار. كقاؿ: البالغة: ختًٌن لفظ يف حسن إفهاـ"كإيضاح الدٌ 

كتعريف عبد اهلل بن زلمد بن رتيل للبالغة ىو التعريف األقرب، ألٌف اللفظ كادلعىن يف موضوع البالغة ال 
 راعاة الفهم كاإلفهاـ.غىن عن اتصاذلما، كال غىن للبالغة عن حسن اختيار األلفاظ مع م

كقد قيسّْمت البالغة كفرع مستقل يف الدرس اللغوم العريب إىل ثالثة علـو أساسية ىي: علم البياف الذم 
م الكالـ إىل خَب ادلعاين الذم يهتم بثنائية اللفظ كادلعىن كيقسٌ  ، علميعاجل الصور البيانية من تشبيو، استعارة، كناية

  (.جعسٌ كال ناساجليقف على موسيقى اللفظ كزخرفة القوؿ )علم البديع الذم ،كإنشاء

 تعريف القيمة البالغية.: رابعا

  .تعريف القيمة-1

 لغة:-أ

 جاء يف القاموس احمليط:

 ت(وَّمم كىي نظاـ األمر كعماده كمالكو، كمالو قيمة: إذا مل يدـ على شيء، ك)قػى يَّ يمة( بالكسر: كاحدة القً القً ")
   (3) ، كاستقاـ: اعتدؿ، ك)قوَّمتو(: عٌدلتو، فهو قوًن كمستقيم"اذتَّنته (:اك)استقمته السلعة

 كجاء يف معجم "ادلنجد يف اللغة العربية" تعريف القيمة لغويٌا: 

")القيمة( ج )ًقيىم(: كىي صفة جديرة بالتقدير، مثل قولنا: قيمة ىذا الكتاب، قيمة ىذا العمل: أم قػيوَّتو        
                                                           

 .33ـ، ص5005، 30ط، دار العلم للماليٌن، بًنكت، لبناف، 3شيخ أمٌن مكرم: البالغة العربية يف ثؤّا اجلديد، ج (1)
 .07، صعلم ادلعاين، ادلرجع السابق( عبد العزيز عتيق:2)
ـى(، (3)  .3363ص الفًنكزآبادم : القاموس احمليط، ادلرجع السابق، مادة)قػىوى
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يّْم(: ذتٌن ك ذك قيمة عاليَّة، )ذك قيمة(: داللة على قدر أديب كأخالقي، ك)قػىيَّم(: قدَّر أعليَّة كقػىوَّـ كأعليتو كقدره. )قػى 
أمرنا: إذا حوَّلو إىل األحسن، كشيء تىقًييمي: أم يىتضمَّن تقييما، أك مقايسة أك كشف تقييمي، كاالسم منو 

ائج أمر كما حققو من تقدُّـ، كقٌرر قيمة تلك النتائج )تقييم( أم: حتديد قيمة الشيء، ك")قػىيَّم(: استعرض نت
 .(1)الواقعية"

 :اصطالحا-ب       

 غوم، فكما عرٌفت القيمة يف اللغةإٌف ادلتأمل يف مفهـو القيمة االصطالحي غلده ال ؼلرج عن معناىا الل         
 القدر، كقيمة شيء مبنزلة ادلعيار الذم يقاس عليو، كذلك معناىا االصطالحي ػلمل الداللة نفسها.

كيرل علماء اللغة بصفة عامة أٌف قيمة األلفاظ تكمن يف االستعماؿ الصحيح ذلا، كأعليتها يف إحداث         
 معىن كاضح، كأثر بالغ، كانسجاـ ىادؼ، كنسق مناسب.

تصاد كلمة "قيمة" للداللة على تقدير مادم ألعلية سلعة معينة، كىذا ما ذىب إليو كيستخدـ رجاؿ االق
، كيستخدـ كذلك (2) "ابن منظور" يف معجمو )لساف العرب(، حيث قاؿ: "قوَّـ السلعة كاستقامها: أم قٌدرىا"
ة تناسق كدتازج األلواف أىل الفن كلمة )قيمة( للداللة على اجلمع بٌن الكمّْ كالكيف، كىي عندىم تعَبّْ عن أعلي

كاألشكاؿ لتصل يف األخًن إىل شكل هنائي يويف بالغرض ادلطلوب، كما ىو يف رلاؿ الرسم مثال، فالشكل النهائي 
 للرسم يبٌٌن القيمة الفنية لو.

فيمكن حتديد مفهـو القيمة على أهٌنا رلموعة ادلعتقدات اليت ػلملها الفرد ضلو األشياء كادلعاين، "كقيمة 
يء تعين: أعليتو كفائدتو اليت ؽلكن حتقيقها يف آّاؿ الذم يكوف فيو، كىي صفة األشياء من حيث أهٌنا جديرة الش

بشيء قليل أك كثًن من التقدير، مثل: قيمة احلياة، قيمة العقل، قيمة الثقافة، قيمة اإلبداع، ككٌلها ًقيَّم أخالقية 
، كؼلتلف كزف القيمة األدبية من فرد إىل آخر بقدر (3) كاجلماؿ"تواكب قيَّما أخرل ىي: القيم اجلمالية؛ احلسن 

 احتكاـ ىذا الفرد ذلذه القيمة.

 
                                                           

ـى(، ص1)  .3399( صبحي زتوم: ادلنجد يف اللغة العربية، ادلرجع السابق، مادة )قػىوى
ـى(.، ادلرجع 5( ابن منظور: لساف العرب،ج2)  السابق، مادة )قػىوى
 .06ـ، ص5003، 3( جاف بوؿ رزفبًن: فلسفة القٌيم، تر: عادؿ العوا، دار عويدات للنشر كالطباعة، بًنكت، لبناف، ط3)
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 تعريف القيمة البالغية.-2

تأدية ادلعىن كاضحا جلياِّ بعبارة صحيحة، حبيث ؼلتار البليغ أحسن  :اأهنٌ  للبالغةمن التعريفات السابقة 
لغة الضاد، كيوظفها يف سلتلف مؤلفاتو لتفي بالغرض ادلطلوب الذم ىو حسن تأدية ادلعىن  األلفاظ اليت تزخر ّٔا

يف قالب لغوم فينّْ رتيل، كمن خالؿ تعريف القيمة على أهٌنا األعلية كالفائدة اليت يقٌدر ّٔا شيء معٌٌن، كعلى أهٌنا 
بأهٌنا الفائدة كاألعلية  ؼ القيمة البالغيةعرٌ ترلموعة من األحكاـ اليت يصدرىا الفرد عند تقييمو ألعلية شيء ما، 

اليت تطغيها البالغة على اجلملة العربية، من رتالية يف اللغة، كسالسة يف األلفاظ كالكلمات، ككضوح يف ادلعىن 
 كالداللة.

ىي: علم ادلعاين، "كىو قواعد ييعرؼ ّٔا   –كما سبقت اإلشارة   –كتنقسم علـو البالغة إىل ثالثة فركع 
 عن اخلطأ يف تأدية ادلعىن ادلرادية مطابقة الكالـ دلقتضى احلاؿ، ليكوف كفق الغرض الذم سيق لو، فبو ػلرتز كيف

أم ، (1)فنعرؼ السبب الذم يدعو إىل التقدًن كالتأخًن، كاحلذؼ كالذٌكر، كاإلغلاز كاإلطناب، كالفصل كالوصل"
 يقسم الكالـ إىل خَب كإنشاء. أٌف ىذا العلم يبحث يف ثنائية اللفظ كادلعىن، كذلذا فهو

 دتثيلي ،العلم الثاين من علـو البالغة: علم البياف الذم يعاجل الصور البالغية، مثل: التشبيو بأنواعو )بليغ 
 (، آّاز بأنواعو: اللغوم مثل )االستعارة ادلكنية كالتصرػلية(، آّاز العقلي مثل )الكناية(.كضمين

كعلم البديع الذم يعٌرؼ يف اصطالح علماء البالغة على أنٌو: "علم يعرؼ بو كجوه حتسٌن الكالـ بعد  
 يػػػػػةم إىل: زلسنات بديعية معنو ػػػػػػ، كىو يقسٌ (2)رعاية ادلطابقة دلقتضى احلاؿ، ككضوح الداللة على ادلعىن ادلراد"

 فظية كاجلناس، السجع، التضمٌن، كاالقتباس.          مثل: الطباؽ، التورية، ادلبالغة ، كزلٌسنات بديعية ل

فالقيمة البالغية تتمثل يف فائدة كأعلية ىذه العلـو البالغية )علم ادلعاين، البياف، البديع( يف حتقيق رتالية         
، من حتسٌن  ادلعىن، كبث بٌن تراكيب اجلملة العربية، كغالبا ما تتمثل ىذه اجلمالية يف أغراض تؤٌديها ىذه العلـو

الركح فيما ال ركح لو، كتزيٌن اللفظ، كجعل ادلعىن أكثر تأثًنا يف ادلتلقي، مثل: التشبيو الذم يعٌرؼ بأنو "إحلاؽ أمر 
كيعد ىذا األخًن كجها من كجوه  ،(3)بأمر آخر يف صفة أك أكثر بأداة من أدكات التشبيو ملفوظة أك ملحوظة "

                                                           

 .35ـ، ص5006، 3( أمٌن أبوليل: علـو البالغة) ادلعاين، البياف، البديع(، دار الَبكة للنشر كالتوزيع، عماف، األردف، ط1)
 .533فسو، صادلرجع ن (2)
 .37ـ، ص5003، 4( عبده عبد العزيز قلقيلة: البالغة االصطالحية، دار الفكر العريب، القاىرة، مصر، ط3)
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ح ادلعاين كيؤكدىا كيقٌرّٔا من األذىاف، كتستطيع أف تدرؾ قيمتو األدبية، كأسراره البياف كفن من فنوف البالغة يوضٌ 
البالغية عندما يكوف أمامك عبارتاف تتحدثاف عن معىن كاحد، إحداعلا مل تقم على التشبيو بينما اعتمدت الثانية 

 منها، كأشد مبالغة يف ادلعىن ادلراد. اعليو، فإٌنك من غًن شك جتد الثانية  أكجز من األكىل كأكثر بيانا كإيضاح

 .في النحو والبالغة التقديم والتأخير ماهية: خامسا

عيرّْؼ التقدًن كالتأخًن يف الدرس النحوم كالدرس البالغي بتعاريف سلتلفة، فكل درس عرٌفو مبا يناسب        
 القضايا ادلعاجلة ضمنو.

 ف نظر إليو كل من النحاة كالبالغيٌن؟إذا، ما ىو تعريف التقدًن كالتأخًن؟ ككي       

 تعريف التقديم والتأخير لغة.-1

 تعريف التقديم لغة:-أ

ـى(:    عٌرؼ ادلعجميوف "التقدًن" بعٌدة تعريفات، فقد جاء يف ادلعجم الوسيط تعريف مادة )قىدى

ـى قيٍدمنا: شىجيعى، فهو قىديكـه         ـى، كتػىقىدَّ ـى( فالف قيديمنا: تػىقىدَّ ـى( القـو قيديمنا، كقيديكمنا: سبقهم  ")قىدى ـه، ك)قىدى ا كًمٍقدى
امو ـى( على العمل: أسرع يف إصلازه بدكف توقف، كتقدَّـ فالف: جعلو قدَّ ، كالقادمػػػة من فصار قيدَّامهم،ك)تػىقىدَّ

ـى(: ظرؼ مكاف مبعىن أماـ" اجليش: ا  .(1)طائفة منو تتقدَّمو، ك)قيدَّ

ـى( يف كتاب   "العٌن" للخليل بن أزتد الفراىيدم:كجاءت مادة )قىدى

ـي( ضٌد األيخير مبنزلة قػيبيل كديبير، ك)ميٍقًدـ( العٌن: ما يلي ا ـي: السابقة يف األمر، ك)القيدي ـى(: القيٍدمىةي كالقىدى  ألنف")قىدى
ـي العٌن ـي كميٍؤًخر" بالتخفيف إاٌل ميٍقًد (: ما يلي الٌصدغ، كمل يأت يف كالمهم "ميٍقًد كميٍؤًخرىا، كسائر  ك)ادلٍؤخىري

ـى(: تقدَّمىوي، كتقدَّ (2)األشياء بالتشديد"  ـ عليو، كما جاء يف أساس البالغة للزسلشرم تعريف التقدًن لغةن: ")قىدى
ـه يف ىذا األمر: سابقة  ـى (:اإلقداـ يف احلرب،كلفالف قىدى ٍمتيوي، فقدَّـ كأىٍقدىـ مبعىن: تقدَّـ ، )قىدى كاستقدـ كقدَّمتو كأىٍقدى

                                                           

ـى(، ص1)  .750 -739( رلٌمع اللغة العربية: ادلعجم الوسيط، ادلرجع السابق، مادة )قىدى
ـى(، ص( اخلليل بن أزتد الفراىيدم: كتاب العٌن معجم لغوم تراثي، ادلرجع 2)  .659السابق، مادة )قىدى
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ـه"كت  .(1)قدُّ

 فتعريف التقدًن لغة ىو: السبق، كالقىٍبلي كاألماـ، كما جاء يف سلتلف ادلعاجم اللغوية. 

 تعريف التأخير لغة:-ب

 يعٌرؼ "التأخًن" لغة يف سلتلف ادلعاجم اللغوية بعٌدة تعريفات، أعلها ما جاء يف القاموس احمليط:

 ػػػن الرَّحلؤخّْرهتا، ك)ادلؤخَّر( مػ: ضٌد القيديـ، كتأخَّر كأخَّر تأخًننا: استأخر، كآخرة العٌن: م")األيخير( بضمتٌن
: من كاف يف آخرىم"  .(2)خالؼ قادمتو، ك)ادلًٍئخىار(: طللة يتأخَّر زتلها إىل آخر الشتاء، كأيٍخرل القىٍوـً

         :)  كجاء يف ادلعجم الوسيط تعريف مادة )أىخىرى

 ")أىخَّر( الشيء: جعلو بعد موضعو، كأخَّر ادليعاد: أجَّلو، كيقاؿ: جاءكا عن آخرىم، كاآلخر من أمساء اهلل تعاىل     
الباقي بعد فناء خلقو، كىي ضٌد القيديـ، يقاؿ: رجع أيخيرىا، كما يقاؿ: ذىب قيديمىا، كشقَّ ثوبو من أيخيرو: من دبر   أم

     ﴿كما جاء يف سورة يوسف: 

       

  ﴾ :الػميؤىخَّر(: هناية الشيء  ،(58)يوسف("
ين أك الصداؽ: ما أيجّْلى منو"ػػػػػػػف، يقػػػػػمن اخلل  .(3)اؿ مؤخَّر السفينة، كمؤخَّر البناء، كادلؤخَّر من الدّْ

اللغوية تتفق على أٌف "التقدًن" لغة ىو نقيض "التأخًن"، مبعىن أٌف "التقدًن" لغة ىو فمختلف ادلعاجم 
جعل الشيء أماـ شيء آخر، كالتأخًن العكس دتاما، أم جعل الشيء كراء شيء آخر أك بعده، أم مبنزلة: قيبل 

كىكذا انتقل ىذا ادلفهـو إىل كديبر، أك أماـ كخلف، كالتقدًن كالتأخًن من الكلمات ادلتضاٌدة يف اللغة العربية، 
 االصطالح.

 التقديم والتأخير في الدراسات النحوية.تعريف  -2

كرتل، كمن غًن  كتراكيب يتأٌلف من كلمات –يوميا  –من دكف أدىن شك أٌف الكالـ الذم ييتكلم بو 

                                                           

ـى(، ص1)  .647( الزسلشرم: أساس البالغة، ادلرجع السابق، مادة )قىدى
(، ص2)  .367( الفًنكز آبادم: القاموس احمليط، ادلرجع السابق، مادة )أىخىرى
(، ص3)  .9-8( رلٌمع اللغة العربية: ادلعجم الوسيط، ادلرجع السابق، مادة )أىخىرى
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ادلعقوؿ أف ينطق بأجزاء أم كالـ دفعة كاحدة، دكف تقدًن عناصر اجلملة على عناصر أخرل، كتأخًن بعضها على 
بعضها اآلخر، كال شك أٌف النحاة قد عاجلوا قضية التقدًن كالتأخًن يف سلتلف مؤلفاهتم، مثل سيبويو الذم ناقش 

ا قواعد أساسية للموضوع، فقد كضعوا قواعد لتقدًن الفاعل على ىذه ادلسألة يف سلتلف أجزاء الكتاب، كاضع
 الفعل، كادلفعوؿ بو على الفاعل، كاخلَب على ادلبتدأ، كقواعد لتقدًن متعلقات الفعل عليو.

، كغالبا ما (1)عرَّؼ النُّحاة التقدًن كالتأخًن بأنو: "نقل لفظ عن رتبتو األصلية يف نظاـ اجلملة العربية"
نقل بٌن العناصر األساسية للجملة، "فادلفعوؿ مثال رتبتو التأخُّر عن الفعل، كاخلَب رتبتو التأخُّر عن يكوف ىذا ال

 .(2)ادلبتدأ، فإذا جاء الكالـ عكس ذلك، قيل: إٌف فيو تقدًن كتأخًن"

قد فالتقدًن كالتأخًن عند النُّحاة يرتكز بٌن عناصر اجلملة، كىو عندىم: تقدًن جائز، كاجب كشلنوع، ك  
رأكا أف تقدًن عنصر على عنصر آخر يف اجلملة العربية أك تأخًنه إظلا تٌدعيو قاعدة ضلوية كفائدة لغوية، "من أجل 
ذلك كاف البٌد عند النطق بالكالـ من تقدًن بعضو كتأخًن بعضو اآلخر، كليس شيء من أجزاء الكالـ يف حدّْ 

حيث ىي ألفاظ تشرتؾ يف درجة االعتبار، ىذا بعد مراعاة ما  ذاتو أكىل بالتقدُّـ من اآلخر، ألف رتيع األلفاظ من
 . (3)جتب لو الصدارة كألفاظ الشرط كاالستفهاـ"

كقد كازف علماء الٌنحو بٌن قواعد التقدًن كالتأخًن كبٌن ادلعىن ادلراد، فاىتموا بالٌلفظ الذم يويف بذلك 
مة ترتتب يف النطق بسبب ترتب معانيها يف النفس، كأهٌنا ادلعىن، كرأكا أٌف "اللفظ تابع للمعىن يف النظم، كأف الكل

لو خلت من معانيها حّت تتجرد أصواتنا كأصداءن، دلا كاف ذلا كقع يف النفس، لذا غلب مراعاة الرتتيب كالنظم، كأف 
 ، ألف اعتباطية التقدًن كالتأخًن خٌتل مبعىن النص، بل تفقده تواصليتو.(4)غلعل ذلا أمكنة كمنازؿ"

مؤلفاهتػػػم، مثل: سيبويػػػػو، ابن تأمل لدركس النحاة الذين عاجلوا قضية التقدًن كالتأخًن يف سلتلف كادل
ابن عقيل، يرل أهٌنم أكلوا ىذا العنصر أعلية بالغة كربطوا بٌن قواعده ادلسطرة، كبٌن معاين ألفاظ  ،ادلَبٌد جيٌن،

 اجلملة.

سلتلف اجلوانب، كفرَّعوه إىل عناصر، كقٌسموه إىل جزئيات إذنا، فقد عاجل النحاة التقدًن كالتأخًن من 
                                                           

 .503ـ، ص5004، 3كرًن: الدرس النحوم يف القرف العشرين، مكتبة اآلداب، القاىرة، ط  ( عبد اهلل جاد1)
 .93ـ، ص5003( زلمد زتاسة عبد اللطيف: بناء اجلملة العربية، دار غريب للطباعة كالنشر كالتوزيع، دط، 2)
 .336( عبد العزيز عتيق: علم ادلعاين، ادلرجع السابق، ص3)
 .500رجع نفسو، ص( عبد اهلل جاد كرًن: ادل4)
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حسب الدراسة، فجعلوا لو قواعد يف اجلملة الفعلية ختتلف عن قواعد التقدًن كالتأخًن يف اجلملة االمسية كمتعلقات 
ة كقد كاف الفعل، كعرٌفوه بأنٌو ظاىرة لغوية تيعىن بنقل لفظ عن رتبتو األصلية إما بتقدؽلو عن بقية عناصر اجلمل

 بتأخًنه عن ىذه العناصر كقد كاف متقدما عليها. متأخرا عنها، أك

 في الدراسات البالغية.التقديم والتأخير تعريف  -3

عاجل علماء البالغة قضية التقدًن كالتأخًن يف درسهم البالغي، كقٌسموه إىل مباحث عٌدة تتجلى من 
إحداث بالغة اجلملة، كقد أكردكه يف "علم ادلعاين" كعرٌفوه بأنو: خالذلا األغراض البالغية ذلذا العنصر، كدكره يف 

"ترتيب األلفاظ مبا يناسب ادلعىن ادلراد يف اجلملة، كقد يكوف ىذا التقدًن كالتأخًن غًن مناسب ضلويا، كلكنو 
 . (1)ضركرم من الوجهة البالغية"

ٌن، علا: ادلسند كادلسند إليو، كجعلوعلا كرٌكز البالغيوف يف معاجلتهم للتقدًن كالتأخًن على ركنٌن أساسي
ركنا التقدًن كالتأخًن األساسيٌن من الوجهة البالغية، فجعلوا "تقدًن ادلسند إليو على ادلسند ألسباب منها: تعجيل 
ادلسىرَّة أك ادلساءة، ضلو: القصاص حكم بو القاضي، أك للتعظيم، ضلو: عظيم أنت...إخل، كتأخًن ادلسند إليو على 

، أك أف يكوف لو الصدارة، ضلو: أين ادلس ند إذا اقتضى ادلقاـ ذلك لباعث معٌٌن، كأف يكوف عامال، ضلو: قاـ عليُّ
   ﴿ ، ضلو قولو تعاىل:(2) الكتاب؟ أك للتشويق ادلتأخر"

  

  

   

 ﴾ :(.390)آؿ عمراف 

 التقدًن للغرض ذاتو"كقد اعتاد العرب تقدًن ما حقَّو التأخًن لفضل داللة كدتاـ معىن، كتأخًن ما حقو 
، كعلى ىذا فإٌف (3)كذلك جبعل الٌلفظ يف رتبة قبل رتبتو األصلية أك بعدىا لغارض اختصاص أك أعلية أك ضركرة"

يعٌد اعتباطا يف نظم الكالـ كتأليفو "كإظٌلا يكوف عمال مقصودا يقتضيو غرض تقدؽلنا جلزء من الكالـ أك تأخًنه ال 
بالغي أك داع من دكاعيها )...( فما يدعو بالغيا إىل تقدًن جزء من الكالـ ىو ذاتو ما يدعو بالغيا إىل تأخًن 

كادلسند بدكاع خاصة اجلزء اآلخر، كإذا كاف األمر كذلك فإنو ال يكوف ىناؾ مَبر الختصاص كل من ادلسند إليو 

                                                           

 .353ي: معجم علـو العربية، ادلرجع السابق، ص( زلمد ألتوصل1)
 ( ادلرجع نفسو، ص ف.2)
 .354ـ، ص3977دط،  ،( عبد الكرًن البغدادم: اإلكسًن يف علم التفسًن، تح: عبد القادر حسٌن، ادلطبعة النموذجية3)
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 .(1)عند تقدًن أحدعلا أك تأخًنه عن اآلخر"

قد كرد التقدًن كالتأخًن بٌن أركاف اجلملة يف العديد من اآليات القرآنية، كذلك داللة اإلعجاز البالغي 
للغوية ىذه العظيم ادلتواجد بٌن طٌياتو، فقد كردت العديد من اآليات الكرؽلات يف القرآف الكرًن حتمل يف تراكيبها ا

  ﴿الظاىرة، كىذا ما ييكسبها ذركة البالغة، مثل قولو تعاىل: 

   

  ﴾  آؿ(
    ﴿(، كقولو تعاىل:43عمراف:

 ﴾  :(، ككذلك قولو تعاىل: "05)التغابن﴿  

    

   ﴾ :(، كما قاؿ 49)الشورل
     ﴿تعاىل:

  

﴾ :(.33)األنبياء 

تقدَّمت يف اآلية فادلتأمل ذلذه اآليات يرل أف ظاىرة التقدًن كالتأخًن قد كردت يف كل آية منها، فقد 
كتقدَّـ  كافر يف اآلية الثانية كىو األصلاألكىل صفة القنوت كالسجود على الركوع كىو قبلهما، كتأخَّر ادلؤمن عن ال

 النهار كالنهار ىو أكىل من الليليف اآلية الثالثة اإلناث على الذكور كىم أكىل، كيف اآلية الرابعة تقدَّـ الليل على 
 تتجلى بٌن طيات سلتلف ىذه اآليات.كذلك حلكمة كبالغة 

إذنا، فالتقدًن كالتأخًن يف البالغة إظٌلا يوٌظف يف اجلملة من أجل إكسأّا ادلعىن الٌتاـ للبالغة: من حسن 
ترتيب األلفاظ يف اجلملة مع حسن اختيارىا، كتأدية ىذه األلفاظ للمعاين ادلطلوبة، كبذلك حتقيق العديد من 

 األغراض البالغية. 

 

                                                           

 .   336( عبد العزيز عتيق: علم ادلعاين، ادلرجع السابق، ص1)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التأخيربين الدرس النحوي والدرس البالغيو لفصل األول: التقديم ا

 .المبحث األول: التقديم والتأخير في الدرس النحوي

 .املطلب األول: التقدمي والتأخري يف اجلملة االمسية

 .املطلب الثاين: التقدمي والتأخري يف اجلملة اليت أصلها مبتدأ وخرب

 .الثالث: التقدمي والتأخري يف اجلملة الفعلية املطلب

 .تقدمي والتأخري يف متعلقات الفعلاملطلب الرابع: ال

 .رس البالغيالمبحث الثاني: التقديم والتأخير في الد  

 املطلب األول: األسباب البالغية للتقدمي والتأخري. 

 املطلب الثاين : األغراض البالغية للتقدمي والتأخري.

 . لتقدمي والتأخري يف إيصال املعىنالثالث: أمهية ا املطلب

 . لتقدمي والتأخري يف بالغة اجلملةاملطلب الرابع:  دور ا

 



 الفصل األول:                   التقديم والتأخير بين الدرس النحوي والدرس البالغي
 

- 21 - 
 

اؼبستوى النحوي واؼبستوى  ومها: أالمستويٌن رئيسٌن يف الدرس العريب عوجل مبحث التقدمي والتأخًن على 
هنو دل مجععو يف باب ألذلك ؛وعاعبو يف ـبتلف أبوابو  قد أورد سيبويو ىذا اؼبوضوع يف كتابو"الكتاب"،ف البالغي،

األغراض البالغية للتقدمي والتأخًن وأمهية ىذا العنصر يف كذلك اغباؿ بالنسبة للجرجاين فقد بٌّن  واحد خاص بو،
 يف كتابو "دالئل اإلعجاز". بالغة اعبعلة العربية

 أخير في الدرس النحوي.تالمبحث األول: التقديم وال

وضوع التقدمي والتأخًن وكتبوا فيو مللاات عدة، وبينوا القواعد ال ي تتحكم يف تقدمي جء  دبالنحاة  اىتم
علة الاعلية،وما وقد ظهر التقدمي والتأخًن عندىم يف هنوعي اعبعلة: اعبعلة االظبية واعب .خرآـ على جء  من الكال

 يف اعبعلة ال ي أصلها مبتدأ وخرب: التقدمي والتأخًن يف النواسخ أو ما يعرؼ بالتقدمي والتأخًن يتعلق ُّعا، مثل
 والتقدمي والتأخًن يف متعلقات الاعل.

 قديم والتأخير في الجملة االسمية.المطلب األول: الت

 أهنا اعبعلة ال ي تبتدئ باسم، وىي مكوهنة من مبتدأ وخرب.ب ؼ اعبعلة االظبيةتعرّ 

 والخبر. أوال: تعريف المبتدأ

 تعريف المبتدأ:  -1  

لغوي  اسم مرفوع يأيت يف أوؿ اعبعلة، ؾبرد من العوامل اللاظية، وؿبكـو عليو بأمر، وقالوا: ىو مصطلحىو"      
ااطعاُت ، الععيقٌ  موضوع ؼبا ليس صبلة وال شبو صبلة، ويشتعل على اؼبارد واؼبثىن واعبعع، كبو: السكوفُ 

 . (1)"حاضراُت، اػبالداف موجوداف

، "واحملكـو عليو وـبرب عنو ويتاق علعا  النحو على أّف األصل يف اؼببتدأ أف يكوف معرفة ألهنو ؿبكـو عليو      
فيو، فينار عن ، وذلك ألف اإلخبار عن اَّهوؿ ال يايد لتحًن السامع امعلوما ليكوف اغبكم مايدمجب أف يكوف 

                                                           

 .136ـ، ص2000، 1ؿبعود مطرجي: يف النحو وتطبيقاتو، دار الّنهضة العربية للطباعة والّنشر، بًنوت، لبناف، ط( 1)
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ويف ، (1)أفادت النكرة جاز االبتدا  ُّا، وذلك إذا دلت على ععـو أو دلت على خصوص"اإلصغا  إليو، فإف 
  ابن مالك" كعا ورد يف شرح السيوطي لأللاية:ىذا يقوؿ "

 (2)عند زيد منرةٌ ك  ما دل تاد    ***  كرة  بالنوال مجوز االبتدا                               

 تعريف الخبر: -2

و: قائػػم عل عليو، فتتم معو الاائدة، كب"االسم اؼبرفوع الذي يسند إذل اؼببتدأ ويُ  :يعػػػػػػػػػػػرؼ اػبرب بأهنػػػػػػػػػػػػػػػو
االسم اؼبرفوع اؼبسند إذل اؼببتدأ )غًن الوصف( ليتعم فائدتو، واألصل ويعرؼ كذلك بأهنو: " ،(3)زيد قائم" يف قولنا:

و: الدين ، وكب اهلل موالهنا فيو أف يكوف هنكرة ألهنو وصف للعبتدأ، وقد يأيت اػبرب معرفة إذا كاف اؼببتدأ معرفا كبو:
  .(4)يوسف أخوؾ"اؼبعاملة، 

 رب، وموقعهعا يف اعبعلة العربية، وخصائصها النحوية:من اؼببتدأ واػب يقوؿ "ابن مالك" يف ألايتو موضحا كالّ     

 زيد عاذر من اعتذرإف قلت      ***خرب     وعاذرٌ  مبتدأ زيدٌ                           

  (5)ذاف   ارػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفاعل أغىن يف أس     ***   ػػػػػػػػاين  أوؿ مبتدأ والثو                            

 ، فءيد ىو اؼببتدأ، وعاذر ىو اػبرب.(زيد عاذر من اعتذر )البيت األوؿ يورد "ابن مالك" مثاؿ:  فاي

من  111ويكعل " ابن مالك" توضيحو ػبصائص اؼببتدأ واػبرب وحكعهعا اإلعرايب، فيقوؿ يف البيت       
 األلاية:

 ْفُع خرب باؼببتدأكذاؾ رَ      ***ورفعوا مبتدأ باالبتدا                              

 

                                                           

 .99ـ، ص2009، 4( أضبد اؽبامشي: القواعد األساسية للغة العربية، دار الكتب العلعية، بًنوت، لبناف، ط1)
 .16ـ، ص2009، 4الدين بن مالك: ألاية ابن مالك يف الّنحو والصرؼ، دار الكتب العلعية، بًنوت، لبناف، ط ( صباؿ2)
دط، ( ؿبسن ؿبّعد قطب معارل:العوامل الّنحوية للجرجاين بٌن الّنظرية والتطبيق، ملسسة حورس الدولية للّنشر والتوزيع، اإلسكندرية، مصر، 3)

 .137ـ، ص2009
 .-103104اؼبرجع هناسو، ص ي:( أضبد اؽبامش4)
 .15، صاؼبرجع هناسو( صباؿ الدين بن مالك: 5)
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  (1)كاهلل بر واأليادي شاىدة     ***واػبرب اعبء  اؼبتم الاائدة                          

 والخبر. ثانيا: أنواع المبتدأ

 ينقسم اؼببتدأ واػبرب من حيث تركيبها وهنوعو إذل عدة أقساـ.    

 أنواع المبتدأ: -1

 ف اؼببتدأ ثالثة أقساـ:أيتاق علعا  النحو 

، الظاىر يف لاظو وىو ال يتاج إذل الصريح ىو ذلك" االسم اؼبصرح بو واؼبقصود باؼببتدأ اسم صريح:-أ
 ، كبو: الطبيعة مبتسعة، والشاباف قوياف.(2)تأويل"

 االثين عشرة: أهناويندرج يف ىذا النوع من أهنواع اؼببتدأ الضعائر اؼبناصلة  اسم مبني  لفظا معرب محال: -ب
هننت، ويسعى اؼببتدأ يف ىذه اغبالة باؼببتدأ اؼبضعر، كبو: ىو أهنتم، أ، أهنتعا، ، أهنتِ كبن، ىو، ىي، ىم، ىن، أهنتَ 

 .اخل.  ..جري  ، ىن جريئات ، أهنت جري 

االستاهاـ، وأظبا  الشرط، كبو: ىذه هنسعة قوية، من يف  وتلحق بالضعائر اؼبناصلة أظبا  اإلشارة وأظبا       
 .ءرع إحساهنا يصد معروفاالبيت؟ من ي

، كبو قوؿ اهلل يف صبلتو اؼببتدأ اؼبلوؿ ىو اؼببتدأ غًن الصريح، وإمنا يلوؿ تأويال مصدر مؤول: -ج
     ﴿:تعاذل

   ﴾(:كم صيامُ (، وتقدير اآلية:)181البقرة
ال ؿبل لو : أف: حرؼ مصدري وهنصب مبين على السكوف (أف تصوموا)" وإعراب اآلية يكوف كاآليت:(. لكم خًنٌ 

ف وعالمة هنصبو حذؼ النوف ألهنو من األفعاؿ اػبعسة، والواو أ: فعل مضارع منصوب ب(تصوموامن اإلعراب )
: (خًنٌ )و ،يف ؿبل رفع مبتدأ ل رفع فاعل، واؼبصدر اؼبلوؿ من )أف والاعل(ضعًن متصل مبين على السكوف يف ؿب

 .(3)مرفوع بالضعة الظاىرة" خرب

                                                           

 .15اؼبرجع السابق، ص صباؿ الدين بن مالك: ألاية ابن مالك يف الّنحو والصرؼ،( 1)
شر والتوزيع، دط، دت، ( ابن ىشاـ األهنصاري: شرح شذور الّذىب يف معرفة كالـ العرب، تح: ؿبعد ؿبي الّدين بن عبد اغبعيد، دار الطالئع للنّ 2)
 .210ص
 .86ـ، ص1998، 2( عبده الراجحي: التطبيق النحوي، دار اؼبعرفة اعبامعية، اإلسكندرية، مصر، ط3)
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 للخرب أهنواع منها:أنواع الخبر: -2

كلعة ماردة ظاىرة يف الكالـ ومذكورة باللاظ، ليست جبعلة وال بشبو صبلة، وتكوف وىو " الخبر المفرد:-أ
 . (1)جامدة، أو مشتقة، واظبا معربا أو مبنيا أو مصدرا ملوال"

ىو خرب اؼببتدأ، واػبرب اعبامد ىو ما دل  (شجاعي شجاع؛ )كبو: عل اػبرب اؼبشتق ىو ما تضعن الوصف،و   
أي شجاع  تق فيتحعَّل ضعًنا، كبو: علي أسد؛يتضعن الوصف، كبو: ىذا حجر، " وقد يلوَّؿ اعبامد باؼبش

، واػبرب اؼببين، كبو: ىذا اقباز : خرب مرفوع وعالمة رفعو الضعة(شجرةرة؛ )واػبرب اؼبعرب، كبو: ىذه شج، (2)ىو"
 ف تءىر اغبقوؿ.رب اؼبلوَّؿ، كبو: عرس الطبيعة أواػب ،على السكوف يف ؿبل رفع خرب مقدـ : اسم إشارة مبين(ىذا)

 الخبر الجملة: -ب

واعبعلة الاعلية كبو: النور القوي  ،لظلم مرتعو وخيمواعبعلة هنوعاف: اظبية وفعلية، فاعبعلة االظبية كبو:" ا
، ويف ىذه اغبالة (3)يطابقو يف كل أحوالو"و  على ضعًن يربطها باؼببتدأ،، والبدَّ من اشتعاؿ اعبعلة يلدي البصر

: التلعيذ كبو ا بارزا، كبو اؼبثاؿ السابق ذكره) الظلم مرتعو ـبيم(، أو مسترت يعود على اؼببتدأ،يكوف الرَّابط ضعًن 
من الاضة  الدرىمُ ي أ بقرش؛ و ضعًنا ؿبذوفا بشرط أف يكوف معلوما، كبو:الاضة، الدرىمُ أ، يراجع الدروس

كبو قولو  ،أو إعادة اؼببتدأ بلاظوالتحرير ذلك أمل اللبناهنيٌن، أو ضعًنا يشًن إذل اؼببتدأ األوَّؿ، كبو:  بقرش،
اغباقة: )﴾   ﴿:تعاذل
1،2.)  

اؼببتدأ الثاين مرفوع بالضعة اغباقة: خرب  ما: اسم استاهاـ مبين على السكوف يف ؿبل رفع مبتدأ ثاف، ")ما اغباقة(
 .(4)الظاىرة، واعبعلة من اؼببتدأ الثاين وخربه يف ؿبل رفع خرب اؼببتدأ األوَّؿ"

 حعدوغًنه، فع عدؿب م  عُ ، فالتلعيذ يػَ هنعم التلعيذُ  ؿبعدُ عم منو كبو: أأو يربط اعبعلة )اظبية أو فعلية(باؼببتدأ لاظ 
 الدالة على اعبنس.داخل يف ععـو التلعيذ، مستااد من "اؿ" 

                                                           

 .156( ؿبعود مطرجي: يف النحو وتطبيقاتو، اؼبرجع السابق، ص1)
 .105( أضبد اؽبامشي: القواعد األساسية للغة العربية، اؼبرجع السابق، ص2)
 .59ـ، ص2009، دار اؼبعرفة اعبامعية، اإلسكندرية، مصر، دط، 1( زين كامل اػبويسكي: تطبيقات وتدريبات يف النحو والصرؼ، ج3)
 .160، صهناسواؼبرجع ( ؿبعود مطرجي: 4)
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، فيخرب بظروؼ أو زماف( كافػػػػػػػم)واػبرب شبو صبلة هنوعاف، جار وؾبرور، أو ظرؼ  لة:ـــــــالخبر شبو جم -ج
وأظبا  األعياف، فاألوَّؿ كبو: اػبًن أمامك، والثاين كبو: اعبنة ربت أقداـ األمهات  كاف عن" أظبا  اؼبعاينػػػػػاؼب

إذا حصلت الاائدة باإلخبار ُّا عن أظبا  أظبا  اؼبعاين، كبو:السار غدا.و إال عن ال خيرب ُّا وظروؼ الءماف 
 .(1)الليلة اؽبالؿ"ذلك،  كبو:  األعياف فيجوز

 ين السالمة".أما اػبرب شبو اعبعلة )جار وؾبرور(،كبو:" يف التأ 

تعلقة ُّذه األهنواع، فيقوؿ مارد، صبلة، شبو صبلة( واألحكاـ اؼبن مالك" يف األلاية أهنواع اػبرب )يبٌن " اب
 :121إذل البيت  111البيت من 

 و.ػقت لحاوية معىن الذي سي  *** ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  وماردا يأيت ويأيت صبل                       

 ُّا كنطقي اهلل حسيب وكاى.   *** ػػػػػػػػػػػػػػى تكن إياه معىن اكتا وإف                      

 يشتق فهو ذو ضعًن مستكن.   ***  ف  إارغ و ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواؼبارد اعبامد ف                      

 ال.ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػما ليس معناه ؿبصّ     ***   ال  ػػػػػػػػػػػػػػػوأبرزتو مطلقا حيث ت                      

 ر.ػػػػػػػهناوين معىن كائن أو استق   ***أو حبرؼ جّر   خربوا بظرؼ أو                       

 .(2)راػػػػػػػػػػػػػياد فاخب فإعن جثة و    ***را    ػػػػػػػػػػػوال يكوف اسم زماف خب                     

 ر.الخبثالثا: الرتبة في المبتدأ و 

ـبرب بو وىو  ـبرب عنو وىو اؼبسند إليو، ويتأخر اػبرب ألهنّو إف األصل يف اؼببتدأ واػبرب أف يتقدـ اؼببتدأ ألهنو      
بين عليو فاؼببتدأ فاؼببتدأ كل اسم ابتدئ ليبىن عليو الكالـ، فاالبتدا  ال يكوف إال دباؼبسند، ويف ىذا يقوؿ سيبويو: "

 تقدميو يف حاالت أخرى. أو جوازا يف حاالت، ومينعوقد يتقدـ اػبرب على اؼببتدأ وجوبا  ،(3)ما بعده" األوؿ واؼببين

 يقوؿ " ابن مالك" يف ىذا الشأف:

                                                           

 .359( ينظر: مصطاى الغالييين: جامع الدروس العربية، اؼبرجع السابق، ص1)
 .16-15لك يف الّنحو والصرؼ، اؼبرجع السابق، ص( صباؿ الّدين بن مالك: ألاية ابن ما2)
 .24-23، ص1967، 2( سيبويو: الكتاب، منشورات ملسسة األعلى للعطبوعات، بًنوت، لبناف، ط3)
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  (1)ضرر زوا التقدمي إذ ال وجوّ   ***واألصل يف األخبار أف تلخرا                       

 تقديم المبتدأ وجوبا: -1

 يتقدـ اؼببتدأ على اػبرب وجوبا، ويتأخر اػبرب عن اؼببتدأ وجوبا يف ستة عشر موضعا:

فيتقدـ اؼببتدأ خشية التباس  أحدمها،تبٌّن قرينة ف يكوف كل من اؼببتدأ واػبرب هنكرة أو معرفة، وليس ىناؾ أ -أ
مبتدأ معرفة  ععر: اؼبسند باؼبسند إليو، واػبلط بينهعا، كبو:" ععر اػبلياة الثاين، فاؼببتدأ واػبرب ىنا معرفتاف،

إذ ال  لظن اؼبخاطب أف اػبلياة مبتدأ وععر خرب، ين ععر،اػبلياة الثا فلو قدمت وقلت: خرب معرفة، واػبلياة:
مرتكءا على ععر  ى اغبديث فبدال من أف يكوفويف ىذه اغبالة يتغًن ؾبر  ،(2)دليل لديو أف اػبرب مقدـ على اؼببتدأ"

 وىو اؼبراد،يصبح ؿبور اغبديث مرتكءا على اػبلياة وىو غًن اؼبراد.

 وىذه األظبا  ىي:  ؽبا حق الصدارة، أف يكوف اؼببتدأ من األظبا  ال ي -ب

 واعبعلة اػبربية مبنية على السكوف يف ؿبل رفع مبتدأ كم: (،من عبد صبور فرّج اهلل كربتو كبو )كم كم اػبربية:* 
  ( يف ؿبل رفع خرب. فرّج اهلل كربتو)

 كبو:كم ععرؾ؟ كم االستاهامية،* 

 من أهنت؟وكبو: الشرط وأظبا  االستاهاـ، كبو:من يتوّكل على الّلو يالح، أظبا * 

 ىّن قبيبات. الضعائر اؼبناصلة، كبو:ىو شجاع، أهنت ذكي،* 

 األظبا  اؼبوصولة، كبو:الذي ذىب ليعتعر رجع البارحة.* 

 !ما أروع الطبيعة ما التعجبية، كبو:* 

                                                           

 .16، صصباؿ الّدين بن مالك: ألاية ابن مالك يف الّنحو والصرؼ، اؼبرجع السابق( 1)
 .179ـ، ص1997، 3، بًنوت، لبناف، ط( ؿبعود حسين مغالسة: النحو الشايف، ملسسة الرسالة2)
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 ضعًن مسترت تقديره ىو كبو: "اؼبطر اهنعر،فااعل )اهنعر( اؼببتدأ،ف يكوف يف اػبرب ضعًنا مسترتا يعود على أ -ج
اهنعر اؼبطر  وقلت: فع خرب اؼببتدأ، فإذا قدمت وأخرتيعود على اؼبطر،واعبعلة الاعلية من الاعل والااعل يف ؿبل ر 

 وتصبح اعبعلة فعلية وليست اظبية. ،(1)ف اؼبطر فاعل وليس مبتدأ ملخر"أفسيظن اؼبخاطب 

خرب  ورسوؿ: مبتدأ مرفوع بالضعة، ؿبعد: ؿبعد إال رسوؿ، "ما مثاؿ: ،ا(إمنّ أو ) (إاّل )ػكاف اػبرب ؿبصورا بإذا   -د
  (2)هلل: شبو صبلة متعلق دبحذوؼ خرب يف ؿبل رفع"العءة ىي: مبتدأ مرفوع، و  ا العءة هلل،: إمنّ وكذلك قوؽبم مرفوع.

  هنععة.وكذلك قوؽبم: ما البصر إاّل 

اؼبعىن مدة فقد ف، و ايكوف اؼببتدأ مذ أو منذ باعتبارمها معرفتٌن يف اؼبعىن، كبو: ما رأيتو ُمذ أو منذ يوم " أف -ىػ
 .(3)الرؤية يوماف"

 فلو جائءة، وكل تلعيذ مجتهد فهو على ىدى.بأظبا  الشرط، كبو: الذي مجتهد  هاأف يكوف اػبرب مشبّ  -و

 أف يقرتف اػبرب بالاا  ،فإف تقدـ اػبرب وجب حذؼ الاا ، كبو:ال ي قدمت النصيحة رل فوفَية.  -ز

 كبو:ععر ىو اؼبلدب. ،يتقدـ اؼببتدأ على اػبرب وجوبا إذا تقدـ اػبرب ضعًن فصل -ح

 تدأ.مبين على الاتح يف ؿبل رفع مبإذا تقدـ ضعًن شأف على خربه، كبو: ىو اهلل أحد،"ىو: ضعًن مناصل  -ط

اهلل: لاظ اعباللة مبتدأ مرفوع بالضَعة الظاىرة، وأحد: خرب اؼببتدأ الثاين مرفوع بالضَعة، واعبعلة االظبية من اؼببتدأ  
 .(4)واػبرب يف ؿبل رفع خرب اؼببتدأ"

اتصلت باؼببتدأ الـ االبتدا ، و األصل فيها أف تتصدر اعبعلة، فإذا دخلت على اؼببتدأ الـ االبتدا  وجب  إذا -ي
    ﴿ تقَدمو، مثاؿ قولو تعاذل:

   ﴾ البقرة(: 
221.) 

                                                           

 .179ص اؼبرجع السابق، ( ؿبعود حسين مغالسة: النحو الشايف،1)
 .193ـ، ص2000، 1، ط1( هنادية رمضاف ؿبعد النجار: الواضح يف النحو وتطبيقاتو، ج2)
 .372-371ـ، ص2002، 1العصرية، بًنوت، لبناف، ط ( ؿبعد أسعد النادري: كبو اللغة العربية، اؼبكتبة3)
 .152( ؿبعود مطرجي: يف النحو وتطبيقاتو، اؼبرجع السابق، ص4)
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 :مثل أف يضاؼ اؼببتدأ إذل اسم لو صدر الكالـ، -ؾ

 صديق من أهنت؟ كبو: االستاهاـ،* 

 كتاب أي علم تقرؤه يثقاك. كبو: أي الشرطية،* 

 معلومة كم كتاب صبعت. كبو: كم اػبربية،* 

 ما أهنت بعادل، ما معاذ بكاذب.        كبو: )البا (، إذا اقرتف اػبرب حبرؼ اعبر الءائد -ؿ

 مهذبة. ذكية، ىند صبيلة، إذا تعّدد خرب اؼببتدأ، كبو: -ـ

 وتنقسم ىذه األخًنة إذل صيغتٌن: أف يكوف اػبرب صبلة طلبية، -ف

 صيغة النهي، كبو:األسرار ال تبح ُّا.* 

 صيغة األمر،كبو: درُسك راجعو.* 

 ا" مباشرة.ا زيٌد فصادُؽ،ألّف الاا  اؼبقرتهنة باػبرب ال تلي "أمّ ا علي  فأستاُذ،أمّ ا"،كبو:أمّ أف يكوف اؼببتدأ بعد "أمّ  -س

 سالـٌ على أمة ؿبّعد. كبو: اؼببتدأ للدعا ، أف يكوف -ع

 اغباالت ال ي مجب فيها تقدمي اؼببتدأ وتأخًن اػبرب يف أبيات من ألايتو، إذ يقوؿ: وقد ػّبص ابن مالك

 افػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُعرفا وهنُكرا عادمي بي ***   فامنعو حٌن يستوي اعبء اف        
 راػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأو ُقِصد استععالو منحص ***   عل كاف اػبربكذا إذا ما الا        
 .(1)أو الـز الّصدر كعن رل منِجدا ***   بتداإأو كاف مسندا لذي الـ       

 تقديم الخبر وجوبا: -2

 األصل يف اػبرب أف يلخر عن اؼببتدأ، وقد يتقدـ عليو وجوبا يف عدة مواضع أمهها: 

                                                           

 .16( صباؿ الدين بن مالك: ألاية ابن مالك يف الّنحو والصرؼ، اؼبرجع السابق، ص1)  
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يكوف اػبرب من األظبا  ال ي ؽبا حق الصدارة، كاسم االستاهاـ أو اؼبضاؼ إذل اسم االستاهاـ، كبو: "كيف  أ/ أف
حالك؟ كيف: اسم استاهاـ مبين يف ؿبل رفع خرب مقدـ وجوبا، حالك: مبتدأ ملخر وجوبا مرفوع وىو مضاؼ 

خرب مقدـ وجوبا، أهنت: ضعًن : ابن: . وابن من أهنت(1)والكاؼ ضعًن متصل مبين يف ؿبل جر مضاؼ إليو"
 مناصل مبين على الاتح يف ؿبل رفع مبتدأ ملخر وجوبا.

واؼبالحظ ىنا أف اإلعراب يكوف وفق اعبواب عن السلالٌن، والذي يكوف: حارل حسن لإلجابة عن السلاؿ  
 األوؿ، وأهنا ابن فالف لإلجابة عن السلاؿ الثاين.

، كبو:"ما عادؿ إاّل اهلل،عادؿ: خرب مقّدـ، واهلل: لاظ اعباللة مبتدأ مّنا(( و )إإالّ أف يكوف اؼببتدأ ؿبصورا بػ )ب/ 
،وكبو: إمّنا يف اؼبكتبة تلعيذ، يف اؼبكتبة: جار وؾبرور، شبو صبلة يف ؿبل رفع خرب (2) ملّخر واؼبراد )اهلل عادؿ("

 مقّدـ وجوبا، وتلعيٌذ: مبتدأ ملخر مرفوع بالضعة.

 ظيم: خرب مقدـ، وأهنت: مبتدأ ملخرتكلم أىم من اؼببتدأ، كبو: "عظيم أهنت، عأف يكوف اػبرب يف ذىن اؼب ج/ 
وكبو: يابسة شاتاه، يابسة: خرب مقّدـ، وشاتاه: مبتدأ ملخر، ومتدفق ىو، متدفق: خرب مقّدـ، وىو: مبتدأ 

 .(3)ملخر"

   ﴿:أف يكوف اػبرب شبو صبلة واؼببتدأ هنكرة غًن مايدة، كبو/ د

    
    

﴾:مرفوع، وشبو اعبعلة من اعبار واَّرور )على أبصارىم( يف ؿبل رفع خرب : مبتدأ ملخر (، غشاوةٌ 07)البقرة
 مقدـ وجوبا.

 .(4)عاد على بعض اػبرب ضعًن يف اؼببتدأ، كبو: للعامل جءا  ععلو، ويف اؼبدرسة تالميذىا" "إذاه/ 

للعامل: خرب مقّدـ وجوبا الشتعاؿ اؼببتدأ )جءا  ععلو( على ضعًن يعود عليو، يف اؼبدرسة: جار وؾبرور يف ؿبل 
 وىو مضاؼ، اؽبا : مضاؼ إليو. ميذىا: مبتدأ ملخر مرفوع بالضعةرفع خرب مقدـ وجوبا، تال

                                                           

 .182( ؿبعود حسين مغالسة: الّنحو الشايف، اؼبرجع السابق، ص1) 
 .192اف ؿبعد النجار: الواضح يف الّنحو وتطبيقاتو، اؼبرجع السابق، ص( هنادية رمض2) 
 .167( ؿبعود مطرجي: يف الّنحو وتطبيقاتو، اؼبرجع السابق، ص3) 
 .102( أضبد اؽبامشي: القواعد األساسية للغة العربية، اؼبرجع السابق، ص4) 
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عندي أّف خالدا قوٌي، ويف ليها واؼبسبوقة بشبو صبلة، كبو: اؼباتوحة اؽبعءة مع مععو  أف يقرتف اؼببتدأ بػ )أَفَّ("و/ 
 أّف الصالة واجبة، )عندي( و)يف عقيديت( تعرب: خرب مقدـ، و)أّف خالدا قوي( و)أّف الصالة واجبة( عقيديت

 .(1)تعرب: مبتدأ ملخر"

 ، إذ يقوؿ:135إذل 132وقد أشار "ابن مالك" إذل مواضع تقدمي اػبرب وجوبا يف ألايتو من البيت  

 ر.ػػملتـء فيو تقّدـ اػبب  ***وكبو عندي درىم ورل وطر                          

 ر.خيبػػػػػبيًنا فبا بو عنو مُ   ***كذا إذا عاد عليو مضعػػػػػػػػػػػػػػر                           

 كأين من علعتو هنصًنا.   ***كذا إذا يستوجب التصديرا                           

 .(2)كعا لنا إالّ أتباع أضبدا   ***وخرب احملصور قّدـ أبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا                          

 جواز تقديم الخبر على المبتدأ: -3

ىناؾ ما يوجب تقدمي اػبرب أو تأخًنه، جاز األمراف، وقد حّددوا دل يكن  يتاق علعا  النحو أهنو إذا 
 مواضع تقدمي اػبرب جوازا يف ثالث هنقاط أساسية، ىي:

 أف يكوف اػبرب شبو صبلة واؼببتدأ معرفة، كبو: يف اغبجرة الولد.أ/ 

ارة يتأخر، كبو: أفضل أف يكوف كل من اؼببتدأ واػبرب هنكرة صاغبة لالبتدا  ُّا، فتارة يتقدـ اػبرب جوازا وتب/ 
 مين، أفضل منك.

أف يكوف كل من اؼببتدأ واػبرب معرفتٌن تساوت رتبتهعا أو اختلات، فاألوذل، كبو: اهلل إؽباهنا، والثاهنية كبو: زيد ج/ 
 الااضل أو الااضل زيد، ويف ىذه اغبالة مجوز تقدمي كل منهعا خربا مطلقا ومبتدأ.

 

 

                                                           

 .167يف النحو وتطبيقاتو، اؼبرجع السابق،: ي( ؿبعود مطرج1) 
 .16ص ( صباؿ الّدين بن مالك: ألاية ابن مالك يف الّنحو والصرؼ، اؼبرجع السابق،2) 
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 في الجملة التي أصلها مبتدأ وخبر.المطلب الثاني: التقديم والتأخير 

اؼبقصود باعبعلة ال ي أصلها مبتدأ وخرب، ىي اعبعلة ال ي تتكوف من مبتدأ وخرب دخل عليهعا عامل فغًن  
هناسخا"، وىو من الّنسخ الذي يعين يف اللغة: "هنقل الشي  من "من رتبتهعا وحركة إعراُّعا، ويسعى ىذا العامل 

يت النواسخ ُّذه التسعية ألهنا تءيل حكم اؼببتدأ واػبرب؛ أي تغًّن حكعهعا يف اؼبعىن أمر إذل آخر أو إزالتو، وظب
،  والنواسخ قسعاف: أفعاؿ مثل: كاف وأخواهتا، وحروؼ مثل:إّف وأخواهتا، وىذا ما سنعاعبو يف ىذا (1)واإلعراب"

 اؼبطلب على سبيل اؼبثاؿ ال اغبصر.

 أوال: كان وأخواتها.

 ها:تعريف كان وأخوات -1

نصب وت ػبرب "فرتفع األوؿ على أهنو اظبهاتعّد كاف وأخواهتا من األفعاؿ الناقصة، ال ي تدخل على اؼببتدأ وا 
، وتسعى ىذه األفعاؿ أيضا هنواسخ اؼببتدأ واػبرب، و إمّنا تسعى هناقصة الثاين على أهنو خربىا، كبو: كاف ععُر عادالً 

كالما إال بذكر اؼبنصوب خبالؼ األفعاؿ التامة فإّف الكالـ معػػػػػػػػػػػػػها ينعقد بذكػػػػػػػػػػػػػػػػر   ألهنا ال تتم مع مرفوعها
 .(2)اؼبرفوع"

 يقوؿ ابن "ابن مالك" يف ععل كاف وأخواهتا:

 .(3)تنصبو ككاف سّيًدا ععرُ   ***ترفع كاف اؼببتدأ اظبا واػبرب                           

 وأخواتها وشروطها:تعداد كان  -2

 صار، ليس، مااهناك، مافتئ، مابرح كاف وأخواهتا ىي: كاف، أمسى، ظل، أضحى، أصبح، بات،أ/ تعدادىا: 
 ىن ػػػػػػػػػػػؿ دبعّد وربّوؿ، وغدا وراح واهنقلب وتبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدّ ماداـ ومازاؿ، "وقد تكوف "آض ورجع، واستحاؿ وعاد وحار وارت

 

                                                           

 .330ـ، ص2007لبناف، دط،  ،( يوسف ماروف: معجم اللغة والداللة، اؼبلسسة اغبديثة للكتاب، طرابلس1) 
 .111( أضبد اؽبامشي: القواعد األساسية للغة العربية، اؼبرجع السابق، ص2) 
 .17ألاية ابن مالك يف النحو والصرؼ، اؼبرجع السابق، ص الدين بن مالك: صباؿ (3) 
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 .(1)أتت دبعناىا فلها حكعها" "صار" فإف

 لكاف وأخواهتا معاٍف،ىي:ب/ معانيها: 

 اؾ ػػػػػػومعناىا "اتصاؼ اؼبسند إليو باؼبسند يف اؼباضي، وقد يكوف اتصافو بو على وجو الدواـ، إف كاف ىن* كان: 

   ﴿كعا يف قولو تعاذل: قرينة،  

     

 ﴾  : (17)النسا 

 ، وللاعل الناقص "كاف" عدة أحكاـ وخصائص أمهها:(2)أي أهنو كاف ودل يءؿ عليعا حكيعا"

 ﴿:، كبو(3)جـء مضارعها ودل يكن بعدىا مهءة""مجوز حذؼ هنوهنا إذا  -1

     

    

 ﴾ : (20)مرمي 
تأيت كاف زائدة بعد "ما التعجبية" وفعل التعجب، ويف ىذه اغبالة مجب أف تكوف كاف بلاظ اؼباضي، كبو: ما    -2

 كاف أحسن وجهو، ما كاف أروع اللقا .

 ﴿وتايد االستعرار، وتكوف هناقصة، كبو: ظللنا متالزمٌن، يظل الكافر شقيا، قاؿ تعاذل:* ظّل: 
   

    

  ﴾  :وتعين: داـ،  (،و قد تكوف "ظّل" تامة يف مواقع58)النحل
 كبو: اهنتهت اغبرب وظّل اػبراب. 

ومعناىا اتصاؼ اؼبسند إليو باؼبسند يف اؼبسا ، وتكوف دبعىن صار إذا كاهنت هناقصة، كبو: أمسى  * أمسى:
 الطالب ؾبتهدا، أمسى الكسوؿ هنشيطا، وقد تكوف فعل تاـ، كبو: أمسى الاالح تعباهنا بعد يـو شاؽ.

                                                           

 .365( مصطاى الغالييين: جامع الدروس العربية، اؼبرجع السابق، ص1) 
 اؼبرجع هناسو، ص ف. (2) 
 .26ـ، ص1983، 1سوريا، ط -( ؿبعد علي الّسراج: اللباب يف قواعد اللغة وآالت األدب، دار الاكر، دمشق 3) 
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ائس، وتعد فعال تاما . كبو: أضحى األمل رجا  كل ي(1)تعين "اتصاؼ اؼبسند إليو باؼبسند يف الضحى" * أضحى:
 إذا كاهنت دبعىن دخل يف الضحى، كبو: أضحيت وأهنا مرتاح.

تايد زمن الصباح، ويستععل ىذا الاعل الناقص دبعىن: صار، كبو: أصبح العلم سالحا ؼبواجهة * أصبح: 
 اؼبشكالت اليومية.وقد يعد فعال تاما، كبو: أصبح اؼبريض اليـو مرتاحا.

 ىن "صار" كبو: "بات اغبق منتصرا"ليو باؼبسند وقت اؼببيت، ويستععل "بات" دبعوىي اتصاؼ اؼبسند إ* بات: 
 وقد تستععل فعال تاما، كبو: باتت ليلى عند جدهتا.

دبعىن التحوؿ، كبو: صار الليل مالذا لألحالـ، وقد تأيت "صار" فعال تاما إذا كاهنت تعين "اهنتقل"، كبو: * صار: 
 صار األمر إليك أي اهنتقل. 

 أو االستقباؿ فتكوف ؼبا قيدت لو "الناي يف اغباؿ فهي ـبتصة بناي اغباؿ، إال إذا قيدت دبا يايد اؼبضي: * ليس
كبو: "ليس علّي مسافر أمس أو غدا" وليس فعل ماض للناي ـبتص باألظبا ، وىي فعل يشبو اغبرؼ، لوال قبوؽبا 

 .(2)عالمة الاعل: "ليست وليسا، وليسوا ولسنا، ولسن"

"ويشرتط يف زاؿ واهناك، وفتئ وبرح أف يتقدمها الناي لاظا، كبو: مازاؿ التلعيذ رح، فتئ، انفك: * زال، ب
، أو معنًا كبو: قلعا يءاؿ ععر كسوال، أو الدعا ، كبو: ال زلت آمنا، أو النهي كبو: ال تءاؿ متجسسا (3)ؾبتهدا"

 على اآلخرين، أو االستاهاـ اإلهنكاري، كبو: ىل تءاؿ عنيدا؟

 يقوؿ ابن مالك: 

 أمسى، صار، ليس، زاؿ، برحا  ***ككاف، ظلّ، بات، أضحى، أصبحا                          

 (1) لشبو هناي أو لناي متبعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  ***فتئ واهناك وىذي األربعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة                         

                                                           

 .365ص اؼبرجع هناسو،( مصطاى الغالييين : 1) 
 
 .365مصطاى الغالييين: جامع الدروس العربية، اؼبرجع السابق، ص( 1) 
 .113( أضبد اؽبامشي: القواعد األساسية للغة العربية، اؼبرجع السابق، ص2) 
 17ص ( صباؿ الدين بن مالك: ألاية ابن مالك يف النحو والصرؼ، اؼبرجع السابق،3) 
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حق ىذه األفعاؿ، ال يشرتط أف يكوف باغبرؼ،"فقد يكوف بالاعل كبو: لست تربح معاهندا، أو والناي الذي يل
 .(2)باالسم، كبو: أخوؾ غًن مناك مواظبا على ععلو، أما الدعا ، فال يكوف إالّ بلاظة)ال( فقط"

، فععىن قولو تعاذل: تايد توقيت دواـ ثبوت اػبرب للعبتدأ دبدة، وىي استعرار اتصاؼ اؼبسند إليو باؼبسند* دام: 
﴿   

     ﴾  :(، 31)مرمي
 أي أوصاين ُّعا مدة حيايت، وشرطها أف تسبق دبا اؼبصدرية الظرفية، وتالـز صيغة اؼباضي، يقوؿ ابن مالك:

 ما دمت مصيبا درمها. كأعطِ    ***ومثل كاف داـ مسبوقا دبا                      

 (3)إف كاف غًن اؼباض منو استععال  ***وغًن ماض مثلو قد ععال  

وتكوف "داـ" تاّمة إذا ُسبقت بناي، وكاهنت دبعىن "بقي"، كبو: ما داـ اغبءف، أي ما بقي اغبءف، أو سبقت دبا 
 ـ األسبوع شباهنية أياـ.اؼبصدرية غًن الظرفية، كبو: يسعدين ما دمت ، أو كاهنت بلاظ اؼبضارعة، كبو: يدو 

 ترتيب معمولي كان وأخواتها: -3

 وػػػره عليػػػا أو تأخيػػا على اظبهػػػم خربىػػي تقديػػػا، ىػػػة كاف وأخواهتػػػاؿ الناقصػػػػورل األفعػػػػيب مععود برتتػػػواؼبقص
كاف وأخواهتا )اظبها وخربىا( ىي مثل قواعد   أو حدوث العكس، واؼبالحظ أف قواعد التقدمي والتأخًن بٌن مععورل

 التقدمي والتأخًن الواردة بٌن اؼببتدأ واػبرب.

  أ/ تقديم اسم كان وأخواتها على خبرىا وجوبا:

 يتقدـ اسم "كاف وأخواهتا" على خربىا يف اغباالت التالية:              

 * إذا كاف اػبرب صبلة اظبية، كبو: كاف خالد أملو كبًن. 

 إذا كاف اػبرب صبلة فعلية، كبو: كاف زيد يكتب.* 

 * إذا تساوى مع خربىا يف التعريف والتنكًن: كبو: مازاؿ أكثر منك إحساهنا أجءؿ منك ثوابا.
                                                                                                                                                                                     

 .فص ، اؼبرجع هناسوأضبد اؽبامشي:  (4) 
 
 .17 ص اؼبرجع السابق، ،ألاية ابن مالك يف النحو والصرؼ ( صباؿ الّدين بن مالك:3) 
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 "أكثر: اسم مازاؿ مرفوع بالضعة، وأجءؿ ىو خرب مازاؿ منصوب وعالمة هنصبو الاتحة الظاىرة على آخره.

 ر إال ػػػػػػػػػ،كبو:"إمّنا شوقي شاعرا، ما كاف شوقي إال شاعرا، ما كاف ىذا األم(إمّنا)أو  (ماػ)* إذا كاف خربىا ؿبصورا ب

   ﴿:، وكبو قولو تعاذل(1)ينتهي"

    ﴾:( 35)األهنااؿ  

 ب/ وجوب تقدم خبر كان وأخواتها على الناسخ واالسم:

تقدمي اػبرب على الناسخ واالسم إذا كاف من األظبا  ال ي ؽبا حق الصدارة، كأظبا  االستاهاـ، كبو: أين   * مجب
أين: اسم استاهاـ مبين على الاتح يف ؿبل هنصب ظرؼ مكاف، ومتعلق دبحذوؼ خرب كاف يف ؿبل  كاف أبوؾ؟

متصل مبين على الاتح يف ؿبل جر هنصب، وأبوؾ: اظبها مرفوع بالواو ألهنو من األظبا  الستة، والكاؼ ضعًن 
 مضاؼ إليو.

 وكم اػبربية، كبو: كم تلعيذ حضر الدرس؟ كم: اػبربية مبنية على السكوف يف ؿبل هنصب خرب مقدـ لكاف.

 *كعا مجب تقدمي اػبرب على االسم إذا كاف يف االسم ضعًن يعود على اػبرب، كبو: كاف يف البيت صاحبو.

 يجوز فيها التقدم والتأخر والتوسط: ج/ حاالت

، كقولو (2)* "مجوز يف كاف وأخواهتا تقدـ اػبرب على االسم وعلى الاعل ماعدا ليس وداـ، واهناك وبرح وزاؿ وفتئ"
     ﴿تعاذل:

 ﴾  : (، وقولك: بارئًا أصبح اؼبريض، والتقدمي ىنا يكوف 47)الرـو
لالىتعاـ باؼبقدـ.وال يصح أف تقوؿ: سوا  ليس ملمن وكافر، أو أهنا متاائل، متاائال ما دمت، أو مريضا ما يءاؿ 
وؼ أخي، وقد "خّص بعضهم منع تقدمي اػبرب بغًن زاؿ وأخواهتا ألّف هنايها إمجاب، وععم البعض اؼبنع يف ظر 

 .(3)الناي"

                                                           

 .124( عبده الراجحي: التطبيق النحوي، اؼبرجع السابق، ص1) 
 .104ـ، ص1994مصر، دط، ، ( عادؿ خلف: كبو اللغة العربية، مكتبة األدب، القاىرة2) 
 .544( ؿبعد أسعد النادري: كبو اللغة العربية، اؼبرجع السابق، ص3) 
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* مجوز تقدمي اػبرب على االسم إذا حصر االسم بإاّل، "كبو: ال يبيت مطعئنا إاّل مرتاح الضعًن، فعطعئنا: ىو خرب 
 ، ومجوز لنا أف هنقوؿ: ال يبيت مرتاح الضعًن إال مطعئنا.(1)مقدـ جوازا، ومرتاح: ىو اسم يبيت ملخر"

* كعا مجوز تقدمي خرب األفعاؿ الناقصة على أظبائها، إذا اجتعع معرفتاف كنت ـبًنا يف إقامة أيّهعا شئت اسم 
)كاف وأخواهتا( واآلخر خربىا، فلك أف تقوؿ: كاف زيد أخاؾ، وكاف أخوؾ زيدا، وكذلك اغبكم إذا كاف معك 

 ﴿:قولو تعاذلمعرفة و)أف( القائعة مع ما يليها من الاعل مقاـ اؼبصدر، مثل 

    
   ﴾ 

(،"إذ التقدير: ليس الرب توليكم وجوىكم، وعلى ىذا قرئ برفع "الرب " على أهنو اسم ليس، وهنصب 177:البقرة)
 .(2)"أف تولوا وجوىكم" على أف يكوف خربىا"

خرب ىذه األفعاؿ الناقصة على اظبها جوازا إذا سبق الاعل الناقص حبرؼ لو حق الصدارة، ودل ياصل  * ويتقدـ
 فاصل بٌن اغبرؼ والاعل الناقص، كبو: ىل بات هناجحا الكسوؿ؟

 * مجوز توسط اػبرب بٌن ما النافية والاعل اؼبناي ُّا مطلقا، كبو: ما ؾبتهدا كاف علٌي.

 واتها:د/ تقّدم معمول خبر كان وأخ

 ﴿* مجوز تقدـ مععوؿ خرب كاف وأخواهتا متوسطا بٌن االسم واػبرب، كقولو تعاذل: 

   

  ﴾ :(57)البقرة. 

* "كعا مجوز تقدمو متوسطا بينها وبٌن االسم بشرط أف يكوف ظرفا أو جارا وؾبرورا، كبو: كاف عندؾ وليد 
،وإف دل يكن ظرفا وال جارا وؾبرورا امتنع تقدمو امتناعا مطلقا عند (3)مقيعا، وكاف يف مصر عادؿ مقيعا"

 البصريٌن، لكن الكوفيوف مجيءوف ىذا التقدـ مطلقا.

 وأخواتها. ثانيا: إنّ 

 وأخواتها ومعانيها: تعريف إنّ  -1

                                                           

 .198( ؿبعود مطرجي: يف النحو وتطبيقاتو، اؼبرجع السابق، ص1) 
 .147ـ، ص1991، 1( أبو ؿبعد القاسم اغبريري البصري: شرح ملحة اإلعراب، تح: فائء فارس، دار األمل للنشر والتوزيع، إربد، األردف، ط2) 
 .545أسعد النادري: كبو اللغة العربية، اؼبرجع السابق، ص ( ؿبعد3) 
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إّف وأخواهتا حروؼ، وتسعى اغبروؼ اؼبشبهة باألفعاؿ "ألهنا تشبو الاعل من حيث الشكل، حيث أهنا  
مبنية على الاتح، شأهنا يف ذلك شأف الاعل اؼباضي الذي دل يتصل بو شي ، وتشبو الاعل كذلك ألهنا تتضعن 

 كن" تعين االستدراؾأسبىن )التعين(، "ل ،وىي: "إّف"و"أّف" ال ي تعين أؤكد )التوكيد(، "ليت": تعين(1)معىن الاعل"
"كأّف" تعين أشبٍّو، "لعّل" تعين أترجى، "وتدخل إّف وأخواهتا على اعبعلة االظبية فتنسخ حكم الرفع يف اؼببتدأ 

 واػبرب فتنصب األوؿ ويصبح اظبها وترفع الثاين ويصبح خربىا"، كبو: إّف الثلَج أبيٌض.

 هتا:يقوؿ ابن مالك يف تعداد إّف وأخوا

 كأف عكس ما لكاف من ععل.   ***إّلّف أّف، ليت، لكن، لعل                             

 كفٌ ، ولكن ابنو ذو ضغن   ***كإّف زيدا عادل بأهنػّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى                              

 (2) من دوف ليت ولعل وكأف  *** ن وأّف ػػػػػػػػػػبإّف لكت ػػػػػػػػػػػػػػػوُأغِبقَ                            

 :أنواع اسم وخبر إّن وأخواتها -2

 أ/ أنواع اسم إّن وأخواتها:

 يأيت اسم "إّف وأخواهتا" على عدة أشكاؿ ىي: 

 * اسم ظاىر أو صريح، كبو: "إّف الصعت زين. الصعت: اسم إّف منصوب بالاتحة الظاىرة.

وأخواهتا" اسم مبين، كبو: إّف الذي اجتهد صادؽ، الذي: اسم موصوؿ مبين على السكوف * وقد يأيت اسم "إّف 
 يف ؿبل هنصب اسم إّف.

 ﴿وقولو تعاذل أيضا:  .(3)* "ويأيت ضعًن متصل، مثل: إهّنك رجل، ليتك قادـ، إهّنم كرما "

   ﴾ 
 (. 01)القدر: 

                                                           

 .115( الطاىر خلياة القراضي: األسس النحوية واإلمالئية يف اللغة العربية، اؼبرجع السابق، ص1) 
 .20-19( صباؿ الدين بن مالك: ألاية ابن مالك يف الّنحو والصرؼ، اؼبرجع السابق، ص2) 
 .59ـ، ص2000، 1نحو واإلمال  والرتقيم، ملسسة ضبادة للخدمات والدراسات اعبامعية، إربد، األردف، ط( بساـ قطوس: اؼبختصر يف ال3) 
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كبو: "إّف من اؼبايد أف تقنع بواقعك، إّف: حرؼ توكيد وهنصب، من اؼبايد: جار وؾبرور متعلق * أو مصدر ملّوؿ، 
دبحذوؼ خرب مقّدـ يف ؿبل رفع، أْف تقنع: اؼبصدر اؼبلوؿ من أْف والاعل يف ؿبل هنصب اسم إّف وتقديره:)إّف من 

 .(1)اؼبايد قناعتك بواقعك("

 وأخواهتا يف أهنواعها، ومن ىذه األهنواع ما يلي: تتعدد أخبار إفّ ب/ أنواع خبر إّن وأخواتها: 

* اػبرب اؼبارد: وىو ما ليس صبلة وال شبو صبلة، مثل: كأّف القط منر، إّف الوالدين هنشطاف، منر وهنشطاف مها خرب  
 كأّف وإّف.

 * اػبرب اعبعلة: وىو هنوعاف:

خرب ليت، ويعلم النجاح: صبلة فعلية يف  صبلة فعلية: كبو: ليت األمل دل يءؿ، إّف الاشل يعلم الّنجاح، يءؿ ىو -
 ؿبل رفع خرب إّف.

صبلة اظبية: كبو: "إّف اؼبرأة خُلقها جّيُد، خلقها: مبتدأ مرفوع وىو مضاؼ، واؽبا  ضعًن متصل مبين يف ؿبل  -
 .(2)"يف ؿبل رفع خرب إفّ  (خُلقها جّيدُ فوع واعبعلة االظبية اؼبكوهنة من )جر مضاؼ إليو، جيُد: خرب اؼببتدأ مر 

* اػبرب شبو اعبعلة: وىو أف يكوف "اػبرب مقّدرا مدلوال عليو بظرؼ أو جار وؾبرور يتعلقاف بو، كبو: إّف العادؿ 
 .(3)ربػػػػػػت لوا  الرضباف، وإّف الظادل يف زمرة الشيطاف"

. إّف: حرؼ توكيد وهن  منصوب بالاتحةصب، اغبق: اسم إّف * اػبرب مصدر ملوؿ، كبو: إّف اغبق أف تنصر اؼبظلـو
أْف: حرؼ مصدري وهنصب مبين على السكوف ال ؿبل لو من اإلعراب، تنصر: فعل مضارع منصوب بالاتحة 
والااعل ضعًن مسترت تقديره "أهنَت"، واؼبصدر اؼبلّوؿ من أف والاعل يف ؿبل رفع خرب إفَّ، والتأويل:إّف اغبَق 

.  هنصرُتك اؼبظلـو

 : وأخواتها على اسمها تقديم خبر إنّ  -3

                                                           

 .226( ؿبعود مطرجي: يف النحو وتطبيقاتو، اؼبرجع السابق، ص1) 
 .60، ص السابقاؼبرجع اؼبختصر يف النحو واإلمال  والرتقيم، ( بساـ قطوس: 2) 
 .385الدروس العربية، اؼبرجع السابق، ص( مصطاى الغالييين: جامع 3) 
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األصل يف اسم "إّف وأخواهتا" ىو التقد ـ على خربىا، إال أّف النحاة قد أوجبوا تقدمي اػبرب يف مواضع  
 وأجازوه يف مواضع أخرى.

 

 

 أ/ تقديم خبر إّن وأخواتها على اسمها وجوبا:

ر يسرا، مع ػػإّف مع العس اف اػبرب شبو صبلة واظبها هنكرة مثل:ػػواهتا على اظبها "إذا كػػػر إّف وأخػػػػ* يتقدـ خب
عسر: خرب إّف مقّدـ وجوبا، يسرا: اسم إّف ملخر"، وكبو: "لعل ربت الشجرة ظال ظليال، إّف يف السعا  ػػػػال

 .(1)قبوما"

كاف يف اظبها ضعًن يرجع على اػبرب: وكاف اػبرب شبو صبلة، كبو: "إّف يف اؼبدرسة مديرىا، فوجب تقدمي   * إذا
 و: إّف يف الدار صاحبها.، وكب(2)اعبار واَّرور ىنا، ولـء من تأخًن اسم إّف عود الضعًن على متقدـ لاظا ورتبة"

 عًن اؽبا  وىو ضعًن متصل يعود على اػبرب.يف الدار: خرب مقدـ، صاحبها: اسم إّف ملخر وقد اتصل بو ض

 ب/ جواز تقديم خبر إّن وأخواتها على اسمها:

* مجوز تقدمي خرب إّف وأخواهتا على اظبها إذا "كاف اػبرب شبو صبلة واظبها معرفة، مثل: إّف يف التأين السالمة، يف 
 بيعة الشااَ ، لعل عند الباب القَط.وكبو: إّف يف الط .(3)التأين: خرب إّف مقدـ، السالمة: اسم إّف ملخر"

 ج/ تقديم معمول خبر إّن وأخواتها على اسمها:

* مجوز تقدمي مععوؿ خرب إّف وأخواهتا على اظبها إذا كاف ىذا اؼبععوؿ ظرفا أو جارا وؾبرورا، كبو: إف عندؾ زيًدا 
 مقيٌم، فعععوؿ اػبرب يف اؼبثاؿ ىو شبو اعبعلة )عندؾ(.

                                                           

 .232ـ، ص1987، 1لبناف، ط –( ُّا  الدين بوخدود: اؼبدخل النحوي تطبيق وتدريب، اؼبلسسة اعبامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بًنوت 1) 
 .210( سعيد األفغاين: اؼبوجء يف قواعد اللغة العربية، دار الاكر، دط، دت، ص2) 
 .41هنععة: ملخص قواعد اللغة العربية، اؼبرجع السابق، ص ( فلاد3) 
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اػبرب على اػبرب هناسو، حيث يتوسط ىذا األخًن بٌن االسم واػبرب، "إذا كاف ظرفا أو جارا * مجوز تقدمي مععوؿ 
إف سعيدا )والثالث كبو:  (إهنك يف اؼبدرسة تتعلم)، والثاين كبو: (إهنك عندهنا مقيم)وؾبرورا، أو غًنمها، فاألوؿ كبو: 

، فعععوؿ اػبرب يف اؼبثاؿ األوؿ ىو )عندهنا( واػبرب ىو لاظة )مقيم(، ومععولو يف اؼبثاؿ الثاين (1)" (درسو يكتب
ىو )يف اؼبدرسة( واػبرب ىو اعبعلة الاعلية )تتعلم(، أما يف اؼبثاؿ الثالث فاؼبععوؿ ىو )درسو( واػبرب ىو اعبعلة 

 الاعلية )يكتب(.

 لفعلية.المطلب الثالث: التقديم والتأخير في الجملة ا

ال ي يتصدرىا فعل، وىي مكوهنة من فعل وفاعل وماعوؿ بو إذا كاف بأهّنا اعبعلة ة الاعلية ػػػػؼ اعبعلتعرّ  
واألصل يف اعبعلة الاعلية أف يتقدـ الاعل فالااعل فاؼباعوؿ  ،د أو من فعل وفاعل إذا كاف الاعل الـزػػػػل متعػػالاع

 اؼبتقدـ من أركاف اعبعلة أو يتأخر اؼبتقدـ عن اؼبتأخر جوازا أو وجوبا.بو، وقد يدث أف يتقدـ اؼبتأخر على 

فعا ىي اغباالت ال ي مجب فيها تقدمي أو تأخًن عنصر على عنصر آخر؟ وما ىي اغباالت ال ي مجوز فيها 
 ذلك؟

 أوال: الفعل وأقسامو:

ا  ػػػػػػػػػػػػػػػػبءماف، مثل: جالة على معىن يف هناسها مقرتف و "الكلعة الدّ يعرؼ الاعل أهنّ  تعريف الفعل: -1
، وينقسم إذل ثالثة أقساـ ىي: اؼباضي، اؼبضارع، واألمر، يقوؿ أبو الاتح عن تقسيعات (2)اهنظر"ب، ػػػػػػػػػػػيذى

تنقسم باهنقساـ الءماف ماض وحاضر ومستقبل، واعلم أف ىذه مسألة اختلف الناس فيها، فقاؿ سيبويو " :األفعاؿ
النحويٌن واؼبتكلعٌن إّف األفعاؿ ثالثة، وقاؿ قـو من الاالساة إّف األفعاؿ قسعاف إما أف يكوف وأصحابو وصبيع 

، والراجح ىو القوؿ األوؿ (3)موجودا وإما أف يكوف معدوما، فاؼبوجود يف حيء اؼباضي واؼبعدـو يف حيء اؼبستقبل"
 ألف الثاين يقسم األفعاؿ من حيث كينوهنة حدوثها الاعلي.

 الفعل:أقسام  -2
                                                           

 .387( مصطاى الغالييين: جامع الدروس العربية، اؼبرجع السابق، ص1) 
 .16ـ، ص1980، 7اؼبعلكة العربية السعودية، ط –( عبد اؽبادي الاضلي: ـبتصر النحو، دار الشروؽ للنشر والتوزيع والطباعة، جدة 2) 
، إدارة الثقافة والنشر، اؼبعلكة العربية السعودية، 1اغبسٌن الباقورل: شرح اللعع لألصاهاين، تح: إبراىيم بن ؿبعد أبو عبادة، ج( أبو اغبسن بن 3) 

 .270ـ، ص1990دط، 
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 ثالثة أقساـ ىي:أ/ من حيث زمن وقوعو: 

، كبو: ذىػػػػػَب ععُر إذل (1)ار"ػػػػاف اإلخبػػػػل زمػػػػ"وىو ما دّؿ على حدث يف زماف قب* الفعل الماضي: 
و قبولو تا  التأهنيث كتَب خالُد الدرَس، وعالماتو ىي قبولو تا  الااعل، كبو: قرأَت، جئَت، أ  اؼبدرسة،

 زارْت ليلى جدهتا.  الساكنة كبو:

 و اؼبستقبل كبو يرسم، يقرأ، يكتبوىو الاعل الّداؿ على وقوع اغبدث يف الءمن اغباضر أ* الفعل المضارع: 
.وعالماتو أف يقبل "السٌن" أو "سوؼ" أو "دل" أو "لن" مثل: سيقوؿ، سوؼ قبي ، لن أتردد، دل أزل  

وىو ما دّؿ على طلب وقوع الاعل من الااعل اؼبخاطب بغًن الـ اآلمرة، مثل: جي  واجتهد * فعل األمر: 
وتعلم، وعالمات فعل األمر ىي "قبولو هنوف التوكيد مع داللتو على الطلب، كبو: )اقرأف(، أو قبولو يا  اؼبخاطبة 

 .(2)بولو عالمتو اػباصة بو"مع داللتو على الطلب كبو: )اقرئي(، فالاعل: )اقرأ( يف اؼبثالٌن فعل أمر لق

 ب/ من حيث لزومو وتعديو:

 ينقسم الاعل باعتبار ععلو إذل:

يعّرؼ الاعل اؼبتعدي بأهنّو الاعل الذي "يتعدى أثره فاعلو، ويتجاوزه إذل اؼباعوؿ بو، مثل: فتح  الفعل المتعّدي:*
يقع عليو، ويسعى كذلك "الاعل الواقع" لوقوعو على  طارؽ األهندلس، وىو يتاج إذل فاعل ياعلو وماعوؿ بو
 .(3)اؼباعوؿ بو و"الاعل اَّاز" َّاوزة الااعل إذل اؼباعوؿ بو"

أف تتصل بو ىا  ضعًن تعود على غًن اؼبصدر وىي ىا  اؼباعوؿ بو، كبو: "أما عالمة الاعل اؼبتعدي 
"الباب أغلقو، اؼباؿ أهناقتو، أما ىا  اؼبصدر فال تدؿ على تع فاؼبتصلة  .(4)دي الاعل ألهنا تتصل باؼبتعدي والالـز

، كبو: الدرس حاظتو.  باؼبتعدي كبو: اغباظ حاظتو الدرس، واؼبتصلة بالالـز

 أشار ابن مالك يف ألايتو إذل عالمة الاعل اؼبتعدي وععلو، فقاؿ:

                                                           

 .33( رؤوؼ صباؿ الدين: اؼبعجب يف علم النحو، دار اؽبجرة، إيراف، دط، دت، ص1) 
 .16السابق، ص ( عبد اؽبادي الاضلي: ـبتصر النحو، اؼبرجع2) 
 .29( مصطاى الغالييين: جامع الدروس العربية، اؼبرجع السابق، ص3) 
 .224مصر، دط، دت، ص، ، اؼبكتبة األزىرية للرتاث، القاىر2( عبد العءيء ؿبعد فاخر: توضيح النحو، شرح ابن عقيل، ج4) 
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 كبو: ععل)ىا( غًن مصدرية   ***عالمة الاعل اؼبعدي أف تصل                             

 (1)عن فاعل كبو تدبرت الكتب  ***فاهنصب بو ماعولو إف دل ينب                             

 ذل ماعوؿ واحد، وقسم إذل ماعولٌنوينقسم الاعل من حيث تعديو إذل اؼبااعيل إذل ثالثة أقساـ: قسم يتعدى إ
 وقسم آخر إذل ثالثة مااعيل.

يعّرؼ بأهنّو الاعل الذي ال يتعدى أثره فاعلو، وال يتجاوزه إذل اؼباعوؿ بو، بل يبقى يف هناس * الفعل الالزم: 
وعالمتو أف تتصل بو ىا  الضعًن ال ي تعود على اؼبصدر، كبو: الدرس  .فاعلو، مثل: ذىب ععُر، وسافر سامي

:  حاظتو والكراس اشرتيتو، يقوؿ "ابن مالك" يف أهنواع الاعل الالـز

 والـز غًن اؼبعدي، وحتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم  ***  لءـو أفعاؿ السجايا كنهم.                         

 كذا افعلل، واؼبضاىي اقعنسسا  ***  وما اقتضى هنظافة أو دهنسا.                         

 (2)***  لواحد كعدَّه فامتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّدا  أو عرضا، أو طلوع اؼبعػػػػػػػػػػػػػػػػػػّدى                         

 ثانيا: الفاعل.

 تعريف الفاعل: -1

 يو، وىو يف اللغة "من أوجد الاعلو الذي يقـو بالاعل، وىو اؼبسند إليعرؼ الااعل يف ععـو النحويٌن أهنّ  
 ـ عليو على جهة وقوعو منو أو قيامو بو، فالعامل يشعل الاعل، كبو: قاـ زيدٌ واصطالحا ما أسند إليو عامل مقدّ 

وما ضعن معناه كاؼبصدر واسم الااعل، والصاة اؼبشبهة وأمثلة اؼببالغة واسم الاعل والظرؼ واَّرور، وقوؽبم على 
 .(3)زيٌد، وقيامو بو كعات زيد" بَ رِ جهة وقوعو منو، كبو: ضُ 

 الااعل إذل عدة أهنواع أمهها: ينقسم أنواع الفاعل: -2

                                                           

 .24الدين بن مالك: ألاية ابن مالك يف الّنحو والّصرؼ، اؼبرجع السابق، ص ( صباؿ1) 
 .24صاؼبرجع السابق،، صباؿ الدين بن مالك:ألاية ابن مالك يف النحو والصرؼ (2) 
 .44ـ، ص2000، 1األردف، ط –، دار الاكر للطباعة والنشر والتوزيع، ععاف 2( فاضل صاحل السامرائي: معاين النحو، ج3) 
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يكوف الااعل اظبا صريا، أو "كلعة ماردة معربة، ليست صبلة وال شبو صبلة، كبو: أكل ععر التااحة، فععر  أ/
 يف ىذا اؼبثاؿ ىو الااعل.

أو يكوف الااعل ضعًنا بارزا، "مثل: قبحنا يف الاحص، هنا: ضعًن متصل مبين على السكوف يف ؿبل رفع ب/ 
 .(1)فاعل"

أو ضعًنا مسترتا، كبو: ألعب مع أصدقائي، وأقـو بواجبايت، فالااعل ىنا ضعًن مسترت يف الاعل )ألعب( ج/ 
( تقديره "أهنا" )أهنا ألعب مع أصدقائي( و)أهنا أقـو بواجبايت(.  و)أقـو

اعل أو يكوف الااعل صبلة، "باعتبار اعبعلة كلعة واحدة كبو: أسعدين شاىدت الصديق، شاىدت الصديق: فد/ 
، أسعدين قبحت يف االمتحاف، فػ )قبحت( ىي (2)مرفوع بضعة مقدرة على آخره منع من ظهورىا حركة اغبكاية"

 صبلة وىي فاعل الاعل )أسعد(.

كعا ميكن أف يكوف الااعل "مصدرا ملوال، كبو: يصرين أهنك ـبلص، فاؼبصدر اؼبلوؿ من أهنت واظبها وخربىا   ه/
، وكبو: يعجبين أف هتتم بناسك، فاؼبصدر اؼبلوؿ من أف (3)ير يسرين إخالصك"يف ؿبل رفع فاعل "يسترت" والتقد

 هتتم يف ؿبل رفع فاعل "يعجب" والتقدير" اىتعامك".

 ثالثا: المفعول بو.

عند صبهور النحاة على أهنّو:"اسم دّؿ على ما وقع عليو فعل  يعّرؼ اؼباعوؿ بوتعريف المفعول بو:  -1
الااعل ودل تُغًنَّ ألجلو صورة الاعل، مثل: أكل الطاُل رغيًاا، أعطى الوالُد ولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده ىديًة، علعت أخاؾ 

 ، ويكوف اؼباعوؿ بو يف اإلثبات أو الناي، كبو: قرأت الكتاب، ما قرأت الكتاب.(4)هناجًحا"

وقد يتعدد اؼباعوؿ بو يف اعبعلة الاعلية الواحدة، إذا كاف الاعل متعديًّا إذل أكثر من ماعوؿ بو واحد، كبو: أرى 
 العلَم طريَق النجاح.

                                                           

 .82لبناف، دط، دت، ص –( علي رضا: اؼبختار يف القواعد واإلعراب، مكتبة دار الشروؽ، بًنوت 1) 
 .272( ؿبعود مطرجي: يف النحو وتطبيقاتو، اؼبرجع السابق، ص2) 
 .82( علي رضا: اؼبختار يف القواعد واإلعراب، اؼبرجع السابق، ص3) 
 .231ية، اؼبرجع السابق، ص( سعيد األفغاين: اؼبوجء يف قواعد اللغة العرب4) 



 الفصل األول:                   التقديم والتأخير بين الدرس النحوي والدرس البالغي
 

- 44 - 
 

 اؼباعوؿ بو أربعة أقساـ: اسم صريح، واسم ملوؿ، وصبلة، وجار وؾبرور.أقسام المفعول بو:  -2

ظاىر كبو: من ال يب العلم؟ العلم: ماعوؿ بو منصوب وينقسم إذل قسعٌن ظاىر وضعًن، * اسم صريح: "
 وكبو: أكل ععر تااحة، تااحة:ماعوؿ بو منصوب بالاتحة الظاىرة على آخره. ،(1)بالاتحة الظاىرة"

 ﴿فقد يكوف متصال أو مناصال أو مقدرا، فالضعًن اؼبتصل كبو قولو تعاذل: :عًنأما الضّ 

   ﴾  :الارقاف(
(، فاؽبا  يف "قّدره" ىي ضعًن متصل مبين على الضم يف ؿبل هنصب ماعوؿ بو، والضعًن اؼبناصل، كبو قولو 02
   ﴿تعاذل:

﴾ :إيّا: ضعًن مناصل مبين على السكوف يف ؿبل هنصب  (،"إيّاؾ،05)الااربة
، وتقدير (2)مقدـ للاعل )هنعبد( والكاؼ: حرؼ خطاب مبين على الاتح ال ؿبل لو من اإلعراب" ماعوؿ بو

الكالـ: هنعبد إيّاؾ. ويكوف اؼباعوؿ بو ضعًنا مقدرا، كبو: ربقق ما سبنيت، يف الاعل "سبنيت" ضعًن مقدر )وىو 
 العائد إذل االسم اؼبوصوؿ( يف ؿبل هنصب ماعوؿ بو، والتقدير )سبّنيتو(.

 الساعي أف يناؿ مناه، )أف يناؿ( ويسعى ملوال ألهنّو صبلة مسبوقة حبرؼ مصدري، كبو "يتعىن* مصدر مؤول: 
 (يناؿ)أف: حرؼ هنصب ومصدر، وىو واعبعلة بعده مصدر ملوؿ يف ؿبل هنصب ماعوؿ بو للاعل )يتعىن(، وصبلة 

 اعي هنيَل مناه.، والتقدير: يتعىن الس(3)صلة اؼبوصوؿ اغبريف ال ؿبل ؽبا من اإلعراب"

ل، )يذىب ػػو: أرى اػبعر يذىب العقػػػة، كبػػة الاعليػػػة. فاعبعلػػػة فعلية أو اظبيػػوف اعبعلػػد تكػػوق* الجملة: 
، وىو ما لللعق العقل(: صبلة فعلية يف ؿبل هنصب ماعوؿ بو ثاف للاعل أرى، وتقدير الكالـ: أرى اػبعر مذىًبا

 يسعى عند صبهور النحاة صبلة ملولة دبارد. واعبعلة االظبية، كبو: أظن العلم مستقبلو أفضل، )مستقبلو أفضل(
 .صبلة اظبية يف ؿبل هنصب ماعوؿ بو ثاف للاعل "أظن"

 (أمسكت بيدؾ)وىو أف يكوف اؼباعوؿ بو شبو صبلة مكوهنة من جار وؾبرور، كبو: * شبو جملة جار ومجرور: 
يسقط حرؼ اعبر فينتسب اَّرور على أهنو ماعوؿ بو، ويسعى اؼبنصوب على هنءع اػبافض، فهو يرجع إذل وقد 

 .(1)أصلو من النصب"

                                                           

 .195، صـ1999، 1( جوزيف إلياس وجرجس هناصيف: الوجيء يف الصرؼ والنحو واإلعراب، دار العلم للعاليٌن، بًنوت، لبناف،ط1) 
 .291( ؿبعود مطرجي: يف النحو وتطبيقاتو،اؼبرجع السابق، ص2) 
 .196واإلعراب، اؼبرجع السابق، ص( جوزيف إلياس وجرجس هناصيف: الوجيء يف الصرؼ والنحو 3) 
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 رابعا: التقديم والتأخير بين أركان الجملة الفعلية.

 وجوب تقديم الفعل على الفاعل: -1

اعبعلة الاعلية،"إذ مجب تقدمي الاعل ويف ىذه اغبالة مجب مراعاة الرتتيب األصلي بٌن الاعل والااعل يف 
على الااعل، كبو: حصد الاالُح الءرَع، فإذا تقّدـ الااعل على الاعل أُعرب مبتدأ، كبو: الاػػػػػػػػالُح حصد 

 ، فالاالُح يف اؼبثاؿ األوؿ ىو فاعل لكّنو عندما تقدـ على الاعل أصبح مبتدأ.(2)الءرع"

فاعال  (زىًُن قاـ)ى اؼبسند إليو، فأجازوا أف يكوف "زىًن يف قولك لكن الكوفيٌن أجازوا تقدمي الااعل عل
للاعل )قاـ( جا  مقدما عليو، ومنع البصريوف ذلك، وجعلوا اؼبقدـ مبتدأ خربه اعبعلة بعده )قاـ( وتظهر شبرة 

عبا  مقدَّـ اػبالؼ بٌن الاريقٌن يف أهنّو مجوز أف يقاؿ على رأي الكوفيٌن: الرجاُؿ جا ، على أف الرجاُؿ فاعل 
اؿ ىي مبتدأ وليس وقالوا أّف الرج )الرجاُؿ جاؤوا(، أّما البصريوف فلم مجيءوا ىذا التعبًن، بل أوجبوا قوؿ: (3)عليو"

 كعا زعم الكوفيوف، والراجح ىو قوؿ البصريٌن وىو اؼبععوؿ بو عند األغلب.  فاعل مقّدـ لػ )جا (

 مجب تقدمي الااعل على اؼباعوؿ بو وجوبا يف اغباالت التالية: م الفاعل على المفعول بو:وجوب تقدّ  -2

 * إذا كاف الااعل ضعًنا متصال، كبو: قطانا العنَب.

: ضرب اإلبقا  على األصل، كبو * يتقدـ الااعل وجوبا على اؼباعوؿ بو إذا حصل لبس، "فإهنّو عند ذلك مجب
، لعدـ وجود قرينة تبٌّن الااعل (4)ـ ىو الااعل"موسى عيسى، وأكـر ىذا ذاؾ، وأكـر أخي صديقي، فإف اؼبتقد

 من اؼباعوؿ بو، فإذا كاهنت ىناؾ قرينة جاز التقدمي، كبو: ضرب سلعى موسى، وأكل الكعثرى عيسى.

                                                                                                                                                                                     

 .414( مصطاى الغالييين: جامع الدروس العربية، اؼبرجع السابق، ص1) 
 .279( ؿبعود مطرجي: يف النحو وتطبيقاتو، اؼبرجع السابق، ص2) 
 .337، صجامع الدروس العربية، اؼبرجع السابق ( مصطاى الغالييين:3) 
 .54، اؼبرجع السابق، ص2ج ( فاضل صاحل السامرائي: معاين النحو،4) 
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* كعا يتقدـ الااعل على اؼباعوؿ بو وجوبا إذا كاف اؼباعوؿ بو ؿبصورا، "كبو: ما أفسدت اػبعرُة إال العابثٌن، وإمّنا 
 (1)اُد الكسوَؿ، فالعابثٌن ماعوؿ بو منصوب باليا ، والكسوَؿ: ماعوؿ بو منصوب بالاتحة الظاىرة"يناع االجته

 واػبعرُة واالجتهاُد: ىو فاعل مرفوع وعالمة رفعو الضعة الظاىرة على آخره.

فيجب  * ومجب تقدمي الااعل على اؼباعوؿ بو وجوبا "إذا كاف الااعل واؼباعوؿ بو ضعًنين وال حصر يف أحدمها:
 .(2)تقدمي الااعل وتأخًن اؼباعوؿ بو، كبو: أكرمُتو"

 با يف اغباالت التالية:و يتقدـ اؼباعوؿ بو على الااعل وج وجوب تقديم المفعول بو على الفاعل: -3

 ﴿* إذا كاف اؼباعوؿ بو ضعًنا متصال والااعل اظبا ظاىرا، كبو: قولو تعاذل: 

    
     

  ﴾:سألك  فاؼباعوؿ بو ىو: الضعًن اؼبتصل بالاعل ،(186)البقرة
مقدـ، عبادي: فاعل مرفوع  سألك: الكاؼ ضعًن متصل مبين على الاتح يف ؿبل هنصب ماعوؿ بو"،)الكاؼ(

 .(3)بالضعة اؼبقدرة منع من ظهورىا اشتغاؿ احملل باغبركة اؼبناسبة"

، الناَس والتااحَة: خالدُ  ا أكل التااحةَ كبو: إمنّ  (اوإمنّ )،  السالـُ إاّل  إذا حصر الااعل بإالّ، كبو: ما أمن الناسَ  *
 مقدـ منصوب بالاتحة، السالـُ وخالُد: فاعل ملخر مرفوع بالضعة. ماعوؿ بو

 ﴿* ويتقدـ اؼباعوؿ بو على الااعل وجوبا إذا اتصل بالااعل ضعًن يعود على اؼباعوؿ بو، كبو قولو تعاذل: 
   

   ﴾  :البقرة(
(، رب و: فاعل ملخر مرفوع بالضعة واؽبا : ضعًن متصل مبين على الّضم يف ؿبل جر مضاؼ إليو، واؼباعوؿ 124

 بو ىو: إبراىيَم، وىو مقّدـ وجوبا.

 جواز تقديم المفعول بو على الفاعل: -4

على الااعل جوازا إذا اهنتات اغباالت السابقة لوجوب تقدمي الااعل على اؼباعوؿ  مجوز تقدمي اؼباعوؿ بو 
بو ووجوب تقدمي اؼباعوؿ بو على الااعل، وىي اؼبذكورة أعاله، فعا دوف ىذه اغباالت مجوز تقدمي اؼباعوؿ بو على 

                                                           

 .229، صاؼبرجع هناسو( ؿبعود مطرجي: 1) 
 .416( مصطاى الغالييين: جامع الدروس العربية، اؼبرجع السابق، ص2) 
 .345مصر، دط، دت، ص –، دار ابن خلدوف، اإلسكندرية 2( السيد خلياة: الكايف يف النحو، ج3) 
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، أباف القاضي العدَؿ، أو أباف الااعل كعا مجوز تأخًنه، كبو قولنا: قرأ الكتاَب ععُر، وقولنا: قرأ ععُر الكتابَ 
 العدَؿ القاضي، فالقاضي ىو الااعل اؼبلخر والعدَؿ ىو ماعوؿ بو مقدـ.

 وجوب تقديم المفعول بو على الفعل والفاعل: -5

 يتقدـ اؼباعوؿ بو على الاعل والااعل وجوبا يف اغباالت التالية: 

اهاـ، و)كم( و)أيٍّن( اػبربيتٌن، أو يضاؼ إذل ألااظ * إذا كاف من أظبا  الصدارة، "كأظبا  الشرط وأظبا  االست
، واسم االستاهاـ أو ما أضيف إليو، كبو:باَب (أيًّا تءر يكرمك)الصدارة كاسم الشرط أو ما أضيف إليو، كبو: 

، وكم و كأيّن، أو ما أضيف إذل كم، كبو: صرت مثقاا، فكم من كتاب قرأت؟ وماتاح كم باب (1)من طرقت؟"
 .(كم)كعا أضيف إذل   (كأيّن): كأيّن من كتاب قرأت استادت منو، وال يضاؼ إذل ملكت؟. وكبو

 ﴿* ومجب تقدمي اؼباعوؿ بو على فعلو وفاعلو إذا كاف ضعًنا مناصال، كبو:      

   ﴾ :(، 05)الااربة
والكاؼ حرؼ خطاب مبين على  صب ماعوؿ بو مقدـ"إيّاؾ: إيّا: ضعًن مناصل مبين على السكوف يف ؿبل هن

 .(2)الاتح ال ؿبل لو من اإلعراب"

ال ي ارتبط جواُّا بالاا  وليس للاعل  (أّما)* كعا مجب تقدمي اؼباعوؿ بو على الاعل والااعل إذا وقع بعد      
    ﴿ماعوال آخرا، كبو قولو تعاذل:

 ﴾  :(، أّما: التاصيلية حرؼ شرط مبين على السكوف ال ؿبل لو من 09)الضحى
حرؼ مبين على الاتح ال ؿبل لو من  –اعبءا   –اإلعراب، "اليتيَم: ماعوؿ بو منصوب بالاتحة، فال: الاا  الرابطة 
مضارع ؾبءـو بال  تقهر: فعل .رابػػػن اإلعػو مػػػػاإلعراب وال الناىية: حرؼ جـء مبين على السكوف ال ؿبل ل

 .(3)الناىية، والااعل ضعًن مسترت وجوبا تقديره أهنَت"

 المواضع التي ال يجوز فيها تقديم المفعول بو على الفعل والفاعل: -6

 ال مجوز تقدمي اؼباعوؿ بو على الاعل والااعل يف اؼبواضع اآلتية: 
                                                           

 .232األفغاين: اؼبوجء يف قواعد اللغة العربية، اؼبرجع السابق، ص ( سعيد1) 
 .342( السيد خلياة: الكايف يف النحو، اؼبرجع السابق، ص2) 
 .318( ؿبعود مطرجي: يف النحو وتطبيقاتو، اؼبرجع السابق، ص3) 
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 السعاَ ، السعاَ : ماعوؿ بو منصوب بالاتحة الظاىرة. * إذا كاف يف صبلة التعجب، كبو: ما أصبل
    ﴿* إذا كاف الاعل فعل شرط، كبو قولو تعاذل:

 ﴾ : (، سوً ا: ماعوؿ بو منصوب وعالمة هنصبو الاتحة 123)النسا
 .(1)الظاىرة"

  ﴿على الاعل والااعل إذا كاف مصدرا ملّوال، كبو قولو تعاذل: * ومينع تقدمي اؼباعوؿ بو

   ﴾ :(، فاؼبصدر 20) اؼبءّمل
 اؼبلّوؿ من "أف سيكوف" يف ؿبل هنصب ماعوؿ بو.

 جواز تقديم المفعول بو على فعلو وفاعلو: -7

مجوز تقدمي اؼباعوؿ بو على فعلو وفاعلو إذا اهنتات فيو حاالت مواهنع تقدميو على الاعل والااعل، وحاالت  
،كعا أجازوا تأخًنه عن دوف ذلك أجاز صبهور النحاة تقدمي اؼباعوؿ بووجوب تقدميو على الاعل والااعل، وما 

 الاعل والااعل.

 تقديم أحد المفعولين على اآلخر: -8

الاعل متعدي ولو أكثر من ماعوؿ، "يتقدـ عادة ما أصلو اؼببتدأ يف صبل األفعاؿ ال ي تنصب إذا كاف  
ماعولٌن أصلهعا مبتدأ وخرب، مثل: رأيت العلَم هنافعا، ويقّدـ يف صبل األفعاؿ ال ي تنصب ماعولٌن أصلهعا غًن 

،لكن مجوز تقدمي الثاين على (2)لالبس"مبتدأ وخرب ما ىو فاعل يف اؼبعىن، مثل: كسوت الاقًَن ثوبا، فالاقًَن ىو ا
األوؿ إذا دل يقع التباس، كبو قولنا: رأيت هنافعا العلَم، كسوت ثوبا الاقًَن، فكل من هنافعا وثوبا ىو ماعوؿ بو ثاف 

 مقّدـ جوازا على اؼباعوؿ بو األوؿ )العلَم والاقًَن(.

 :ومجب تقدمي أحد اؼباعولٌن على اآلخر يف األحواؿ اآلتية

                                                           

 .343( السيد خلياة: اؼبرجع هناسو، ص1) 
 .233األفغاين: اؼبوجء يف قواعد اللغة العربية، اؼبرجع السابق، ص ( سعيد2) 
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"ال يلمن الّلبس، فيجب تقدمي ما حقو التقدمي، وىو اؼباعوؿ األوؿ، كبو: أعطيتك أخاؾ، إف كاف  * أف 
ىو اؼبظنوف  (سعيد)اؼبخاطب ىو اؼبعطى اآلخذ وأخوه ىو اؼبعطى اؼبأخوذ، وكبو: ظننت سعيدا خالدا، إف كاف 

 .(1)وإاّل ُعكست" دأهنو خال

منحتك )يكوف أحدمها ضعًنا واآلخر اظبا ظاىرا، فيتقدـ الضعًن وجوبا ويتأخر االسم الظاىر، كبو:  * أف
 .(دينارا

 عود الضعًن على متأخر لاظا ورتبة*" أف يشتعل اؼباعوؿ بو األوؿ على ضعًن يعود إذل الثاين، فتقدـ الثاين لئال ي
 . (2)كبو: أعطيت األماهنَة صاحَبها"

يف أحدمها، فيجب تأخًن احملصور، سوا  أكاف اؼباعوؿ األوؿ أـ الثاين، كبو: "ما أعطيت *أف ينحصر الاعل 
 معاذاً إال دينارًا"، و"ما أعطيُت الديناَر إال معاًذا".

 .المطلب الرابع: التقديم والتأخير في متعلقات الفعل )الحال والتمييز(

 والظرؼ واعبر واَّرور واغباؿ ف متعلقات الاعل تشعل كل من:"اؼباعوؿ بو،أصبهور النحاة مجعع 
 .(3)حواؿ قليلة"أوالتعييء يف  ألجلوواؼباعوؿ  واؼباعوؿ اؼبطلق واؼباعوؿ معو،

مع  يف ىذا اؼبطلب ولنا وقاة يف اؼباعوؿ بو، والتأخًنالتقدمي  أحواؿ إذليف اؼبطلب السابق  اإلشارةوقد سبقت 
 .ءيف كل من اغباؿ والتعيي والتأخًنالتقدمي  أحواؿ

 أوال: الحال.

 كبو: "وصف فضلة يذكر لبياف ىيئة االسم الذي يكوف الوصف لو، اغباؿ ىو اسم منصوب، تعريفو: -1
 .(4) ("و)وىذا خالد مقباًل  (،و)مررت ُّند راكبةً  ا(،ؾ صغًنً ب ولدَ دّ أ) ا(،ظافرً  )رجع اعبندُ 

                                                           

 .419( مصطاى الغالييين: جامع الدروس العربية، اؼبرجع السابق، ص1) 
 .233، ص السابقاؼبرجع اؼبوجء يف قواعد النحو، ( سعيد األفغاين:2) 
 .114ـ، ص2008، 1اعبديد اؼبتحدة، بًنوت، لبناف، ط( بن عيسى باطاىر: البالغة العربية مقدمات وتطبيقات، دار الكتاب 3) 
 .463( مصطاى الغالييين: جامع الدروس العربية، اؼبرجع السابق، ص 4) 
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وليس معىن  داخل الرتكيب، (إليو)مسند ومسند  األساسٌنو ال ميثل ركين اعبعلة هنّ أ فضلة،واؼبعىن من كوهنو       
كبو قولو  الت ال ميكن االستغنا  عن اغباؿ داخل الرتكيب،افاي بعض اغب و يصح االستغنا  عنو دائعا،هنّ أذلك 
    ﴿تعاذل:

   

﴾ ( 16:األهنبيا)،  يضا:أوقولو﴿ 

    

   

    ﴾ 
(، فكلعة )العبٌن( و)سكارى( يف اآليتٌن مها اغباؿ؛ حبيث ال ميكن االستغنا  عن أي واحدة منهعا 43)النسا :

 يف سياؽ اآلية ال ي جيئت فيها.

ا مسرورً  (،قبل الطالب مسروراأ)رة مشتقة، كبو:واغباؿ تصلح جوابا بعد السلاؿ:كيف؟وىي غالبا ما تكوف هنك    
 .إقبالونت ىيئة الطالب حٌن وقد بيّ  يف ىذا اؼبثاؿ ىي اغباؿ،

 صاحب الحال والعامل فيها:  -2

 ربتاج اغباؿ إذل صاحب كعا ربتاج إذل عامل:

"وىػػو مػػا كاهنػػت اغبػػاؿ وصػػاا لػػو، أو االسػػم الػػذي تبػػٌّن اغبػػاؿ ىيئتػػو، وغالبػػا مػػا يػػأيت معرفػػة وقػػد صــاحب الحــال: *
 وقد يكوف: ،(1)يأيت هنكرة"

ضػػاحًكا، فصػػاحبها ىػػو الااعػػل ععػػُر، ألهّنػػا جػػا ت لتبػػٌّن ىيئتػػو، وقػػد يكػػوف الااعػػل كبػػو: أقبػػل ععػػُر أ/ الفاعــل: 
 ؿبذوفا )ضعًن مسترت( وىو صاحب اغباؿ، كبو: راِجع دروَسك مواظًبا.

 كبو: ركَب زيُد اؼبركبَة مسرعًة، مسرعَة ىي: حاؿ منصوبة، وصاحبها ىو اؼباعوؿ بو: اؼبركبَة.ب/ المفعول بو: 

كبػػو: "اسػػتقبل زيػػٌد عليًّػػا ضػػاحكٌن، ضػػاحكٌن ىػػي: حػػاؿ، وصػػاحبها ىػػو الااعػػل ول بــو معــا: ج/ الفاعــل والمفعــ
 .(2)واؼباعوؿ بو معا: زيٌد وعلّياً"

 اغباؿ: وقد يكوف صاحبالمفاعيل: د/ 

                                                           

 .381( ؿبعود مطرجي: يف النحو وتطبيقاتو، اؼبرجع السابق، ص1) 
 .246( عبده الراجحي: التطبيق النحوي، اؼبرجع السابق، ص2) 
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  :معو. الطريَق ىي صاحب اغباؿ، وىو ماعوؿ :طوياًل  كبو: سرت والطريقَ مفعول معو 
  :(.، صاحب اغباؿ ىو: اؼباعوؿ فيو )الشهرَ كاماًل   عت الشهرَ كبو: صُ مفعول فيو 
  :ا، للعلم ىو صاحب اغباؿ وىو ماعوؿ ألجلو.طالبً  كبو: ىاجرت للعلمَ مفعول ألجلو 
 :ىو صاحب اغباؿ وىو ماعوؿ مطلق. شديًدا، الضربَ  كبو:ضربت الضربَ  مفعول مطلق 

 ."الااعل "الّدرسُ حب اغباؿ ىو هنائب كبو:ُشرَِح الّدرُس واضًحا، صا نائب الفاعل: ه/

بعػػض الّنحػػاة عػػل جعػػل  (، ويعػػرتضطازجػػٌة مايػػدٌة، صػػاحبها ىػػو اؼببتػػدأ )اػبضػػرواتُ  اػبضػػرواتُ كبو:"المبتــدأ:و/ 
 .(1)ا للحاؿ ولكن العرب استععلتو كثًنا"اؼببتدأ صاحبً 

 اؼببتدأ.تهُد وىو خرب اؿ وصاحبها ىو اَّكبو: ىذا ىو اَّتهُد مبتسًعا، مبتسًعا ىي اغب الخبر:ز/ 

 المضاف إليو بشرط: ح/ 

  ً صػاحب اغبػاؿ ىػو اؼبضػاؼ إليػو هنظياػةً  البيػتِ  أعجبتػين صػالةُ  :ا من اؼبضػاؼ إليػو، كبػوأف يكوف اؼبضاؼ جء .
 ( جء  من اؼبضاؼ إليو.صالةُ ، واؼبضاؼ )(البيت )
 ؿ، وصػػػاحبها ىػػػو ا ىػػػي اغبػػػاهنظيًاػػػا، هنظيًاػػػععػػػر كبػػػو: أعجبتػػػين غرفػػػُة ، أف يكػػػوف دبنءلػػػة اعبػػػء  مػػػن اؼبضػػػاؼ إليػػػو

، واؼبضػػاؼ )غرفػػة( وىػػو دبنءلػػة عبػػء  مػػن اؼبضػػاؼ إليػػو )ععػػر(، ويصػػح  حذفػػو، فتقػػوؿ: أعجبػػين اؼبضػػاؼ إليػػو: ععػػرُ 
 ععر هنظيًاا.

 ععل يف صاحبها من فعل أو شبهو أو معناه، وىو العامل يف هنصبها:ما عامل اغباؿ ىو  العامل في الحال:*

)عػػاد( ىػػو العامػػل يف هنصػػب اغبػػاؿ  لاظيًّػػا، كبػػو: عػػاد اَّاىػػُد سػػاؼبا،الاعػػل ىػػو العامػػل األصػػلي، ويكػػوف الفعــل: أ/ 
 مبتسًعا ىي اغباؿ.)أقبل( ىو العامل يف هنصب اغباؿ،  )ساؼبػًػا(، أقبل الطالب مبتسًعا،

 :فهي كالتارل ب/ أما أشباه الفعل:

  :ىػػو اؼبصػػدر الػػذي يععػػل ععػػل  أخيػػك عػػاجاًل، شػػاا ُ ين شػػااُ  كبػػو: سػػرّ المصــدر الــعي يعمــل عمــل الفعــل
 الاعل.

                                                           

 ف. ، ص اؼبرجع هناسو (1) 
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  :اسػم فاعػل وىػو عاملهػا، اؽبعػءة: حػرؼ منتصػرًا؟ منتصػرًا ىػي اغبػاؿ،وراجعٌ  اعبػي ُ  كبػو: "أراجػعٌ اسم الفاعل :
: مبتػدأ مػلخر مرفػوع، منتصػرًا: حػاؿ منصػوبة وعالمػة : خرب مقّدـ مرفوع وىو اسم الااعل، اعبػي ُ وراجعٌ  استاهاـ،
 .(1)الاتحة الظاىرة" هنصبها
  :اسم ماُعوؿ وىو عامل اغباؿ.جّيًدا؟ و"ماهوـُ  وىو عامل لاظيٌّ، كبو: أماهوـٌ الّدرساسم المفعول :" 
 " :جًحػػػا، وعاملهػػا ىػػػو الصػػػاة عامػػل لاظػػػي، كبػػو: أفَػػػرٌِح أخػػوؾ هناجًحػػػا؟، اغبػػػاؿ ىػػي هنا وىػػػيالصــفة المشـــّبهة

 .(2)فرٌِح" اؼبشّبهة:

 فهو شباهنية عناصر: أما المراد بمعنى الفعل:ج/

  :ا( ىو اسم الاعل )صو(.كبو: صو ساكَتا، فالعامل يف اغباؿ )ساكتَ اسم الفعل 
  :حاؿ منصوبة، وعاملها ىو اسم اإلشارة "ىذا"، وكبو قولو تعاذل: مقباًل: ُمقباًل  كبو: ىذا أضبدُ اسم اإلشارة :
﴿     

 ﴾  وقولو تعاذل أيضا: (، 52:)النعل﴿ 

     

   ﴾:(.72)ىود 
  :وىي عامل معنوي، كبو: كأفَّ ىنًدا مقبلًة غءالٌة.أدوات التشبيو 
 :؟.حةً كبو قولك: ما شأهنك حءيًنا؟، كيف ُّند هناجأدوات االستفهام 
  :كبػػو: لعػػّل األمػػَل و  التعػػين: ليػػت، اةأد وععػػر عنػػدهنا زائػػرًا، عامػػل اغبػػاؿ ىػػ كبػػو: ليػػتأدوات التَّمنــي والّترجــي

 إلينا. أّف يعود األملُ  اؿ ىي أداة الرّتجي )لعل(، واؼبقصود من ىذا اؼبثاؿ: هنرجوعامل اغبإلينا عائًدا، ف
  :رؼ التنبيو "ىا".ًة، صافيًة ىي اغباؿ وعاملها ىو حكبو: ىا ىي السعا  صافيّ حرف التنبيو 
 (يا أي ها) ا ىي اغباؿ وعاملها ىو أداة الّندا ، تائهً ا يف طريقوتائهً  كبو: يا أيّها الّرجلُ لّنداء: ا. 
  :ا ىػػي اغبػػاؿواؼبقصػػود بشػػبو اعبعلػػة ىػػي: الظّػػرؼ واعبػػار واَّػػرور، كبػػو: زيػػٌد عنػػَدَؾ ضػػيًاا، ضػػياً شــبو الجملــة 

ك ىػو ظػرؼ مكػاف وىػو عامػل اغبػاؿ منشػرًحا، أماَمػك أماَمػ وعندؾ ىو عاملهػا، وىػو جػار وؾبػرور، وكبػو: الطريػقُ 
 )منشرًحا(.

 مرتبة الحال:  -3
                                                           

 .387ينظر ؿبعود مطرجي: يف الّنحو وتطبيقاتو، اؼبرجع السابق، ص ( 1) 
 .388ص  اؼبرجع هناسو ، (2) 
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 جوازا أو وجوبا. صاحبها، لكن قد تتقّدمهعااألصل يف اغباؿ أف تتأخّر عن عاملها و   

 يف أربعة مواضع:ر الحال وجوبا عن صاحبها: أ/ تأخي

 إالَّ مبتسًعا ما جئتُ ها وجوبا إذا كاهنت ؿبصورة: مثل: تتأّخر اغباؿ عن صاحب. 
  ُا.ؾ واثقً إذا كاف صاحبها ؾبرورا باإلضافة، كبو: يسر ين اجتهاد 
  ًإذا كاف صاحبها ؾبرورا باغبرؼ، كبو: مررت ُّند ضاحكة. 
 "(1)الشعس" ر ؿبعد وقد طالعتإذا كاهنت اغباؿ صبلة مقرتهنة بالواو، كبو: ساف. 

 وجوبا على صاحبها يف موضعٌن مها: تتقّدـ اغباؿم الحال وجوبًا على صاحبها: ب/ تقدّ 

  مػػػػا جػػػا  هناجًحػػػػا إالّ معػػػاُذ؛  عإذا كػػػاف صػػػػاحبها ؿبصػػػورا يف اغبػػػػاؿ، كبػػػو: مػػػػا جػػػا  مبتسػػػػًعا إاّل ، ا مبتسػػػػعً لػػػي 
 ا يف اؼبثالٌن مها اغباؿ، وصاحبها ىو: علي  ومعاُذ.وهناجحً 
 "ٌملدَّبا: حاؿ منصػوبة وصػاحبها ىػو أف يكوف صاحبها هنكرة غًن مستوفية للشر وط، كبو: "ؼبعاذ ملّدبًا غالـ .

 غالـٌ.

 مجوز تقدمي اغباؿ على صاحبها يف اغباالت التالية:جواز تقديم الحال على صاحبها: ج/ 

  ومجػوز الااعػل مرفػوع، ومسػرورًا ىػي اغبػاؿ، أف يكوف صاحب اغباؿ مرفوعػا: كبػو: أقبَػَل زيػٌد مسػرورًا، زيػٌد ىػو
مقػّدـ الاتحػة الظػاىرة، وىػو بزيػٌد، مسػرورًا: حػاؿ منصػوب  اؼبثػاؿ: أقبػل مسػرورًابها يف ىػذا تقدمي اغبػاؿ علػى صػاح

 .على صاحبو زيدٌ 
  ُزيػًدا مسػرورًا، زيػًدا ىػو ماعػوؿ بػو منصػوب، ومسػرورًا ىػي حػاؿ  أف يكوف صاحب اغباؿ منصوبا، كبو: رأيػت

 منصوبة، ومجوز تقدمي اغباؿ على صاحبها: رأيُت مسرورًا زيًدا.

 تتأخر اغباؿ عن عاملها وجوبا يف اغباالت التالية:وجوبا عن عاملها:  ر الحاليتأخد/ 

 تػػأخر وجوبًػػا، كبػػو: بػػئس الطالػػب كسػػوال، هنعػػم عػػال جامػػدا، ودل يكػػن فعػػال متصػػرفا فتأف يكػػوف العامػػل فيهػػا ف
با.الرجُل صادقً   ا، أحسن بالتلعيذ ؾبتهًدا، ما أحسن الولد مهذَّ

                                                           

 .87( عثعاف ؿبّعد منصور: اؼبقتطف يف الّنحو والّصرؼ، دار عّعار للنشر والتوزيع، ععاف، األردف، دط، دت، ص1) 
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  القػػـو بليغػػا، أّمػػا إذا كػػاف عػػامال يف حػػالٌن  واحػػدة، كبػػو: معػػاُذ أفصػػحُ أف يكػػوف اسػػم تاضػػيل عػػامال يف حالػػة
 فيجب تقدمي حاؿ اؼباّضل على عاملو، أو أف يكوف اسم فعل كبو: هنَػءَاؿ مسرًعا.

 را ػػػػػػن صابػػػػّ الـ االبتػػدا  والـ القسػػم، كبػػو: لتسػػرين مطيعػػا، ألبقي": كبػػو، دارةػػػػػػا مقرتهنػػا دبالػػو الصّ ػػػػعامله افػػػػإذا ك
 : أهنػػػػت احملبػػػػوبُ مثػػػػل ري،دػػػػػػرؼ اؼبصػػػػػػػل واغبػػػػػػدرًا مػػػػلّوال بالاعػػػػػػػػدري، أو مصػػػػػػػرؼ مصػػػػػػ)أؿ( أو غبكػػػػاف صػػػػلة لػػػػػػػػػ  أو

 . (1) ك خائبا"يعجبين أف تقف ؿبامّيا، يسوؤين اهنقالبُ  ،منصاا
 فععػىن الاعػل ىنػا ىػػو  و، كبػو: ىػذا ععػػر ؾبتهػدا؛أف يكػوف العامػل يف اغبػاؿ كلعػة فيهػا معػػىن الاعػل دوف أحرفػ

كبػو: ليتػين هناجًحػا و "، التنبيو واإلشارة، وكبو: كأّف ععر كسوال هنشيطا، ومعػىن الاعػل ىنػا التشػبيو اؼباهػـو مػن "كػأفّ 
 سعيًدا؛ معىن الاعل ىو التعيّن اؼباهـو من )ليت(.

 ىػي ، مػدبرًا وضػاحًكا  (2) وذلَّ العػد و مػدبرًا، فتبّسػم الصػديق ضػاحًكا"كوف اغباؿ ملكّدة لعاملها، كبو: "أف ت
 حاؿ منصوبة وىي ملخرة وجوبا.

  يتأخّر اغباؿ وجوبا عن عاملو إذا كاف يف صبلة مقرتهنة بواو اغباؿ كبو: حضػرت ويػدي فارغػًة، فػإذا كاهنػت غػًن
 و أقبل التلعيُذ.مقرتهنة بالواو جاز تقدميها على عاملها، كبو: يعل ؿباظتَ 

 تتقّدـ اغباؿ وجوبا على عاملها يف ثالث صّور:وجوب تقدُّم الحال عل عاملها: ه/ 

 ،كبو: كيف أقبل زيُد؟ كيف: اسم استاهاـ مبين على الاتح يف ؿبل هنصب حاؿ. إذا كاف ؽبا صدر الكالـ 
  ُّضل صاحب إحدامها علػى صػاحب األخػرى كبػو: أف يكوف العامل فيها اسم تاضيل عامال يف حالٌن، وقد ف

ة وجوبػا علػى عاملهػا، أو كػاف : اسػم تاضػيل، ؾبتهػدا: حػاؿ منصػوبة مقّدمػخػًنُ  ععر ؾبتهدا خًُن من علّي كسػوال؛
ؾبتهػػدا ىػػي  ا أحسػػن منػػو متكاسػػاًل،ؾبتهػػدً  ّضػػل يف حالػػة دوف األخػػرى، كبػػو: التلعيػػذُ اغبػػاؿ واحػػًدا، وقػػد فُ  صػػاحب

 حاؿ مقّدمة وجوبا على عاملها )أْحسن(.
 ألوذل بصػػػػاحب ا  يف حػػػػالٌن يػػػػراد ُّعػػػػا تشػػػػبيو صػػػػاحبأف يكػػػػوف العامػػػػل يف اغبػػػػاؿ دبعػػػػىن التشػػػػبيو، "عػػػػامال

خالػٌد )ًنًا، كخليػل غنيًّػا"، أو تشػبيو صػاحبهعا الواحػد يف حالػة بناسػو يف حالػة أخػرى، كبػو: األخرى، كبو: "أهنا فق

                                                           

 .259سعيد األفغاين: اؼبوجء يف قواعد اللغة العربية، اؼبرجع السابق، ص (1)
 .386ؿبعود مطرجي: يف النحو وتطبيقاتو، اؼبرجع السابق، ص( 1)
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التشػبيو ، لكػن إذا كاهنػت أداة  (1)، فيجب تقدمي اغباؿ الػ ي للعشػّبو علػى اغبػاؿ الػ ي للعشػّبو بػو"(سعيًدا مثلُو بائًسا
 جباهنًا. ، كبو: كأّف سعيًدا مقداًما، ععرُ ىي )كأفَّ( فيعنع تقدمي اغباؿ عليها، بل مجب تقدمي )كأفَّ( على اغباؿ

 مجوز تقدمي اغباؿ على عاملها إذا كاف:جواز تقديم الحال على عاملها: و/ 

  اؿ علػى عاملهػا يف ىػذا ىػي اغبػاؿ، ومجػوز تقػدمي اغبػ فا، كبػو: أقبػل ععػر ضػاحكا، ضػاحًكاالعامل فعال متصر
 قّدمة على عاملها الاعل )أقبل(.ت، ضاحًكا:حاؿ منصوبة وىي ماؼبثاؿ، فنقوؿ: ضاحًكا أقبل ععرُ 

  العامػػل وصػػاا يععػػل ععػػل الاعػػل، كبػػو: منطلػػُق ععػػُر مسػػرًِعا، مسػػرًعا ىػػي اغبػػاؿ، "ومجػػوز تقػػدمي اغبػػاؿ علػػى
ععػػػر، مسػػػػرًعا: حػػػاؿ منصػػػوبة وعالمػػػة هنصػػػبو الاتحػػػػة الظػػػاىرة، وىػػػو مقػػػّدـ علػػػى عاملػػػػو  عاملهػػػا: مسػػػرعا منطلػػػقُ 

 . (2) )منطلق("

 ثانيا: التمييز:

الّنصػػب وىػػو  مبهعػػة أو ياّصػػل معػػىن ؾبعػػال، وحكعػػوح كلعػػة ىػػو "اسػػم هنكػػرة فضػػلة يوّضػػ تعريــف التمييــز: -1
ء وقػد يػكبو: اشرتيت رطالً عساًل، كلعػة )عسػاًل( ىػي التعي ، ويكوف التعييء إّما اظبا ماردا، (3)جامد على األغلب"

( ىػي التعييػء وقػد أزالػت كبو: ارتاع اَّتهُد مكاهنًة، فاالسػم )مكاهنػةً  عن الّرطل وبَينتو، أو يكوف صبلة،أزالت اإلُّاـ 
 اإلُّاـ عن الاعل )ارتاع( والااعل )اَّتهُد(.

 :قسم التعييء إذل هنوعٌن مهاين أنواع التمييز: -2

اؼباػػرد أو سبييػػء سبييػػء ويسػػعى أيضػػا  :يطلــق عليــو اســم التمييــز الملفــوظ ح كلمــة مبهمــة، وىــعا النــوعأ/ نــوع يوّضــ
 الّذات، ألهنّو يءيل اإلُّاـ عن الكلعة الواحدة، ويكوف ىذا النَّوع من التعييء يف االستععاالت التالية:

  :كبػػػو: اشػػػرتيت جراًمػػػا فضػػػة، اشػػػرتيت: فعػػػل وفاعػػػل، جرامػػػا: ماعػػػوؿ بػػػو منصػػػوب؛ فضػػػة: سبييػػػء "بعـــد الـــوزن
 .(4)منصوب بالاتحة"

                                                           

 .474مصطاى الغالييين: جامع الّدروس العربية، اؼبرجع السابق، ص ( 2) 
 .435، اؼبرجع السابق، ص 2السّيد خلياة: الكايف يف الّنحو: ج( 3) 
 .256( عبده الرّاجحي: التطبيق الّنحوي، اؼبرجع السابق، ص 3) 
 .134ـ، ص 2002( زيت كامل اػبويسكي: قواعد الّنحو والصرؼ، دار الوفا  لدهنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية، دط، دت، 4) 
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  :داللتهػػا علػػى مقػػدار  غامضػػة ال يعػػرؼ اؼبقصػػود منهػػا إال كبػػو: اشػػرتيت ِإْرَدبًػػا قعًحػػا، كلعػػة "إرَدبًػػا"بعــد الليــل
 وكلعة )قعًحا( ىي سبييء منصوب وىو الذي وّضح اؼبعىن اؼبراد من كلعة )إردبًا(. ،معٌّن 
 :هنًا(.اء، وىي ال ي أزالت الغعوض عن كلعة )فدَ يكبو: اشرتيت فداهنًا قصًبا، قصًبا ىي سبي بعد المساحة 
 :سػبعة كبو: قابلت سػبعة عشػر أسػتاذا، قابلػت: فعػل وفاعػل بعد األعداد من أحد عشر إلى تسعة وتسعين ،

"واألعػػداد الباقيػػة يػػأيت بعػػدىا اسػػم ماػػرد ؾبػػرور أو صبػػع ؾبػػرور  بػػو منصػػوب، أسػػتاًذا: سبييػػء منصػػوب،  عشػػر: ماعػػوؿ
 (1)ءا، ألّف التعييء يف االصطالح الّنحوي كلعة منصوبة".يويعرب مضافا إليو، ومن اػبطأ إعرابو سبي

يوّضــح اإلبهــام المتضــمن فــي جملــة إلا كانــع تــدلُّ علــى معنــى مجمــل، وىــعا النــوع يســمى التمييــز  / نــوعب
 : ويسعى سبييء اعبعلة أو سبييء النسبة، ويأيت ىذا النوع يف االستععاالت التالية:الملحوظ

  َّوأصػل (2)بالاتحػة الظػاىرة"سبييء منصػوب )سػناّ(: أكػرب مػن ابنػو سػنًّا،اًل عػن اؼببتػدأ، كبػو: الوالػُد "أف يكوف ؿبػو .
 مبتدأ مرفوع. ابنو، )سن ( يف أصل الكالـ تعرب الكالـ: سن  الوالد أكرب من سن

  ّكبػػو: طػػاب معػػاُذ خػػاطرًا، طػػاب: فعػػل مػػاض مبػػين علػػى الاػػتح، معػػاذ: فاعػػل مرفػػوع  عػػن الااعػػل،ال يكػػوف ؿبػػو
ولػػذلك فػػالتعييء  فخػػاطُر ىنػػا تعػػرب فاعػػل،اطُر معػػاذ، وخػػاطرًا: سبييػػء منصػػوب بالاتحػػة، وأصػػل الكػػالـ: طػػاب خػػ

 ؿبّوؿ عن الااعل.
  ّكبػػو: غػػًّنت الءوبعػػة الطبيعػػة وجًهػػا، غػػًّنت: فعػػل مػػاض، الءوبعػػة: فاعػػل مرفػػوع  الً عػػن اؼباعػػوؿ بػػو،أف يكػػوف ؿبػػو

ت الءوربعةُ   .الطبيعة وجوَ  الطبيعَة: ماعوؿ بو منصوب، وجًها: سبييء منصوب، وأصل الكالـ: غًنَّ

 مييز:رتبة الت -3

 ميتنع تقدمي التعييء على عاملو يف حالتٌن: امتناع تقديم التمييز على العامل:أ/ 

 ،اه إهنسػاهناػػػػػاهنًا، فهػو دبعػىن: مػا أكاػػػػن إهنسػػػى باحملسػػػػو: كاػػػػػػعال متصرفًا يلدي معىن اعبامد، كب"إذا كاف العامل ف -
، كبػػػو: أهناسػػػا تطيػػػب بنيػػػل اؼبػػػىن؟ حيػػػث تقػػػدـ هناًسػػػا علػػػى العامػػػل (3)وينػػػدر تقػػػد ـ التعييػػػء علػػػى عاملػػػو اؼبتصػػػّرؼ"

 )تطيب(، وتقدير الكالـ: أتطيب هناًسا بنيل اؼبىن، وىذا النوع من التقدمي هنادر.

                                                           

 .257، ص اؼبرجع هناسو( عبده الرّاجحي: 1) 
 .135، ص السابققواعد الّنحو والصرؼ،اؼبرجع  ( زين كامل اػبويسكي:2) 
 .186ـ، ص 2005، 1دار الوفا  لدهنيا الطباعة والّنشر، اإلسكندرية، مصر، ط( ىاين الارهنواين: اػبالصة يف الّنحو، 3) 
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 .إذا كاف العامل جامًدا، كبو: اشرتيت رطاًل عساًل، فال مجوز أف هنقوؿ: اشرتيت عساًل رطالً  -
أف  ييػػء النسػػبة عاملػػو فعػػل متصػػرفا ينػػذركػػاف سب  اؼبعيّػػء اظبػػا أـ هنسػػبة، فػػإف  كػػاف "مجػػب تقػػدمي عامػػل التعييػػء سػػوا -

 .(1)يتقدـ التعييء على عاملو، وىذا ما ال يقاس عليو"

ــط التمييــز بــين العامــل والمميَّــز: ب/  مجػػوز أف يتوسػػط التعييػػء بػػٌن العامػػل واؼبعيّػػء، كبػػو: طػػاب خػػاطرًا جــواز توسُّ
، وكبػػو: امػػتأل و خػػاطرًا وقػػد جػػاز توسػػطو بػػٌن العامػػل )طػػاب( واؼبعيّػػء )معػػاُذ(معػػاذ، وطػػاب معػػاذ خػػاطرًا، التعييػػء ىػػ

 غيظا قلُب ععر وامتأل قلُب ععر غيظا، وقد جاز توسطو بٌن العامل )امتأل( واؼبعّيء)قلب ععر(.

 

 المبحث الثاني: التقديم والتأخير في الدرس البالغي.

والتأخًن، وأغراضو البالغية، وأمهيتو يف ربقيق بالغة حّدد البالغيوف األسباب البالغّية لورود التقدمي 
الكالـ العريب، واىتعوا يف ذلك بركين اعبعلة األساسيٌن: اؼبسند واؼبسند إليو، وأولومها عناية بالغة، وعّدوا اؼبسند 

 إليو الركن األكثر أمهية ألهنو ثابت بينعا ميثل "اؼبسند" اؼبتغًن فيها.

 غية للتقديم والتأخير.البال المطلب األول: األسباب

 أصبع صبهور البالغيٌن أف للتقدمي والتأخًن عدة أسباب تتحكم يف وروده داخل الرتكيب اللغوي، أمهها: 

  ﴿:التقّدـ يف الءمن والسبق يف اؼبرتبة الءمنية، كبو:قولو تعاذل -1

    

    

 ﴾  :ّدـ يف ىذه اآلية الكرمية األهنبيا  ػػػػػد قُ ػػػ(، فق33)آؿ ععراف
 والرسل: آدـ قّدـ على هنوح وهنوح على إبراىيم وفقا للسبق الءمين.

، كبو قولو تعاذل:   (1)"تقّدـ العلة على معلوؽبا عند القائلٌن ُّا، كتقّدـ الكوف على الكائنة والعلم على العاؼبية" -2

﴿    

 ﴾  :(، فقد قّدمت العبادة كوهنا سببا يف حصوؿ العوف من اهلل تعاذل.5)الااربة 

                                                           

 .187،ص اؼبرجع هناسو (1) 
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  ﴿لعظعة اؼبقّدـ واالىتعاـ بو، كبو قولو تعاذل:  -3

  

 ﴾ :(2)فبدأ بالصالة ألهّنا تعد األىم وىي ععاد الدين" (،"43)البقرة ،
   ﴿وقولو تعاذل أيضا: 

  ﴾  :(، فقد قّدمت 12)التغابن
 طاعة اهلل على طاعة الرسوؿ لعظعتها.

 الرتتيب: وذلك برتتيب األفعاؿ أو األحداث ال ي ترد واحدا تلوى اآلخر، كبو قولو تعاذل: اعتبار -4

﴿   

    

  

   

األيدي إلفادة الرتتيب الذي يدث أثنا  الوضو ، فغسل الوجو ( فقد قّدـ غسل الوجو على غسل 06)اؼبائدة:﴾
 يسبق غسل اليدين إذل اؼبرافق أثنا  الوضو .

  ﴿التحقًن: قاؿ تعاذل:  -5

   

   

 ﴾  :فقّدـ اليهود )اؼبغضوب عليهم( ألهّنم كاهنوا  (،07)الااربة"
 أسبق من النصارى، وألهّنم كاهنوا أقرب إذل اؼبلمنٌن 

 .(3)باَّاورة"

 ﴿التقّدـ بالذات، كتقّدـ الواحد على االثنٌن، كبو قولو تعاذل:  -6

  ﴾  : (، وكبو قولو تعاذل: 03)النسا﴿ 
      

      

 ﴾  :(.07)اَّادلة 

 ، والشرؼ أهنواع، منها:(1)"التقّدـ بالّشرؼ، كبو تقدمي األهنبيا  على األتباع" -7

                                                                                                                                                                                     

 .71ـ، ص1999، 1األردف، ط –( يوسف أبو العدوس: البالغة واألسلوبية ، األىلية للنشر والتوزيع، ععاف 1) 
 .246ـ، ص2009، 12األردف، ط –لتوزيع، ععاف ( فضل حسٌن عباس: البالغة فنوهنا وأفناهنا، دار الناائس للنشر وا2) 
 .116( بن عيسى باطاىر: البالغة العربية مقدمات وتطبيقات، اؼبرجع السابق، ص3) 
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    ﴿* شرؼ الرسالة: كقولو تعاذل: 

      

    

 ﴾  :(، وىذا ألّف مرتبة الرسوؿ أعلى وأشرؼ من 52)اغبج
 مرتبة النيب.

  ﴿* شرؼ اغبرية: كبو قولو تعاذل: 

  

  ﴾ :(.178)البقرة 

   ﴿* شرؼ اإلمياف: كبو قولو تعاذل: 

   

    

 ﴾ :(.87)األعراؼ 

   ﴿الغلبة والكثرة كقولو تعاذل:  -8

   

  

   ﴾ 
 (.32)فاطر:

    ﴿تقدمي دالالت السبق باإلمجاد، كبو قولو تعاذل:  -9

     

    ﴾ :(، "فقّدـ 255)البقرة
 .(2)السنة على النـو ألّف العادة يف البشر أف تأخذ العبد السنة قبل النـو فجا ت العبارة على حسب ىذه العادة"

   ﴿مراعاة اشتقاؽ اللاظ، كقولو تعاذل:  -10

    ﴾ :(، وقولو:    37)اؼبدثر﴿ 
     ﴾ 

 (، فاالشتقاؽ ىنا بٌن: يتقّدـ ويتأّخر، وقّدمت وأّخرت.05)االهناطار:

                                                                                                                                                                                     

 .71البالغة واألسلوبية ، اؼبرجع السابق، ص ( يوسف أبو العدوس:1) 
 .117( بن عيسى باطاىر: البالغة العربية مقدمات وتطبيقات، اؼبرجع السابق، ص2) 
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   ﴿سبق ما يقتضي تقدميو، وىو داللة السباؽ، كقولو تعاذل:  -11

    

 ﴾ :(، وىذه اآلية يف معرض ذكر األهنعاـ ومنافعها،"فلّعا كاف 06)النحل
 .(1)إسراحها وىي طباص وإراحتها وىي بطاف، قّدـ اإلراحة ألّف اعبعاؿ حينئذ أفخر"

  ﴿تقدمي األمر الّداعي إذل فعل أمر آخر، كبو قولو تعاذل:  -12

   

  

 ﴾ :(، فقّدـ غض البصر على حاظ الارج ألّف البصر داعية إذل 30)النور
 الارج.

، وتقّدـ األقرب على األبعد. -13  التقدـ باؼبكاف كتقدـ اإلماـ على اؼبأمـو

 المطلب الثاني: األغراض البالغية للتقديم والتأخير.

 أوال: األغراض البالغية لتقديم المسند إليو.

مدلولو خيطر أّوال بالذىن، ومع والتأخر يف اعبعلة الاعلية، و ، يف اعبعلة االظبية ـمرتبة اؼبسند إليو التقدّ  إفّ  
 ، ويلتى بو مقّدما ألغراض بالغية منها:يف حاالت ليس واجبا، بل مجوز تقدميو وتأخًنه وتأخًنه ذلك تقدميو

ويقدـ اؼبسند إليو تشويقا ؼبعرفتو، كبو قوؿ أيب إليو:  تشويقاتملن الخبر في لىن السامع ألّن في المبتدأ  -1
  العال  اؼبعري:

 .(2)حيواف مستحدث من صباد  ***والذي حارت الربية فيو                       

لقد قّدـ اؼبسند إليو وىو اسم موصوؿ، ألّف صلة اؼبوصوؿ تشّوؽ الناس وتثًن فضوؽبا إذل معرفة اؼبسند، حيث 
كلها موقف اغبائر منو، وىذا يثًن يف الناس عوامل الشوؽ إذل معرفة من أوقع الربية يف اغبًنة، فإذا وقات الربّية  

 ُعرؼ بذكر اؼبسند، سبكن فيها أّي سَبُّكن.

 كبو: االمتحاُف قبحت فيو، أو اؼبرُض أصابك.تعجيل المسرة أو المساءة بالمسند إليو المتقدم،  -2

                                                           

 .117( فضل حسٌن عباس: البالغة فنوهنا وأفناهنا، اؼبرجع السابق، ص 1) 
 .204ص ـ،1999، 1ط لبناف، بًنوت، دار الكتب العلعية، أبو العال  اؼبعري:ديواف سقط الّءهند، (2) 
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 قلب السامػػػػػع، ليتاا ؿ حبصوؿ اػبيػػػػػررور على ػػػػاؿ السػػػادرة بإدخػػػػػن، لقصد اؼببػػثاليوقدٍّـ اؼبسند إليو يف ىذين اؼب
 أو اؼبسارعة بإدخاؿ الغم على قلبو، ليتشا ـ حبصوؿ الشر.

كبو: اسم اهلل عليك، وكبو: اؼبصطاى صلى اهلل عليو وسلم يارح بءّواره يف روضتو، وكبو تعجيل التبرك بو،  -3
 اسم اهلل اىتديت بو.قولك: 

 كبو: السالـُ عليكم ورضبة اهلل وبركاتو.تعجيل األمان بو،  -4

 ويقّدـ اؼبسند إليو على اؼبسند لتعجيل التلذذ والتطّرب بو، كبو"قوؿ الشاعر:  تعجيل التلّعل بو، -5

 .(1)من البشرليالي منكم أـ ليلى   ***باهلل يا ظبيات القاع قلن لنا                              

 التعجيل بتعظيمو أو بتحقيره: -6

     ﴿األوؿ: التعظيم، قاؿ اهلل تعاذل: 

   

   

 ﴾ :(.29)الاتح 

 اهلل جناح بعوضة(. الثاين: التحقًن، قوؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم ما معناه )الدهنيا عند

مثل إذا سألت عن الشيخ اغباج فالف: ما بالو؟ وكيف حالو؟ : بأّن اتصافو بالغير ىو المطلوباإلشعار  -7
فأجابوؾ: الشيخ اغباج فالف يشرب ويطرب ويلهو ويلعب، فإهّنك دل تكن تنتظر ىذه اإلجابة ال ي ال تناسب مقاـ 

 يّتصف بصاات غًن منتظرة.ىذا الشيخ اغباج، وقد وردت إلشعارؾ بأهنّو 

وذلك إذا وذل اؼبسند إليو اؼبتقدـ حرؼ الناي إفادة تخصيص المسند إليو بالخبر العي ىو جملة فعلية:  -8
يقوؿ عبد القاىر اعبرجاين أّف اؼبسند إليو يقّسم ليايد زبصيصو باػبرب الاعلي إف وذل حرؼ الناي، كقولك: ما أهنا 

 مقوؿ، فأفاد هناي الاعل عنك وثبوتو لغًنؾ.قلت ىذا، أي دل أقلو مع أهنّو 

 كقوؿ الشاعر: "إفادة زيادة تخصيص المسند إليو المتقدم بالمسند المتأخر: -9

                                                           

 .113( بن عيسى باطاىر: البالغة العربية مقدمات وتطبيقات، اؼبرجع السابق، ص1) 
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 مىت هتءز بين قطن ذبدىم  ***  سيوفا يف عواتقهم سيوؼ.                  

 (1)جلوس يف ؾبالسهم رزاف  ***  وإف ضيف أدل فهم خاوؼ                           

.  الشاىد "ىم خاوؼ" فقد زاد الضعًن "فهم" من اختصاص بين قطن بالكـر

   ﴿كبو قولو تعاذل:  تقوية الحلم في لىن السامع: -10

  ﴾ :(، فالاعل اؼبناي 59)اؼبلمنوف
"وقد قّدـ اؼبسند إليو إلفادة تقوية  يعطى اعبءيل، وكبو قولك: ؿبعد يف اآلية أفاد تقوية اؼبعىن وىو عدـ الشرؾ باهلل

اغبكم، وسّر التقوية يف مثل ىذا الرتكيب تكرارا لإلسناد، من حيث أف الاعل وىو)يُعطي( أسند مرّتٌن أسند أّوال 
 .(2)إذل الضعًن اؼبسترت فيو العائد على )ؿبعد( مث أسند ثاهنيا إذل االسم الظاىر"

 م السلب، وإفادة نفي الشمول أي سلب العموم: إفادة شمول النفي أي عمو  -11

ويتحّقق األوؿ إذا كاف اؼبسند إليو اؼبقّدـ دااّل على الععـو وأعقبتو أداة هناي ال تطولو؛ أي ال يقع اؼبسند           
، وىي ليست داخلة إليو يف حّيءىا، كبو: كل مهعل ال ينجح، يف  يف اؼبثاؿ اؼبسند إليو "كّل" الّدالة على الععـو

 حّيء الناي الذي أفادتو، )ال( بل خارجة عنو، وىذا الكالـ يايد مشوؿ الناي لكل فرد من أفراد اؼبسند إليو.

، كبو قوؿ اؼبتنيب:   "أما هناي الشعوؿ فهو أف يتقّدـ الناي على اؼبسند إليو الّداؿ على الععـو

 .(3)ح دبا ال تشتهي السانتأيت الريا   ***ماكل ما يتعىن اؼبر  يدركو                      

فالّناي يف ىذا اؼبثاؿ ال يشعل صبيع أفراد اؼبسند بل بعضهم فقط، واؼبعىن يف البيت أّف اإلهنساف ال 
 يستطيع ربقيق كل أماهنيو يف ىذه اغبياة  بل بعضها فقط.

 ثانيا: األغراض البالغية لتقديم المسند.

 أمهها:  ،كثًنةألغراض بالغية   يقدـ اؼبسند على اؼبسند إليو 

                                                           

 .200قليقلة: البالغة االصطالحية، اؼبرجع السابق، ص( عبده عبد العءيء 1) 
 .41( أمٌن أبو ليل: علـو البالغة اؼبعاين والبياف والبديع، اؼبرجع السابق، ص2) 
 .268ـ،ص1986، 1، شرح: عبد الّرضباف الربقوقي، دار الكتاب العريب، بًنوت، لبناف، ط1( اؼبتنيب: ديواف اؼبتنيب، ج3) 
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     ﴿زبصيصو باؼبسند إليو، كبو قولو تعاذل:  أيالتخصيص:  -1

     

  ﴾ : (، تقدمي اؼبسند "هلل" 04)الرـو
 قصد منو التخصيص، )هلل األمر( معناه أّف األمر هلل وحده ال ألحد غًنه.

التخصيص البّد أف يتقدـ اؼبسند، كبو: يف اغبجرة اَّاورة ىدوٌ ، فليس الغرض ىنا التحدث عن  وليكوف 
اغبجرة اَّاورة فحسب، وإمّنا إثبات الضجة يف اغبجرة ال ي هنكوف فيها، فهو إثبات للهدو  يف اغبجرة اَّاورة وهنايو 

 عن اغبجرة األخرى.

أوصاؼ للعسند إليو، فتتشوؽ الناس إذل ذكره، كبو: قوؿ  ىو أف يشتعل اؼبسند على وصف أوالتشويق:  -2
 ؿبعد بن وىيب اغبعًني يف مدح اؼبعتصم:

 (1)مشس الضحى وأبو إسحاؽ والقعر  ***ثالثة تشرؽ الدهنيا ببهجتها                       

 ببهجتها(.)ثالثٌة( ىي اؼبسند، وقد قّدـ الشتعالو على وصف مشّوؽ لذكر اؼبسند إليو )تشرؽ الدهنيا 

 وقد يكوف التشويق يف غًن اؼبدح، كالعرب واؼبواعظ والتاريخ، كبو: قوؿ أيب العال : 

 (2)أواخرىا وأوؽّبا دخاف  ***كالنار اغبياة فعن رماد                               

 ػػػػػػكا لذلػػػػػاف صاغبػػػػػػا كو إذػػػػػاؤؿ بػػػػره، والتاػػػػما يس –من أوؿ األمر  –ويكوف بإظباع اؼبخاطب التفاؤل:  -3
 كبو: ُسعدت بابتسامتك األيّاـ، وسّرت بسعادتك األعواـ.

تقّدـ اؼبسند "ُسعدت" على اؼبسند إليو"األيّاـ"، كعا تقّدـ اؼبسند "سّرت" على اؼبسند إليو "األعواـ" 
 لغرض التااؤؿ.

حٌن تصيح )، فقّدـ اؼبسند (تصيح البومة زواجكحٌن )كبو قولك ؼبن تريد إثارة تشاـؤ يف هناسو: التشاؤم:  -4
 ، وإظباع اؼبخاطب ما يءعجو من الكالـ.(زواجك)، وذلك لغرض التشاـؤ على اؼبسند إليو (البومة

                                                           

 .113البالغة العربية مقدمات وتطبيقات، اؼبرجع السابق، ص ( بن عيسى باطاىر:1) 
 .112ص ـ،1،1998ط لبناف، بًنوت، دار األرقم بن أيب األرقم، ديواف سقط الّءهند، أبو العال  اؼبعري: (2) 
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هنكاية باؼبخاطب، وذكر ما يسي  إذل شخصو، كبو قولك لإلهنساف الكسوؿ: من هنكد وذلك المساءة:  -5
 الدهنيا رؤية اعباىل يتنّعم يف القعم.

 على اؼبسند إليو)اعباىل( من أجل مسا ة اؼبخاطب وإظباعو ما ال يعجبو. (من هنكد الدهنيا)ـ اؼبسند قد

التنبيو ابتداً  على أّف اؼبسند خرب للعسند إليو اؼبلخر ال هنعت لو، ألف النعت ال يتقدـ التنبيو على الخبرية:" -6
 و وسلم:على اؼبنعوت، كبو قوؿ حساف بن ثابت ميدح النيب صلى اهلل علي

 .(1)ومهتو الصغرى أجّل من الدىر"  ***لو مهم ال منتهى لكبارىا                            

على أهنّو خرب ال هنعت، إذ لو أّخرهناه وقلنا:  –من بادئ األمر  –تنبيها  (مهمٌ )على اؼبسند إليو  (لو)وُقّدـ اؼبسند 
 لتوىم القارئ ابتداً  على أهنّو هنعت لشدة حاجة النكرة إليها، وأّف اػبرب سيذكر فيعا بعد. (مهم لو)

   ﴿وقوؿ اهلل تعاذل: 

   

  ﴾ :(، اػبرب )يف القصاص( أقوى من الصاة 179)البقرة
 يف داللتو، ألّف اػبرب ركن يف اعبعلة، والصاة ليست كذلك إمّنا ىي فضلة.

 ثالثا: األغراض البالغية لتقديم متعلقات الفعل.

 ذكر البالغيوف طائاة من األغراض البالغية اؼبتحّققة من تقدمي متعّلقات الاعل، منها:

   ﴿و قولو تعاذل: كبالتخصيص:  -1

  ﴾ :(، "وقد عّلق عليها القاضي بقولو: 05)الااربة
إهّنا زبصيص لو بأهنّا هنعبده دوف غًنه، وىكذا أدرؾ القاضي الغرض من التقدمي يف اآلية وإف دل يقم بإعادة ترتيب 

 .(2)الكالـ"

                                                           

 .49علـو البالغة اؼبعاين والبياف والبديع، اؼبرجع السابق، ص :( أمٌن أبوليل1) 
 .134ـ، ص2005، 1مصر، ط أضبد وأضبد ؿبعود اؼبصري: قضايا بالغية، دار الوفا  لدهنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية، ( بثينة2) 
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 ﴿كثًنا ما يقّدـ اعبار واَّرور إلفادة القصر والتخصيص، كبو قوؿ اهلل تعاذل:   وكذلك 
    

 ﴾  :(، يف ىذه اآلية الكرمية، فقد بدأ بالقرا ة أّوال، ألهّنا مقصودة أّوال.01)العلق 

 ﴿وذلك كبو قولو تعاذل: االىتمام بشأن المقّدم:  -2

   

    

   ﴾ 
 (.24)السجدة:

"يف اآلية الكرمية قّدـ اعبار واَّرور )بآياتنا( على الاعل )يوقنوف( لإلشعار بأمهية آيات اهلل تعاذل يف حياة 
 .(1)البشر"

وذلك كبو: قوؿ اؼبريب منكرا سلوؾ  ،االستعظام وأم ىو مناط اإلنلار أو االستغراب المقدّ  التنبيو على أنّ  -3
 تلعيذه: "صوُتك ترفع يف وجهي". 

. " لالستغراب من سلوؾ الصديق الذي يأكل ست وجبات يف اليـو  وأيضا كبو: "ست  وجبات تأكل يف اليـو

ـ   على الاعل لإلشعار بالتعظيم. (الّسعا )اؼباعوؿ بو ويف ؾباؿ التعظيم، كبو: السعا  رُفع بغًن ععٍد، فقد قدٍّ

 ريب دعوتك وأرجو رضبتك ومغارتك. ويكوف بذكر اسم اهلل تعاذل يف الدعا ،كقولنا: "التبرك: -4

كبو: باغبديد احملعي قّيدوه، فهذا اؼبثاؿ يتضعن التخويف ألف التقييد باغبديد يبعث يف الناس التخويف،  -5
 اػبوؼ والرعب.

     ﴿كبو قولو تعاذل: مراعاة الفاصلة:  -6

  ﴾  :(، قّدـ اؼباعوؿ بو "اعبحيَم" 31، 30)اغباقة
 على الاعل مراعاًة لاواصل اآليات.

 المطلب الثالث: أىمية التقديم والتأخير في إيصال المعنى.

                                                           

 .115( بن عيسى باطاىر: البالغة العربية مقدمات وتطبيقات، اؼبرجع السابق، ص1) 
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مسامهة كبًنة يف إيصاؿ اؼبعىن، حيث "يرتكء اؼبعىن اؼبراد من من اؼبعروؼ أف ترتيب اعبعلة العربية يساىم  
الكالـ على كياية بنا  اعبعلة لتلدي غرضها داخل النص، والسيعا يف التصوير البياين، فيكوف تنظيم الكلعات 

شعرية ، فالعبارة ال(1)عنصرا ىاما يف صباليات االستعارة ويف توضيح ما هنسّعيو ععود الشعر العريب على اإلصباؿ"
ربتاج إذل ما يللّاها، وإلسباـ اؼبعىن وإيصالو على الوجو اؼبراد يتاج اؼبتكلم إذل التقدمي والتأخًن يف ألااظ اعبعلة 

 حيث يلعب ىذا اإلجرا  دورا بارزا يف إيصاؿ اؼبعىن اؼبراد.

ساس برتب وقد يكوف بقا  الكالـ على األصل واجبا وداعيا من واجبات إيصاؿ اؼبعىن ودواعيو دوف اؼب
األلااظ يف اعبعلة، فاؼبسند إليو مثال رتبتو التقّدـ، واإلبقا  على تقدميو يف بعض األحياف أوذل من تأخًنه تبعا 
لدواعي اؼبقاـ، وذلك إذا كاف اؼبسند ذا ضعًن لو " يقّرر اغبكم يف ذىن السامع، ويلّكده بسبب تكراره سواً  كاف 

 .(2)هنت ركبت، ُكرٍّر متصال ومناصال، وكذلك: ىو ركب"اظبا ظاىرا أو ضعًن اؼبخاطب، كبو: أ

ويرى القءويين أّف تقدمي اؼبسند إليو إمّنا يكوف "لكوف ذكره أىم إّما ألهنّو األصل وال مقتضى للعدوؿ عنو 
 .(3)إليو" اىن السامع ألّف يف اؼببتدأ تشويقوإّما ليتعكن اػبرب يف ذ

أما تقدمي اؼبسند على اؼبسند إليو فيكوف إلفادة االختصاص تارة، واالىتعاـ باؼبتقّدـ تارة أخرى، وكاهنت 
العرب تقّدـ وتلّخر داللة على ملكتهم يف صوغ الكالـ، وحاجتهم إذل إصابة اؼبعىن وربقيق الغرض،إذا، فالتقدمي 

 تكّلم وإيصاؿ اؼبعىن.والتأخًن بٌن اؼبسند واؼبسند إليو يكوف لتحقيق مرادات اؼب

للتقدمي والتأخًن دورا كبًنا يف التواصل واإلفهاـ، ؼبا يققو يف إيصاؿ اؼبعىن اؼبراد إذل اؼبخاطب، حسب  إف
ما يقتضيو اؼبقاـ، وىذه الاائدة متعلقة باؼبتكلم أو األديب، "فإذا تشابكت إرادة األديب أو اؼبتكلم مع حسو 

إذل  –اعتاده الناس يف كالمهم وأبنيتهم وتركيباهتم، إال أهنو اختالؼ قد يتوافق  تولد تركيب جديد، ردبا خيتلف ععا
مع مراد اؼبتكلم واؼبخاطب على حد سوا ، والسعي كبو الغاية اؼبرجوة من الكالـ، وىي اإليصاؿ  –حد كبًن 

 . (4)واإلفهاـ، وتلك غاية التخاطب منذ األزؿ وإذل األبد "

                                                           

 .17ـ، ص2005 دط، دار الوفا  لدهنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية،( ـبتار عطية: التقدمي والتأخًن ومباحث الرتاكيب بٌن البالغة واألسلوبية، 1) 
 .18( اؼبرجع هناسو، ص2) 
 .33( القءويين: اإليضاح يف علـو البالغة، دار اعبيل، بًنوت ،لبناف، دط، دت، ص3) 
 .25( ـبتار عطية: التقدمي والتأخًن ومباحث الرتاكيب بٌن البالغة واألسلوبية، اؼبرجع السابق، ص4) 
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 الرابع: دور التقديم والتأخير في بالغة الجملة. المطلب

يقق التقدمي والتأخًن فائدة يف الكالـ، وإصابة اؼبتكلم أغراضو يف التواصل بينو وبٌن اؼبخاطب، كعا  
 يساىم مسامهة كبًنة يف بالغة اعبعلة.

 يقوؿ "عبد القاىر اعبرجاين" يف التقدمي والتأخًن: 

، جّم احملاسن، واسع التصرؼ، بعيد الغاية، ال يءاؿ يارت لك عن بديعتو، وياضى "ىو باب كثًن الاوائد        
بك إذل لطياتو، وال تءاؿ ترى شعرا يروقك مسععو، ويلطف لديك موقعو، مث تنظر فتجد سبب أف راقك ولطف 

 .(1)عندؾ، أف قّدـ فيو شي ، وحّوؿ اللاظ من مكاف إذل مكاف"

يف الكالـ، "فعبد القاىر اعبرجاين" يرى أف إعجابك بالكالـ واستحساهنك لو عند للتقدمي والتأخًن وظياة يلديها 
 ظباعو إمّنا بسبب ربوؿ اللاظ من مكاف إذل مكاف.

 والتقدمي عند اعبرجاين على وجهٌن:

وىو تقدمي اػبرب على اؼببتدأ، واؼباعوؿ على الااعل، وىذا التقدمي ال خيرج اػبرب تقديم على نية التأخير:  -1
، فتقدمي (ضرب ععرا زيدُ )و (منطلٌق زيدُ )اؼباعوؿ عن ىيئتهعا قبل تقدميهعا أو عن حكعهعا اإلعرايب، كبو: و 
بقي خرب اؼببتدأ مرفوع كعا كاف قبل التقدمي  (منطلق)دل خيرجهعا عن حكعهعا اإلعرايب، فػػ (ععرا)و (منطلقُ )

 بقي ماعوؿ بو منصوب كعا كاف قبل التقدمي. (ععرا)وكذلك 

وىو هنقل الشي  من حكم إذل حكم آخر، ومن إعراب إذل إعراب آخر، وذلك تقديم ال على نية التأخير:  -2
 (اؼبنطلُق زيدُ )، وأخرى: (زيٌد اؼبنطلقُ )كبو قوؿ اعبرجاين:"ومثالو ما تصنعو بػػػ)زيد( و)اؼبنطلق(، حيث تقوؿ مرّة: 

على أف يكوف مرتوكا على حكعو الذي كاف عليو مع التأخًن، فيكوف خرب اؼببتدأ   (اؼبنطلق)فأهنت يف ىذا دل تقدٍّـ 
على أف يكوف مبتدأ كعا كاف  (زيد)كعا كاف، بل على أف تنقلو من كوهنو خربا إذل كوهنو مبتدأ، وكذلك دل تلخٍّر 

                 .(2)بل على أف تنقلو  من كوهنو مبتدأ إذل كوهنو خربا"

 هنية التأخًن يغًّن من اغبكم اإلعرايب، فيخرج اؼببتدأ إذل كوهنو خربا، واػبرب إذل كوهنو مبتدأ. فالتقدمي ال على
                                                           

 .106ـ، ص1992، 3( عبد القاىر اعبرجاين: دالئل اإلعجاز، مكتبة اػباقبي للطباعة والنشر، القاىرة، ط1) 
 .107( عبد القاىر اعبرجاين: دالئل اإلعجاز، اؼبرجع السابق، ص2) 
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"وقد أورد صاحب )هناية اإلمجاز( دواعي وأسباب للتقدمي يستحسن ُّا الكالـ، أّوؽبا أف تكوف اغباجة 
ّدـ أعرؼ من ػػػلثها: أف يكوف اؼبتقر أليق دبا اتصل من الكالـ، وثاػػػوف التأخيػػػأف يك إذل ذكره أشد، وثاهنيها:

ورابعها أف يكوف اؼبتقدـ ذا صدارة يف الكالـ كاغبروؼ يف االستاهاـ والّنهي، وخامسها: أف يتقدـ الكل  ،اؼبتأخر
وردبا يتوالد عن ىذه الدوافع تلك الدوافع ال ي يُػَتحّتم  ،(1)على جءئياتو، وسادسها: أف يتقّدـ الدليل على اؼبدلوؿ" 

من ىذه الّدوافع: تأخًن سباـ االسم كالصلة واؼبضاؼ إليو، تأخًن التوابع، تأخًن الااعل، تأخًن التأخًن، و  األجله
 اؼبظهر على اؼبضعر، التأخًن لدفع اللبس...إخل.

كعا ربّدث اؼبتأّخروف عن دواعي وأسباب التقدمي، "ردّبا ال تتصل ببنا  اعبعلة بقدر ما تتصل بطبائع األشيا  
، كبو قوؿ اهلل تعاذل: (2)يف اغبياة والكوف، كتقدمي السبب على اؼبسبب" ومواقعها

﴿    

    

    

   

 ﴾  :(48،49)الارقاف 

يقوؿ ابن األثًن: "فقّدـ حياة األرض وإسقا  األهنعاـ على إسقا  الناس، وإف كاهنوا أشرؼ ؿبالًّ ألّف حياة       
 ، فسبب التقدمي ىنا ىو تقدمي السبب على اؼبسبب.(3)األرض ىي سبب غبياة األهنعاـ والناس"

    ﴿وتقدمي األعجب فاألعجب، كبو قوؿ اهلل تعاذل: 

      

     

     

   ﴾ :(.45)النور 

 ، والتقدمي لرعاية الااصلة.أو التدينوىناؾ أيضا تقدمي الااضل على اؼباضوؿ، والتقدمي للرتقي 

الاصل، يتبٌّن أّف النحاة قد عاعبوا مبحث التقدمي والتأخًن من خالؿ إيرادىم للقواعد من خالؿ ىذا 
األساسية ال ي تتحكم يف ربققو داخل الرتكيب العريب، فقد عاعبوه يف اعبعلة االظبية واعبعلة الاعلية، وأوردوا 

يو(،كعا أوردوا ضوابط التقدمي والتأخًن الضوابط ال ي تتحّكم يف تقّدـ أو تأخر ركنيها األساسٌن )اؼبسند واؼبسند إل
                                                           

 .21اؼبرجع السابق، ص ـبتار عطية: التقدمي والتأخًن ومباحث الرتاكيب بٌن البالغة واألسلوبية، (2) 
  .اؼبرجع هناسو، ص ف (2) 
  .ـ1973، تح: د.أضبد اغبويف، د.بدوي طباهنة، دار هنضة، مصر، 2( ضيا  الدين بن األثًن: اؼبثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر،ج3) 
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األفعاؿ الناقصة  يف اعبعلة ال ي أصلها مبتدأ وخرب، و قد كاهنت ىناؾ وقاة مع اعبعلة االظبية ال ي دخلت عليها
 .و)إّف وأخواهتا(،كعا مّت التطرؽ إذل ضوابط التقدمي والتأخًن يف متعلقات الاعل )اغباؿ والتعييء( )كاف وأخواهتا(

واألهنواع ال ي  درس البالغي فقد عاجل مبحث التقدمي والتأخًن من خالؿ تطرّقو إذل األسباب البالغيةأّما ال
ذا األخًن داخل الرتكيب، واألغراض الانية ال ي يققها ىذا العنصر داخل اعبعلة العربية، ال ي ال تتحكم يف ورود ى

ب فين راقي يضاي على اللغة العربية الكثًن من فهو يساىم يف إيصاؿ اؼبعىن بأسلو  تءيدىا إال بالغة وصباال،
 اعبعاؿ والروهنق.

 



 

 

.الفصل الثاني:  بالغة التقديم والتأخير في سورة البقرة  

 متهيد.

 املبحث األول:  التعريف بسورة البقرة. 

 املبحث الثاين: مناذج من التقدمي والتأخري يف اجلملة االمسية.

 املبحث الثالث: مناذج من التقدمي والتأخري يف اجلملة الفعلية.
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 :تمهيد

كىو النور الساطع ة ؿبمد صلى ا عليو كسٌلم، ا تعاىل أمٌ  بو يعد القرآف الكرمي أعظم كتاب خص
اللغة  ات البالغة كالبياف، كمن شبة بلغتل بو بالغة البلغاء كفصاحة الفصحاء، فقد رفعو أعلى درجالذم ربدٌ 

 .تب ؽبا البقاء كالدكاـالعربية ذركهتا يف الفصاحة كبفضلو كي 

كقد كردت يف القرآف الكرمي العديد من األساليب الفنية اليت حققت لو إعجازه، كمن بٌن ىذه األساليب 
أغراضو البالغية يف الفصل ، كالذم عرفنا قواعده النحوية ك ًن الذم كرد يف العديد من آياتوأسلوب التقدمي كالتأخ

لبقرة، من أجل استخراج اآليات اليت كرد فيها ىذا كؽبذا ارتأينا أف نقـو بدراسة تطبيقية على سورة االسابق، 
 األسلوب كربديد القواعد النحوية الضابطة لو كاألغراض البالغية اليت حققها.

لقيم البالغية اليت حققها بٌن ىي ا ما ىي اآليات اليت كرد فيها التقدمي كالتأخًن يف سورة البقرة ؟ كما إذا
 ؟ثناياىا

 

 

 

 

 

 

 

 

 



بالغة التقديم والتأخير في سورة البقرة                               الفصل الثاني:       

  

- 72 - 
 

 .عريف بسورة البقرة: التالمبحث األول

زايا اليت كىي من السور السبع الٌطواؿ، ؽبا العديد من اؼبتعٌد سورة البقرة أطوؿ سورة يف القرآف الكرمي، 
 ، كأطوؿ آية فيو)آية الدين(.آية الكرسي(ف )إذ توجد هبا أعظم آية يف القرآ سبٌيزىا عن باقي السور،

 .ومقاصدها المطلب األول: نزول سورة البقرة

 .نزولهاال:أو 

إىل:" قرآف مكي نزؿ التصنيفات األكىل  اليت ترجع إىل زمن النيب صلى ا كسلم تصنف القرآف الكرمي  إفٌ   

باؼبدينة بعد سورة مدنية ألٌّنا نزلت سورة البقرة كتعد  ،(1)ف مدين نزؿ بعد اؽبجرة يف اؼبدينة"دبكة قبل اؽبجرة، كقرآ
ؿ ما نزؿ فأك   ،زؿ باؼبدينة كىو تسع كعشركف سورةما ن"ربىاف يف علم القرآف(:اؽبجرة، يقوؿ الزركشي يف كتابو )ال

 .(2)ا زلزلت( مث اغبديد مث ؿبمد"زاب مث اؼبمتحنة مث النساء مث )إذفيها:سورة البقرة مث األنفاؿ مث آؿ عمراف مث األح

كىي ا نزؿ من القرآف الكرمي ىل آخر مطواؿ حياة النيب صلى ا عليو كسلم يف اؼبدينة إ اكقد استمر نزكؽب
   ﴿ :اآلية على رأم األغلب__

      
      

 ﴾:الثانية كقد نزلت قبلها سورة  كقيل أٌف سورة البقرة ىي ،(182) البقرة
 ورة اؼبطففٌن مدنية.على أٌف س اؼبطففٌن بناءن 

عند النيب صلى ا  مأ ؛ ك أنا عندهنزلت سورة البقرة إٌل ما   ̋:أٌّنا قالت اػػن عائشة رضي ا عنهػػػكرد ع 
كقيل يف السنة  ن السنة األكىل للهجرة،ػػواؿ مػػػش ة يفػػػػلى عائشػػػاف بناء الرسوؿ الكرمي عػػػكقد ك ،يو كسلمػػػعل

اؼبشركٌن يف الشهر اغبراـ كالبلد مع ورة البقرة على أحكاـ اغبج كالعمرة كعلى أحكاـ القتاؿ كاشتماؿ س ،الثانية
د السنة ا بعػػػػزكؽبا استمر إىل السنة اػبامسة كالسنة السادسة للهجرة، كقد يكوف فبتدا إىل مػػاغبراـ يؤكد أف ن

 .(3)كىذا دليل على طوؿ حجمها" أخرل سور نزلت أثناء مدة نزكؽبا ودر اإلشارة إليو أنٌ كفبا ذبالثامنة، 

                                                           

 .235ـ، ص2006، 1لبناف، طكز دراسات الوحدة العربية، بًنكت،مر  ،1ج مدخل إىل القرآف الكرمي، ابرم:( ؿبمد عابد اعب1)
 .136، صـ2006،دار اغبديث، مصر، دط مياطي،دالفضل ال تح: أبوي: الربىاف يف علـو القرآف،الزركش( بدر الدين ؿبمد 2)
 .202-201ص ،ـ1984الدار التونسية للنشر، تونس، دط،  ،1جشور: تفسًن التحرير كالتنوير،ؿبمد الطاىر ابن عا :نظري( 3)
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فهي مائتاف كطبس كشبانوف آية عند أىل العدد باؼبدينة كمكة  رنمع علماء الدين على عدد آياهتا،كمل 
كالشاـ،كمائتاف كست كشبانوف عند أىل العدد بالكوفة، كمائتاف كسبع كشبانوف عند أىل العدد بالبصرة، كقد أخذ 

 عبزء من القرآف الكرمي.حجمها جزأين كثالثة أرباع ا

 .ثانيا: مقاصدها

  نذكر منها: أدية العديد من األغراض كاؼبقاصد،نزلت سورة البقرة لت

 ريب فيها. بياف صدؽ القرآف كأف دعوتو حق ل-أ

 ناؼ: مؤمنوفػػكالناس هبذه الدعوة ثالثة أص صادقة كعامة، كأف دعوتو ة القرآفػػف أصناؼ الناس أماـ ىدايبيا-ب
 ف كمنافقوف.كافرك ك 

رهتم "تناكلت السورة اغبديث بإسهاب عن أىل الكتاب، كبوجو خاص اليهود، كناقشتهم يف عقيدهتم، كذكٌ -ج

 خذ اغبيطة يف التعامل معهم.، كأ(1)هت اؼبؤمنوف إىل خبثهم كمكرىم"بنعم ا على أسالفهم، كنبٌ 

 .(2)"كقد تضمنت قواعد الدين رة دبنزلة إقامة الدليل مع اغبكم"البق-د

اؼبسلمٌن كانوا يسًنكف عليو يف ـبتلف شؤكف  ألفٌ  ،النصف األخًن من سورة البقرة تناكؿ جانب التشريع-ق
 بػػػلبقرة العديد من األحكاـ الشرعية يف ىذا اعبانرت سورة اػػقد ذكك  اهتم، كـبتلف قضاياىم الجتماعية،حي

، أحكاـ اغبج كالعمرة، أحك اـ اعبهاد يف سبيل ا، كاألحكاـ اؼبتعلقة مثل: حكم القصاص، أحكاـ الصـو
، ك قضايا اؼبعامالت  سبيل ااإلنفاؽ يف :النفقة، كما ذكرتك أحكاـ الطالؽ، باألسرة مثل: أحكاـ الزكاج، 

 ...احتكار السلع، التداينالربا،  مثل: البيع، التجارية

األعداء، كقد كرد  على  ا تعاىل كطلب النصرختمت السورة بتوجيو اؼبؤمنٌن إىل التوبة كاإلنابة كالتضرع إىل -ك
ىذا  جت كربتهم كاقرتب نصرىم، كجعل ا عسرىم يسرا،إذا دعوا بو ا فرٌ  اهتا األخًنة دعاء اؼبؤمنٌن الذمبٌن آي

 يسمى بفضل أكاخر سورة البقرة. كىو ما كهتا،الدعاء الذم جعل ؽبذه السورة فضل عظيم عند تال

                                                           

 .150ـ، ص 2005 ،1ط اعبوزم،كسرم: أظباء سور القرآف كفضائلها، دار ابن منًنة ؿبمد ناصر الد (1)
 .76ص ـ،1978، 2، ط العتصاـدين السيوطي: أسرار ترتيب القرآف، تح: عبد القادر أضبد عطا، دار جالؿ ال (2)
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صد ىذه السورة أيضا:" تصفية اعبامعة اإلسالمية من أف زبتلط بعناصر مفسدة ؼبا أقاـ ؽبا كمن أغراض كمقا -م

 .(1)سعيا لتكوف اؼبدينة الفاضلة النقية من شوائب الدجل كالدخل" ،ا من الصالح

 .المطلب الثاني: أسماء سورة البقرة

 لسورة البقرة العديد من األظباء نذكر منها:

 .ةأوال:البقر 

كوف كرت فيها قصة البقرة اليت أمر ا تعاىل بين إسرائيل بذحبها، لتسورة البقرة هبذا السم ألّنا ذي ظبيت   
 دكف غًنىا من سور القرآف الكرمي. كقد انفردت سورة البقرة بذكر ىذه اغبادثة األلباب، ؽبم آية كعربة ألكيل

آمل( من اغبركؼ آؿ ك )األخرل لسورإىل قصة البقرة سبييزا ؽبا عن اهبذا السم "أضاؼ  كتسميتها  
فوىا هبا، حنػػػػػػو: طػػػػػػػػػػو  ة فيها كعرٌ ػػػػػػػػور الواقعػػػػػػػػاء للسػػػػػػك اغبركؼ اؼبقطعة أظبػػػػػػا جعلوا تلوا ردبٌ ػػػػم كانػػػػة، ألّنػػػػاؼبقطع

 .(2)"صيس ك  ك

رة شأف إؽبي عجيب يف ىذه ، كقد كاف للبقتٌنكردت قصة البقرة يف ىذه السورة بعد اآلية السادسة كالسٌ 
  ﴿:قاؿ تعاىل كاختلف القـو يف القاتل،حيث كقعت اعبناية  اغبادثة،

   
      

 ﴾  :وا بقرة أف يذحبحتكم القـو إىل موسى عليو السالـ، فأمرىم كا ،(27)البقرة
 ذحبوىا ، مث أكثركا السؤاؿ عن أكصاؼ البقرة فازبذكه ىزكا ك كسنرب بقاتلو، فيحيا القتيل بعضهاقتيل بكأف يرموا ال

   ﴿:، قاؿ تعاىلكما كادكا يفعلوف

    

  ﴾ ( 27البقرة)،  مث ضربوا
  ﴿قاؿ تعاىل: ،فأحياه ا كأنبأىم باجملـر  ل جبزء منهاالقتي

   

    

   

 ﴾:(27)البقرة. 
                                                           

 .202ص ن عاشور: تفسًن التحرير كالتنوير، اؼبرجع السابق،ؿبمد الطاىر اب (1)
 اؼبرجع نفسو، ص ف. (2)
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قد "ك  ،و البعض اآلخرفقد أجازه بعضهم، ككرى ة ىذه السورة هبذا السم)البقرة(كقد اختلف يف تسمي
ككذا القرآف   البيهقي عن أنس أنو قاؿ:ل تقولوا سورة البقرة، كل سورة آؿ عمراف، كل سورة النساء،طرباين ك ركل ال

 .(1)"وا السورة اليت تذكر فيها البقرة، كاليت يذكر فيها آؿ عمراف، ككذا القرآف كلوكلو، كلكن قول

 .اط القرآنفسط ثانيا:

ت سورة البقرة اط، كقد ظبيٌ طككل مدينة فس اؼبدينة اليت فيها ؾبتمع  الناس، كالكسر: اط بالفتحطالفس
اليت مل تذكر ؼبا صبع فيها من األحكاـ كذلك الد بن معداف يسميها هبذا السم "فقد كاف خ هبذا السم لعظمتها،

ديد من الع كذلك  ىا هبذا السمكلكثرة اؼبواعظ اليت مل تبث يف باقي السور القرآنية، كقد أظبا ،(2)"يف غًنىا
 السيوطي. اؼبفسرين أمثاؿ: ابن عطية، القرطيب،الثعاليب، األلوسي،

قاؿ رسوؿ ا  كقد  بن عمر شباين سنٌن يف تعلمها،ا أقاـ عبد اقاؿ ابن العريب أف بسبب عظم فقهه
لموىا فإف تعلمها بركة")مسند فتعاط القرآف طفسذكر فيها البقرة :" السورة اليت تفيها ى ا عليو كسلمصل

 .الفردكس(

 .ثالثا:سنام القرآن

ـ ناـ القرآف( يف اإلتقاف كالبصائر، كما ذكرىا األلوسي يف تفسًنه، كسنا)س كردت تسمية السورة
ا من أطوؿ سور القرآف الكرمي "كألّنٌ ا السم لعلو شأّنا كفضل تالكهتا،كقد ظبيت سورة البقرة هبذ الشيء:أعاله،

ئلو، كىي تشتمل على العديد من قواعد التوحيد كاألحكاـ الشرعية كاؼبواعظ كالعرب، كسناـ القرآف ىو ليس كمن أكا

 .(3)"ا ىو كصف تشريفي كصفت بو ا للسورة، إدنٌ من لى عى 

ل شيء لك قاؿ : قاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم:" إفٌ  سعد بن سعد الساعدم رضي ا عنوعن 
كمن قرأىا يف بيتو  مل يقرب بيتو الشيطاف ثالثة أياـ،من قرأىا يف بيتو ّنارا  آف سورة البقرة،سناـ القر  كإفٌ  سناما،

 .أخرجو ابن الضريس يف فضائلو()حديث صحيح، مل يدخل بيتو الشيطاف ثالثة لياؿ"ليال 

                                                           

 .119ـ،ص2008، 1ط، مؤسسة الرسالة ناشركف، دمشق، سوريا، طؤك اتح: شعيب األرن علـو القرآف،السيوطي: اإلتقاف يف ( جالؿ الدين 1)
 .122ص اؼبرجع نفسو، (2)
 .150( منًنة ؿبمد ناصر الدكسرم: أظباء سور القرآف كفضائلها،اؼبرجع السابق، ص3)
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سناـ  فٌ لكل شيء سناما كإ "إفٌ  قاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم: قاؿ: كعن أيب ىريرة رضي ا عنو 
 م(.قرآف ىي آية الكرسي")أخرجو الرتمذكفيها آية ىي سيدة آم ال القرآف البقرة،

"البقرة سناـ القرآف  كسلم:ك عن معقل بن يسار رضي ا عنو قاؿ: قاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو 
( من ربت كذركتو نزؿ مع كل آية منها شبانوف ملكا العرش فوصلت  استخرجت)ا ل إلو إل ىو اغبي القيـو

 هبا")أخرجو البخارم(.

  .الزهراء رابعا:

شتهرت سورة البقرة هبذا السم، فقد ظبيت مع سورة آؿ عمراف)بالزىراكين( لنورذنا كىدايتهما كعظيم ا
 والقرآف فإنٌ  كااقرؤ ى ا عليو كسلم :"أجرذنا على قارئهما، كمعىن الزىراكين: اؼبنًنتاف كاؼبضيئتاف.قاؿ رسوؿ ا صل

أك   ما غمامتافتياف يـو القيامة كأّنٌ ما يأفإّنٌ كا الزىراكين: البقرة كآؿ عمراف يـو القيامة شفيعا ألصحابو، اقرؤ  يأيت
)صحيح مسلم(، كقد ذكر ىذا السم "رباجاف عن أصحاهبما ،اؼما فرقاف من طًن صوٌ كأّنٌ أك ايتاف، بما غكأّنٌ 

 يف البصائر. آبادم الفًنكز

 ﴿:اىلهما، قاؿ تعاسم ا األعظم في لوركد بالزىراكين سبب تسمية السورتٌن ضبداإلماـ أرٌجح كقد   
      

 ﴾ :ولو تعاىل يف سورة آؿ عمراف:(، كق722)البقرة﴿   

      

﴾ (17، 17: آؿ عمراف.) 

  .ث: فضل سورة البقرةالمطلب الثال

 تعلمها بركة كتركها خسارة فإفٌ  اط القرآف فتعلموىاا عليو كسلم: قاؿ:"البقرة فسط ؿ ا صلىعن رسو 
 .)حديث صحيح("قيل: كما البطلة؟ قاؿ: السحرة كلن تستطيعها البطلة،

تى بالقرآف م يقوؿ:"يؤ لنيب صلى ا عليو كسلقاؿ: ظبعت ا الكاليب رضي ا عنو واس بن ظبعافكعن النٌ 
 .)صحيح مسلم(مو سورة البقرة كآؿ عمراف"بو تقد  يـو القيامة كأىلو الذين كانوا يعملوف 

ما غمامتاف فقاؿ:"كأّنٌ  بقرة كسورة آؿ عمراف ثالثة أمثاؿكضرب رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم لسورة ال
 اؼ رباجاف عن صاحبهما")صحيح مسلم(.وٌ ما حزقاف من طًن صأك كأّنٌ  ؽ،رى أك ظلتاف سوداكاف بينهما شى 
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الشيطاف  إفٌ  سلم قاؿ:"ل ذبعلوا بيوتكم مقابررسوؿ ا صلى ا عليو ك  عن أيب ىريرة رضي ا عنو أفٌ 
 حيح مسلم(.يت اليت تقرأ فيو سورة البقرة".)صينفر من الب

 ة رضي ا عنهاػعائش ع الطواؿ، عنػػػػػػورة حديث تشرتؾ فيو مع فضل السبككرد يف فضل ىذه الس
 ؿ فهو حرب")أخرجو اإلماـ أضبد عن سليماف بن داكد(.النيب صلى ا عليو قاؿ:" من أخذ السبع األكٌ  : قاؿقالت

الذم  اسم ا األعظمقاؿ:" عن القاسمها تشرتؾ بو مع سورة آؿ عمراف كطو، كما كرد حديث يف فضل
 (.و ابن ماجةأخرجراف كطو")إذا دعي بو أجاب يف سور ثالث: البقرة كآؿ عم

  :فضل قراءة آية الكرسي 

 نذكر منها: القرآف الكرمي، ؽبا العديد من الفضائل الكرسي من أعظم آمً تعد آية 

إىل فراشك فاقرأ آية الكرسي  إذا أكيتى ": عن أيب ىريرة رضي ا عنو قاؿ:قاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسٌلم-
 أخرجو البخارم(. يقربك شيطاف ح ى تصبح")حافظ، كللن يزاؿ معك من ا 

أتدرم أٌم آية  قاؿ: قاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم:" يا أبا اؼبنذر بن كعب رضي ا عنو اؼبنذر كعن أيب -
آية من كتاب ا معك  أبا اؼبنذر أتدرم أمٌ  قاؿ:" يا من كتاب ا معك أعظم؟ قاؿ: قلت: ا كرسولو أعلم،

، قاؿ فضرب يف صدرم كقاؿ:" كا ليهنٌ أعظم؟" قا ك العلم أبا ؿ: قلت: ا ل إلو إل ىو اغبي القيـو
 اؼبنذر")أخرجو مسلم(.

 فضل خواتيم سورة البقرة: 

رة البقرة فضل كبًن على قارئها كما جرل يف كالـ السلف، فقد كرد يف الصحيح أف النيب إف ػبواتيم سو 
 .اآليتٌن من آخر سورة البقرة كفتاه")أخرجو البخارم يف صحيحو( من قرأ" قاؿ:صلى ا عليو كسلم 

ـ التجارة يف مث قاـ فحرٌ قرأىن رسوؿ ا  ،من آخر البقرة يف الربا نزلت اآلياتو ؼبا عن عائشة رضي ا عنها أنٌ "ك 

 .(1) اػبمر"

                                                           

 .201بن عاشور: تفسًن التحرير كالتنوير، اؼبرجع السابق، ص ؿبمد الطاىر  (1)
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لم ظبع نقيضا من سيب صلى ا عليو ك بينما جربيل قاعد عند النٌ كعن ابن عباس رضي ا عنو قاؿ:"
، فنزؿ منو ملك، فقاؿ: ىذا ملك نزؿ  ا يفتح قط إٌل تح اليـو ملاء في ىذا باب من السم"فوقو فرفع رأسو فقاؿ: ليـو

ربة الكتاب، كخواتيم فا هما مل يؤهتما نيب قبلكرين أكتيتى أبشر بنو  "م كقاؿ:فسلٌ  ، اليـو ينزؿ قط إٌل مل على األرض
  أعطيتو")أخرجو مسلم(.منهما إٌل لن تقرأ حبرؼ  سورة البقرة
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 .االسميةالتقديم والتأخير في الجملة  نماذج من المبحث الثاني:

ر الواردة يف سورة ػػػا مبتدأ كخبػػػػػاليت أصله لػػػالظبية كاعبمل ػػم كالتأخًن يف الكثًن من اعبمػكرد التقدي
 ما سًند يف اؼبطالب اآلتية. اغبصركر منها على سبيل اؼبثاؿ ل ، نذ البقرة

 م الخبر على المبتدأ وجوبا:ول: تقد  المطلب األ

 تقدـ اػبرب على اؼببتدأ كجوبا يف العديد من آيات سورة البقرة، نذكر منها:

    ﴿:قاؿ تعاىل-2

    

    

  ﴾ :(77)البقرة. 

 الضابط النحوي:

و شبو صبلة كاؼببتدأ نكرة، كعدـ التقدمي يؤدم ( كجوبا، ألنٌ تقدـ اػبرب )على أبصارىم( على اؼببتدأ)غشاكةه 
 إىل التباس اػبرب بالصفة، كالضابط ىو: نقض الوظيفة اإلعرابية.

لى ػػػػ)كعم، ػػػػو على قلوهبػػػظبعهم(: عطف على قول)كعلى  م،ػػػتى متعلقاف خبى  ار كاجملركرػػػػػ)على قلوهبم( اعب"

 .(1) "ؼ خرب مقدـ، )غشاكة(: مبتدأ مؤخرارىم(: الواك استئنافية، كاعبار كاجملركر متعلقاف دبحذك ػػػػأبص

 الغرض البالغي:

ع إىل )على أبصارىم ( ىو اػبرب، كليس)على قلوهبم( أك)كعلى ظبعهم( يرج القوؿ بأفٌ يقوؿ الشنقيطي:"
ختصة بالقلوب كاألظباع فة اؼبأف الغشاكة ـبتصة بالعٌن، كىي:الغطاء على العٌن الذم شننعها من الرؤية، أما الصٌ 

 .(2) "ىي: اػبتم

                                                           

 .43ـ، ص1999، 7، دار ابن كثًن، بًنكت، لبناف،ط1ؿبي الدين الدركيش:إعراب القرآف الكرمي كبيانو، مج  (1)
 .58دار عامل الفوائد، جدة ، السعودية، د ط، د ت، ص ،1ؿبمد األمٌن الشنقيطي: أضواء البياف يف إيضاح القرآف بالقرآف، مج  :ينظر (2)
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كاحتقار اؼبشركٌن بأٌّنم ل يستطيعوف التمييز بٌن اغبق ـ اػبرب يف ىذه اآلية للتنبيو على اػبربية، كقد قدٌ    
 يزيد من بالغة اعبملة. كىذا تعبًن ؾبازم، ىم سبنعهم من ذلكر  على أبصاكالباطل ألٌف الغشاكة اليت

   ﴿:قاؿ تعاىل-1

     

    

﴾(27:)البقرة. 

 الضابط النحوي:

اػبرب شبو صبلة كاؼببتدأ نكرة، كعدـ التقدمي يؤدم  ألفٌ  ( كجوباتقدـ اػبرب )يف قلوهبم( على اؼببتدأ)مرضه 
نعت  وأنٌ لتوىم القارئ ر اػبرب كقيل:)مرض يف قلوهبم( فيتغًن إعراب اعبملة، فلو أخ   إىل التباس اػبرب بالصفة،
 اػبرب سيذكر فيما بعد. ، كأفٌ لشدة حاجة النكرة إليها

 .(1) "مؤخرؾبركر خرب مقدـ، مرض: مبتدأ ")يف قلوهبم(: جار ك 

 الغرض البالغي:

 القلبىو:عل موضع مرضهم حيث جي  قٌدـ اػبرب يف ىذه اآلية لتهويل اؼبشركٌن كتشكيكم يف عقيدهتم،
أكثر فيو زبصيص  القوؿ:)يف قلوهبم مرض(لشقائهم يف الدنيا كاآلخرة، ك  كىو اؼبسبب خبثهم،و منبع كفرىم ك ألنٌ 

 .ممن القوؿ:مرض يف قلوهب )القلب( اؼبرضؼبوضع 

   ﴿: قاؿ تعاىل-3

    

   

    

     

 ﴾ (29 :ة)البقر. 

 الضابط النحوي:

                                                           

 .46ص ،قرآف الكرمي كبيانو، اؼبرجع السابقؿبي الدين الدركيش: إعراب ال (1)
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 التباس( كجوبا ألنو شبو صبلة كاؼببتدأ نكرة، كعدـ التقدمي يؤدم إىل أ)ظلماته على اؼببتد تقدـ اػبرب )فيو(
  إعراهبا.نتفت اػبربية عن شبو اعبملة)فيو( كتغًٌن فيو" ل ر كقيل:" ظلماته اػبرب بالصفة، فلو أخٌ 

 

 الغرض البالغي:

فوسهم جاذب اػبًن عند " كيف ىذه اآلية سبثيل غباؿ اؼبنافقٌن اؼبختلطة بٌن جواذب كدكافع حٌن رناذب ن
كىي عطف على اآلية اليت ،(1)عراؽ النفوس كالسخرية من اؼبسلمٌن"القرآف كإرشاده، كجاذب الشر من أ ظباع

   ﴿قبلها: 

   

     

   

  ﴾:ـ اػبرب )فيو( على كقد قدٌ  (،17)البقرة
و اؼبطر أك فسره اؼبفسركف على أنٌ ب كقد اؼببتدأ )ظلمات( للتنبيو على اػبربية، كربديد ؾباؿ الظلمات كىو الصيٌ 

 السحاب، كيف ىذه اآلية زبويف اؼبشركٌن من عاقبتهم.

  ﴿: قاؿ تعاىل-4

    

    

     

    

  ﴾(36:)البقرة. 

 الضابط النحوي:

، كعدـ تقدمي اػبرب صبلة، كاؼببتدأ نكرة تقدـ اػبرب)يف األرض( على اؼببتدأ)مستقر( كجوبا، ألف اػبرب شبو  
( نعت لشدة حاجة األرض( لتوىم اؼبتلقي أف )يف األرض، فلو قيل: )لكم مستقر يف اإلعرابيةيغًن من كظيفتو 

 .إليهاالنكرة 

 الغرض البالغي:
                                                           

 .315-314ؿبمد الطاىر بن عاشور: تفسًن التحرير كالتنوير، اؼبرجع السابق، ص (1)
 ،2004، 1لبناف، ط عبد اغبميد ىنداكم، دار الكتب العلمية، بًنكت، تح: ،1ج ؿبمد عبد الرضباف الشافعي: جامع البياف يف تفسًن القرآف، (2)

 .41ص
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الذم تلقاه  تقدـ اػبرب )يف األرض( على اؼببتدأ)مستقر( للتنبيو على اػبربية كللتعجيل باؼبساءة كالعقاب 
كقد فسر "، أصبح مستقٌرذنا ىو األرضعدما كانا يعيشاف يف نعيم اعبنة أكلهما من الشجرة، فببعد  آدـ كحٌواء

 . (1) "موضع القرار بعد ارتكاب اؼبعصية ىذا التقدمي لتخصيص الشافعي

  ﴿: قاؿ تعاىل-5

  

   

    

     

 ﴾ (174 :)البقرة. 

 الضابط النحوي:

، فلو قدمنا تقدـ اػبرب )ؽبم( على اؼببتدأ )أجرىم( كجوبا ألف اؼببتدأ فيو ضمًن يعود على شيء يف اػبرب
 ور، كلتغًن اؼبعىن سباما.عاد الضمًن على صاحب األجر ل على اؼبأجكقلنا: أجرىم ؽبم، ل

 الغرض البالغي:

 ا كعالنية دكف غًنىم من الناس.زبصيص األجر لعباد ا الذين ينفقوف أمواؽبم كيتصدقوف هبا سر  زيادة   

    ﴿قاؿ تعاىل:-6

       

     

  ﴾ :(226)البقرة. 

 الضابط النحوي:

يؤدم  وصوؿ)ما( كجوبا ألنو شبو صبلة كاؼببتدأ نكرة، كعدـ التقدمياؼب السماػبرب )لو( على اؼببتدأ  "تقدـ 

 .(2)ىل التباس اػبرب بالصفة، كالضابط ىو نقض الوظيفة اإلعرابية"إ

                                                           

 
ستًن يف اللغة العربية كآداهبا، جامعة  آؿ لة مكملة للحصوؿ على شهادة اؼباجمد علي الزيوت: ضوابط التقدمي كالتأخًن يف اعبملة العربية، رساؿب (2)

 .67ـ، ص2009البيت، 
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 الغرض البالغي:

ما يف السموات( أبلغ  ، فالقوؿ: )لو تعاىل كحده ل شريك لو رض صبيعازبصيص ما يف السموات كاأل
 من القوؿ: )ما يف السموات كاألرض لو(. تعاىلاؼبلكية   يف تأكيد زبصيص

      ﴿: قاؿ تعاىل -7

      

    

 ﴾ (234 :)البقرة. 

 الضابط النحوي:

 اؼبوصوؿ)ما( ألفٌ  السم أـ اػبرب )لكم( على اؼببتد، كتقدٌ رب )ؽبا( على اؼببتدأ السم اؼبوصوؿ )ما(تقٌدـ اػب
 اػبرب شبو صبلة كاؼببتدأ نكرة، كعدـ التقدمي يؤدم إىل التباس اػبرب بالصفة، كبذلك نقض الوظيفة اإلعرابية.

 :الغرض البالغي

كليس  على أعمالويـو القيامة إنساف زناسب كل بأف ٌ  آلية لغرض التنبيو على اػبربيةقٌدـ اػبرب يف ىذه ا
 سنتلف عن أجر اآلخرين. كلكل إنساف أجرهعلى أعماؿ أسالفو، 

    ﴿قاؿ تعاىل: -9

   

     

      

     

  .(148)البقرة:﴾

 الضابط النحوي:

  ( كجوبا، ألٌف اػبرب شبو صبلة كاؼببتدأ نكرة. تقٌدـ اػبرب )لكل( على اؼببتدأ )كجهةه 

 الغرض البالغي:
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فهناؾ ريق يتبعو من أجل العيش كالبقاء، طعلى كجو األرض كجهة ك  إنسافالتنبيو على اػبربية كأف لكل 
 الصالح، كالقوؿ: )لكل كجهة( أبلغ.من يتبع حياة الشقاء )الشهوات كاؼبلذات( كىناؾ من يتبع حياة السعادة ك 

 .(1)كأفضل كجهة ىي عمل اػبًن كالستباؽ إليو" السخاكم: "يقوؿ 

   ﴿قاؿ تعاىل:  -27

   

  ﴾(279 :)البقرة. 

 الضابط النحوي:

 ( كجوبا ألنو شبو صبلة كاؼببتدأ نكرة.تقدـ اػبرب )لكم( على اؼببتدأ)حياةه 

 الغرض البالغي:

، فنزلت ىذه اآلية الكرشنة يف العقاب الذم رنب أف ينالو انت العرب قدشنا تقوؿ: القتل أنفى للقتل" ك
اآلمن، كالقوؿ: )كلكم يف القصاص  ربقيق العيش ك كذلك من أجل تقليص جرائم القتل كىو: القصاص، القاتل
كم للذين يطبقوف ىذا اغب اآلمنة ا تعاىل ىذه اغبياة ة إىل اغبياة األصلية، كقد خصٌ ومحياة مضم :أم ( حياةه 

 .(2) "ـ اػبرب )لكم(لذا قدٌ 

 ﴿: قاؿ تعاىل-22

   

      

     

    

    

   

    

     

   

                                                           

ت، القاىرة، دط، نشر للجامعا، تح: موسى على مسعود، أشرؼ القصاص، دار ال1: تفسًن القرآف العظيم، جينظر : علم الدين السخاكم (1)
 .93ص  ـ،2009

  .98 -97ص اؼبرجع السابق، ،( علم الدين السخاكم: تفسًن القرآف العظيم2)
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   ﴾   (118 :)البقرة. 

 الضابط النحوي:

 تقدـ اػبرب )ؽبن( على اؼببتدأ )مثل( كجوبا ألنو شبو صبلة كاؼببتدأ نكرة.

 الغرض البالغي:

على اؼببتدأ)مثل( لتخصيص بعض  تتحدث ىذه اآلية عن أحكاـ الطالؽ كالرجوع، كقد تقدـ اػبرب)ؽبن(
 نساء اؼبطلقات دكف غًنىن.لل قوؽ اغب

  ﴿ :قاؿ تعاىل-21

    

   

    

    

    

   

   

      

      

 ﴾(164 :)البقرة. 

 

 الضابط النحوي:

 إىل( كجوبا ألف اػبرب شبو صبلة كاؼببتدأ نكرة، كعدـ التقدمي يؤدم تقدـ اػبرب )عليو( على اؼببتدأ )ترابه 
اػبرب ما يذكر  كإدنا ا)عليو( ليست خرب  أفٌ  عليو" لتوىم القارئ : "ترابه فلو أخ ر اػبرب كقيل ،اإلعرابيةنقض الوظيفة 

 .بعدىا

 الغرض البالغي:
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و الذم ينفق بٌ فوقها تراب، كقد شي  اء ل يثبتالصفواف ىي : صخرة صمٌ  أفتفسًن السخاكم يف "جاء 
اؼبنافق حاؿ رؼ الرتاب فانكشفت الصخرة، ىكذا مطر جمالو رياء الناس بصخرة عليها تراب فإذا جاء كابل من 

 .(1)"يزكؿ قناعو مهما طاؿ بو األمد يف نفاقو على حقيقتو ك كتشف يي  ،الذم يتصٌدؽ رياءن 

     ﴿ :قاؿ تعاىل-23

     

  ﴾ (186:)البقرة. 

 حوي:الضابط الن

اؼبوصوؿ)ما( كجوبا  السمكاػبرب )عليها( على اؼببتدأ  ،سم اؼبوصوؿ )ما(تقدـ اػبرب)ؽبا( على اؼببتدأ ال
 ألنو شبو صبلة كاؼببتدأ نكرة.

 الغرض البالغي:

كؿباسبتها يـو القيامة  ،ؽبا كذلك  ، كاكتساب السيئاتالبشرية فسللنٌ  اغبسن زبصيص اكتساب األجر
 ﴿ :كقيل: شقت على الصحابة حٌن نزلت اآلية"نة كالسٌيئة، على كل أعماؽبا اغبس

     

     

    

 ﴾ (184رة:ػػػػػػػػػػػالبق) :ولو سخ ذلك بقث بو أنفسنا؟ فني دبا حند  أحناسب  كقالوا
     ﴿ :تعاىل

     

  ﴾ 
يـو القيامة زناسبوف على أعماؽبم  الظاىرة فقط كليس على ما  أٌف الناس (، كذلك للدللة على186)البقرة:

   زنٌدثوف بو أنفسهم.

    ﴿ قاؿ تعاىل:-24

     

                                                           

 .123( ينظر: علم الدين السخاكم: تفسًن القرآف العظيم، اؼبرجع السابق، ص1)
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   ﴾:(221)البقرة. 

 الضابط النحوي:

لو قٌدمنا ألف اؼببتدأ فيو ضمًن يعود على شيء يف اػبرب،فإنٌنا "(كجوبا،تقٌدـ اػبرب)لو( على اؼببتدأ )أجره
 اكىو مؤخر لفظالعبد كىو ا ل على اؼبأجور كىو  األجرر على صاحب ػػػػػػػػلعاد الضمي ،نا:أجره لواؼببتدأ كقل

 .(1)" كؼ خرباعبار كاجملركر متعلقاف دبحذ ألفٌ  كرتبة، كىذه اغبالة يكوف التقدمي فيها كاجبا،

 الغرض البالغي:

 كأحسن يف سبيلو. إشنافىل كآمن بو حق سلم كجهو  تعاأ اغبسن للذم األجرالتعجيل باؼبسرة كزبصيص 

   ﴿قاؿ تعاىل: -25

  

   

   

    

     

   ﴾ :(61)البقرة. 

 الضابط النحوي:

خرب  دبحذكؼيف ىذه اآلية شاىد آخر بصيغة اعبمع، كىو )فلهم أجرىم(، "ؽبم : جار كؾبركر متعلقاف 
، كاؽباء ضمًن الضمة الظاىرة على آخره كىو مضاؼ: مبتدأ ثاف مرفوع كعالمة رفعو مقدـ للمبتدأ الثاين، كأجره 

، كيف ىذه اغبالة ل رنوز تأخًن اػبرب ألف الضمًن اؼبتصل (2)"إليوؿبل جر مضاؼ متصل مبين على الضم يف 
ا ل الضمًن على متأخر لفظا كرتبة كىذ ـ لعادباؼببتدأ كىو )ىم( عائد على )ؽبم( كىو جزء من اػبرب، فلو قد  

 رنوز.

 الغرض البالغي:

                                                           

 .41صـ، 2011، 4جامعة ماليا، ماليزيا، العدد: لعلـو القرآف، اـ كسار :اجمللة العاؼبية( أضبد قسٌ 1)
 ف. ، صنفسواؼبرجع  (2)
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 هم أف ل خوؼ عليهم يف اليـو اآلخر.تظرىم، كطمأنتين الذم لؤلجر ؤمنٌنالتعجيل باؼبسرة كتشويق اؼب

   ﴿قاؿ تعاىل: -26
   

     
      
     

 .(248)البقرة:﴾

 الضابط النحوي:

و من ، ألنٌ أيضاـ على الناسخ ( على اظبو )ضمًن اعبماعة الغائبٌن( كجوبا كتقدٌ أينما) "تقدـ خرب الناسخ

 .(1) التزاـ الصدارة. تقدمي ىوالضابط كجوب فؽبا حق الصدارة يف صبلتها، كعليو اليت  األلفاظ

 الغرض البالغي:

قبض  ىلكقدرتو ع اىلتع التنبيو على عظمة اغرض"اؿ على اؼبكاف ل( الدٌ أينماـ خرب الناسخ )قدٌ  
كىذه اآلية مؤكدة  ،(2) ألنو ىو العلي القدير" كانوا كأينمابالناس صبيعا يـو القيامة حيثما حلوا  اإلتيافك  األركاح،

    ﴿لقولو تعاىل:

     

  ﴾:(.78)النساء  

    ﴿ قاؿ تعاىل:-27

    

     

    

  

   

    

      

     

    

  

    ﴾:(62)البقرة. 

                                                           

 .62ؿبمد علي الزيوت: ضوابط التقدمي كالتأخًن يف اعبملة العربية، اؼبرجع السابق ، ص ( 1)
 .351ـ، ص2001، 1عصاـ الدين اظباعيل اغبنفي: حاشية القونوم، دار الكتب العلمية، بًنكت، لبناف، ط :ينظر( 2)
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 الضابط النحوي:

 اظبو نكرة.)لكم( على اظبو السم اؼبوصوؿ)ما( كجوبا ألنو شبو صبلة ك  إفٌ تقدـ خرب 

 :الغرض البالغي

ا _يف مصر ، كزبصيص ملكية ىذ تعاىل _من خًنات القـو موسى ما طلبوه  فٌ التنبيو على اػبربية بأ
بالذىاب إىل  أنفسهم إىلموسى ككلهم  أفٌ  :يقوؿ الثعاليب يف )لكم ما سألتم (الطلب ؽبم دكف غًنىم من الناس،"

 .(1) حيث مكاف اػبًنات كىو:مصر

    ﴿: قاؿ تعاىل-28

   

   

     

     

    

     

     

      

 ﴾:(74) البقرة. 

 الضابط النحوي:

)منها( على  فٌ إكتقدـ خرب  اؼبوصوؿ)ما(،) من اغبجارة( على اظبها  إفٌ ـ خرب تقدٌ يف ىذه اآلية الكرشنة 
 .و شبو صبلة كاظبها نكرة، ألنٌ ؼبوصوؿ)ما( كجوبا)منها(على اظبها ا فٌ ا السم اؼبوصوؿ)ما(، كما تقدـ خرب إاظبه

 الغرض البالغي: 

 ايتفجر منه اغبجارةبعض ألٌف ، يبٌٌن ا تعاىل أٌف قلوب اؼبشركٌن أشد قسوة من اغبجارة آليةيف ىذه ا
، فالتخصيص كالتحديد كاف يف بعضية يهبط من خشية ا تعاىلاآلخر منها اؼباء، كالبعض سنرج كبعضها  األّنار

 يتها.كلٌ يف  اغبجارة ل 

                                                           

، 1، دار إحياء الرتاث العريب، بًنكت، لبناف، ط1اغبساف يف تفسًن القرآف، تح: علي ؿبمد معوض، ج واىراعبينظر: عبد الرضباف الثعاليب:  (1)
 .251، صـ1997
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    ﴿قاؿ تعاىل: -29

   

   

     

     

    

    

     

  

   

   

  ﴾:(264)البقرة. 

 الضابط النحوي:

 ( كجوبا ألنو شبو صبلة كاظبو نكرة.( على اظبو )آياته  )يف خلقً  إفٌ تقدـ خرب 

 الغرض البالغي:

آية من آيات  ماّنٌ كاألرض ألٌّنما من بدائع الرضباف، كالتنبيو على أ تعظيم اؼبسند كىو خلق السماكات
 كقدرتو اػبارقة. يف الكوف ا تعاىل إعجاز

   ﴿قاؿ تعاىل: -17

     

     

   

    

     

 .(267)البقرة:﴾

 الضابط النحوي:

 نكرة. كاظبوو شبو صبلة ( كجوبا ألنٌ ةن )لنا( على اظبو )كرٌ  فٌ تقدـ خرب أ

 الغرض البالغي: 
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 .(1)حاؿ قد كانت سالفا" إىلالعودة  :ة، كالكرٌ األتباع: أمبعوا ( ")قاؿ الذين اتٌ 

 سبين اؼبشركٌن كأتباع الٌشر يف اليـو اآلخر الرجوع  إىل الدنيا كلو للحظة،"غرض من التقدمي يف ىذه اآلية ىو:ال

 ، (2)"رؤا منهم يف اآلخرةػر يف الدنيا كتبػػػن دعوىم إىل الكفػػػػػػػاء األدياف الذيػػػػػل التربؤ من رؤسػػػػػػػػكذلك من أج
  كندمهم على أفعاؽبم السٌيئة حٌن ل ينفع الٌندـ.

    ﴿قاؿ تعاىل: -12

   

     

    

    ﴾ البقرة(
:257). 

 

 الضابط النحوي:

 .( كجوبا ألنو شبو صبلة كاظبو نكرة( على اظبو )حجةه تقدـ خرب يكوف )للناسً 

 الغرض البالغي:

كم، كاغبجة لذلك لئال يكوف للناس عليكم حجة، كاؼبراد بلتفتكم كجو الصواب يف قً "كمعىن اآلية: عرٌ 

)للناس( ىو زبصيص اؼبشركٌن كالكفار بإقامة  كالغرض من تقدمي، (3)بالناس: العمـو يف اليهود كالعرب كغًنىم"
 اغبجة الباطلة على اؼبسلمٌن.

    ﴿قاؿ تعاىل: -11

   

      

   

                                                           

 .303عبد الرضباف الثعاليب: اعبواىر اغبساف يف تفسًن القرآف، اؼبرجع السابق، ص  (1)
 .30ص ـ،1964 ،6ط  مصر، أكضح التفاسًن، اؼبطبعة اؼبصرية، ابن اػبطيب: ( ينظر:2)
 .332ص اؼبرجع السابق، ،اعبواىر اغبساف يف تفسًن القرآفعبد الرضباف الثعاليب:  (3)
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 ﴾(181 :)البقرة. 

 الضابط النحوي:

 نو شبو صبلة كاظبو نكرة.( كجوبا ألتقدـ خرب ليس)عليكم( على اظبو )جناحه 

 الغرض البالغي:

ف مل ليس على أصحاب التجارة جناح إ وىن السامع بأنٌ بشأف اؼبتقدـ كتقوية اغبكم يف ذ الىتماـ"
و ل فائدة من الكتابة بعد ، ألنٌ من تسليم البضاعة كتسٌلم الثمن استوفت صبيع شركط صٌحتها فإيكتبوا عقودىا 

 ن.آية الديبكىي اليت تسمى  الد ين كالتجارة أحكاـكر ، كاآلية يف معرض ذ (1)ذلك"

     ﴿قاؿ تعاىل: -13

   

     

    

    

  ﴾:(244)البقرة. 

 

 الضابط النحوي:

و اسم شرط كلو الصدارة يف خ )حيثما( على اظبو )ضمًن اعبماعة اؼبخاطبٌن( كجوبا ألنتقدـ خرب الناس
  الكالـ.

 الغرض البالغي:

كانوا، كالغرض من   أينمابلة يولوا كجوىهم عند الدعاء للقً  أف، كحث اؼبسلمٌن على التنبيو على اػبربية
 خصوصيتو.على و ل ا دالة على عموميتىو توسيع ؾباؿ اؼبكاف، ألّنٌ  (حيثما)تقدمي 

                                                           

 .58أكضح التفاسًن، اؼبرجع السابق، ص ابن اػبطيب: ( ينظر:1)
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    ﴿قاؿ تعاىل: -14

     

    

      

  ﴾ (224)البقرة. 

 الضابط النحوي:

كالفعل، فال رنوز  أف)أف يدخلوىا( كجوبا، ألف اظبها مصدر مؤكؿ من  تقدـ خرب كاف )ؽبم( على اظبها
 اختالؿ الرتكيب كاؼبعىن. ىلإىذا يؤدم  ألفٌ  ،خائفٌن إليدخلوىا  ؽبم  أفقوؿ: ما كاف ال

خرب مقدـ  دبحذكؼ")ما(: حرؼ نفي، ككاف: فعل ماض ناقص مبين على الفتح، كؽبم: جار كؾبركر متعلقاف 
(، كالواك: ضمًن متصل أف)اؿ، يدخلوىا: فعل مضارع منصوب بػحرؼ مصدرم كنصب كاستقب: (فلػ)كاف(، ك)أ

كاؼبصدر اؼبنسبك من)أف( كما بعدىا  مبين يف ؿبل رفع فاعل، كاؽباء: ضمًن متصل مبين يف ؿبل نصب مفعوؿ بو،

 .(1)يف ؿبل رفع اسم كاف مؤخر"

 الغرض البالغي:

اؼبساجد خائفٌن، كىم الكفار  يص فئة الٌناس الذين يدخلوفتقٌدـ خرب كاف)ؽبم( على اظبها لغرض زبص
 ا، كتوعدىم ببث اػبوؼ كالرعب يف قلوهبم جزاء فعلتهم.كخراهبكاؼبشركوف الذين يسعوف يف تدمًنىا 

 

 جواز تقدم الخبر على المبتدأ المطلب الثاني:

كذلك لتحقيق أغراض بالغية صبة  اػبرب على اؼببتدأ جوازا يف سورة البقرة يف العديد من آياهتا،كرد تقدـ 
 تزيد من بياف القرآف الكرمي كإعجازه، كمن بٌن ىذه اآليات:

    ﴿ قاؿ تعاىل:-2

     

     ﴾:(241)البقرة. 
                                                           

 .275ؿبمد جعفر الكرياسي: ملحة اإلعراب يف خنبة من سور الكتاب، مطبعة اآلداب، النجف، العراؽ، د ط، دت، ص (1)
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 الضابط الن حوي:

اللبس يف ىذا اؼبثاؿ ك ، ٌ اػبرب شبو صبلة كاؼببتدأ معرفة ألفٌ  ( جوازا،تقٌدـ اػبرب)( على اؼببتدأ )اؼبشرؽي 
 ( ك اػبرب )( كاضح جلي.مأموف، فكل من اؼببتدأ)اؼبشرؽي 

 الغرض البالغي:

 كحده ل شريك لو. اؼبشرؽ كاؼبغرب  تعاىلزبصيص ملكية 

   ﴿: قاؿ تعاىل-1

   

    

  

 ﴾:(262)البقرة. 

 الضابط النحوي:

فاػبرب شبو صبلة كاؼببتدأ معٌرؼ  ألف اللبس مأموف، ( جوازا،تقدـ اػبرب)عليهم( على اؼببتدأ )لعنةي 
 باإلضافة.

 الغرض البالغي:

، كقد اؼبالئكة كالناس عليهم دكف غًنىممن خالؿ زبصيص لعنة ا ك  بهمكترىي زبويف الكفار كاؼبشركٌن
 تأكد ىذا التخصيص باسم اإلشارة)أكلئك(.

     ﴿ قاؿ تعاىل:-3

    

    

    ﴾:(265)البقرة. 

 الضابط النحوي:

 ن( جوازا،ألف اللبس مأموف.تقٌدـ اػبرب)من الناس( على اؼببتدأ السم اؼبوصوؿ)مى 
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:الواك استئنافية، كاعبملة مستأنفة مسٌوقة لبياف أٌف بعض الناس مل يعتقد الوحدانية بعد أف ثبت (كمن الناس)"

 .(1): اسم موصوؿ يف ؿبل رفع مبتدأ مؤخر"جملركر متعلقاف دبحذكؼ خرب مقٌدـ،)من(بالٌدليل القاطع، كاعبار كا

 الغرض البالغي:

أٌف "كذلك باإلشارة إىل زيادة زبصيص اؼبسند،  اػبرب على اؼببتدأ جوازا يف ىذه اآلية الكرشنةميأفاد تقد
بعض الناس)اؼبشركوف( يتخذكف أصناما كأضدادا تشغلهم عن مولىم، يعظموّنم كيطيعوّنم كما زنب اؼبؤمنوف 

 .(2)"عظموف أمر عبادتورهٌبم كي

    ﴿ قاؿ تعاىل:-4

      

  ﴾:(153)البقرة. 

 الضابط النحوي:

فاػبرب شبو صبلة  ،مأموف، كمل شننع مانع من التقدميبس ن( جوازا، ألف اللٌ ـ اػبرب )منهم( على اؼببتدأ )مى تقدٌ 
 دأ اسم موصوؿ.كاؼببت

 .(3): اسم موصوؿ مبتدأ مؤخر"(، )من")منهم(:جار كؾبركر متعلقاف دبحذكؼ خرب مقدـ

 

 

 الغرض البالغي:

ا يدٌؿ على أٌف ا تعاىل ن( إدنٌ كالتأكيد عليو، فتقدمي اػبرب)منهم( على اؼببتدأ)مى  بشأف اؼبتقدـ الىتماـ"

 .(1)"موسى عليو السالـ :ية ىوكاؼبعين بو يف ىذه اآل  ،قد كٌلم فعال بعض الرسل

                                                           

 .209مي كبيانو، اؼبرجع السابق، صن الدركيش:إعراب القرآف الكر ؿبي الدي (1)
  .146ص ،1نور الدين علي اؼبكي اغبنفي: أنوار القرآف كأسرار الفرقاف، دار الكتب العلمية، بًنكت، لبناف،ط( 2)
 .327، صاؼبرجع نفسوؿبي الدين الدركيش: ( 3)
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   ﴿: قاؿ تعاىل-5

   

     

     

     

    ﴾:(177)البقرة. 

 الضابط النحوي:

 وؿػػػ، ألف اللبس مأموف، فاػبرب شبو صبلة كاؼببتدأ اسم موصاواز ػػػػػػػػتقدـ اػبرب)من الناس( على اؼببتدأ)مىن(ج"

 .(2)جاز التقدمي" لذا

 الغرض البالغي:

زيادة زبصيص اؼبسند، كذلك بتحديد ؾباؿ الناس الذين يدعوف رهٌبم بأف زنقق ؽبم غاياهتم يف الدنيا 
)من أشًن ؽبم بشبو اعبملة ، لذلك، كإدنا بعضهم فقطينسوف الدعاء لآلخرة، فليس كل الٌناس يفعلوف ذلكك 

 الناس(.

    ﴿قاؿ تعاىل: -6

   

    

     

 ﴾(174بقرة:)ال. 

 الضابط النحوي:

 ، فاػبرب شبو صبلة كاؼببتدأ اسم موصوؿ.ألف اللبس مأموف، ن(تقٌدـ اػبرب)من الناس( على اؼببتدأ )مى 

 

 الغرض البالغي:

                                                                                                                                                                                     

 .361ص ،ـ2011، 2ط نور الدين طالب، دار النوادر، لبناف،  القرآف،تح:فتح الرضباف يف تفسًن ؾبًن الدين اؼبقدسي اغبنبلي: (1)
 .75ؿبمد علي الزيوت: ضوابط التقدمي كالتأخًن يف اعبملة العربية، اؼبرجع السابق، ص (2)
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 القوؿ اغبسنبالنفاؽ اؼبسترت ك  أماـ اؼبسلمٌن منافقٌن يتظاىركفىناؾ بعض الناس  بأفٌ  يةالتنبيو على اػبرب "
كالرسوؿ أعداء ا  أشد  كىم  ،كييشهدكف ا على ما يف قلوهبم من إشناف كإحساف ،عن الدين كاؼبسلمٌن

 .(1)كاإلسالـ

    ﴿قاؿ تعاىل: -7

   

    

﴾:(177)البقرة. 

 الضابط النحوي:

، فاػبرب شبو صبلة كاؼببتدأ اسم ن(جوازا، ألف اللبس مأموفاؼببتدأ)مى  "تقٌدـ اػبرب)من الناس( على

 .(2)موصوؿ"

 الغرض البالغي:

اؼبسلمٌن من  من عباد ا ، حيث تذكر اآلية أف ىناؾالىتماـ بشأف اؼبتقدـ)من الناس( كالتنبيو عليو
 تعاىل كرأفتو. ، كىم اؼبختصوف برضبة اكيبيع نفسو طلبا لرضوانو إشنافأحق با يؤمن 

   ﴿قاؿ تعاىل: -8

   

    

   

   

 .(292)البقرة:﴾

 الضابط النحوي:

ألف اللبس مأموف، كمل شننع مانع من التقدمي، فاػبرب اسم  جوازا، (تقدـ اػبرب )كذلك( على اؼببتدأ )جزاءي 
 فة.إشارة كاؼببتدأ معٌرؼ باإلضا

                                                           

 .37ص ( ابن اػبطيب: أكضح التفاسًن، اؼبرجع السابق،1) 
 .75لعربية، اؼبرجع السابق، صضوابط التقدمي كالتأخًن يف اعبملة ا ؿبمد علي الزيوت: (2)
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 .(1)"كذلك: اعبار كاجملركر متعلقاف دبحذكؼ خرب مقٌدـ، جزاء الكافرين: مبتدأ مؤخر"

 الغرض البالغي: 

اؼبسجد اغبراـ)أم يفعل  رين ىو القتل إذا قاتلوا اؼبسلمٌن يفتقوية اغبكم يف ذىن السامع بأف جزاء الكاف
 كم كربديده.بيٌن نوعية اغبلتهبم مثل ما فعلوا(، كقد قٌدـ اػبرب)كذلك( 

    ﴿قاؿ تعاىل: -9

    

     

     

   

    

 ﴾:(137)البقرة. 

 الضابط النحوي:

 ( ألف اػبرب شبو صبلة كاؼببتدأ معرؼ باإلضافة.تقدـ اػبرب )بيده( على اؼببتدأ)عقدةي 

 الغرض البالغي:

الذم يقدـ للمطلقة للذم بيده  تقدـ اػبرب)بيده( على اؼببتدأ )عقدة( لغرض زبصيص العفو عن اؼبهر
 ألف اآلية يف معرض ذكر أحكاـ الطالؽ. الويل، كىو عند ابن مالك: عقدة النكاح دكف غًنه،

)أك يعفو الذم عقدة النكاح بيده( ألّنا ربدد  أبلغ من القوؿ )أك يعفو الذم بيده عقدة النكاح( كالقوؿ
 .أكثر صاحب العفو كزبصص العفو لو فقط

   ﴿: قاؿ تعاىل-27

    

    

    

     

                                                           

 .251ؿبي الدين الدركيش:إعراب القرآف الكرمي كبيانو، اؼبرجع السابق، ص (1)
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﴾:(162)البقرة. 

 الضابط النحوي:

 .باإلضافةؼببتدأ)مائة( جوازا ألف اػبرب شبو صبلة كاؼببتدأ معرؼ تقدـ اػبرب )يف كل( على ا

 .(1)ك ؾبركر متعلقاف دبحذكؼ خرب مقدـ،سنبلة: مضاؼ إليو،ك مائة حبة :مبتدأ مؤخر" ")يف كل(: جار

 الغرض البالغي:

ر مضاعفة األج اؽ، كذلك بأنو قدـ ذكر كمية كحجمالتنبيو على اػبربية كتشجيع اؼبسلمٌن على اإلنف
 )يف كل( لتشويق اسنٌن لنتائج إحساّنم كإنفاقهم.

  ﴿قاؿ تعاىل: -22

     

   

     

   

    

    

    

    

     

﴾:(175)البقرة. 

 الضابط النحوي:

 م موصوؿ.ألف اللبس مأموف، فاػبرب شبو صبلة كاؼببتدأ اس جوازا،تقدـ اػبرب )لو( على اؼببتدأ )ما(

 الغرض البالغي:

د أف جاءه ربذير كإنذار من ا ػػػػػػػبع ل الرباػػػػػعن أكع ػػػػػػمتنكا زبصيص اؼبغفرة كالتوبة على من تاب"

 .(1)"ك جزاء آكل الربا أحكاـ البيع كالربا ، ألٌف اآلية يف معرض ذكراىلػػػتع

                                                           

 .349ؿبي الدين الدركيش: إعراب القرآف الكرمي كبيانو، اؼبرجع السابق، ص (1)
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  ﴿قاؿ تعاىل: -21

   

    

    

     

     

    

    

  ﴾:(.181)البقرة 

 ابط النحوي:الض

 ( جوازا، ألف اػبرب شبو صبلة كاؼببتدأ معرفة.)اغبقي  تقدـ اػبرب )عليو( على اؼببتدأ

 الغرض البالغي: 

كقد عٌلل ابن اػبطيب ىذا التخصيص بقولو:"ألنٌو ىو زبصيص الكتابة للذم عليو حق الدين دكف غًنه،

، كاآلية يف معرض ذكر أحكاـ الدين  (2)"ملى ربٌو اؼبدين كىو الذم يعلم مبلغ يساره ككقتو، كليتق ىذا اؼبدين اؼب
 كالتداين، كىي أطوؿ آية يف القرآف الكرمي. 

   ﴿قاؿ تعاؿ: -23

    

    

  

   

    

    

    

  ﴾:(.185)البقرة 

 الضابط النحوي:

 ( ألف اػبرب شبو صبلة كاؼببتدأ معرفة.قد ـ اػبرب )إليك( على اؼببتدأ )اؼبصًني 

                                                                                                                                                                                     

 .244( نور الدين علي اؼبكي اغبنفي: أنوار القرآف كأسرار الفرقاف، اؼبرجع السابق، ص1)
 .57: أكضح التفاسًن، اؼبرجع السابق، صابن اػبطيب (2)
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 الغرض البالغي:

ألنٌو مصًن كل الكائنات اغبية بعد موهتم، فقط إليو صص سنبأف  د الدعاء،عن كتبجيلو تعظيم ا تعاىل
 ىو العلي القدير.

    ﴿قاؿ تعاىل: -24

     

    

     

   

   

     

    

  

﴾:(.166)البقرة 

 الضابط النحوي:

 .باإلضافةؼ معرٌ ( جوازا، ألف اػبرب شبو صبلة كاؼببتدأ ريةه تقدـ اػبرب )لو( على اؼببتدأ )ذ

 :ضعفاء ر،ػػػػػػػػػدأ مؤخػػػػػ: مبتريةه قٌدـ، كذ: الواك حالية، كلو: جار كؾبركر متعلقاف دبحذكؼ خرب م(رية ضعفاء")كلو ذ

 .(1) "صفة لذرية

 الغرض البالغي:

ن  ماؿ ىذه اآلية سبثيل غباؿ الذم زنتاج الثواب يـو القيامة من أجل الدخوؿ إىل اعبٌنة كل رنده حبيف 
 هأكلدك إلطعاـ  هكرب أصبح يف أشد اغباجة إليو _ل كاف لو بستاف من كل الثمار يأكل منو أٌّن شاء، كؼبا 

 (2)ينفع الندـ" لغًن ا ندـ حٌن ل عمالن  و من عملنٌ "أ:ؽ ذلك البستاف، كالغاية من ىذه اآليةاحرت  _ضعفاءال

 ؿ.لغرض هتويل اؼبوقف يف ىذا اؼبثا ـ اػبرب)لو(كقد تقدٌ 

   ﴿قاؿ تعاىل:-25

    

                                                           

 .355ؿبي الدين الدركيش: إعراب القرآف الكرمي كبيانو، اؼبرجع السابق، ص (1)
 .382ؾبًن الدين اؼبقدسي اغبنبلي: فتح الرضباف يف تفسًن القرآف، اؼبرجع السابق، ص( 2)
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﴾ :(.129)البقرة 

 الضابط النحوي:

 معٌرؼ باإلضافة. ( جوازا، ألف اػبرب شبو صبلة كاؼببتدأ)إمثه  تقٌدـ اػبرب )فيهما( على اؼببتدأ

 الغرض البالغي:

لخمر كاؼبيسر إمث كبًن ؼبا زندثانو ؼبدمنهما من تأثًنات سلبية تؤدم بو إىل أٌف لالتنبيو على اػبربية على 
 من فيو تنبيو أكثر للمتلقي كاآلثاـ كالذنوب كإغباؽ الضرر باآلخرين، كالقوؿ: )فيهما إمث كبًن( اصيارتكاب اؼبع

 يهما(.القوؿ: )إمث كبًن ف

   ﴿قاؿ تعاىل:  -26

     

     

    

    

   

   

   ﴾:(.274)البقرة 

 الضابط النحوي:

 ؼ باإلضافة.شبو صبلة كاؼببتدأ معرٌ  و( جوازا ألنٌ تقدـ اػبرب )ؽبم( على اؼببتدأ )عذابه 

 الغرض البالغي:

اغبق كالٌصواب، كيشرتكف من  تعاىل نزؿ اعلى الذين يكتموف ما أتقوية حكم العذاب يف ذىن السامع "

اآلية يف معرض  ألفٌ  ،(1)"من الٌناس ليم ؽبم دكف غًنىماأل العذابا ، كزبصيص ىذحقًنان بو عرضا يسًنا كعوضا 
 جزاء الكافرين. ذكر

                                                           

 .151رار الفرقاف، اؼبرجع السابق، صاغبنفي: أنوار القرآف كأس اؼبكي نور الدين علي ( ينظر:1)
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   ﴿ اىل:ػػاؿ تعػػػػػػػػػػق-27

    

    ﴾ (78:رةػقػ)الب. 

 الضابط النحوي:

 .باإلضافةؼ ( جوازا ألف اػبرب شبو صبلة كاؼببتدأ معرٌ أميوفػبرب )منهم( على اؼببتدأ )تقدـ ا

 الغرض البالغي:

الكتاب بغًن فهم كل علم كل ة ألٌّنم يقرؤكف كقد كصفهم باألميٌ  اىل يف ىذه اآلية إىل اليهوديشًن ا تع"

    .(1)مبتغاىم الدينء" وافقاليت ت باألكاذيب يوكيتطاكلوف علتدبٌر 

   ﴿ قاؿ تعاىل:-28

   

      

 ﴾(116 :)البقرة. 

 الضابط النحوي:

 .باإلضافةؼ ( جوازا ألف اػبرب شبو صبلة كاؼببتدأ معرٌ تقدـ اػبرب )للذين( على اؼببتدأ )تربصي 

 غرض البالغي:ال

من ضرار أىل اعباىلية، حيث كاف الرجل منهم ل زنب امرأتو  الءاإلي"عن سعيد بن اؼبسيب قاؿ: كاف 
ات ا كل ذ يقرهبا سنة أك سنتٌن أك أكثر، فيرتكها ل أشنٌ  يقرهبا أبدا أك أٌل كل يريد أف يتزكجها غًنه فيحلف أٌل 

بو ما عند الرجل يف اؼبرأة بأربعة  م يبلغرب يف اإلسالـ األجل الذ، فضي سالـل، ككانوا عليو يف بداية اإلػػػػعب

 .رأة من الظلماؼب ألجل ضبايةؽبم ص ىذا األجل ، كخصٌ (2)أشهر"

                                                           

 .14أكضح التفاسًن، اؼبرجع السابق، ص ( ابن اػبطيب:1)
 .10، ص1، دار اغبرية للطباعة، بغداد، العراؽ، ط2عبد الكرمي ؿبمد اؼبدرس: مواىب الرضباف يف تفسًن القرآف، ج (2)
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   ﴿قاؿ تعاىل:  -29

     

 ﴾:(.171)البقرة 

 الضابط النحوي:

 اػبرب شبو صبلة كاؼببتدأ معٌرؼ باإلضافة. ( جوازا، ألفٌ )نصيبه  م( على اؼببتدأتقٌدـ اػبرب )ؽب

 الغرض البالغي:

زبصيص النصيب كاألجر للمؤمنٌن الذين يدعوف رهٌبم بأف يأتيهم يف الدنيا حسنة كىذا ما كرد يف اآلية 
 اليت قبلها.

  ﴿قاؿ تعاىل:  -17

    

    

    

   

     

      

     

   ﴾:(.296)البقرة 

 الضابط النحوي:

 .باإلضافةؼ تقدـ اػبرب )بو( على اؼببتدأ)أذل( جوازا ألف اللبس مأموف، فاػبرب شبو صبلة كاؼببتدأ معرٌ 

 

 

 الغرض البالغي:
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أحكاـ  كىو ؿبرـٌ حسب-فبا يضطره إىل حلقو  ل يف رأسوبو أذلذم غباج االىتماـ بشأف اؼبتقدـ، فا"

، لذلك أىتم بشأف اػبرب اؼبقدـ )بو( لتخصيص (1)التصٌدؽ أك ذبح شاة"ك أ ثالثة أياـ صياـعليو  -اغبج كالعمرة
 ة عدـ القياـ دبناسك اغبج يف بعض الظركؼ.علٌ 

  ﴿قاؿ تعاىل: -12

     

  ﴾ 
 .(257)البقرة:

 الضابط النحوي:

كمل شننع  باإلضافة( جوازا، ألف اػبرب شبو صبلة كاؼببتدأ معرؼ ـ اػبرب )عليهم( على اؼببتدأ )صلواته "تقد

 .(2)، كالضابط ىو أمن اللبس"مانع من التقدمي

 الغرض البالغي:

 كرضبة من رهبم.ؽبم مغفرة _كىم اؼبذكورين يف اآلية السابقة_ كأٌف  عباد ا الصابرينلالتعجيل باؼبسرة 

     ﴿اؿ تعاىل: ق-11

   

 .(277)البقرة:﴾

 الضابط النحوي:

 .باإلضافةؼ ألف اللبس مأموف، فاػبرب شبو صبلة كاؼببتدأ معرٌ  جوازا (ـ اػبرب )لو( على اؼببتدأ )ملكي تقدٌ 

 الغرض البالغي:

 كحده ل شريك لو. زبصيص ملكية السموات كاألرض  تعاىل

                                                           

 .36( ابن اػبطيب:أكضح التفاسًن، اؼبرجع السابق، ص1)
 .79لزيوت: ضوابط التقدمي كالتأخًن يف اعبملة العربية، اؼبرجع السابق، ص ؿبمد علي ا (2)
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    ﴿قاؿ تعاىل:  -13

   

  

  

     

   ﴾:(49)البقرة. 

 الضابط النحوي:

 .باإلضافةؼ و شبو صبلة كاؼببتدأ معرٌ ( جوازا ألنٌ يف ذلكم( على اؼببتدأ )بالءه تقدـ اػبرب )

 الغرض البالغي:

)أم قتل الرجاؿ كإبقاء النساء ذبح األبناء كاستحياء النساء )يف ذلكم(، ألفٌ إليهاذكر اؼبساءة كاإلشارة 
 تعترب مساءة كبالء من ا تعاىل على اؼبسلمٌن. أحياء(

    ﴿قاؿ تعاىل: -14

    

    

    

﴾ :(94)البقرة. 

 الضابط النحوي:

يف بس مأموف اػبرب شبو صبلة كاظبها معرفة، كالل   ( جوازا، ألفٌ تقدـ خرب كانت )لكم( على اظبها )الداري 
 ىذا اؼبثاؿ.

 الغرض البالغي:

اىل يـو ػػػػوف من عقاب ا تعػػػػػػناج مأّنٌ وف ػػكانوا يظن  إفوا اؼبوت ػػن بأف يتمنػػكاؼبشركي ربدم الكفار
 )الكفار(.جاء لغرض زبصيص الفئة اؼبخاطبة من الناس اإدنٌ القيامة، كتقدمي خرب كاف)لكم( على اظبها 

    ﴿قاؿ تعاىل: -15
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  ﴾:(147)البقرة. 

 الضابط النحوي:

 ػبرب شبو صبلة كاؼببتدأ معرفة، كاللبس مأموف.ألف ا اظبو)اؼبلك(،ـ خرب يكوف )لو( على تقدٌ 

 الغرض البالغي:

ى عليهم، لذلك قٌدـ خرب يكوف)لو( علاستغراب كاستنكار الكفار ك اؼبشركٌن من أف يكوف طالوت ملك 
 يكوف لو اؼبلك كالرئاسة علينا كحنن أحق "كقالوا: أّنٌ كالستغراب بصاحب اؼبلك )طالوت(، الستنكاراظبو لشدة 

 .(1)نسبو كضيع" ا أكلو نسب شريف عظيم يف القـو كىو فاقد لذلك ألفٌ لك منو، ألنٌ باؼب

   ﴿قاؿ تعاىل: -16

     

 .(171)البقرة:﴾

 الضابط النحوي:

كاللبس يف  ضافةباإلتقدـ خرب ليس )عليك( على اظبو )ىداىم( جوازا، ألنو شبو صبلة كاظبها معرؼ 
 ىذه اآلية مأموف.

 الغرض البالغي:

ليس على النيب صلى ا عليو و"أنٌ ، ك اػبرب الىتماـ بشأفالغرض البالغي من التقدمي يف ىذه اآلية ىو:
إدخاؿ الناس يف اإلسالـ، كإدٌنا عليو فقط البالغ كاإلرشاد إىل اػبًن، كا ىو اؽبادم إىل الدخوؿ يف كسلم 

 .(2)اإلسالـ"

 .)وجوب تقدم المبتدأ(االسميةامتناع التقديم والتأخير في الجملة  المطلب الثالث:
                                                           

 .77عبد الكرمي ؿبمد اؼبدرس: مواىب الرضباف يف تفسًن القرآف، اؼبرجع السابق، ص (1)
 .80ص ـ،2009، 10ط، دار الفكر، دمشق، سوريا، 1( كىبة الزحيلي: التفسًن اؼبنًن، ج2)
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اؼببتدأ ) الظبيةكردت يف سورة البقرة العديد من اآليات اليت امتنع فيها التقدمي كالتأخًن بٌن ركين اعبملة 
 وية صبة.(، ككجب فيها اافظة على الرتتيب األصلي للجملة، كيرجع ذلك لضوابط حنكاػبرب

 كمن بٌن ىذه اآليات ما يلي: 

   ﴿: قاؿ تعاىل-2

   

﴾(25:)البقرة. 

مو "تقدـ اؼببتدأ)ا( على اػبرب اعبملة )يستهزئ( كجوبا، كامتنع تقدمي اػبرب، ألف اػبرب صبلة فعلية كتقدٌ 
لة ػػػػػصب إىلؿ اعبملة من صبلة اظبية ايل ربوٌ ػػػػػػػػػإىل كظيفة الفاعلية، كبالت البتداءمن كظيفة  يؤدم إىل ربوؿ اؼببتدأ

يف ذكر صفات اؼبنافقٌن الذين يستهزؤكف  ، كقد نزلت ىذه اآلية(1) "الضابط ىو نقض الوظيفة اإلعرابيةفعلية، ك 
 باؼبسلمٌن، كا يستهزئ هبم باإلمهاؿ مثٌ بالنكاؿ.

  ﴿: تعاىل قاؿ -1

   

     

 ﴾ (133 :)البقرة. 

مو و صبلة فعلية كتقد  يرضعن( كجوبا، كامتنع تقدمي اػبرب، ألنٌ ( على اػبرب اعبملة )تقدـ اؼببتدأ )الوالداتي 
الضابط ىو نقض الوظيفة اإلعرابية، كقد نزلت ىذه اآلية إىل صبلة فعلية، ك  اظبيةمن صبلة يؤدم إىل ربوؿ اعبملة 

 ) الرضاعة(.يف ذكر حق الطفل الرضيع على أمو

    ﴿: قاؿ تعاىل -3 

    

     

  

   

   

                                                           

 .89لتقدمي كالتأخًن يف اعبملة العربية، اؼبرجع السابق، صؿبمد علي الزيوت: ضوابط ا (1)
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       ﴾(124 :البقرة). 

نزلت ىذه ، كقد يف الكالـ دارةو اسم استفهاـ لو حق الص( كجوبا ألنٌ ـ اؼببتدأ )م ى( على اػبرب)نصري تقدٌ 
 كالٌشدة كسوء العيش كأنواع األذليف غزكة اػبندؽ) األحزاب( حٌن أصاب اؼبسلمٌن ما أصاهبم من اعبهد  اآلية

  ﴿:يصف حاؽبم يف ىذه الغزكة قاؿ تعاىل القريب،فبٌشرىم بالفرج  ،من ا الٌنصركأصبحوا يطلبوف 

    

    

   

 ﴾ :(10)األحزاب. 

     ﴿:قاؿ تعاىل-4

     

    

      

  ﴾ (:224البقرة). 

اؼببتدأ من األلفاظ اليت ؽبا حق  ( كجوبا كامتنع تقدمي اػبرب ألفٌ "تقدـ اؼببتدأ )من( على اػبرب )أظلمي 
، كاآلية يف (1) "ػبرب، كالضابط ىو التزاـ الصدارةالصدارة يف صبلتها )اسم استفهاـ(، فال رنوز أف يتقدـ عليو ا

 إىل تدمًن اؼبساجد كخراهبا.بكل السبل ين الذين يسعوف ر معرض ذكر جزاء الكاف

    ﴿: قاؿ تعاىل-5

     

     

  ﴾(221:)البقرة. 

)اسم  من األلفاظ اليت ؽبا حق الصدارة اؼببتدأ ، ألفٌ م( كجوبان( على اػبرب اعبملة)أسلى تقدـ اؼببتدأ )مى 
 سنلصوف إشناّنم  تعاىل. ، كاآلية يف معرض ذكر جزاء اؼبسلمٌن الذيناػبرب عليو شرط( فال رنوز أف يتقدـ 

    ﴿:قاؿ تعاىل-6

       

     

  ﴾ (226:)البقرة. 
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التايل كجب ما قد تساكيا يف التنكًن، كب( على اػبرب )قانتوف(كجوبا يف ىذه اآلية، ألّنٌ تقدـ اؼببتدأ)كل  
 .اعتبار اؼبتقدـ مبتدأ

ينقاد لسلطتو كل ما يف السماكات كاألرض "كيف ىذه اآلية تعظيم  تعاىل كقدرتو اعبٌبارة، كذلك جبعل  

 .(1)القاىرة"

  ﴿: قاؿ تعاىل-7

   

   

     

   

  .(212:)البقرة﴾

 التعريف، كبالتايل كجب اعتبار ما قد تساكيا يفكجوبا، ألّنٌ  على اػبرب)اػباسركف( ـ اؼببتدأ )ىم(تقدٌ 
كاآلية يف معرض ذكر جزاء صنفاف من الناس: اؼبؤمنوف خربا كالضابط ىو التزاـ الرتتيب،  اؼبتقدـ مبتدأ كاؼبتأخر

 بالكتاب كىم الفائزكف، كالكافركف بو كىم اػباسركف.

     ﴿:قاؿ تعاىل-8

    ﴾ (69 :)البقرة. 

كقد جاءت ىذه اآلية " و من أظباء الصدارة)اسم استفهاـ(،ا ( كجوبا، ألنٌ تقدـ اؼببتدأ)ما( على اػبرب)لوّني 

 .(2))قصة البقرة( حٌن أمرىم بذحبها كأكثركا من السؤاؿ على أكصافها"يف ذكر قصة موسى مع قومو

    ﴿: قاؿ تعاىل-9

      

    

    ﴾(77 :)البقرة. 

"ما: اسم مبين على السكوف  و من أظباء الصدارة)اسم استفهاـ(،تقدـ اؼببتدأ )ما( على اػبرب )ىي( ألنٌ 

 .(1) "ضمًن منفصل مبين يف ؿبل رفع خرب يف ؿبل رفع مبتدأ، ك)ىي(:
                                                           

 . 311( كىبة الزحيلي: التفسًن اؼبنًن، اؼبرجع السابق،ص1)
 .70( علم الدين السخاكم: تفسًن القرآف العظيم، اؼبرجع السابق، ص2)
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 كىذه اآلية ىي تكملة لآلية السابقة ؽبا، كىي تدكر حوؿ أسئلة قـو موسى اؼبتكررة عن أكصاؼ البقرة.

   ﴿: قاؿ تعاىل-27

    

     

 ﴾ (273 :)البقرة. 

اليت ؽبا  البتداء( كجوبا كامتنع تقدمي اػبرب، ألف اؼببتدأ قد اتصل بالـ ( على اػبرب )خًنه تقدـ اؼببتدأ )مثوبةه 
 حق الصدارة يف الكالـ.

كىذه اآلية تشًن إىل الكفار الذين يتعلموف السحر من أجل تشتيت أكاصر العالقات، كتقٌر بأٌف اإلشناف 
  الصادؽ ىو الشرط الوحيد للعفو عنهم. 

  ﴿ :قاؿ تعاىل-22

    

    

   ﴾(112: )البقرة. 

ة، كل اؼببتدأ قد اتصل بالـ البتداء اليت ؽبا حق الصدار  ( كجوبا ألفٌ ( على اػبرب)خًنه مةه تقدـ اؼببتدأ )أى   
 على اؼبرأة اؼبشركة. ؤمنةاػبرب، كاآلية يف معرض ذكر أفضلية اؼبرأة اؼب رنوز أف يتقدـ عليو

  ﴿: قاؿ تعاىل-21

    

    

    ﴾:(112)البقرة. 

اليت ؽبا  البتداءاؼببتدأ قد اتصل بالـ  ا، كامتنع تقدمي اػبرب، ألفٌ (كجوب( على اػبرب )خًنه تقدـ اؼببتدأ )عبده  
 اؼبشرؾ. الرجل كاآلية يف معرض ذكر أفضلية الرجل اؼبؤمن علىيف صبلتها، حق الصدارة 

  ﴿: قاؿ تعاىل-23
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 ﴾ (154:)البقرة. 

 خرب "ل" النافية للجنس )فيو( على اظبها )بيع( منعا لبطالف عملها، كقد جاء اظبها كخربىا مي"امتنع تقد
ا على اظبها ىو نقض الغرض ـ خربىمتناع تقدٌ ت عليو شبو اعبملة)فيو(، ككاف ضابط اؼ اػبرب كدلٌ ذً نكرتٌن، كحي 

 .(1) "النحوم

  قبل أف يأيت يـو اغبساب الذم ل توجد فيو شفاعة. لمسلمٌن كتشجيعهم على اإلنفاؽيف ىذه اآلية حث ل

القرآنية الواردة يف سورة البقرة، كاليت ربمل بٌن طياهتا أسلوب التقدمي  اآلياتكانت ىذه مقتطفات من 
د أنواع ، كاعبملة اليت أصلها مبتدأ كخرب، كقد ارتأينا أف نوردىا يف ىذا اؼببحث، كحندٌ الظبيةاعبملة كالتأخًن يف 

 التقدمي كالتأخًن فيها)كاجب، جائز كفبتنع( كأغراضو البالغية.

 

 

 

 

 .قديم والتأخير في الجملة الفعليةالت نماذج منالمبحث الثالث:

ة الفعلية )فعل، فاعل، مفعوؿ بو( كيف متعلقات الفعل يف العديد كرد التقدمي ك التأخًن بٌن أركاف اعبمل
 اغبصر ما سًند يف اؼبطالب اآلتية.من اآليات القرآنية لسورة البقرة، نذكر منها على سبيل اؼبثاؿ ل 

 .التقديم وجوبا في الجملة الفعليةالمطلب األول: 

و كجوبا على الفعل كالفاعل معا، أك على الفاعل نقصد بالتقدمي كجوبا يف اعبملة الفعلية: تقدمي اؼبفعوؿ ب
 فقط، كالتقدمي كجوبا يف متعلقات الفعل.
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و لو تقدـ عليو لتحولت اعبملة من صبلة فعلية إىل صبلة كل نقصد يف ىذا اؼبقاـ تقدمي الفاعل على الفعل ألنٌ 
 .اظبية

 كمن بٌن اآليات اليت كرد فيها ىذا النوع من التقدمي:

    ﴿قاؿ تعاىل:-2

      

  

  

    

     

  ﴾  :(125)البقرة. 

 الضابط النحوي:

)اسم  وؿ بو )ماذا( على الفعل كالفاعل )ينفقوف( كجوبا ألنو من األلفاظ اليت ؽبا حق الصدارةتقدـ اؼبفع
و اؼبفعوؿ بو)ما( على الفعل ك الفاعل)أنفقتم(، كاؼبفعوؿ بو)ما ( على الفعل كالفاعل )تفعلوا( ألنٌ  ، كتقدـاستفهاـ(

 اسم شرط، فالضابط إذا ىو التزاـ الصدارة.

 ثبوتؿبل نصب مفعوؿ بو مقدـ لينفقوف، ك)ينفقوف(: فعل مضارع مرفوع، كعالمة رفعو  ماذا: اسم استفهاـ يف
 النوف كالواك: فاعل.

 كفاعل.فعل يف ؿبل جـز فعل الشرط :ألنفقتم، ك)أنفقتم( بو مقدـ)ما أنفقتم(: ما شرطية يف ؿبل نصب مفعوؿ 

 .(1)"كفاعل لوا(: فعل مضارع)ما تفعلوا(: ما شرطية يف ؿبل نصب مفعوؿ بو مقدـ لتفعلوا، ك)تفع

 الغرض البالغي:

كصبلة )يسألونك( مستأنفة مسوقة اؼباؿ الذم ينفق،"ربديد نوعية تقدـ اؼبفعوؿ بو)ماذا( لغرض 
عن اؼباؿ اؼبنفق ك مصرفو، كقالوا أف السائل ىو عمرك بن اعبمح، كقد كاف شيخا ذا ماؿ، فسأؿ النيب  لالستفهاـ

 .(1) "ذه اآليةلذلك نزلت ىأنفق؟ كىذا كلو يف صدقة التطوع،  ا أنفق؟ كعلى من)صلى ا عليو كسلم (: ماذ

                                                           

 . 281عراب القرآف الكرمي، اؼبرجع السابق، صؿبي الدين الدركيش : إ (1)
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ما ينفق من خًن فهو للوالدين  كتقدـ اؼبفعوؿ بو )ما( على الفعل كالفاعل)أنفقتم( للتنبيو على اػبربية كأفٌ 
 كاألقربٌن.

 ًناػبمن فعل نو، كأٌف ك لالىتماـ بشأأما اؼبفعوؿ بو)ما(فقد تقدـ على الفعل كالفاعل)تفعلوا(، كذل
 .سيجزيو ا بو يف الدنيا كاآلخرة

     ﴿: قاؿ تعاىل-1

     

    

   

     

   

    

      

      

  ﴾ : (16)البقرة. 

 الضابط النحوي:

ارة، إذ أنو تقدـ اؼبفعوؿ بو)ماذا( على الفعل كالفاعل)أراد ا( كجوبا ألنو من األلفاظ اليت ؽبا حق الصد
 اسم استفهاـ، كالضابط ىو التزاـ الصدارة.

 الغرض البالغي:

ثل البعوضة ؼب غاية ضرب ا تعاىل ار كعلى ألسنتهم منالكفٌ كجوه البادم على  كالستفهاـالتساؤؿ "
و اغبكمة اليت تعد شيء ؿبقر بالنسبة ؽبم، فهم يف حًنة من أمرىم كخسارة يف ّنايتهم، كلو آمنوا لعرفوا اغبق ككج

أٌف ىذا اؼبثل كاف سببا يف زيادة ضالؿ الكثًن من الكافرين لكفرىم، كزيادة ب عليهم يف ذلك، كقد رٌد ا تعاىل

  .(2)أحق إشنافاّنم با شنىداية الكثًن من اؼبؤمنٌن إل

    ﴿قاؿ تعاىل:  -3

     

    

                                                                                                                                                                                     

 .ف ، صنفسواؼبرجع  (1)
 .121-120التفسًن اؼبنًن، اؼبرجع السابق، ص كىبة الزحيلي: نظر:( ي2)
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   ﴾ 
 .(233)البقرة:

 الضابط النحوي:

يت ؽبا حق الصدارة)اسم و من األلفاظ التقدـ اؼبفعوؿ بو)ما( على الفعل كالفاعل)تعبدكف( كجوبا ألن 
 استفهاـ(، فالضابط ىنا ىو التزاـ الصدارة.

 الغرض البالغي:

كالتأكد من صواب  على الفعل كالفاعل كجوبا يف ىذه اآلية لغرض اغبث )ما( الستفهاـتقدـ اسم 
الـ، كأخذ ميثاقهم على كاإلس يعقوب عليو السالـ أراد من بنيو تقريرىم على التوحيد :"إفٌ ، قاؿ البيضاكماعبواب

 .(1)هما"الثبات علي

      ﴿: قاؿ تعاىل-4

     

      

    ﴾:(276)البقرة. 

 الضابط النحوي: 

)اسم  لفعل كالفاعل)ننسخ( كجوبا ألنو من األلفاظ اليت ؽبا حق الصدارةتقدـ اؼبفعوؿ بو )ما( على ا
 شرط(.

 

 الغرض البالغي: 

                                                           

 . 89صـ، 1988، 1ار الكتب العلمية، بًنكت لبناف،طسعيد الشًنازم البيضاكم: تفسًن البيضاكم، د وأب (1)
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، كذلك من أجل تعديل حكم أك اليت نسخت إفادة الشرط كزبصيص اإلتياف بأخيار اآليات لآليات
 تغيًنه أك إبطالو.

  ﴿: قاؿ تعاىل-5

     

    

  

   

   

    

     

    ﴾  (173بقرة:ال). 

 الضابط النحوي:

)اسم  عوؿ بو)ما( على الفعل كالفاعل)تنفقوا( كجوبا ألنو من األلفاظ اليت ؽبا حق الصدارةتقدـ اؼبف
 شرط(.

 الغرض البالغي:

 مهما كاف –بشأف اؼبتقدـ فالشيء الذم ينفق  الىتماـتقدـ اؼبفعوؿ بو )ما( على الفعل كالفاعل لغرض 
 .عليمبو فإف ا  -نوعو كحجمو

ة يف الفقراء الذين أحصرىم اعبهاد كحبسهم التعلم كالجتهاد على كسب ػػػػػػػػػػػكقد نزلت ىذه اآلي" 
لكنك  ، يظنهم اعباىل أغنياء لمتناعهم عن سؤاؿ الناس،الد، كانشغلوا بأمر مولىم يف ربسٌن أحواؽبمػػػػالب

 . (1)بضعف أبداّنم كتغًٌن ألواّنم كرثاء أحواؽبم"تعرفهم 

    ﴿قاؿ تعاىل: -6

      

     

 ﴾ (177 :)البقرة. 

 
                                                           

 .243- 242ص رار الفرقاف، اؼبرجع السابق،اغبنفي: أنوار القرآف كأساؼبكي ( نور الدين علي 1)
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 الضابط النحوي:

تقدـ اؼبفعوؿ بو )ما( على الفعل كالفاعل )أنفقتم( كجوبا ألنو من األلفاظ اليت ؽبا حق الصدارة )اسم 
 شرط(.

 الغرض البالغي:

ؤمنٌن بأٌف ا تعاىل عليم دبا ينفقوف من إخبار اؼبالبالغي من تقدمي اؼبفعوؿ بو يف ىذه اآلية ىو  الغرض
راء فهو ػػػػػأمواؽبم، "كاؼبتأمل ؽبذه اآلية رندىا تتضمن كعد ككعيد، فمن كاف خالص النٌية يف إنفاقو على الفق

 .(1)ىب باطال كل رند ناصرا فيو"اب، كمن أنفق رياءن فهو ظامل لنفسو ألٌف فعلو يذػػػػػػػػػمث

    ﴿: قاؿ تعاىل-7

     

   

  ﴾ (55 :البقرة). 

 الضابط النحوي: 

لو اؼبفعوؿ بو ضمًنا اتصل بالفعل، ف فٌ ( كجوبا، أل)أخذتكم( على الفاعل)الصاعقةي يف تقدـ اؼبفعوؿ بو
ة ػػػػا كبالتايل يتحوؿ من كظيفة الفاعلية إىل كظيفػػػػػػتقدـ الفاعل على اؼبفعوؿ بو لتقدـ عليو كعلى الفعل مع

 الضابط ىو نقض الوظيفة اإلعرابية.، كلذا امتنع تقدمي الفاعل ك داءػػػػالبت

 الغرض البالغي:

لقـو موسى الذين سبردكا على ديانة اغبق، كقد تقدـ اؼبفعوؿ بو يف الشؤكمة التعجيل باؼبساءة كالنهاية 
 )أخذتكم( لتحديد الفئة اؼبخاطبة اليت أخذهتا الصاعقة كزبصيصها باألخذ دكف غًنىا من الفئات.

  ﴿قاؿ تعاىل: -8

     

  

                                                           

 .527ص اؼبرجع السابق، اف الثعاليب: اعبواىر اغبساف يف تفسًن القرآف،( عبد الرضب1)
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﴾:(87)البقرة. 

 

 الضابط النحوي:

و ضمًنا اتصل بالفعل، إذ لو تقدـ الفاعل ( كجوبا ألنٌ على الفاعل)رسوؿي  (جاءكم)"تقدـ اؼبفعوؿ بو يف 
لية إىل كظيفة ة الفاعػػػػػػػػػػػػعلى اؼبفعوؿ بو لوجب أف يتقدـ عليو كعلى الفعل معا، كبالتايل يتحوؿ من كظيف

 .(1) ، لذلك امتنع تقدمي الفاعل كالضابط ىو نقض الوظيفة اإلعرابية."داءػػػػػػػػػػػػػالبت

 الغرض البالغي:

استنكار أفعاؿ اؼبشركٌن السيئة اذباه الرسل كاألنبياء، كالتعجب من رٌدة فعلهم اؼبشينة مع أنبياء ا 
 .تعاىل)القتل، التكذيب...(

  ﴿ قاؿ تعاىل:-27 

     

    ﴾ (277 :)البقرة. 

 الضابط النحوي:

 ( كجوبا، ألف اؼبفعوؿ بو ضمًن اتصل بالفعل.تقدـ اؼبفعوؿ بو يف )نبذه( على الفاعل)فريقه 

 الغرض البالغي:

ٌن اؼبتقلبة، فإذا عاىدكا عهدا بأّنم سيؤمنوف بالنيب إذا خرج، نقضو تتحدث ىذه اآلية عن أحواؿ اؼبشرك"

 .(2)تة"ؤىم مشتليسوا على كلمة كاحدة بل آرا فريق منهم فبقوا على كفرىم،ألٌّنم

    ﴿قاؿ تعاىل:  -22

    

                                                           

 .104ؿبمد علي الزيوت: ضوابط التقدمي كالتأخًن يف اعبملة العربية، اؼبرجع السابق، ص  (1)
 .227( عبد الرضباف الثعاليب:اعبواىر اغبساف يف تفسًن القرآف، اؼبرجع السابق، ص2)
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   ﴾:(.228)البقرة 

 

 

 الضابط النحوي:

و تقدـ اؼبفعوؿ بو يف )يكلمنا( على الفاعل )ا( كاؼبفعوؿ بو يف )تأتينا( على الفاعل)آية( كجوبا ألنٌ 
 ضمًن اتصل بالفعل.

 الغرض البالغي:

قوا كذلك من أجل أف يصد   خارقة، سبين كفار العرب)كقيل النصارل( أف يكلمهم ا أك تأتيهم معجزة
 .صلى ا عليو كسٌلم يؤمنوا دبا جاء بو النيبك 

   ﴿قاؿ تعاىل: -21

     

   ﴾ :(256)البقرة. 

 الضابط النحوي:

لو تقدـ الفاعل  و ضمًنا اتصل بالفعل، إذجوبا ألنٌ ( ك تقدـ اؼبفعوؿ بو يف )أصابتهم( على الفاعل )مصيبةه 
 .على اؼبفعوؿ بو لوجب أف يتقدـ عليو كعلى الفعل معا، كبالتايل يتحوؿ من كظيفة الفاعلية إىل كظيفة البتداء

 الغرض البالغي:

 .(1)هم"أقركا بأّنم عبيد ا كإليو مرجع زبصيص البشرل لعباد ا الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة"

    ﴿: قاؿ تعاىل-23

   

    

                                                           

 .110الشافعي: جامع البياف يف تفسًن القرآف، اؼبرجع السابق، صاف ( ينظر:ؿبٌمد بن عبد الرضب1)
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﴾ (174 :)البقرة. 

 الضابط النحوي:

 بالفعل. تقدـ اؼبفعوؿ بو يف )يعجبك( على الفاعل )قولو( كجوبا ألنو ضمًنا اتصل

 

 

 الغرض البالغي:

، كىم الذين يعجبنا قوؽبم اؼبزخرؼ عن الناس إىل صنف من اؼبنافقٌن الكرشنة ينبو ا تعاىل يف ىذه اآلية
 ابة كاؼبودة كىم يف اغبقيقة أشد أعداء ا كاإلسالـ.كيتظاىركف ب ،كاؼبسلمٌنالدين كالرسوؿ 

   ﴿: قاؿ تعاىل-24

   

  

   

   

   

    

    

    

   

 ﴾(123 :)البقرة. 

 الضابط النحوي:

 كجوبا ألنو ضمًن اتصل بالفعل. (ناتي البيٌ )تقدـ اؼبفعوؿ بو يف )جاءهتم( على الفاعل 

 الغرض البالغي:

تتحدث ىذه اآلية عن مراحل نزكؿ الكتاب، فالناس كانوا أٌمة كاحدة كلها على حق يف عصر نوح "
تحريف تارة كللكفر بو تارة بعد ذلك لتبليغ الكتاب، فتعرض ىذا األخًن لل كآدـ)عشرة قركف(، مث بعثت الرسل
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)اغبجج  الختالؼ يف الكتاب للفئة اليت جاءهتا البٌيناتزبصيص ة لغرض كقد قٌدـ اؼبفعوؿ بو يف ىذه اآليأخرل، 

 .(1)الدالة على صحتو(كقامت بطمسها حسدا كظلما"

    ﴿قاؿ تعاىل:  -25

    

    

    

    

     

     

﴾:(148)البقرة. 

 الضابط النحوي:

 تيكم( على الفاعل)التابوت( كجوبا ألنو ضمًنا اتصل بالفعل.تقدـ اؼبفعوؿ بو يف )يأ

 الغرض البالغي:

 تتحدث ىذه اآلية عن التابوت الذم جعلو ا تعاىل آية على ملك طالوت، كذلك بعدما طالب"
لى آدـ فيو صور األنبياء عبارة عن صندكؽ أنزلو ا عكالتابوت ىو  بإقامة اغبجة القاطعة على ملكو؛ اؼبشركوف

عليهم السالـ، كقد كاف بنو إسرائيل يستفحلوف بو على عدكىم فغلبتهم العمالقة، ككانت اآلية على ملك طالوت 

 .(2) أف ضبلت اؼبالئكة ذلك التابوت ح ى كضعوه يف دار طالوت"

    ﴿تعاىل:  قاؿ-26 

     

    

     

   

   

     

    

                                                           

 .148:جامع البياف يف تفسًن القرآف، اؼبرجع السابق، صؿبمد بن عبد الرضباف الشافعيينظر: ( 1)
 .219وار القرآف كأسرار الفرقاف، اؼبرجع السابق، صنور الدين علي اغبنفي:أن( 2)
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  ﴾لبقرة)ا: 
166). 

 الضابط النحوي:

تقدـ اؼبفعوؿ بو يف )أصابو( على الفاعل )الكرب( كاؼبفعوؿ بو يف )أصاهبا( على الفاعل )إعصار( كجوبا 
 ألنو ضمًن أتصل بالفعل.

 الغرض البالغي:

 اؼبأساكية للبستاف، كلصاحبو.نهاية الالتشاـؤ من 

  ﴿قاؿ تعاىل: -27

     

   

     

   

    

    

    

    

     

 ﴾(175 :)البقرة. 

 

 

 الضابط النحوي:

( ألنو ، كاؼبفعوؿ بو يف )جاءه( على الفاعل )موعظةه (الشيطافي )تقدـ اؼبفعوؿ بو يف )يتخبطو( على الفاعل 
 ضمًن متصل بالفعل.

 الغرض البالغي:
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يـو القيامة   ثف الذين يأكلوف الربا كلهم "يبعىو: أ ، كمعىن اآليةزبصيص اؼبشبو بو كربديده أكثر
)ل  :يف قراءة عبد ا بن مسعود عند صبيع اشر، كيقوم ىذا التأكيل اجملمع عليو أفٌ لو قيتا كاجملنوف عقوبة لو كسب

عن  و كانتهى،أما من جاءتو موعظة من ربٌ (1) (" الذم يتخبطو الشيطاف من اؼبس يقوموف يـو القيامة إل كما يقـو
 أكلو فقد تاب عليو ا تعاىل.

   ﴿قاؿ تعاىل: -28

   

     

     

      

 ﴾(214 :)البقرة. 

 الضابط النحوي:

اتصل بالفاعل ضمًن يعود على اؼبفعوؿ بو ألنٌو قد  ،و( كجوبا( على الفاعل)رب  إبراىيمى دـ اؼبفعوؿ بو )تق
ن ػػة عػػػر الرتبػػر مؤخػػػف الضميدة ألػػػػـبالف للقاع ذاػػػػػىك  ،ر مسوغػػر بغيػػو الضميػػدـ معػػل لتقػفلو تقدـ الفاع

 ىو حفظ الرتبة. إذا فالضابط صاحبو،

: فاعل مرفوع كىو مضاؼ (رب  )ـ منصوب، (: مفعوؿ بو مقدٌ إبراىيمى مبين على الفتح، ) : فعل ماض(ابتلى)"

 .(2) إليو، كالضمًن عائد على إبراىيم كىو مؤخر لفظا متقدـ رتبة."

 الغرض البالغي:

 زبصيص ابتالء ا تعاىل لنبيو إبراىيم عليو السالـ.تقٌدـ اؼبفعوؿ بو يف ىذه اآلية لغرض 

  ﴿قاؿ تعاىل:  -29

     

    

   ﴾(271 :)البقرة. 

 الضابط النحوي:
                                                           

 .534ص ىر اغبساف يف تفسًن القرآف، اؼبرجع السابق،عبد الرضباف الثعاليب: اعبوا (1)
 .294، اؼبرجع السابق، صيف خنبة من سور الكتاب ؿبمد جعفر الكرياسي: ملحة اإلعراب (2)
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 اه( على الفعل كالفاعل )تعبدكف( كجوبا ألنو ضمًن منفصل أفاد اغبصر.تقدـ اؼبفعوؿ بو )إيٌ 

 البالغي: الغرض

و ػة باللػػػػػػادة ـبتصػػألف العب ، كذلكالعبادة "أم إف كنتم زبصونو بالعبادة، فقدـ اؼبفعوؿ بو على فعل

 .(1) "هتعاىل، فال يعبد أحد غًن 

  ﴿قاؿ تعاىل:  -17

   

   

   

  ﴾:(47)البقرة. 

 الضابط النحوي:

 ( كجوبا ألنو ضمًن منفصل أفاد اغبصر.( على الفعل كالفاعل)ارىبوفً امى تقدـ اؼبفعوؿ بو )إيٌ 

 الغرض البالغي:

يف إفادة  كىذا ما نص عليو الزـبشرم بقولو: ىو أككد، الختصاصقدـ اؼبفعوؿ بو يف ىذه اآلية لغرض 
   ﴿من الختصاص

﴾ :إل أف ابن األثًن عارض تعليل الزـبشرم من أف التقدمي يفيد "(، 75)الفاربة
أم الزـبشرم أيضا، ك عنده أف ىذا التقدمي ر ياف مراعاة نظم الكالـ، كقد رفض أبو ح، بل عزاه إىل الختصاص

 .(2) "كالىتماـة كالتأخًن إّنا ىو للعناي

  ﴿قاؿ تعاىل: -12

    

      

    

   ﴾ :(42)البقرة. 
                                                           

 .236،ص1958، 1بدر الدين بن عبد ا الزركشي: الربىاف يف علـو القرآف، تح : أبو الفضل إبراىيم، دار إحياء الكتب العربية، مصر، ط( 1)
 .49ؿبمد قساـ كسار: اجمللة العاؼبية لبحوث القرآف، اؼبرجع السابق، ص (2)
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 الضابط النحوي: 

 لفعل كالفاعل)اتقوف( كجوبا ألنو ضمًن منفصل أفاد اغبصر.تقدـ اؼبفعوؿ بو )إيام( على ا

 الغرض البالغي:

يف ىذه اآلية يأمر عباده بتقواه  و، ألنٌ زبصيص التقول  تعاىل فقطتقدـ اؼبفعوؿ بو يف ىذه اآلية لغرض 
 .دكف غًنه

 .يم جوازا في الجملة الفعليةالمطلب الثاني: التقد

سورة ات ػػػػػآيك على الفاعل فقط يف العديد من ل كالفاعل معا، أػػػػػػػػفعتقدـ اؼبفعوؿ بو جوازا على ال  
آياهتا  ، كما كرد تقدمي متعلقات الفعل على أركاف اعبملة الفعلية )فعل ، فاعل ، مفعوؿ بو( يف العديد من رةػػػػػالبق

 ، نذكر منها:كذلك

   ﴿قاؿ تعاىل: -2

    

  

   ﴾البقرة(: 
87). 

 الضابط النحوي:

ا( على الفعل بتم( جوازا، كما تقدـ اؼبفعوؿ بو )فريقن ا( على الفعل كالفاعل )كذٌ تقدـ اؼبفعوؿ بو )فريقن 
 دمي، كمل يتعارض التقدمي مع أصل حنوم آخر، كأمن اللبس فيو.جوازا، ألنو مل شننع مانع من التقتقتلوف(كالفاعل )

 " )ففريقا(: الفاء عاطفة، كفريقا مفعوؿ بو مقدـ.

 )كذبتم(: فعل كفاعل.

 فريقا(: الواك عاطفة، كفريقا مفعوؿ مقدـ لتقتلوف.ك )
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 .(1) "النوف كالواك: فاعل ثبوت)تقتلوف(: فعل مضارع مرفوع كعالمة رفعو 

 الغرض البالغي:

و الطرؼ ، كما أنٌ ب من طرؼ الكافرينبشأف اؼبتقدـ )فريقا( كالتنبيو عليو بأنو ىو الطرؼ اؼبكذٌ  الىتماـ
كمعناه  الستفهاـ، كاؼبقصود بالفريق يف ىذه اآلية ىم الرسل،" كظاىر الكالـ يف ىذه اآلية ىو اؼبقتوؿ من طرفهم

ـ ثالشبائة نيب، مث تقـو سوقهم آخر النهار، كركم سبعٌن نبيا التوبيخ، كقد ركم أف بين إسرائيل كانوا يقتلوف يف اليو 

 .(2) مث تقـو سوقهم بقتلهم آخر النهار."

    ﴿ :قاؿ تعاىل-1

     

    

    

   

   

   ﴾  :البقرة(
233). 

 الضابط النحوي:

، كمل يتعارض أنو مل شننع مانع من التقدمي( جوازا، إذ ( على الفاعل )اؼبوتي تقدـ اؼبفعوؿ بو )يعقوبى 
  ىذه اآلية مأموف.التقدمي مع أصل حنوم آخر، كاللبس يف

 الغرض البالغي:

كنسبوىم إىل  -عليهم السالـ -ىذا اػبطاب موجو لليهود كالنصارل الذين انتحلوا صفة األنبياء "
اليهودية كالنصرانية، فرٌد الٌلو عليهم ككذهبم، كأعلمهم أٌّنم كانوا على اغبنيفية اإلسالمية، كقاؿ ؽبم على جهة 

 التنبيو عليو.، كالتقدمي يف ىذه اآلية جاء لغرض الىتماـ باؼبتقدـ ك (3) وب دبا أكصى؟"التقرير كالتوبيخ:أشهدمت يعق

                                                           

 .137ؿبي الدين الدركيش: إعراب القرآف الكرمي، اؼبرجع السابق، ص (1)
  .277عبد الرضباف الثعاليب: اعبواىر اغبساف يف تفسًن القرآف، اؼبرجع السابق، ص( 2)
 .322، صاؼبرجع نفسو (3)
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    ﴿ قاؿ تعاىل:-3

    

    

    ﴾:(.159)البقرة 

 الضابط النحوي:

ألنٌو مل شننع مانع من التقدمي، كمل يتعارض مع أم أصل  ( جوازا،ؼبفعوؿ بو)ىذه(على الفاعل)اي تقٌدـ ا
 حنوم آخر، كأمن اللبس فيو.

 :الغرض البالغي

( لغرض تعظيم اؽبوؿ كاػبراب الذم كاف رنتاح القرية، كلذلك قٌدـ اؼبفعوؿ بو)ىذه(على الفاعل)اي 
،"كقد اختلف يف القرية،فقيل:اؼبؤتفكة، كقاؿ زيد بن أسلم: قرية الذين موهتا استغرب عزير كيف سيحييها ا بعد

 .(1)خرجوا من ديارىم كىم ألوؼ، كقاؿ كىب بن منية كقتادة كالضحاؾ كالربيع كعكرمة: ىي بيت اؼبقدس"

  ﴿قاؿ تعاىل: -4

   

    

      

   

  ﴾:الضابط النحوي:(.57)البقرة 

على ضمًن يعود على  هم( على الفعل كالفاعل)يظلموف( جوازا ألنٌو اشتمل"تقٌدـ اؼبفعوؿ بو )أنفسى 
الٌلفظ على نٌية التقدمي، فهو مقٌدـ يف الرتبة بدليل كجود الضمًن العائد عليو يف  الفاعل،إذ أٌف الفاعل مؤخر يف

 .(2)اؼبفعوؿ بو، فمادامت الرٌتبة ؿبفوظة، فالتقدمي جائز ألنٌو ل يتناىف مع األصل"

 الغرض البالغي:  

                                                           

 .508ص  الثعاليب: اعبواىر اغبساف يف تفسًن القرآف، اؼبرجع السابق،عبد الرضباف  (1)
 .121 ، صؿبمد علي الزيوت: ضوابط التقدمي كالتأخًن يف اعبملة العربية، اؼبرجع السابق( 2)
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فعوؿ بو ـ اؼب، كقد قدٌ (1)"ىذه اآلية نزلت بعد عبادة قـو موسى العجل حكى أكثر اؼبفسرين أفٌ "
 ( على هم)أنفسى 

 

 .في الجملة الفعليةوالتأخير  التقديمامتناع :المطلب الثالث

امتنع التقدمي كالتأخًن بٌن أركاف اعبملة الفعلية يف العديد من اؼبواضع يف سورة البقرة، كذلك كفقا للعديد 
 من الضوابط النحوية.

ين اإلبقاء على الرتتيب األصلي ؽبا: فعل، فاعل كالقوؿ بامتناع التقدمي كالتأخًن يف اعبملة الفعلية، يع
 كلنا أمثلة على ذلك، نذكر منها:كاإلبقاء على الرتتيب األصلي ؼبتعلقات الفعل، فمفعوؿ بو، 

    ﴿قاؿ تعاىل: -2

    

 ﴾(77 :)البقرة. 

( كاظبها و مصدرا كمؤكل من )أفٌ ا يعلم( على الفعل كالفاعل)يعلموف( ألنٌ  امتنع تقدـ اؼبفعوؿ بو )أفٌ 
كخربىا، كالضابط ىو اؼبانع اؼبوقعي، ألف )أف( اؼبصدرية كالناسخة تعد عنصرا من العناصر اليت تلـز موقعا كاحدا 

 عن نفاؽ اؼبشركٌن. ا، كقد نزلت ىذه اآلية يف اغبديثيف صبلتها كسبنع حركة بقية العناصر تقدشنا كتأخًن 

     ﴿: قاؿ تعاىل-1

     

      

    ﴾  :(276)البقرة. 

( كاظبها من )أفٌ مصدرا مؤكل  ألنٌو ا قدير( على الفعل كالفاعل )تعلم( ـ اؼبفعوؿ بو )أفٌ امتنع تقدٌ 
كخربىا، كالضابط ىو اؼبانع اؼبوقعي، ألف )أف( الناسخة كاؼبصدرية تعد عنصرا من العناصر اليت تلـز موقعا كاحدا 

 ركة بقية العناصر تقدشنا كتأخًنا، كقد نزلت ىذه اآلية يف اغبديث عن نسخ اآليات.يف صبلتها كسبنع ح

                                                           

 .240ص اؼبرجع نفسو، :عبد الرضباف الثعاليب( 3)
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  ﴿قاؿ تعاىل: -3

   

     

﴾(133:)البقرة. 

و مصدرا مؤكل من )أف( كالفعل، كالضابط امتنع تقدـ اؼبفعوؿ بو )أف يتم( على الفعل كالفاعل)أراد( ألنٌ 
ركة بقية العناصر يت تلـز موقعا كاحدا يف صبلتها كسبنع حاؼبصدرية تعد من العناصر الأف  ىو اؼبانع اؼبوقعي، ألفٌ 

 تقدشنا كتأخًنا، كىذه اآلية نزلت يف اغبديث عن حقوؽ الطفل داخل األسرة.

    ﴿قاؿ تعاىل: -4

   

    

  

﴾(133:)البقرة. 

 كاظبهاضعوا( على الفعل كالفاعل)أردمت ( ألنو مصدرا مؤكل من )أف( امتنع تقدـ اؼبفعوؿ بو )أف تسرت 
ر اليت تلـز موقعا كاحدا يف صبلتها اؼبصدرية كالناسخة تعد من العناصألف "أف" ربىا، كالضابط ىو اؼبانع اؼبوقعي كخ

 خًنا،كىذه اآلية نزلت يف اغبديث عن حقوؽ الطفل الرضيع داخل األسرة.ركة بقية العناصر تقدشنا كتأكسبنع ح

    ﴿قاؿ تعاىل: -5

   

   

   

      

    

     

    

 .(67:)البقرة﴾

فال رنوز أف الفعل مسبوقا حبرؼ التحقيق )قد(،   اؼبفعوؿ بو )مشرهبم( على الفعل)علم( ألفٌ ميامتنع تقد
ن العناصر اليت تلـز موقعا حرؼ التحقيق كالفعل، كالضابط ىو حرؼ التحقيق، كىو م يفصل اؼبفعوؿ بو  بٌن
عليو  ركة بقية العناصر تقدشنا كتأخًنا، كىذه اآلية يف معرض ذكر معجزة سيدنا موسىحكاحدا يف صبلتها كسبنع 

 العصا(.السالـ)
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    ﴿قاؿ تعاىل:  -6

    

     

    

    

     

 ﴾(228:)البقرة. 

حبرؼ التحقيق)قد(، فال رنوز أف  الفعل مسبوؽ ألفٌ  نا(بيٌ  على الفعل) ( اؼبفعوؿ بو)اآلياتميامتنع تقد
كالفعل، كقد نزلت ىذه اآلية يف الكفار الذين أرادكا أف تأتيهم معجزة خارقة  يقيفصل اؼبفعوؿ بو بٌن حرؼ التحق

 من ا تعاىل ليصدقوا هبا دعوة الرسوؿ كليؤمنوا بالدين اغبنيف. 

    ﴿قاؿ تعاىل: -7

     

    

      

  ﴾(224:)البقرة. 

التقدمي  (، ألفٌ )منع( اؼبصدر اؼبؤكؿ)أف يذكر( على اؼبفعوؿ األكؿ)مساجدى لػػػػ امتنع تقدمي اؼبفعوؿ الثاين
 ىو ألمن اللبس.إذا ضابط المتناع ف ،اؼبعىن يف لبس يف الفهم كاختالؼدكث يؤدم إىل ح

     ﴿قاؿ تعاىل: -8

    

     

﴾ (183:)البقرة. 

ر ىو ػػػػػػػػػػػػتقدمو يؤدم إىل ربولو إىل إعراب آخ و( عليها ألفٌ امتنع تقدمي معموؿ الصفة اؼبشبهة)قلبي 
اؼبنع ىو نقص الوظيفة اإلعرابية، كقد جاءت ىذه اآلية بعد آية الدين مباشرة كىي تكمل  ضابطالبتداء، ف

 ين كالتجارة.دأحكاـ ال

     ﴿قاؿ تعاىل: -9
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 ﴾ (69:)البقرة. 

راب آخر ىو ػػػػػػتقدمو يؤدم إىل ربولو إىل إع ها ألفٌ ػػا( عليامتنع تقدـ معموؿ الصفة اؼبشبهة )لوّني 
 إذا ىو نقض الوظيفة اإلعرابية، كقد كردت ىذه اآلية يف قصة البقرة.البتداء، فضابط اؼبنع 

   ﴿ قاؿ تعاىل:-27

     

    ﴾(99:)البقرة. 

ؼبنع ىو ا فعوؿ بو، فضابطم ودم إىل إعرابؤ تقدمو يً  (، ألفٌ ( على اؼبنعوت)آياتو عت )بيناتو امتنع تقدـ النٌ 
 ىذه اآلية يف موضع ذكر عاقبة اؼبشركٌن.نقض الوظيفة اإلعرابية، ك 

اشتملت على قد  -طوؿ سورة يف القرآف الكرميأ اليت تعدٌ - ستنتج أٌف سورة البقرةالفصل يي من خالؿ ىذا 
العديد من آياهتا، كبأدناط  يفكبًن من الظواىر اللغوية مثل ظاىرة:التقدمي كالتأخًن اليت كردت بشكل  العديد 

 (.ـبتلفة)صبلة اظبية أك فعلية

العديد من بذلك  ؿبققة ،كفق ضوابط حنوية مسطرة يب رندىا ترد داخل الرتك ذه الظاىرةكاؼبتأمل ؽب
 القرآف الكرمي كبيانو.إعجاز من  تزيد األغراض البالغية، كالقيم الفنية اليت



 

 خــــــاتمة
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خرجنا  " يف سورة البقرة ةالبالغيوالقيمة  ةالنحوي بني القاعدة التقدمي و التأخري"من خالل دراستنا لظاهرة 
 :هاومن أذن ،يف كل جانب  ققيقة هه  الظاهرةبالعديد من النتائج اليت تبنّي 

داخل  من الكالم أو تأخري اجلملة العربية ال يشرتط فيها قتمية ترتيب عناصرها أو أجزائها، وتقدمينا جلزء أّن  -
حنوية ويهدف  يف تأليف الكالم و نظمه، وإدّنا هو عمل مقصود تقتضيه قواعد خالالالرتكيب ال يعّد اعتباطا أو إ

 م فنية.يّ إىل أغراض بالغية وق

 وقد كان للبالغيني دور كبري يف تطويرها.، النحوىل علم لتقدمي والتأخري تعود إالدراسات األوىل ل أنّ  -

ف وظّ  وكيفية معاجلتهما ذلا، فقد التأخريالتعّرف على وجهة نظر كل من النحويني والبالغيني لظاهرة التقدمي و  -
هم الّنحوية، وذلك بسرد القواعد والضوابط اليت تتحكم يف قدوثه داخل تالتقدمي والتأخري لتطوير نظريالنحاة 

وادلالقظ على دراستهم اهتمامهم البالغ بالرتكيب ، ورود عتمد عليها يف حتديد عّلة اجلملة، وجعلوها قواعد ثابتة ي  
  .أكثر من اهتمامهم بادلعىن

، دون إغفاذلم للقواعد النحوية، وذلك على ادلعىن يف تأسيس نظريتهم اكان اهتمامهم منصبقد  ا البالغيون فأمّ  -
حيققها التقدمي والتأخري داخل اجلملة، ويرون أّن الرتكيب ما  اليتواألغراض البالغية من أجل توضيح القيم الفنية 

 .خدمة للمعاين هو إاّل 

للتقدمي والتأخري العديد من القواعد الّنحوية اليت تضبطه داخل اجلملة االمسية و اجلملة الفعلية وما يتعّلق هبما  -
 واالمتناع.، وهه  القواعد متمثلة يف الوجوب واجلواز ومتعّلقات الفعل( ،)اجلملة اليت أصلها مبتدأ وخرب

حيّقق التقدمي والتأخري بني ادلسند وادلسند إليه يف اجلملة أغراض بالغية متنّوعة، مثل: التخصيص، التنبيه،  -
 ....اخل، وهو يساهم مساذنة كبرية يف بالغة اجلملة العربية.االستنكار، التعجب التشاؤم، التفاؤل،

والتأخري دور كبري يف إيصال ادلعىن، إذ أنّه يراعي أقوال ادلتكّلم والسامع معا، فهو يهدف إىل حتقيق  للتقدمي -
 غاية ادلتكلم يف إيصال ادلعىن، وغاية السامع يف الفهم الصحيح حملتوى الرتكيب. 

، يبدو قصور النحويني من خالل تعرفنا على طريقة معاجلة كل من النحويني والبالغيني لظاهرة التقدمي والتأخري -
 اــــــدون اخلروج عن نطاق الرتكيب، أمّ  عندما قصروا اهتمامهم على القواعد والضوابط النحوية فقط واضحا جليا
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خرجوا عن نطاقه، إذ جعلوا للتقدمي والتأخري داللة وبالغة تزيد األسلوب الّلغوي و فقد أقاطوا بالرتكيب البالغيون 
 مجاال وبيانا.

والفعلية يف سورة البقرة، وذلك وفق ضوابط حنوية دمي والتأخري يف العديد من اجلمل االمسية أسلوب التق ورد -
  .امتنع جائزا، ومنه ما منه ما كانواجبا، و كان حمكمة، فمنه ما  

 من أجل حتقيق، إذ أنّه يرد وإعجاز  الكرمي التقدمي والتأخري يف القرآن الكرمي يعد وجها من وجو  بيان القرآنإّن  -
 التبشري والرتهيب، ثل: التعجيل بادلسرة للمسلمني، والتعجيل بادلساءة للمشركني،غايات وأغراض بالغية مجة، م

توضيح ادلعىن ادلراد ، وهو يعد عامال أساسيا يف ..، تقوية قكم ما يف ذهن السامع..التخصيص التفاؤل والتشاؤم،
 من خطاب اهلل تعاىل.

و صورة متواضعة عنه، نا  ققه، ووفقنا يف تقدمي و لني وراجني أن نكون قد وفيآملحبثنا ويف األخري، خنتم 
 ونرجو من اهلل أن يسخر لنا قلمنا بأن يكون نرّيا للبحث والّدراسة واهلل ادلستعان.

 مد هلل رّب العادلني.واحل                                                                                            
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