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 دراسة الرتبة النحوية يف اجلملة القرآنية
 ٭  الدكتور شفاقت علی األزهري 1
Abstract 

The Syntactical Study of the Quranic Phraseology   Arabic language renders 

primal focus on syntactical placement of words in a sentence id est each 

constituent of the sentence contains some specific placement which connotes 

the propriety of the sentence and it plays a vital role in its structural unity. It 

ought to be kept in mind that ancient syntacticians had unanimously concluded 

the primal role of specific placement. They highlighted its various forms as in 

some conditions constituents of a sentence can be replaced from its specific 

structural placement, for instance, object is placed in place of subject as in “ jaa 

ni alqom” )جاءني القوم ( the people came to me. 

While in some other cases and conditions such replacement is not 

admissible and if such re-structure is made, it will dilute the connotation, for 

instance, the positions of conjunctive pronoun before the principal clause, 

adjective with noun, possessive noun with the noun-possession and the 

conditional clause with the sub-ordinate clause are not admissible otherwise all 

these re-placement of the constituents in a sentence will cause the deformation 

of structure and implications. 

Key Words:Quran,Various,Syntactical Study,Arabic language. 
الرتبة النحوية من أهم الروابط اللغوية اليت توثق اجلملة يف النحو العريب، ’’وقد تنبه حناتنا رمحهم هللا   إن

 2‘ إىل مالحظة دور الرتبة يف اجلملة ولكنهم مل يعاجلوها يف مبحث مستقل، بل توزعت على مجيع أبواب النحو.‘
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 وکذلك جاء ذكر الرتبة يف الرتاث النحوي كثريا، على أن كذا متقدم الرتبة، أو متأخر، أو فيه التقدمي 
 والتأخري.و’’من الوهم يف هذا قول املربد يف قوهلم: إن من أفضلهم كان زيدا، إنه الجيب أن حيمل على

 1ري زيد، ألنه متقدم رتبة.‘‘زايدة كان كما قال سيبويه، بل جيوز أن تقدر كان انقصة ، وامسها ضم
 ويف قوله تعاىل: 

هُّن َ  ﴿ بَْتلَى إِبَْراِهيَم َرب ُّهُّ بِكَلَِماٍت فَأَتَم َ   2﴾ َوإِِذ ا
’’الفاعلية للفظ اجلاللة واملفعولية إلبراهيم، وقد دّلت على ذلك قرينة  

رتبة،  املعىن، فاملبتلي هو هللا، والضمري إلبراهيم لتقدمه لفظا وإن أتخر  
إذ يكفي أن يتقدم مرجع الضمري لفظاً أو رتبة.وأنت تقول: )أخطأين  
احلظ( فتعلم أن الفاعل هو احلظ، وقد تقدم عليه املفعول، كما تقول:  
)أخطأت احلظ( فتعلم أن احلظ هو املفعول، وقد تقدم عليه  

 3الفاعل.‘‘
 :وقد فهم ابن جين دور الرتبة وهو يقول 

ة وال شيء منها على املوصول، وال الصفة على  ’’وال جيوز تقدمي الصل 
املوصوف، وال املبدل على املبدل منه، وال عطف البيان على املعطوف  
عليه، وال العطف الذي هو نسق على املعطوف عليه، إال يف الواو  
وحدها .. وال جيوز تقدمي املضاف إليه على املضاف، وال شيء ما  

ى اجملاب، شرطاً كان أوقسماً  اتصل به. وال جيوز تقدمي اجلواب عل
أوغريهم...أن جواب الشرط جمزوم بنفس الشرط، و حمال تقدم اجملزوم  

 
  ( ۔نسبريوت، املكتبة العصرية،)األعاريبمغين اللبيب عن كتب ،ابن هشام، أبو عبد هللا مجال الدين بن يوسف

1/223 
 124:2البقرة، ۃ سور 2
 1/402دراسات يف النحو، ،الزعبالوي، صالح الدين  3
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على جازمه، بل إذا كان اجلارووهو أقوى من اجلازم، ألن عوامل  
األمساء أقوى من عوامل األفعال الجيوز تقدمي ما اجنر به عليه كان  

 1أالجيوز تقدمي اجملزوم على جازمه أحرى وأجدر.‘‘
’’إذن هناك نوعان من الرتبة، أوهلما:يتقدم فيه املتأخر، مع احملافظة  
على وظيفته، كما لو تقدم اخلرب على املبتدأ، أو املفعول به على  
الفاعل، أو على الفعل على نفسه، والذي حيرس الوظيفة هنا هو  
العالمة اإلعرابية، وكذلك إذا توسط خرب كان أو تقدم عليها وكذلك  

وثنيهما:  أتخر و توسط اخلرب وهو ظرف أو جار و جمرور وهكذا.إذا  
مايتقدم يف املتأخر ولكنه اليبقي على وظيفته اليت كان عليها، بل ينتقل  
إىل وظيفة أخرى ومن ذلك مثل: )قام حممد( إذ تقدم)حممد(مل يعد  

 2 فاعال، ولكنه يصبح مبتدأ، وهذا مدلول قول ابن جين السابق.‘‘
تاذ الدکتور حممد محاسة يقرر أن هناك قرقا بني ’’الرتبة‘‘و ’’التقدمي والتأخري‘‘ فاملقصود  وإن کان األس

ابلرتبة املوضع األصلي للعنصر فيقال إن املفعول مثال رتبته التأخر عن الفاعل...والفاعل رتبتة التأخر عن فعله  
 3وهكذا.  

سيمات، ومن هؤآلء: عبد القاهر اجلرجاين الذي  وقد قسم النحاة القدماء الرتبة)التقدمي والتأخري( عدة تق
 قسم التقدمي إىل قسمني: 

 وقال واعلم أن تقدمي الشيء على وجهني:
، ذلك يف كل شيء أقررته مع التقدمي على حكمه الذي كان  أحدمها:تقدمي يقال إنه على نية التأخري

عليه، ويف جنسه الذي كان فيه، كخرب املبتدأإذا قدمته على املبتدأ، املفعول إذا قدمته على الفاعل، كقولك:  

 
-2/387 ،( م۲۰۰۱ہرہ،القااملكتبة التوفيقية ()مرتجم:عبداحلكيم بن حممد)اخلصائص ،ابن جين، أبو الفتح عثمان  1

385 
 311، 312العالمة االعرابية، يف اجلملةبني القدمي و احلديث ص: ،محاسة حممد عبد اللطيف، الدكتور 2
 124، ص:م(۱۹۹۸،دارغريب القاهرة )بناء اجلملة العربية ، محاسة حممد عبد اللطيف، الدكتور 3
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منطلق زيد، وضرب عمراً زيد.معلوم أن منطلق وعمراً مل خيرجا ابلتقدمي عما كاان عليه من كون هذا خرب مبتدأ  
ً وزيد ضربته.مل تقدم زيداًعلى أن يكون مفعوالً  و  مرفوعًا بذلك، وكون ذلك مفعواًل و منصوابً من أجله. زيدا

 ابلفعل كما كان، ولكن على أن ترفعه ابالبتداء، وتشغل الفعل بضمريه، وجتعله يف موضع اخلرب له. 
ولكن أن تنقل الشيء عن حكم إىل حكم، وجتعل له اباًب غري  وثنيتهما: تقدمي ال على نية التأخري، 

اببه، وإعراابً غري إعرابه، وذلك أن جتيء إىل امسني حيتمل كل واحد منهما يكون مبتدأ، ويكون اآلخر خرباً له،  
فتقدم اترة هذا على ذاك، وأخرى ذاك على هذا.ومثاله ما تصنعه بزيد واملنطلق حيث تقول مرة:زيد  

أخرى: املنطلق زيد. فأنت يف هذا مل تقدم املنطق على أن يكون مرتوكا على حكمه الذي كان عليه  املنطلق.و 
ً إىل كونه مبتدأ.وكذلك مل تؤخر زيداً   مع التأخري، فيكون خرب مبتدأ كما كان بل على أن تنقله عن كونه خربا

رباً.وأظهر من هذا قولنا: ضربت  على أن يكون مبتدأ كما كان، بل على أن خترجه عن كونه مبتدأ إىل كونه خ
زيدأ وزيد ضربته.مل تقدم زيداً على أن يكون مفعواًل منصوابً ابلفعل كما كان، ولكن على أن ترفعه ابالبتداء،  

 1تشغل الفعل بضمريه، وجتعله يف موضع اخلرب له.  

 وقد قسم الدکتور متام حسان، الرتبة إىل قسمني: 

يت لو اختلت ال اختل الرتكيب  الرتبة احملفوظة وهي ال ’’أحدمها:
ابختالهلا، ومن هنا تكون الرتبة احملفوظة قرينة لفظية حتدد معىن  
األبواب املرتبة حبسبها ومن الرتب احملفوظة يف الرتاكيب العربية أن  
يتقدم املوصول على الصلة واملوصوف على الصفة ...وواو املعية على  

فعل على الفاعل أو انئب  املفعول معه واملضاف على املضاف إليه وال 
 2الفاعل، وفعل الشرط على جوابه.‘‘

 ونذکر هنا الرتب بني املبتدأ واخلرب، بني الفعل والفاعل واملفعول به و انئب الفاعل. 

 
 106-107ص: م(۲۰۱۱مصر،مطبعة املدين،)اجلرجاين، عبدالقاهر، دالئل االعجاز 1
 207ص: (ن ۔،سہرہالقااهليئة املصرية للكتاب، )اللغة العربية معناها ومبناها ،متام حسان، الدكتور 2
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 الرتبة يف اجلملة االمسية: 
تور  جيدر ابلذكر أن اإلعراب له دور مهم يف تقدمي وأتخري األركان األساسية يف اجلملة، ويصرح ذلك الدك

 :حممد محاسة يف قوله  

’’ ولوال اإلعراب ما كان تقدمي وال أتخري، فإن العالمة اإلعرابية هي  
اليت تتيح احلرية للرتبة فيتقدم ما حقه التأخري، ويتأخر ما حقه التقدمي  

 1مع احملافظة على وظيفة كل منهما.‘‘

ية هلا النمط األصلي النحوي الذي يكون  وحرية الرتبة تعتمد على التقدمي والتأخري، فمثال: اجلملة االمس
 فيه )املسند إليه(متقدما على )املسند( الذي يكون متأخرا عنه رتبة. 

 فتكون صورة النمط األصلي النحوي هكذا  
 املسند +  املنسد إليه 

 اخلرب + املبتدأ 
 أما الصور اليت خترج عن النمط األصلي فتأيت هكذا 

 املسند إليه  + املسند 
 املبتدأ  + اخلرب

 ويعين ذلك أن يتقدم اخلرب ويتأخر املبتدأ، وله أمثلة عديدة يف القرآن الكرمي، مثال 
َمَتاعٌّ إِلَى ِحيٍن ﴿ لْأَْرِض مُّْسَتَقر ٌّ و َ ْم فِي ا لَكُّ    2﴾ و َ

 ) ( هو اخلرب املقدم على املبتدأ وجواب لتنكري املبتدأ)ُمْستَ َقرٌّ َلُكْم يفي اأْلَْرضي  )وَّ
وَهكُّْم ل َْيَس الْبِر َ ﴿  3 ﴾ أَن تَُّول ُّواْ وُّجُّ

 
 113العالمة اإلعرابية، يف اجلملةبني القدمي و احلديث، ص:، محاسة حممد عبد اللطيف، الدكتور، 1
 36: 2البقرة، ۃ سور 2
 177: 2البقرة، ۃ سور 3
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ُِّل  َشيٍْء قَِديرٌّ ﴿ َ عَلَى ك  1﴾ إِن َ اّلل 
( وخربها ابجلار واجملرور.   الفصل بني اسم )إينَّ

وَن ﴿  2  ﴾إِن كُّنتُّْم إِي َاهُّ تَْعبُّدُّ
 وقد تقدم معمول اخلرب)إايه(على اخلرب)تعبدون( 

اإلسناد، وهذا الرتبة احلرة قد ختضع ملقيدات جتعلها رتبة  والرتبة يف اجلملة االمسية ’’رتبة حرة مىت فهم 
ملتزمة، فقد تلزمها بوجوب تقدمي املبتدأ وأتخري اخلرب، أو بوجوب تقدمي اخلرب وأتخري املبتدأ، وهذه املقيدات 

 3 يف جوهرها وسائل سياقية ملنع اللبس يف اجلملة حبيث ال ختتلط وظيفة كل من املبتدأ و اخلرب بغريمها.‘‘
ولوكانت الرتبة حرة أو مقيدة يف أي حال، فإن أجزاء اجلملة التربط إال بتحديدها، ومن هنا نعدها رابطا  

 لغواي يف اجلملة العربية. 
 الرتبة يف اجلملة الفعلية: 

اجلملة الفعلية تتكون من الفعل و الفاعل واملقيدات، أو من الفعل انئب الفاعل، وانئب الفاعل يسميه  
 :سيبويه املفعول الذي مل يتعد إليه فعل فاعل، فيقول 

’’ والفاعل واملفعول يف هذا سواء، يرتفع املفعول كما يرتفع الفاعل،  
ألنك مل تشغل الفعل بغريه وفرغته ، كما فعلت ذلك ابلفاعل.فأما  
الفاعل الذي ال يعتداه فعله فقولك:ذهب زيٌد وجلس عمٌر. واملفعول  

فعله ومل يتعد إليه فعل فاعل فقولك: ضرب زيد ويضرب  الذي مل يتعده  
 4عمرو.‘‘

 
 109: 2البقرة، ۃ سور 1
 172: 2البقرة، ۃ سور 2
 82العالمة اإلعرابية، ص:،محاسة حممد عبد اللطيف، الدكتور،  3
 1/33 (۔نبريوت،سداراجليل،) (مرتجم:عبد السالم هارون )الكتاب،سيبويه، أبو بشر عمرو بن قنرب، 4
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يقول ابن يعيش يف رتبة الفعل ’’أن يكون أوال، ورتبة الفاعل أن يكون بعده.. والجيوز أن يتقدم عليه، كما  
 1الجيوز تقدمي حرف من حروف الكلمة على أوهلا. 

 2ولكن أجاز الكوفني تقدمي الفاعل على الفعل. 

ل تقدم على الفاعل، وهذا متفق عليه عند النحاة، ولكن األمر الذي لفت أنطار النحويني هو  رتبة الفع
أتخري الفعل عن الفاعل، هل يبقي وظيفة الفاعلية أم يتغري إىل املبتدأ؟ اثر الكالم بني البصريني والكوفيني على  

فهو كما قال الدكتور محاسة من  هذه القضية، ولكن رأي البصريني هو األقوى واألجدر، أما رأي الكوفيني 
 ابب الرتخص، وهذا رأي النحويني احملديثني ايضا، فنذكر جممل ذلك. 

 الرتبة بني الفعل والفاعل:
الرتبة هي القرينة اللغوية اليت حتدد اجلملة االمسية من حيث تقدم االسم وأتخر الفعل، واجلملة الفعلية  

فاعال أو انئب الفاعل، وحفظ الرتبة يف اجلملة هو ما يثبت الوظيفة  من حيث تقدم الفعل على االسم بكونه 
النحوية ويسوغ تقدمي املسند على املسند إليه يف اجلملة االمسية، أما اجلملة الفعلية فالجيوز تقدمي الفاعل على  

، وهذا رأي  الفعل فيها، ألن الوظيفة النحوية الفاعلية تزول، تتحول إىل وظيفة حنوية أخري، وهي االبتداء
 اجلمهور اللغويني. 

 أما الرتبة بني الفعل والفاعل ، فقد دار القول فيها بني النحاة القدماء على مدارين: 
 األول: رأي البصريني 

 والثاين: رأي الكوفيني 
أما البصريون فال يرون جواز تقدمي الفاعل على فعله حمتفظا بوظيفته النحوية. و منهم سيبويه الذي اليرى  

 إال الضرورة الشعرية وأورد هذا البيت،  جوازه 
 صددتي فأطولتي الصدود و قلما...وصاٌل على طولي الصدودي يدوم 

 
  76، 1/75، م(۱۹۹،بريوت،دارالكتب العلمية)ابن يعيش، موفق الدين.شرح املفصل1
 1/59 ،م(۲۰۱۱،بريوت،مكتبة دار الرتاث )شرح ألفية ابن مالك،ابن عقيل، هباء الدين عبد هللا 2
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ا اكالم: وقل ما يدوم وصال.‘‘  1وإَّنَّ

فهنا الفاعل ’’وصال‘‘ تقدم على الفعل ’’يدوم‘‘ وذلك ألن ’’قل‘‘ هنا مكفوفة مبا ’’بل جعله بعضهم  
 2ل.‘‘  فاعال لفعل مقدر قبله، أي قل وصا

واملربد ال جييز تقدم الفاعل على الفعل حمتفظا بوظيفته النحوية ، بل يصبح عندئذ مبتدأ، فإذا قلت: عبد  
 3 هللا قام، ف )عبد هللا( مرفوع ابالبتداء و )قام(يف موضع اخلرب، وضمريه الذي يف قام فاعل.

 4’’وواقفه ابن السراج.‘‘ 
التاخري عن فعله، بقوله’’كذلك قولنا زيد قام: رمبا ظن بعضهم  وكذلك أكد ابن جين أن الفاعل حقه 

 5أن زيداً هنا فاعل يف الصنعة، كما أنه فاعل يف املعىن‘‘ 

أيضا يؤكد اجلرجاين أنه’’ال يرفع الفعل االسم الذي قبله ، فال يقال القوُم خرج، و إَّنا يقال: خرجوا  
 6 فاعال.‘‘لريتفع القوم ابالبتداء ويكون الضمري 

 رتبة املفعول به و الربط: 
قال السيوطي’’األصل يف املفعول به التأخر عن الفعل و الفاعل، وقد يقدم على الفاعل جواز ووجواب،  

 7  وجيب البقاء عن األصل إذا حصل لبس خيفي اإلعراب وال قرينة حنو: ضرب موسى عيسى.
 له تعاىل: فی قو 

 
 1/31سيبويه، الكتاب،  1
 1/31املرجع السابق 2
 4/72 م(۲۰۱۲بريوت،عامل الكتب،)املقتضب، ،انظر:املربد، أبو العباس حممد بن يزيد  3
 1/72 م(۱۹۹۸بريوت،مؤسسة الرسالة، )االصول يف النحو، ،ابن السراج، حممد بن السري 4
 1/280ابن جين،اخلصائص،  5
 39ص: م(۲۰۰۱دمشق،مكتبة اللغة العربية، (اجلرجاين، عبدالقاهر،شرح اجلمل يف النحو، 6

 1/166/مهع اهلوامع شرح مجع اجلوامع يف علم العربية،،السيوطي، جالل الدين 7
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لأُّْخرَ ﴿  1  ﴾ىفَتَُّذِك َر إِْحَداهَُّما ا

)إحدامها(فاعل )واألخرى( مفعول به واجب التأخري لعدم وجود قرينة تعني الفاعل عن املفعول به سوى  
 الرتتيب. 

يف هذا املثال ال توجد قرينة لفظية أو حالية تعني الفاعل واملفعول به فيجب االلتزام.. على الرتتيب  
 قرينة تدل على الفاعل واملفعول به.  األصلي... بتقدم الفاعل و أتخر املفعول به، والرتبة هنا 

 قال العكربي: 
’’بعد أن ذكر إعراب الفاعل واملفول ويصح يف املعىن العكس، اال  
إنه ميتنع يف اإلعراب على ظاهر قول النحويني، ألن الفاعل واملفعول  
إذا مل يظهر فيهما عالمة اإلعراب أو جبوا تقدمي الفاعل يف كل موضع  

 2خياف فيه اللبس.‘‘
 تقدمي املفعول به على الفعل وجواب: 

املفعول به مماله صدارة الكالم كأمساء االستفهام و الشرط أو يكون مضاف إىل ماله الصدارة،  إذا كان 
 يتقدم املفعول به وجواب. 

 ومنه قوله تعاىل: 
  3﴾َوَما تَْفَعلُّواْ ِمْن َخْيٍر يَْعلَْمهُّ اّلل  ﴿ 

 قوله تعاىل: 

 
 282: 2البقرة، ۃ سور 1
 /1التبيان يف إعراب القرآن، مرتجم:علي حممد البجاوي، عيسى البايب احلليب وشركاءه، ،العكربي، عبد هللا بن حسني 2

-30229 
 198: 2البقرة، ۃ سور 3



129 
 

﴿ ِ وهُّ ِعنَد اّلل  مُّواْ لِأَنفُِّسكُّم ِم ْن َخْيٍر تَِجدُّ  1﴾  َوَما تَُّقِد 
 )ما(اسم الشرط مفعول به مقدم. 

وَن ِمن بَْعِدي ﴿  2﴾ إِذْ قَاَل لَِبِنيِه َما تَْعبُّدُّ
 )ما(اسم استفهام مفعول به مقدم. 

 إذا كان املفعول به ضمريا منفصال لو أتخر وجب اتصاله. 
 قال هللا تعاىل: 

 3﴾ َوإِي َاَي فَاْرَهبُّوِن ﴿
 قال هللا تعاىل: 

ت َقُّوِن ﴿  4  ﴾ و َإِي َاَي فَا
 قال هللا تعاىل: 

وَن ﴿  5﴾ إِن كُّنتُّْم إِي َاهُّ تَْعبُّدُّ
تقدم املفعول يف هذه اآلايت’’ لالهتمام به تعظيما لشأنه ألنه يعود على هللا تعاىل وقد للمناسبة بني  

 6الفواصل‘‘
 آراء النحاة احملدثني يف الرتبة بني الفاعل وفعله: 

 
 110: 2البقرة، ۃ سور 1
 133: 2البقرة، ۃ سور 2
 40:2البقرة، ۃ سور 3
 41:2البقرة، ۃ سور 4
 181:2البقرة، ۃ سور 5
 1/300 م(۲۰۰۰،السعودية مكتبة اإلميان، )تفسريالبحر احمليط، أبوحيان األندلسي 6
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حسن: الجييز ’’تقدم الفاعل على فعله مع احتفاظه بفاعليته، بل تتغري الوظيفة من فاعل  األستاذ عباس  
إىل مبتدأ مثل )اخلري زاد( ال تعرب الكلملة )اخلرب( فاعال مقدما، وإَّنا هي مبتدأ، وفاعل الفعل بعده ضمري  

 مسترت تقديره )هو(يعود على اخلري، واجلملة الفعلية خرب املبتدأ. 
ملهوف( فاعال لفعل حمذوف يفسره الفعل بعده،  (ملهوف استعان بك فعاونه( تعرب كلمة   ويف مثل: )إن 

 1 والتقدير إن استعان بك ملهوف..استعان ...بك ..فعاونه.‘‘
الدکتور متام حسان: يؤکد أن األصل فی الرتتيب فی اجلملة العربية متبع، حىت إذا كان فيها تقدمي و  

 اللغة واليصح جتاوزها، فليس ألحد..حىت لو كان موصوفا ابلفصاحة.. أن  أتخري، ذلك ألهنا أصول اثبتة يف 
ويقرر أن من الثوابت يف اللغة رفع  2ينصب فاعال أو يقدمه على فعله ألن رفع الفاعل وأتخره حكم واجب.‘‘

 3هلا‘‘.الفاعل وأتخر عن رافعه، وجعل الرتبة بينهما من الرتب احملفوظة اليت لواختلف الختل الرتكيب ابختال
الدكتور حممد محاسة عبد اللطيف: يرفض تقدمي الفاعل على الفعل حمتفظا بفاعليته، بل يصبح مبتدأ  
واجلملة بعده خربا له، فريى’’ رأي النحاة يف أن االسم املتقدم هنا مبتدأ والفعل الواقع بعده مجلة يف األصل  

 4خربا مركبا.‘‘  وقعت موقع اخلرب و قامت بوظيفته على سبيل ’’النقل‘‘فصار 
ويؤكد الدكتور األستاذ حممد محاسة من خالل حديثه عن الرتابط بني الفعل والفاعل عن طريق  
اإلسناد الفعلي أن ’’الرتبة من بني األمور اهلامة اليت يتحقق هبا هذا اإلسناد وهي ملتزمة هنا أبن  

 5فعلي.‘‘ يتقدم الفعل، ويتأخر الفاعل فإذا قلنا ’’ظهر احلق‘‘فاإلسناد هنا
 6وهو الجييز تقدم الفاعل على الفعل، ولكن جيعل قول الكوفيني من قبيل الرتخص يف الرتبة.‘‘

 
 2/73 ،م(۲۰۰۲دار املعارف،)النحو الوايف ، أستاذ عباس حسن 1
،  ( ۔ن،س دار الثقافة، الدار البيضاء)األصول، دراسة إيستمولوجية ألصول الفكر اللغوي العريب،متام حسان، الدكتور 2

 198ص:
 198، ص:(۔نسالقاهرة،  ،اهليئة املصرية للكتاب)ومبناهامتام حسان، الدكتور، اللغة العربية معناها  3
 56محاسة حممد عبد اللطيف، الدكتور، العالمة اإلعرابية، ص: 4
 169بناء اجلملة العربية، ص:، محاسة، حممد، عبد اللطيف، الدكتور 5
 326محاسة، حممد، عبد اللطيف، الدكتور، العالمة اإلعرابية، ص: 6
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وثبت أن تقدمي الفاعل على الفعل جيعله مبتدأ و اخلرب يصبح مجلة فعلية، أما تقدمي املفعول به على  
 الفاعل فيعّد عدوال عن األصل ودار كثريا يف القرآن الكرمي. 

  +فاعل+( على صورة أصلية حنوية: )فعلَرَزقَْناهُّْم النمط األصلي للجملة الفعلية يف قوله تعاىل)ونرى 
به(، يف األية الفاعل واملفعول به مها ضمريان؛ األول هو الضمري املتصل وجواب، والثاين الضمري املنفصل،  مفعول  

 أتخري. الذي وقع يف موقع املفعولية حبسب وتبته احلقيقة بدون تقدمي وال  
 أما العدول عن النمب األصلي يف اجلملة الفعلية، فيأيت كما يف أشكال اآلتية. 

 فاعل(  +فعل +النمط الفرعي للجملة الفعلية:)املفعول به
 ذلك كقوله تعاىل: 

يقاً تَْقتُّلُّوَن ﴿ بْتُّْم َوَفِر يقاً َكذ َ  1﴾ فََفِر
م على الفعلني)كذب و تقتلون(وتقدمي املفعول  يف هذه اآلية كلمة)ففريقاً( األوىل و الثانية مفعول به مقد 

 به جائز ألنه فضلة، و أتخر عنه الفعل بكونه عامال يف املفعول به، أما الفاعل ففي رتبته بعد الفعل. 
 فاعل(  +املفعول به  +النمط الفرعي للجملة الفعلية:)فعل 

 قوله تعاىل: 
 2﴾ ِكَتابٌّ َجاَءهُّْم ﴿

 قوله تعاىل: 
لََقْد ﴿  3﴾ َجاَءكُّْم م ُّوَسى َو

 ويف اآليتني السابقني تقدم املفعول به على الفاعل على حسب النمط الفرعي املذكور. 
 رتبة اجلملة الظرفية: 

 
 87:2البقرة، ۃ سور 1
 89:2البقرة، ۃ سور 2
 92:2البقرة، ۃ سور 3
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جند يف الرتكيب العريب أن رتبة اجلملة الظرفية التأخري عن عاملها، وهذا هو األصل، ولكنها تتقدم ألغراض  
 خاصة. 

ُِّم ـي ُّوَن لاَ يَْعلَمُّوَن الِْكَتاَب إِلا َ أََمانِي َ َوِمْنهُّْم  ﴿  1﴾ أ
 هنا اجلملة الظرفية أو شبه اجلملة متقدم على املبتدأ وهو خرب مجلة ظرفية، وعامله حمذوف. 

 2﴾ َوهَُّو بِكُِّل  َشيٍْء عَلِيمٌّ ﴿
 توسط اجلملة الظرفية بني املبتدأ و اخلرب، وفصل بينهما. 

َيكُّوَن ﴿ ْم َشِهيًداَو ولُّ عَلَْيكُّ سُّ  3﴾  الر َ
 تقدم على خرب كان، وفصل بني خرب الناسخ وامسه. 

ُِّل  َشيٍْء قَِديرٌّ ﴿  4﴾  إِن َ اّلل َ عَلَى ك
 تقدم على خرب إن، وفصل بني الناسخ وامسه. 

ِ أَنَداداً و َأَنتُّْم تَْعلَمُّوَن ﴿  5﴾  فَلاَ تَْجَعلُّواْ ّلِل 
 عوهلا. وفصل شبه اجلملة بني جعل و مف 

َماَء بَِناءً ﴿ لأَْرَض فَِراشاً و َالس َ مُّ ا  6  ﴾  ال َِذي َجَعَل لَكُّ
 يتقدم شبه اجلملة و يفصل بني الفعل و فاعله املسترت واملفعول به. 

بِ ِه كَلَِماٍت فََتاَب عَلَْيهِ ﴿  7  ﴾  فََتلَق َى آَدمُّ ِمن ر َ

 
 78:2البقرة، ۃ سور 1
 29:2البقرة، ۃ سور 2
 143:2البقرة، ۃ سور 3
 20:2البقرة، ۃ سور 4
 22:2البقرة، ۃ سور 5
 22:2البقرة، ۃ سور 6
 37:2البقرة، ۃ سور 7
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 الظاهر و بني املفعول به تقدم على املفعول به، وفصل بني الفعل والفاعل 
فَثُّ إِلَى نَِسآئِكُّْم ﴿ َياِم الر َ ْم لَْيلََة الِص  ُِّحل َ لَكُّ  1﴾  أ

لَّ(انئبه.   يتقدم شبه اجلملة فيصل بني الفعل املبين للمجهول)أُحي
لْأَْرِض َخلِيَفةً ﴿ ِ ي َجاعِلٌّ فِي ا  2﴾ إِن

 الفاعل العامل )َجاعيٌل( ومعموله)َخلييَفًة(. هنا يتقدم اجلار و اجلرور )يف األرض( فيفصل بني اسم 
َطه ََرةٌّ ﴿ ْم فِيَها أَْزَواجٌّ م ُّ  3  ﴾ َوَلهُّ

ومن أسباب التقدمي هنا ثبوت امللكية واالختصاص، ’’حيث تقدم شبه اجلملة)هَلُْم( وهو اخلرب ليفيد جعل  
 4األزواج هلم، فاالختصاص، وامللكية مها املعىن املقصود.‘‘

 تقدمي شبه اجلملة: أحوال 
 يتقدم اجلار واجملرور على عامله جوازا. 

 5إذا كان املبتدأ معرفة وتقدم عليه شبه اجلملة. 
لآِخِر َوَما هُّم  ﴿ لَْيْوِم ا ِ َوِبا َوِمَن الن َاِس َمْن ي َقُّولُّ آَمن َا بِاّلل 

 6  ﴾ بِمُّْؤِمِنيَن 
 اذا كان املبتدأ نكرة مسوغة يتقدم وجواب، ومنه 

 تعاىل: قوله 

 
 187:2البقرة، ۃ سور 1
 30:2البقرة، ۃ سور 2
 25:2البقرة، ۃ سور 3
 161/ (،۔ن،سلبنان  داراالكتب العلمية،)احلليب، اإلمام شهاب الدين بن يوسفالسمني  4
 1/240ابن عقيل، شرح ابن عقيل،  5
 8:2البقرة، ۃ سور 6
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ْم عََذابٌّ َعِظيمٌّ ﴿  1  ﴾ و ََلهُّ
 الرتبة بني احلال و صاحبها: 

الرتبة قرينة لفظية تساعد مع القرائن اللفظية األخرى يف حتديد احلال، والرتبة بني احلال و صاحبها هلا  
ة جيب  ثالث حاالت إحداها جيوز يف التقدمي والتأخري، والثانية جيب فيها أتخري احلال عن صاحبها، والثالث 

 2تقدمي احلال على صاحبها. 
والرتبة أيضا بني احلال و عاملها هلا ثالث حاالت، منها جواز التقدمي والتأخري، وأخرى جيب فيها تقدمي  

 3احلال، والثالثة جيب فيها أتخري احلال. 
التقدمي، جاء  حنو: جاء زيد ضاحكا، وجيوز فيه 4 األصل يف الرتتيب بني احلال و صاحبها أتخري احلال. 

ضاحكا زيد، وجواز تقدمي احلال وأتخريها يف املرفوع و املنصوب الخالف عليه ماعدا حاالت الوجوب،  
تفصيل القول يف صاحب احلال اجملرور، فاجملرور ابإلضافة الجيوز فيه تقدمي احلال على صاحبها وكذلك اجملرور  

دمي و التأخري، حنو: ما من جاء راكبا من رجل، و  حبرف جر أصلي.أما اجلرور حبرف جر زائد فيجوز فيه التق
 5  هذا التقدمي مع اجملرور حبرف جر زائد جاءز اتفاقا وال خالف فيه بني النحاة. 

واخلالف يف اجملرور حبرف جر أصلي حنو: مررت هبند جالسة ، فمنع أكثر النحويني تقدمي احلال هنا  
 7الفارسي وابن جين وابن كيسان، واختاره ابن مالك  وأجاز تقدمي احلال يف هذا املسئلة 6على صاحبها 

 واحتج بقوله تعاىل: 
 

 7:2البقرة، ۃ سور 1
  ۔ن سالقاهرة،  دار الطالئع،)أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك،انظر:ابن هشام، أبو حممد عبدهللا مجال الدين بن يوسف  2
) 2/279 
 2/180 ۔ن(بريوت،ساملکتبة األزهرية للتثراث،(أللفية ابن مالك،,االمشوين، نور الدين أبو احلسن على بن حممد 3
 1/241انظر: السيوطي، مهع اهلوامع شرح مجع اجلوامع يف علم العربية، 4
 2/181االمشوين، أللفية ابن مالك، 5
 1/241اجلوامع يف علم العربية،انظر: السيوطي، مهع اهلوامع شرح مجع  6
 28:34سبا، ۃ سور 7
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لَِكن َ أَْكثََر ﴿ َوَما أَْرَسلَْناَك إِل َا كَاف ًَة لِ لن َاِس بَِشيًرا َونَِذيًرا َو
 1  ﴾ الن َاِس لَا يَْعلَمُّوَن 

 2  للمبالغة.وعند العبكري)كافة( حال من املفعول يف )أرسلناك(، واهلاء زائدة  
احلالة الثانية من حاالت الرتتيب بني احلال و صاحبها وجوب أتخري احلال وذلك يف موضعني، إذا كانت  

 احلال حمصورة، حنو: قوله تعاىل: 
يَن َومُّنِذِريَن ﴿ ِر َبِش   3  ﴾  َوَما نُّْرِسلُّ الْمُّْرَسلِيَن إِلا َ مُّ

 وجيب أتخري احلال إذا كان صاحبها جمرورا ابإلضافة. 
َُّل لَْحَم أَِخيِه َمْيًتا﴿ كُّْم أَن يَأْك  4  ﴾  أَيُِّحب ُّ أََحدُّ

)ميتا(حال من املضاف إليه)أخيه( وجيب أتخريها، والجيوز أن تتقدم على صاحبها ألن التقدمي يؤدي  
 5. إىل الفصل بني املضاف و املضاف إليه و وجوب أتخري احلال هنا ابالمجاع بني النحاة

 ومنه قوله تعاىل: 
كُّْم َجِميًعا﴿  6﴾  إِلَْيِه َمْرِجعُّ

  7۔ جيب أتخري احلال عن صاحبها اجملرور حبرف جر أصلي عند أكثر النحويني
 حنو مررت هبند ضاحكة، فمنعوا: مررت ضاحكة هبند . 

 الرتبة بني احلال و عاملها: 

 
 2/281أوضع املسالك إىل ألفية ابن مالك،،ابن هشام، أبو حممد عبدهللا مجال الدين بن يوسف 1
 2/1069العكربي، التبيان يف إعراب القرآن، 2
 56:18الكهف، ۃ سور 3
 12:49احلجرات، ۃ سور 4
 2/178األمشوين، أللفية ابن مالك، 5
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والظرف وغريها من  جيوز يف احلال أن تقدم على عاملها وأن تتأخر و شأهنا يف ذلك مثل املفعول به 
املنصوابت يف اجلملة الفعلية، ويكون الرتتيب بني احلال و عاملها أكثر حرية من األفعال املتصرفة، وهناك  

 حاالت جيب تقدمي احلال على عاملها، وحاالت جيب أتخري احلال فيها. 
 جواز تقدمي احلال على عاملها: 

 يجوز التقدمي: راكبا جاء زيد، ومنه قوله تعاىل:  إذا كان عاملها فعال متصرفا حنو: جاء زيد راكبا، ف 
لْأَْجَداِث كَأَن َهُّْم َجَرادٌّ  ﴿ وَن ِمَن ا جُّ هُّْم يَْخرُّ ًعا أَبَْصارُّ ش َ خُّ

 1 ﴾ م ُّنَتِشرٌّ 
وعند الكوفيني ميتنع تقدمي احلال على عاملها إن كانت من اسم ظاهر مرفوع أو منسوب أو جمرور، فال  
جيوز عندهم راكبا جاء زيد، وجيوز تقدميها و أتخريها على عاملها إن كانت من مضمر مرفوع أو منصوب أو  

 2جمرور، فيجوز عندهم: راكبا جئت.  
 احلال التقدمي على عاملها أو أتخريها. ومذهب البصريني  ألن صاحب احلال ضمري رفع، جيوز جوز يف

 3  جواز تقدمي احلال على العامل فيها مع االسم الظاهر املضمر. 
حنو: زيد منطلق مسرعا،  4 جيوز تقدمي احلال على عاملها أو أتخريها إذا كان صفة تشبه الفعل املتصرف

 جيجوز: زيد مسرعا منطلق 
 عاملها وجواًب: أتخري احلال عن 

 تتأخر اكال عن عاملها يف أحَد عشَر موضعاً: وهي 
.أن يكون العامل فيها فعاًل جامداً، حنو ’’نيْعَم املهذاُر ساكتاً. ما أحسَن احلكيَم متكلّيماً. بئس املرءُ  1

ْن ابلَّرجلي صادقاً‘‘.   منافقاً. أحسي
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 .أن يكوَن اسَم فعٍل، حنو ’’نَزالي مسرعاً‘‘.2
حُّ تقديرُُه ابلفعلي واحلرفي املصدري، حنو ’’سرَّين أو َيسرُّين، اغرتاُبك طالباً للعلم‘‘. .أن يكونَ 3   مصدراً َيصي

اذا يصح أن تقول’’يسرين أن تغرتب طالبًا للعلم‘‘. فان كان يصح تقديره ابلفعل واحلرف  
 كالم هللا‘‘.  املصدري.حنو’’مسعا كالَم هللاي متلّواً، جاز تقدميه عليه نوحو’’متلّواً مسعا

لًة ألْل، حنو ’’خالٌد هو العامُل جمتهداً‘‘.4  .أن يكون صي
لصاً، يسرُّين ماجتتهُد  5 ، حنو’’َيُسرين أن تعمَل جمتهداً. َسرَّين أن عملُت ُمُي لًة حلرٍف مصدريّي .أن يكون صي

 دائباً.سرَّين ما َسَعيَت صابراً‘‘. 
، حنو ’’ألص6 ُ ُمعتماًل‘‘. .أن يكوَن مقروانً بالمي االبتداءي  ربي
 .أن يكوَن مقروانً بالمي القسم، حنو’’ألاثبَرنَّ جمتهداً‘‘. 7
. أن يكون كلمًة فيها معىن الفعل دون أحرفهي، حنو ’’هذا علٌي مقباًل. ليت سعيداً، غنياً، كرمٌي.كأنَّ  8

 خالداً، فقرياً، غينٌّ. 
إال إذاكان عاماًل يف حالني، حنو  .أن يكون اسَم تفضيٍل، حنو’’ علٌي أفصحُ  القومي خطيباً‘‘، 9

م.   ’’العصفوُر، مَغرداً خرٌي منه ساكتاً‘‘، فيجُب تقدمُي حال املفّضل على عامله، كما تقدَّ
 .أن تكوَن احلاُل مؤكدًة لعاملها، حنو ’’وّّل العدوُّ مدبيراً، فتبّسم الصديُق ضاحكاً‘‘. 10
، حنو 11  1’’جئُت والشمُس طالعٌة‘‘.  . أن تكون مجلًة مقرتنة ابلواو، على األصحّي

وقد الجيوز التقدمي والتأخري بسبب تغري الوظيفة األصلية، حيث قال العكربي ’’أن التقدمي والتأخري قد  
اليصح يف كثري من املواضع اال ترى أنك التقول)ضرب غالمه زيد(إذا يلزم اإلضمار قبل الذكر لفظا وتقدير  

: ما أحسن زيدا ف’’ما‘‘ يف األصل فاعل، وال يصح تقدمي الفعل  فتدعوا احلاجة إىل تقدمي، وكذلك قولك 
 2عليه‘‘. 
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كذلك تقدمي اخلرب الفعلي ممنوع على املبتدأ ’’وقد منعوا يف ابب املبتدأ تقدمي اخلرب الفعلي الرافع لضمري  
 1  املبتدأ خوفاً من التباس املبتدأ ابلفاعل.‘‘

’’فاليضر عندهم عدم متيز املبتدأ من الفاعل يف حنو زيد قام. وتظهر مثرة  ولكن الكوفيني أجازوا ذلك، 
 2اخلالف يف التثنية واجلمع فنحو الزيدان قام والزيدون قام جائز عند الكوفيني ممتنع عند البصريني.‘‘

الرتكيبية  وخنلص مما سبق إىل: أن الرتبة هلا أمهية كبرية يف تراكيب اجلمل العربية، وتعد من أهم الروابط 
اللغوية، أما العدل عن الرتبة األصلية يف صورة تقدمي و أتخري للعناصر األساسية، فليست من ابب الفضول،  

 بل هلا أعراض كثرية تستدعيها اللغة العربية. 
وأيضا يظهر بوضوح شديد أن الفاعل اليتقدم على فعله، ألن يف تقدميه على الفعل يتغري وظيفته النحوية،  

 صر األخرى كتقدمي اخلرب على املبتدأ، واملفعول به على الفعل والفاعل...ورد كثريا يف القرآن الكرمي. أما العنا
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