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EDITORIAL
نقض المراتب في التراكيب النحوية

)دراسة نحوية وصفية(
محمد خالد عبد الحميد عباس1
الملخص

ً
ً
اللغة العربية لغة القرآن الكريم ،وكفاها ذلك شرفا وقدرا ،وكل كلمة تلفظها في عبارة أو جملة تجد
ً
ً
ً
موقعها اإلعرابي ،فهي إما أن تكون مرفوعة أو منصوبة ًأو مجرورة أو مجزومة حسب موقعها اإلعرابي ،وهذا
ً
ما يعرف بالمراتب ،ولكل كلمة مرتبة ،فإذا كانت فاعال فمرتبتها بعد الفعل وقبل المفعول به ،وإذا كانت
ً
خبرا فمرتبتها بعد المبتدأ ،وهكذا .
إال أن هذه المراتب قد يعتريها التغيير ،وتنتقض هذه المراتب ،فقد يتقدم المفعول على الفاعل  ،والخبر
ً
ً
ً
على المبتدأ وهكذا  ،وهذا النقض في المراتب قد يكون واجبا أو جائزا وقد يكون ممتنعا؛ وذلك ألسباب نحوية
وبالغية .
ونقض المراتب ،أو ما يعرف بالتقديم والتأخير  ،باب عظيم من أبواب النحو والبالغة ،وكل منهما يكمل
اآلخر وال ينفك عنه  ،والتساع البابين وتفرعهما سنقصر الحديث في هذا البحث على الجانب النحوي ،وبيان
مواضع التقديم والتأخير الجائز  ،والممتنع ،والواجب .

أستاذ مساعد  -جامعة الجزيرة -كلية التربية -حنتوب
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مقدمة :
الحمد لله رب العالمين  ،والصالة والسالم على أشرف المرسلين  ،سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله
وأصحابه أجمعين وبعد :
أللفاظ اللغة العربية مراتب ودرجات ،وكل لفظة ينبغي أن تحتفظ بمرتبتها ،فرتبة الفاعل بعد الفعل،
وقبل المفعول به  ،ورتبة المبتدأ قبل الخبر .
وهناك ما هو عمدة فال يجوز االستغناء عنه  ،وهناك الفضلة والتي لها داللتها في المعنى  ،ولكن يجوز االستغناء
ً
ً
عنها بوصفها ليست ركنا أساسيا .
وهذه المراتب حسب مقتض ى الكالم  ،فقد يجب تقديمها وقد يجب تأخيرها ،وقد يستوي التقديم والتأخير
 ،ولكن لهذا التقديم قيود نحوية ودالالت بالغية .
أسباب اختيارالموضوع :
اللغة العربية لغة عظيمة نزل بها القرآن خاتم الرساالت ،واللغة العربية ضابطها النحو مقيم األلسن،
ً
ً
ً
والتقديم والتأخير قد يكون واجبا أو ممتنعا أو جائزا ،وقد شملت آيات الذكر الحكيم كل ذلك ،والتعرف على
ذلك يوضح المعنى ،ويلزم التعرف عليه .
الدراسات السابقة :
تناول ابن جني في كتابه "الخصائص" هذا العنوان باسم ( نقض المراتب في اللغة العربية ) وقد تناوله بإيجاز
ً
ذاكرا مواضع الوجوب ،واالمتناع ،والجواز .
األهداف  :ويهدف البحث إلى معرفة اآلتي :
األول  -:تقديم على نية التأخير ،وذلك في ش يء أقر مع التقديم على حكمه الذي كان عليه  ،كتقديم الخبر
ً
قائم ٌ
على المبتدأ  ،والمفعول على الفاعل كقولكٌ ( :
زيد) و ( ضرب عليا ز ٌيد ) فإن ( قائم ) و( زيد ) لم يخرجا
ً
ً
ً
ً
عما كانا عليه من كون هذا مسندا ومرفوعا بذلك  ،وكون هذا مفعوال ومنصوبا من أجله  ،وهذا
بالتقديم ِّ
ما يعرف بالتقديم جوا ًزا 1 .
ً
ً
الثاني  -:تقديم ال على نية التأخير ،ولكن على أن تنقل الش يء من حكم إلى حكم ،وتجعله بابا غير بابه ،وإعرابا
ً
غير إعرابه ،وذلك أن تجيء إلى اسمين يحتمل كل واحد منهما أن يكون مبتدأ ،ويكون اآلخر خبرا  ،فتقدم تارة

 1القرويني جالل الدين محمد بن عبد الرحمن  :اإليضاح في علوم البالغة  ،ج  ، 1ص ، 161مطبعة السنة
املحمدية  ،بدون تاريخ
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هذا على ذاك  ،وأخرى ذلك على هذا  ،مثاله ما تصنعه ب ( ٌ
زيد المنطلق ) حيث تقول مرة ( زيد المنطلق )
وأخرى ( المنطلق زيد )  .فهذا تقديم ال على نية التأخير  ،وإنما المتقدم يأخذ حكم االبتداء .
ً
لذا يقول سيبويه ( :وكأنهم يقدمون الذي بيانه أهم لهم ،وهم بشأنه أعنى ،وإن كانا جميعا يهمانهم
ويعنيانهم )2 .
ً
خبر اسم هذا القاتل
امل
م
يقد
فحينئذ
،
آخر
رجل
بقتل
قام
ولكنه
،
والقتل
الشر
منه
عهد
ي
لم
رجال
فلو أن
ٍ
ِّ
ِّ
ً
فيقول  ( :قتل عمر رجال ) ألن الذي يهم السامع ذكر هذا القاتل وطرافة القتل منه ،أما المقتول فال حاجة
لتقديم اسمه .
قدم فيه ش يء على آخر وأن يذكر سبب ذلك التقديم ،ويفسر
والصحيح أنه ينبغي أن يعرف في كل موضع ِّ
وجه العناية فيه هذا التفسير .
ومن أبين ش يء في ذلك االستفهام بالهمزة على َّأنك إذا قلت  ( :أفعلت ؟ ) فبدأت بالفعل ،كان الشك في الفعل
نفسه ،وكان غرضك من استفهامك أن تعلم وجوده ،وإذا قلت ( :أأنت فعلت ؟ ) فبدأت باالسم كان الشك في
الفاعل من؟ وكان التردد فيه .
 / 2وإذا كان من الجائز أن يتقدم بعض أجزاء الجملة على بعض ،فقد حرصت الجملة في القرآن على أن يكون
ً
ً
هذا التقديم مشيرا إلى مغزى ،داال على هدف ،حتى تصبح اآلية بتكوينها تابعة لمنهج نفس ي  ،يتقدم عندها فيها
ً
ما تجد النفس تقديمه أفضل من التأخير ،فيتقدم مثال بعض أجزاء الجملة حين يكون املحور الذي يدور
الحديث وحده ويكون هو المقصود والمعني ،والنفس يتقدم عندها ما يكون هذا شأنه  ،فال جرم أن يتقدم في
الجملة كما يتقدم في النفس3.
الهيكل :
 مقدمة ( أسباب اختيار الموضوع – األهداف – الدراسات السابقة ) المبحث األول  :التقديم والتأخير في الجملة االسمية . المبحث الثاني  :التقديم والتأخير في الجملة الفعلية . 2سيبويه  ،أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر  :الكتاب  ، ،تحقيق عبد السالم محمد هارون  ،ج  ، 1ص ، 43
ط . 1811 – 1341 ، 4
 3بدوي الدكتور أحمد أحمد  :من بالغة القرآن  ،ص  ، 111ط  ، 3دت .
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 المبحث الثالث  :التقديم والتأخير في باب االستثناء والحال . الخاتمة ( النتائج والتوصيات )المبحث األول :
التقديم والتأخيرفي الجملة االسمية :
فلو نظرنا للجملة االسمية فاألصل في المبتدأ التقديم ألنه محكوم عليه واألصل في الخبر التأخير ألنه
ً
موجودا قبل الحكم 4.
محكوم به  ،واملحكوم عليه يجب أن يكون
ً
عامال في املحكوم عليه ،ومرتبة العامل قبل المعمول َّ .
َّ
وإنما
وأما تقديم الحكم في الجملة الفعلية  ،فلكونه
أخذ هذا األمر اللفظي ( أعني العمل ) وألغي األمر المعنوي ( أعني تقدم).
املحكوم عليه ) على الحكم َّ ،
ألن العمل طارئ ،واالعتبار بالطارئ دون المطروء عليه 5.
ً
والمبتدأ عامل في الخبر  ،وإذا كان عامال فحقه أن يتقدم كما تقدم سائر العوامل على معموالتها  ،ال سيما
ً
عامل ال يتصرف  ،ومقتض ى ذلك التزام تأخير الخبر  ،ولكن أجيز تقديمه لشبهه بالفعل في كونه مسندا،
ً
مسندا إليه6.
ولشبه المبتدأ بالفعل في كونه
إال َّأن جواز تقديمه مشروط بالسالمة من اللبس  ،فإن أمن التباس الخبر بالمبتدأ عند تساويهما  ،لم يمتنع
ً
ٌ
تقديم الخبر كقولك في ( ز ٌيد الليث شدة ) ( الليث شدة زيد ) فجاز تقديم الليث  ،ألن خبريته ال تجهل ،
ً ً
ً
وكذلك ال يمتنع تقديم الخبر إذا كان فعال وفاعال بارزا نحو ( أجادوا الحمس ) 7.وكذلك إن كان له قرينة
معنوية يحصل بها التمييز لم يجب تقديم المبتدأ؛ وذلك نحو قول
الشاعر حسان رض ي الله عنه 8:
ٌ
وأغدر الناس بالجيران وافيها
قبيلة أألم األحياء أكرمها
فأألم األحياء خبر ،وأكرمها مبتدأ .
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ َ
َ
ندي خ َزآ ِّئن الل ِّه َوال أعلم الغي َب َوال أقول لكم ِّإ ِّني َمل ٌك ِّإن
ومن تقديم الخبر قوله تعالى  ( :قل ال أقول لكم ِّع ِّ
َ
َ
َّ َ َ َ
َ
َ
َّ
َ
َ
األع َمى َوال َبصير َأفال ت َتفكر َ
وحى ِّإل َّي قل َهل َيس َت ِّوي
ون } 9عندي ظرف مكان متعلق بمحذوف
أ َّت ِّبع ِّإال ما ي
ِّ
خبر مقدم  ،وخزائن الله مبتدأ مؤخر .
 4الهاشمي السيد أحمد  :القواعد األساسية  ،ص  ، 111دار الكتب العلمية  ،بيروت  ،لبنان  ،بدون عنوان
 5االسترابازي رضي الدين محمد بن الحسن  ،شرح كافية ابن الحاجب للعالم عبد القادر البغدادي  ،تحقيق محمد نور الحسن  ،محمد الزقزاق  ،محمد
محي الدين عبد الحميد ،ج  ، 1ص  ، 101دار الكتب العلمية  1001 ،ه –  1191م  ،بيروت  ،لبنان
 6ابن مالك جمال الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله  :شرح الكافية الشافية  ،ج  ، 1ص  ، 363تحقيق عبد المنعم أحمد هريدي
 7الحمس  :األمكنة الصلبة جمع أحمس  ،وهو لقب قريش لتحمسهم لدينهم أو اللتجائهم إلى الحمساء وهي الكعبة
الفيروزبادي مجد الدين محمد بن يعقوب  :القاموس المحيط ج  ، 1ص  ، 113ط  1191 ، 1ه  ،مصطفى البابلي  ،مصر
 8ديوان حسان  ،تحقيق د سيد حنفي حسين  ،ص  ، 196دار المعارف  ،ط . 1133 ، 1
 9سورة األنعام  :اآلية . 90
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ومن دقيق التقديم وغريبه قوله ( :صلى الله عليه وسلم ) وقد سئل عن التوضؤ بماء البحر فقال  ( :هو
ً
الطهور ماؤه ،الحل ميتته )َّ 10
وإنما َّ
قدم الخبر على المبتدأ في األمرين جميعا لغرضين :
ِّ
ً
وحل ميتته .ألنه ربما
أولهما  :فألن يدفع بذلك إنكار من ينكر الحكمين جميعا  ،جواز التوضؤ بماء البحر ِّ
ً
يسنح في النفوس من أجل كونه زعاقا ( الماء المر الغليظ ) مختصا بالملوحة البالغة
ً
ميتا فال يحل أكله لعدم الذكاة فيه َّ ،
فقدم الخبر من أجل دفع ذلك وإزالته .
وال يجوز التوضؤ به  ،وإن كان
َّ
ثانيها  :فألجل التنبيه على االختصاص بكونه أخص األمواه يجوز التوضؤ به لصفائه ورقته  ،وأن ميتته
طيبة المكسب  ،وحل التناول  .ولو قال في الجواب :هو الذي ماؤه طاهر  ،وميتته حالل نزل عن تلك الرتبة،
وفاتت عنه المزية 11.
ً
وذهب الكوفيون إلى َّأنه ال يجوز تقديم خبر المبتدأ عليه مفردا كان أو جملة  ،واحتجوا بأن قالوا َّإنما
قلنا ذلك ألنه يؤدي إلى تقديم االسم على ظاهره  ،أال ترى إذا قلت قائم زيد  ،كان في "قائم" ضمير زيد بدليل
ً
َّأنه يظهر في التثنية والجمع  ،فتقول  :قائمان الزيدان وقائمون الزيدون ،ولو كان خاليا من الضمير لكان
ً
موحدا في األحوال كلها 12.
ً
وقد يتقدم الخبر على المبتدأ وجوبا في مواضع منها  :أن يشتمل المبتدأ على ضمير يعود على ش يء في الخبر نحو
ً
( في الدار صاحبها ) فصاحبها :مبتدأ مؤخر وجوبا ،والضمير المتصل به راجع إلى الدار وهو جزء من الخبر  ،فال
ً
يجوز تأخير الخبر فنقول ( :صاحبها في الدار ) لئال يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة ،وذلك كقول الشاعر .
13

ً
ٌ
َّ
(فحبيبها) مبتدأ مؤخر( وملء عين )
عين حبيبها
أهابك إجالال وما بك قدرة
علي ولكن ملء ٍ
مقدم ،وال يجوز تأخيره َّ
خبر َّ
ألن الضمير المتصل بالمبتدأ وهو ( ها ) عائد على عين وهو متصل بالخبر ،فلو
ً
ً
قلت (:حبيبها ملء عين ) عاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة  .ومن تقديم الخبر وجوبا قوله تعالىَ ( :و َيقولو َن
َم َتى َه َذا ال َوعد إن كنتم َ
ص ِّاد ِّق َين} 14يقولون فعل مضارع والواو فاعل و ( متى ) اسم استفهام في محل نصب
ِّ
َّ
َّ
على الظرفية وهو متعلق بمحذوف خبر مقدم ( ،وهذا ) مبتدأ مؤخر ،و( الوعد ) بدل  15.وقد يتقدم المبتدأ
ً
على الخبر وجوبا .من ذلك أن يكون كل من المبتدأ والخبر معرفة أو نكرة صالحة لجعلها مبتدأ ،وال مبين للمبتدأ
 10الشوكاني محمد بن علي  :نيل األوطار  ،ج  ، 1ص  ، 13دار الجيل لبنان  ،بيروت 1133 ،
 11العلوي اليمني يحي بن حمزة بن علي بن إبراهيم  :كتاب الطراز المتضمن ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز  ،ج  ، 1ص  ، 30دار الكتب
العلمية  ،بيروت  ،لبنان .
 12ابن يعيش موفق الدين يعيش بن علي  :شرح المفصل  ،ج  ، 1ص  ، 11مكتبة المتنبي القاهرة
 13قيل لمجنون ليلى وقيل لنصيب  :شرح الكافية الشافية البن مالك ،ج  ،ص 331
 14سورة األنبياء 39
 15الدرويش محي الدين  :إعراب القرآن الكريم وبيانه  ،ج  ، 6ص  ، 306ط  1011 ، 3ه –  1111م .
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من الخبر نحو ( زيد أخوك ) ،وال يجوز تقديم الخبر في هذا ونحوه؛ َّ
ألنك لو قدمت فقلت (أخوك زيد) لكان
ً
َّ
المقدم مبتدأ وأنت تريده أن يكون خبرا ،ومن غير دليل يدل عليه .
فإن وجدت قرينة معنوية أو لفظية تدل على َّأن المتقدم هو الخبر وليس المبتدأ  ،جاز التقديم  ،فمثال
مقدم وليس مبتدأ؛ َّ
المعنوية  ( :أبي أخي في الشفقة والحنان ) فكلمة "أب" خبر َّ
ألن المراد أخي أبي  ،أي الحكم
تقدمَّ ،
على األخ ب َّأنه كاألب هو الخبر ولو َّ
َّ
فصح التقديم لوجودها
ألن القرينة معنوية تميزه وتجعله هو الخبر،
16.

أديب ) فكلمة "حاضر" هي الخبر َّ
رجل ٌ
حاضر ٌ
ٌ
ألنها نكرة محضة  ،والنكرة التي بعدها
ومثال القرينة اللفظية ( :
وهي رجل ،نكرة غير محضة َّ
ألنها مخصصة بالصفة التي بعدها فهي أحق بأن تكون المبتدأ بسبب تخصيصها
17.
ً
ومنهم من أجاز التقديم مطلقا  ،ولم يلتفت إلى إيهام االنعكاس  ،وقال  :الفائدة تحصل للمخاطب سواء
ق َّدم الخبر أم أخر  .وقد أجاز بعضهم في قوله18:
عنيت قصيرات الحجال ولم أرد قصار الخطى شر النساء البحاتر يكون شر النساء ) مبتدأ ( ،والبحاتر )
ً
مطلقا  ،ولم يفصل بين ما َّ
دل عليه المعنى وغيره 19.ومن مواضع تقديم
خبره وعكسه  .ومنهم من منع التقديم
َ َ َّ َ َ
َ ََ
َ َ َ َّ ٌ َّ َ ٌ َ َ َ
ً
َ
المبتدأ على الخبر وجوبا قوله تعالى ( :وما محمد ِّإال رسول قد خلت ِّمن قب ِّل ِّه الرسل أف ِّإن مات أو ق ِّتل انقلبتم
َّ
الشاكر َ
َع َلى َأع َقابكم َو َمن َي َنقلب َع َل َى َعق َبيه َف َلن َيض َّر الل َه َشي ًئا َو َس َ
ي
ين ) ( 20.ما) نافية ،ومحمد
ه
الل
ز
ج
ي
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
مبتدأ مرفوع بالضمة ،و ( إال ) أداة استثناء ورسول خبر مرفوع بالضمة الظاهرة  ،واآلية من االستثناء المفرغَّ
ً
و ( قد خلت من قبله الرسل ) في موضع رفع صفة لرسول ،وتقدم المبتدأ ( محمد ) وجوبا .
الجملة الفعلية :
ً
َّ
فإذا انتقلنا إلى الجملة الفعلية فإنه يجوز أن َّ
يتقدم المفعول به على الفاعل نحو(ضرب زيدا عمر) ومن ذلك
َ
قوله تعالى َ ( :و َل َقد َجاء َ
آل ِّفر َعون النذر) 21فلو اشتمل المفعول على ضمير يرجع إلى ما اتصل بالفاعل ،فهل
يجوز تقديم المفعول على الفاعل؟ في ذلك خالف  ،وذلك نحو ( خاف َّ
ربه عمر ) وقوله 22:
 16حسن عباس  :النحو الوافي  ،ج  1ص  ، 010ط  ، 9دار المعارف مصر
 17المرجع السابق  ،عباس حسن ص 016
 18لكثير عزة  :السيوطي اإلمام جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر  :همع الهوامع في شرح جمع الجوامع  ،ج  1ص  ، 399تحقيق د عبد الحميد
هنداوي  ،المكتبة التوفيقيقة
 19المصر السابق همع الهوامع للسيوطي  ،ج 396 ،1
 20سورة ال عمران  :اآلية 100
 21سورة القمر  :اآلية 01
 22لجرير يمدح الخليفة عمر بن عبد العزيز  :أوضح المسالك البن هشام  ،ج  ، 1ص 369
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ً
كما أتى رَّبه موس ى على قدر
جاء الخالفة أو كانت له قدرا
الشاهد قوله  ( :أتى ربه موس ى ) حيث قدم المفعول على الفاعل .
وجه الجواز َّ
وقولك ( ضرب غالمها جار هند ) فمن أجازها وهو الصحيح َّ
بأنه لما عاد الضمير على ما اتصل بما
رتبته التقديم كان عوده على ما رتبته التقديمَّ ،
متقدم .
ألن المتصل
بالمتقدم ِّ
ِّ
َّ
وشذ عود الضمير من الفاعل المتقدم على المفعول الم َّ
َ
الشجر ) فالهاء المتصلة
تأخر ،وذلك نحو ( زان نوره
ِّ
ً
َّ
بنور – الذي هو الفاعل – عائدة على الشجر وهو المفعولَّ ،
شذ َّ
ألن فيه عود الضمير على متأخر لفظا
وإنما
ً
ورتبةَّ ،
ألن الشجر مفعول وهو متأخر لفظا ،واألصل فيه أن ينفصل عن الفاعل فهو متأخر رتبة .
وهذه المسألة ممنوعة عند جمهور النحويين  ،وما ورد من ذلك تأولوه  ،وأجازها أبو عبد الله الطوال من
الكوفيين  ،وأبو الفتح بن جني وتابعهما المصنف ،ومما ورد من ذلك 23:
ً
َّلما رأى طالبوه مصعبا ذعروا وكاد لو ساعد المقدور ينتصر
وقوله 24:
ً
ً
واحدا من َّ
الناس أبقى مجده الدهر مطعما
ولو َّأن مجدا أخلد الدهر
تبين
فكما هو معلوم يجب تقديم الفاعل على المفعول إذا خيف التباس أحدهما باآلخر ،ولم توجد قرينة ِّ
الفاعل من المفعول ،وذلك نحو (ضرب موس ى عيس ى).
تبين الفاعل من المفعول جاز تقديم المفعول وتأخيره ،وقد تكون القرينة الدالة على
فإذا وجدت قرينة ِّ
الفاعل معنوية وقد تكون لفظية ،فالقرينة المعنوية كقولك( :أكل موس ى الكمثرى ،وأكل الكمثرى موس ى)
وقولك( :أرضعت الصغرى الكبرى ) إذ ال يجوز أن يكون اإلرضاع قد حصل من الصغرى للكبرى ،كما ال
ً
يجوز أن يكون موس ى مأكوال والكمثرى هي اآلكل .
والقرينة اللفظية ثالثة أنواع :
األول  -أن يكون ألحدهما تابع ظاهر اإلعراب كقولك  :ضرب موس ى الظريف عيس ىَّ ،
فإن الظريف تابع لموس ى،
ً
ً
فلو رفع كان موس ى مرفوعا  .ولو نصب كان موس ى منصوبا كذلك .
المتأخر نحو قولك  :ضرب فتاه موس ى  ،فهنا يتعين أن يكون
الثاني  -أن يتصل بالسابق منهما ضمير يعود على
ِّ
ً
ً
ً
ً
متأخر لفظا ورتبة  ،وهو ال يجوز بخالف
فتاه مفعوال ،إذ لو جعلته فاعال ،وموس ى مفعوال لعاد الضمير عل ِّ
ً
ً
مفعوال َّ ،
متقدم رتبة وهو جائز .
فإن الضمير
ما إذا جعلته
ٍ
متأخر لفظا ِّ
حينئذ عائد على ِّ

 23ألحد أصحاب مصعب بن الزبير يرثيه  ،ابن عقيل  ،ج  ، 1ص 106
 24حسان بن ثابت  :الديوان  ،ص 101
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ً
الثالث  -أن يكون أحدهما مؤنثا ،وقد اتصلت بالفعل عالمة التأنيث؛ وذلك كقولك :ضرب موس ى سلمى،
وأضنت سلمى الحمىَّ ،
حينئذ عن المفعول ال
فإن اقتران التاء بالفعل دال على َّأن الفاعل مؤنث ،فتأخره
ٍ
يضير  ،وكذلك لو وجدت قرينة َّ
تبين بها الفاعل من المفعول ،جاز تقديم المفعول نحو :ضرب سعدى موس ى25.
ً
ً
مفعوال لكونه يعرف بوقوعه بعد إال فال فرق أن َّ
يتقدم
كذلك يجوز تقديم وتأخير املحصور بإال فاعال أو
زيد ) ،ومثال المفعول املحصور بإال ( ما ضرب ٌ
أو يتأخر  ،فمثال الفاعل املحصور بإال ( ما ضرب عم ًرا إال ٌ
زيد
ٌ ً
ً
يدا )ومنه قوله 26:
إال عمرا ) ،فمثال تقدم الفاعل املحصور بإال قولك  ( :ما ضرب إال عمر ز
َ
فلم يدر إال الله ما َّ
عشية آناء الديار وشامها
هيجت لنا
الشاهد قوله  ( :فلم يدر إال الله ما هيجت ) ،حيث قدم الفاعل املحصور بإال على المفعول .
 / 26ومثال تقديم المفعول املحصور بإال قولك :ما ضرب إال عم ًرا ٌ
زيد ،ومنه قوله27:
َ
تزودت من ليلى بتكليم ساعة فما زاد إال ضعف ما بي كالمها
ً
ومن تقديم المفعول به جوازا تقول  :أشبع الرجلين الرغيفان  ،ويكفي الرجلين الدرهمان  ،وتقول حرق
فاه الخل َّ ،
ألن َّ
الخل هو الفاعل .
ً
ويتوسط المفعول به وجوبا في مسألتين :
َ
األولى  -أن يتصل بالفاعل ضمير المفعول نحو قوله تعالى ( َوإ ِّذ اب َت َلى إب َراه َ
ات َف َأ َت َّمه َّن َق َ
ال ِّإ ِّني
يم َربه ِّبك ِّل َم ٍ
ِّ ِّ
َّ ِّ
َّ
َ َ َ َ َ
الظالمينَ
َ
َج َ َّ
َّ َ َ َ َ َ َ
َ ً َ َ َ
28
ِّ
اس ِّإماما قال و ِّمن ذ ِّري ِّتي قال ال ينال عه ِّدي الظ ِّال ِّمين) وقوله تعالى ( :يوم ال ينفع ِّ ِّ
اعلك ِّللن ِّ
َّ َ َ َ
َ َ ََ
َّ
29
مع ِّذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الد ِّار ) .
َ
َ
َ
َ
ٌ
َّ
َ
الثانية  -أن يحصر الفاعل َّ
َ
َّ
َّ
َ
بإنما نحو قوله تعالى (َ :ومن الن َ َ
اب َواألن َع ِّام مخت ِّلف أل َوانه كذ ِّلك ِّإن َما
ِّ
اس والدو ِّ
ِّ
َ َ َّ َّ
َ َ َّ
الل َه من ع َ
الل َه َعز ٌيز َغف ٌ
ور )30
ن
إ
اء
م
ل
ع
ال
ه
اد
ب
ي خش ى
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
وهناك حالة ثالثة لم يذكرها "ابن هشام" في أوضح المسالك وهي  :إذا كان الفاعل والمفعول ،وأضمر
المفعول منهما وجب وصله َّ
(ضربني زيد – وكافأني األمير ) 31.ومنه قول تعالى (َ :يا
وتأخر الفاعل وجوبا ك

 25ابن الناظم أبو عبد الله بدر الدين محمد بن العالمة جمال الدين بن مالك  ،شرح ألفية بن مالك  ،ص  113حققه عبد الحميد السيد محمد عبد الحميد ،
دار الجيل  ،بيروت
 26لذي الرمة غيالن بن عقبة  :أوضح المسالك  ،ج  ، 1ص . 361
 27لمجنون بن عامر قيس بن الملوح  ،حاشية الصبان  ،ج  ، 1ص . 93
 28سورة البقرة  :اآلية 110
 29سورة غافر  :اآلية 91
 30سورة فاطر  :اآلية 19
 31الهاشمي السيد أحمد :القواعد األساسية ص  ،119دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،د  .ت .
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َ
َ َ
َ َ َ َ
ََ
َ
َ َ
ََ
اب قد َجاءكم َرسول َنا ي َب ِّين لكم َعلى فت َر ٍة ِّم َن الرس ِّل أن تقولوا َما َجاءنا ِّمن َب ِّش ٍير َوال ن ِّذ ٍير فقد َجاءكم
أهل ال ِّكت ِّ
ير ) 32.
َب ِّش ٌير َو َن ِّذ ٌير َوالله َع َلى ك ِّل َش ي ٍء َق ِّد ٌ
ً
(جاءكم) :فعل ومفعول به َّ
وبا ،وكذلك فقد جاءكم بشير 33 .
مقدم ،و( رسولنا ) فاعل مؤخر وج
تقديم المفعول على فعله :
ً
ً
ً
ً
تقديم المفعول على فعله كقولك  :زيدا ضربت ،في ضربت زيدا َّ .
فإن في قولك زيدا ضربت تخصيصا له بالضرب
ً
زيدا  ،وبيانه هو َّأنك إذا َّ
قدمت الفعل فإنك تكون بالخيار في إيقاعه على أي
دون غيره ،بخالف قولك  :ضربت
ً
ً
ً
ً
خالدا  ،وإذا أخرت الفعل ،وقدمت مفعوله َّ
فإنه يلزم
مفعول أردت ،بأن تقول  :ضربت زيدا أو عمرا أو بكرا أو
ً
َّ َ َ
َّ َ َ
أحدا سواه َّ ،
اك نس َت ِّعين ) 34.فهل
اك نعبد ِّوإي
فأما قوله تعالى (ِّ :إي
االختصاص للمفعول على َّأنك لم تضرب
يكون تقديم المفعول به من أجل االختصاص  ،أو من أجل المشاكلة لرؤوس اآلي  ،فيه مذهبان .
المذهب األول َّ -إن تقديم المفعول َّإنما كان من أجل االختصاص ،وهذا هو الذي أشار إليه الزمخشري في
تفسيره  ،وهو رأي األكثرية من علماء البيان؛
ً
ألن المفعول إذا َّ
وذلك َّ
تقدم لزم االختصاص كما قلناه في قولنا زيدا ضربت ،وألجل ذلك تكون العبادة
َّ َ
َّ
الشاكر َ
ين ) 35ولم يقل
مختصة بالله تعالى ألجل التقدم  ،وعلى هذا ورد قوله تعالى َ ( :ب ِّل الل َه فاعبد َوكن ِّمن
ِّ ِّ
بل أعبد الله ألجل االختصاص  ،وعلى هذا ي َ
حمل قوله تعالى  ( :إياك نعبد وإياك نستعين )؛ فتقدمه من أجل
َ
َ
َ
االختصاص  ،وهذا فيه نظر لقوله تعالى ( :فل َيعبدوا َر َّب َهذا ال َبي ِّت) 36وقوله تعالى َ ( :واعبدوا الل َه َوال تش ِّركوا
َ ً
به َشي ًئا َوبال َوال َ
انا َوب ِّذي القرَبى َوال َي َت َامى َوال َم َس ِّاكين َوال َجار ِّذي القرَبى َوال َجار الجنب َو َّ
اح ِّب
س
ح
إ
ن
ي
د
الص ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
َ َ ِّ
َ
َ َ َ َ ً َ ً
َّ َ َ
ورا ) 37وقوله تعالى (َ :واعبد َ َّبكَ
َ
بالجنب َوابن َّ
الس ِّب ِّيل َو َما َملكت أي َمانكم ِّإن الله ال ي ِّحب من كان مختاال فخ
ر
ِّ
ِّ ِّ
َ َ َ َّ
َ َ َ َ َّ
َ
َ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
َ
حتى يأ ِّتيك الي ِّقين ) 38.وقوله تعالى ( :يا أيها ال ِّذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم
ً
َ
تف ِّلحون) 39.ولو كان التقديم من أصل االختصاص لوجب تقديمه في هذه اآليات كلها ،فلو ورد مؤخرا عن
الفعل والمعنى واحد ما قاله الزمخشري وما جرى مجراه 40.

 32سورة المائدة  :اآلية 11
 33الشوكاني محمد بن علي  :فتح القدير  ،ج ، 1ص  ، 19دار الفكر للطباعة والنشر
34سورة الفاتحة  :اآلية 9
 35سورة الزمر  :اآلية 66
 36سورة قريش  :اآلية 3
 37سورة النساء  :اآلية 36
 38سورة الحجر  :اآلية 11
 39سورة الحج  :اآلية 33
 40العلوي اليمني  :كتاب الطراز  ،ج  ، 1ص 66
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َّ َّ
قدم من أجل المشاكلة لرؤوس اآلي ،ومراعاة حسن االنتظام  ،واتفاق أعجاز
المذهب الثاني  -أنه إنما ِّ
الكلم السجعيةَّ ،
ألن قبله ( مالك يوم الدين ) فلو قال نعبدك ونستعينك ،لذهبت تلك الطالوة ،ولزالت تلك
العذوبة ،وهذا ش يء يحكى عن بعض علماء البيان واختاره ابن األثير .
واملختار عندنا َّأنه ال منافاة بين األمرين ،فيجوز أن يكون التقديم من أجل االختصاص والتشاكل ،فيكون
ً
في التقديم مراعاة لجانب اللفظ والمعنى جميعا ،فاالختصاص أمر معنوي ،والتشاكل أمر لفظي ،وعلى هذا
ورد قوله تعالى(َ :ف َأو َ
يم َ
س في َنفسه خ َيف ًة م َ
وس ى )  41.وقوله تعالى( :خذوه َفغلوه{} ث َّم ال َجح َ
َ
صلوه) 42.ومنه
ج
ِّ
ِّ ِّ ِّ
َ َ َّ َ َ َ ِّ َ َ َ َ َ
السائ َل َف َال َتن َهر ) 43.وقوله تعالى َ ( :وال َق َم َر َق َّدرَناه َم َناز َل َح َّتى َعادَ
َّ
َّ
قوله تعالى ( :فأما الي ِّتيم فال تقهر} وأما
ِّ
ِّ
َكالعرجون ال َقديم )44
ِّ ِّ ِّ
َ
َّ
َ
َّ
ٌ
وقدرنا القمر  ،ليطابق ما َّ
ولم يقل َّ
تقدم من الجمل االبتدائية في قوله تعالى َ ( :و َآية لهم الليل نسلخ منه َّ
الن َه َار
ِّ
َ َ
َ
َ َّ َ َ
َ
َّ
ف ِّإذا هم مظ ِّلمون ) 45.وقوله َ (:والشمس تج ِّري ِّلمس َتق ٍر ل َها ذ ِّل َك تق ِّدير ال َع ِّز ِّيز ال َع ِّل ِّيم ) 46.فبالتقديم تحصل
ً
جميعا 47 .
األمرين
ً
ً
ومن مواضع تقديم المفعول به على الفاعل وجوبا  :أن يكون العامل في المفعول واقعا في جواب ( َّأما) ،وليس
معنى ما يفصل بين َّ
(أما ) والفعل من معموالته سوى هذا المفعول سواء أكانت ( َّأما ) مذكورة في الكالم نحو
ََ
ََ َ َ ََ َ
السائ َل َف َال َتن َهر ) 48.أم كانت َّ
مقدرة نحو قوله سبحانهَّ ( :
وربك فكبر
قوله تعالى ( :فأ َّما الي ِّتيم فال تق َهر{} وأ َّما َّ ِّ
ً
) فإن وجد ما يكون فاعال بين ( َّأما ) والفعل سوى المفعول  ،لم يجب تقديم المفعول على الفعل ،نحو قولك
فأد واجبك .
َّ :أما اليوم ِّ
والسر في ذلك َّأن ( َّأما) يجب أن يفصل بينها وبين "الفاء" بمفرد ،فال يجوز أن تقع بعدها مباشرة ،وال أن
يفصل بينها وبين "الفاء" بجملة49 .
كان وأخواتها :

 41سورة طه  :اآلية 63
 42سورة الحاقة  :اآليات 31 – 30
 43سورة الضحى  :اآليات 10 – 1
 44سورة يسن  :اآلية 3
 45سورة يسن  :اآلية . 33
 46سورة يسن  :اآلية 39
 47العلوي اليمني  :كتاب الطراز  ،ج  ، 1ص 63

 48سورة الضحى  :اآليات 14 – 1
 49ابن عقيل بهاء الدين بن عبد الله  :شرح بن عقيل  ،تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد  ،ج  ، 1ص  ، 13دار التراث  1010 ،ه –  1111م  ،مكتبة
دار التراث

مجلة الجزيرة للعلوم التربوية واالنسانية المجلد) )15العدد2102-2

مجلة الجزيرة للعلوم التربوية واالنسانية المجلد( )15العدد2102-2

EDITORIAL
ً
يجوز أيضا تقديم أخبارها على أسمائها  ،وعليها أنفسها ما لم يمنع من ذلك مانع  ،فلذلك تقول  :كان ز ٌيد
َ ً َ ً
ً
قائما  ،قال الله تعالى (َ :فأو َلـئ َك َع َس ى الله َأن َيعف َو َعنهم َو َك َ
ورا)50 .
ان الله عفوا غف
ِّ
ً
َ ً
وقال الله تعالى َ ( :وه َو َّالذي َخ َل َق م َن ال َماء َب َش ًرا َف َج َع َله َن َس ًبا َوصه ًرا َو َك َ
ان َرب َك ق ِّديرا) 51.وتقول  :كان قائما
ِّ
ِّ
ِّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ً
َ
َ
َ
َ
َّ
ٌ
َ
َ
ات
زيد  ،فتقدم الخبر على االسم  ،قال الله تعالى( :ولقد أر َسلنا ِّمن قب ِّلك رسال ِّإلى قو ِّم ِّهم فجاؤوهم ِّبال َب ِّين ِّ
ًَ َ
َ
ان َحق ًا َع َلي َنا َنصر المؤمن َين ) 52وقال تعالى(َ :أ َك َ
ين َأج َرموا َو َك َ
َف َ
ان ل َّ
انت َقم َنا م َن َّالذ َ
اس َع َجبا أن أو َحي َنا ِّإلى َرج ٍل
لن
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َ َّ َ َ َ
َ َ َ َ َ
ٌ
منهم َأن َأنذر َّ
اس َو َبشر َّالذ َ
َ
ين َآمنوا َأ َّن َلهم َق َد َ
َ
53
ٌ
احر م ِّبين) وقال
س
ل
ا
ـذ
ه
ن
إ
ون
ر
ف
ا
ك
ال
ال
ق
م
ه
ب
ند
ع
ق
د
ص
م
الن
ر
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ ٍ ِّ ِّ ِّ
الشاعر 54:
سلي إن جهلت الناس َّ
سواء ٌ
ً
عالم وجهول
عنا وعنهم فليس
َ
ً
َ َ َ ً َ َّ َ َ َّ
ين كذبوا ِّب َآيا ِّت َنا َوأنف َسهم
تقدم الخبر على الفعل  ،قال الله تعالى ( :ساء مثال القوم ال ِّذ
وتقول :قائما كان زيد ِّ
َكانوا َيظلمو َن ) 55فلوال جواز تقديم الخبر على نفس الفعل لما جاز تقديم معموله عليه ،وذلك َّ
ألن أنفسهم
ِّ
تقدم َّ .
يقدم المعمول حيث ال َّ
وأنه ال َّ
معمول يظلمون وهو الخبر  ،وقد َّ
يتقدم العامل 56.
ً
وقد يجب توسط الخبر أو منعه ،فمثال وجوب التوسيط ،ما كان قائما إال ز ٌيد ،ومثال وجوب التقديم،
أين كان ز ٌيد ؟ ومثال وجوب أحدهما على سبيل التخيير  :كان في الدار ساكنها  ،وكان في الدار ٌ
رجل .
ومثال منعها ووجوب التأخير  :كان بعل هند حبيبها  ،ألجل الضمير  ،وصار عدوي صديقي ،ألجل اإللباس 57 .
ً
ً
زيد أبوه أي  :كان ٌ
قائما كان ٌ
زيد قائما أبوه  ،لما
وال يجوز تقديم خبر كان مع تأخر معموله المرفوع ،فال يقال :
ً
ً
فيه من الفصل بين العامل والمعمول الذي هو كجزء منه ،فإن كان معموله منصوبا نحو  :آكال كان زيد
ً
ً
طعامك  ،فيقبح التقديم وال يمتنعَّ ،
ألنه ليس بجزء من ناصبه بكونه فضله ،فإن كان ظرفا أو مجرورا جاز
ً
ً
عاَّ ،
ألن العرب تتسع في الظرف واملجرور مما ال تتسع في غيرهما نحو  :مسافرا كان زيد اليوم ،
بال قبح إجما
ً
وراغبا كان زيد فيك 58.
تقديم خبر َّ
إن :

 50سورة النساء :اآلية 11
 51سورة الفرقان  :اآلية 90
 52سورة الروم  :اآلية 03
 53سورة يونس  :اآلية 1
 54من الطويل للسموأل بن عادياء  :ابن عقيل  ،ج  ، 1ص 133
 55سورة األعراف  :اآلية 133
 56ابن يعيش  ،شرح المفصل  ،ج  ، 3ص 113
 / 57السيوطي  ،همع الهوامع  ،ج  ، 1ص 030
 / 58السيوطي همع الهوامع
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ال يجوز تقديم خبر هذه الحروف عليها بحالَّ ،
ألن عملها بحق الفرعية  ،فلم يتصرفوا فيها َّ ،
وأما تقديمه على
ً
االسم دونها  ،فإن كان غير ظرف أو مجرور لم يجز أيضا  ،وإن كان ظرفا أو مجرورا جاز للتوسع فيهما نحو :
َّ َ َ َ َ َ ً َ َ ً َ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ َ َ َّ 59
ولى) 60
ِّ(إن لدينا أنكاال وج ِّحيما ) و ( ِّإن علينا للهدى} وِّإن لنا لْل ِّخرة واأل
وقد يجب التقديم والحالة هذه ،كأن يتصل باالسم ضميره نحو ( َّإن في الدار ساكنها ) و ( َّإن عند هند أخاها )
.
ً
ً
َّ
وال يجوز إيالء هذه األحرف معمول خبرها  ،فال يقال  ( :إن طعامك زيدا آكل ) باإلجماع  ،فإن كان ظرفا أو
مجرو ًرا جاز للتوسع فيهما كقوله 61 :
تلحني فيها َّ
فال َ
فإن بحبها أخاك مصاب القلب جم بالبله
ً
ومنع األخفش قياس ذلك وقصره على السماع  .وإن كان حاال فالجمهور على المنع  ،وأجازه أبو علي الحسن
بن حمدون األسدي المعروف "بالجلولي" في نكته على إيضاح الفارس ي قالَّ :
ألنهم قد أجروا الحال مجرى
ً ً
زيدا ٌ
قائم)62
الظرف نحو ( َّإن ضاحكا
التقديم والتأخيرفي باب المستثنى :
قال سيبويه  :هذا باب ما يقدم فيه المستثنى  ،وذلك قولك  :ما فيها إال إياك أحد  ،وما لي إال إياك صديق 63
ولتقديم المستثنى ثالث صور :
الصورة األولى :
وهو أن يتقدم المستثنى على المستثنى منه وحده ،ومنه 64 -:
فمالي إال آل أحمد شيعة وما لي إال مذهب الحق مذهب
وال يختلف الكوفيون والبصريون في جواز هذه الصورة .
الصورة الثانية :
ً
َ
القوم إال زيدا ضربت ) بنصب القوم
أن يتقدم المستثنى على العامل في المستثنى منه وحده ،نحو قولك ( :
على أنه مفعول به بضربت .
وللنحاة خالف في هذه المسألة ولهم فيها ثالثة أقوال :
 59سورة المزمل  :اآلية 11
 60سورة الليل اآلية 13 -11
 61من الطويل لم أقف على قائله  :شرح األشموني ج ، 1ص131
 62السيوطي  ،همع الهوامع  ،ج ، 1ص010
 63سيبويه  ،الكتاب  ،ج ، 3ص191
 64الكميت بن عدي يمدح النبي صلى الله عليه وسلم ابن عقيل ج  ، 1ص . 116
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ً
ً
 /1المنع مطلقا سواء أكان العامل متصرفا أم غير متصرف  ،فال يقال  ( :القوم إال زيدا).
ً
ً
ً
قاموا ) ،وال ( القوم إال زيدا قائمون ) ،وال (القوم إال زيدا في الدار ) ،تشبيها بالمفعول معه .
ً
مطلقا لوروده  ،قال الشاعر 65 :
 / 2الجواز
أال كل ش ٍيء ما خال الله باطل وكل نعيم ال محالة زائل
فالستثناء من ضمير "باطل" عامل في ذلك الضمير 66.

ً
أيضا 67 -:
ومنه

كل دين يوم القيامة عند الل ه إال دين الحنيفة بور
ً
 / 4الجواز :إن كان العامل في المستثنى منه متصرفا نحو قولك  ( :إخوتك إال زيد حضروا ) جاز التقديم ،
ً
وإن كان العامل في المستثنى منه غير متصرف نحو قولك  ( :إخوتك إال زيدا عس ى أن يفلحوا ) ،لم يجز
التقديم 68 .
الصورة الثالثة :
ً
أن يتقدم المستثنى على المستثنى منه وعلى العامل جميعا  ،وعلى ذلك يقع المستثنى في أول الكالم ،ومن
شواهده قوله 69 :
خال الله ال أرجو سواك وإنما أعد عيالي شعبة من عيالكا
وقد اختلف الكوفيون والبصريون في الصورة األخيرة .
ً
فأما الكوفيون فقالوا :يجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه وعلى العامل جميعا ،وبعبارة أخرى قالوا :
يجوز أن يقع المستثنى في أول الكالم  ،ألن العرب قد استعملته مقدما؛ وألنه جاز تقديمه على المستثنى منه
من غير ضرورة  ،فيجوز تقديم ًا عليه وعلى العامل ،واستدلوا بقوله 70:
وبلدة ليس بها طوري وال خال الجن بها إنس ي
فتقديره  :وبلدة ليس بها طوري وال إنس خال الجن .
ً
فحذف إنسيا .
 65لبيد  ،أوضح المسالك ج ، 1ص30

 66السيوطي  ،همع الهوامع 261 / 2 ،
 67ألمية بن أبي الصلت  ،همع الهوامع  ،ج 2ص 262
 68ابن عقيل  ،شرح ابن عقيل ،ج  2ص242
 69لألعش ى  ،همع الهوامع ،ج  2ص261
 70العجّاج  ،اإلنصاف لألنباري ج 1ص. 130
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ً
أما البصريون فقالوا  :ال يجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه ،وال على العامل جميعا ،وشبهوا المستثنى
بالبدل وشجعهم على هذا التشبيه أن المستثنى يعرب بدال في بعض األمثلة  ،ولما كان البدل ال يجوز تقديمه
على المبدل منه  ،فما أشبه البدل بأخذ حكمه71.
َ
أنموذج من القرآن الكريم لتقديم المفعول على الفاعل املحصور قال تعالى (َ :أ َلم َيأتكم َن َبأ َّالذ َ
ين ِّمن قب ِّلكم
ِّ
ِّ
َ
َ
ََ َ
َ َ َ
َّ
َقوم ن َ َ َ َ َ َ َّ َ َ
َ
ات ف َردوا أي ِّد َيهم ِّفي أف َو ِّاه ِّهم
وح وع ٍاد وثمود وال ِّذين ِّمن بع ِّد ِّهم ال يعلمهم ِّإال الله جاءتهم رسلهم ِّبالب ِّين ِّ
َ ِّ ٍ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
َّ
َ
َ
َّ
َوقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب)72
ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
ٍ ِّ
ِّ ِّ ِّ ٍ
ِّ
ِّ
التقديم والتأخيرفي الحال :
عامل الحال هو العامل في صاحبها الذي جاء عنه ( من فعل أو شبه أو ما في معناه ) نحو ( طلعت الشمس
ً
صافية ) ،فعامل الشمس هو الفعل طلع  ،وهو عامل الحال أيضا .
مرتبة الحال مع صاحبها وعاملها :
ً
األصل في الحال أن تتأخر عن صاحبها  ،على أنها قد تتقدم عليه جوازا نحو  ( :حارا ال تأكل الطعام ) وقد
ً
تتقدم عليه وجوبا ،وقد تتأخر عنه وجوبا .
فتقدم الحال على صاحبها وجوبا في ثالثة مواضع :
ً
 / 1إذا كان صاحبها نكرة غير مستوفية الشروط نحو  :جاء مسرعا رسول .
ً
 / 2إذا كان صاحبها محصورا نحو  ( :ما جاء ماشيا إال سليم ) .
ً
مضافا إلى ضمير ما يالبسها نحو ( وقف يخطب في التالميذ معلمهم ) 73.
 / 4إذا كان صاحبها
ً
وجوبا إذا كانت محصورة نحو قوله تعالى َ ( :و َما نرسل المر َسل َين إ َّال م َبشرينَ
وتتأخر الحال عن صاحبها
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ً
َ َّ َ َّ َ
َّ َ َ َ
َوم َ َ َ
َ
َ
آياتي َو َما أنذروا هزوا )74 .
ِّ
ِّ
اط ِّل ِّليد ِّحضوا ِّب ِّه الحق واتخذوا ِّ
نذ ِّرين ويج ِّادل ال ِّذين كفروا ِّبالب ِّ
فال يصح تقديم الحال وحدها ألن تقديمها يفسد سالمة التركيب ويزيل الحصر ،والغرض البالغي منه ،وإن
ً
أيضا مجاراة للنهج الصحيح الشائع 75.
تقدمت معها إال فاألحسن المنع
ً
ً
واألصل في الحال  :أن تؤخر عن عاملها .ويجوز تقدمها عليها بشرط أن يكون ( فعال متصرفا ) نحو ( راكبا جاء
سليم ) أو ( صفة تشبه الفعل المتصرف ) نحو ( مسرعا سليم منطلق ) .
ً
وتتقدم الحال على عاملها وجوبا :
 71ابن عقيل شرح ابن عقيل ج 1ص31
 72سورة إبراهيم اآلية 1
 73الهاشمي  :القواعد األساسية للغة العربية ص119
 74سورة الكهف اآلية 96
 75حسن النحو الوافي 339 / 1
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 / 1إذا كان لها صدر الكالم نحو  :كيف أضعت الفرصة .
ً
 / 2إذا كان العامل فيها ( اسم تفضيل ) عامال في حالين  ،فضل صاحب أحدهما على صاحب األخرى نحو ( :
ً
ً
ً
ً
سليم راجال أسرع من خليل راكبا ) ،أو كان صاحبها واحدا مفضال على نفسه في حالة دون أخرى .نحو :
ً
ً
العصفور مغردا أفضل منه ساكنا ،فيجب تقديم الحال التي للمفضل على اسم التفضيل بحيث يتوسط اسم
التفضيل بينهما.
ً
 / 4إذا كان العامل فيها معنى التشبيه ( دون حروفه ) عامال في حالين يراد بهما تشبيه صاحب األولى بصاحب
ً
ً
غنيا ) 76
األخرى نحو ( أنا فقيرا كسليم
وذهب البصريون إلى أنه يجوز تقديم الحال على العامل فيها مع االسم الظاهر والمضمر .
أما الكوفيون فقد احتجوا بأن قالوا  :إنما قلنا ال يجوز تقديم الحال على العامل فيها ،وذلك ألنه يؤدي إلى تقديم
ً
المضمر على المظهر  ،أال ترى أنك إذا قلت( :راكبا جاء زيد ) كان في راكبا ضمير زيد ،وقد تقدم عليه ،وتقديم
المضمر على المظهر ال يجوز .
ً
أما البصريون فقد احتجوا بأن قالوا  :إنما قلنا أنه يجوز تقديم الحال على العامل فيها إذا كان العامل فعال
ً
نحو  ( :راكبا جاء زيد ) للنقل والقياس .
أما النقل فقولهم في مثل ( شتى تؤوب الحلبة ) فشتى  :حال مقدمة على الفعل العامل فيها مع االسم الظاهر
َّ
فدل على جوازه .
ً
ً
وأما القياس فألن العامل فيها متصرف ،وإذا كان العامل متصرفا وجب أن يكون عمله متصرفا ،وإذا كان عمله
ً
متصرفا وجب أن يجوز تقديم معموله عليه كقولهم ( :عم ًرا ضرب ٌ
زيد ) فالذي يدل عليه أن الحال تشبه
بالمفعول ،وكما يجوز تقديم المفعول على الفعل  ،فكذلك يجوز تقديم الحال عليه77.
وأما الجواب عن كلمات الكوفيين  :قولهم ( إنما لم يجز تقديم الحال ألنه يؤدي إلى تقديم المضمر على المظهر
ً
ً
) .قلنا هذا فاسد؛ وذلك ألنه وإن كان مقدما في اللفظ إال أنه مؤخر في التقدير ،وإذا كان مؤخرا في التقدير جاز
فيه التقديم ،قال تعالى (َ :ف َأو َ
س في َنفسه خ َيف ًة م َ
َ
وس ى) 78.
ج
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ً
فالضمير في ( نفسه ) عائد على موس ى وإن كان مؤخرا في اللفظ إال أنه لما كان في تقدير التأخير جاز التقديم
 ،قال زهير79 :
ً
ً
من يلق يوما على عالته هرما يلق السماحة منه والندى خلقا
 76الهاشمي  ،القواعد األساسية للغة العربية ص130
 77األنباري  ،اإلنصاف في مسائل الخالف 191 / 1 ،
 78سورة طه اآلية
 79زهير بن أبي سلمى يمدح هرم بن سنان  ،اإلنصاف لألنباري ج 1ص191
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ف ( الهاء ) في عالته تعود إلى هرم ألنه في تقدير التقديم  ،ألن التقدير  :من يلق يوما هرما على عالته .
ً
فلما كان "هرما" في تقدير التقديم والضمير في تقدير التأخير وجب أن يكون جائزا  ،ومن كالمهم ( في أكفانه
لف الميت ) ومن أمثالهم ( في بيته يؤتى الحكم )  .فالضمير ( في بيته ) يعود إلى الحكم وقد تقدم عليه .
ً
وعلى األصح يستثنى صور ال يجوز فيها التقديم  ،منها أن يكون العامل فعال غير متصرف نحو  :ما أحسن
ً
ً
هندا متجردة  ،أو صفة غير محضة  ،أو صلة ألل نحو ( جاءني المسرعا ز ٌيد ) فال يجوز ( المسرعا جاءني
زيد ) .
وقد منع أكثر النحويين تقدم الحال على صاحبها املجرور بحرف الجر  ،فال يجيزون في ( مررت بهند
ثان لتعلقه بصاحبه  ،فحقه إذا
جالسة ) ( مررت جالسة بهند )  .وعللوا منع ذلك بأن تعلق العامل بالحال ٍ
تعدى لصاحبه بواسطة أن يتعدى إليه بتلك الواسطة  ،لكن منع من ذلك أن الفعل ال يتعدى بحرف الجر
إلى شيئين  ،فجعلوا عوضا من االشتراك في الواسطة التزام التأخير 80.
قال الناظم  ( :وال أمنعه ) أي بل أجيزه ألن املجرور بالحرف مفعول به في المعنى ،فال يمتنع تقديم حاله عليه
َ َ َ َ َ َ َّ
ً
اك ِّإال
 ،كما ال يمتنع تقديم حال المفعول به  ،وأيضا (فقد ورد ) السماع به من ذلك قوله تعالى ( :وما أرسلن
َك َّاف ًة ل َّلناس َبشي ًرا َو َنذي ًرا َو َلك َّن َأك َث َر َّ
الناس َال َيع َلمو َن )81
ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
وقال الشاعر 82:
ً
ٌ
فإن تك ٌ
أذواد أصبن ونسوة فلن يذهبوا فرغا بقتل حبال
وقوله 83:
ً
ً
إذا المرء أعيته المرؤة ناشئا فمطلبها كهال عليه شديد
الخاتمة :
تناول البحث التقديم والتأخير في الجملة االسمية والفعلية واالستثناء والحال مع االستدالل باآليات القرآنية
والشعر  ،وقد تناول الباحث كل ذلك من الجانب النحوي .
النتائج :

 80األشموني  ،حاشية الصبان  ،ج 1ص136
 81سورة سبأ اآلية 19
 82لطليحة بن خويلد األسدي  ،ابن عقيل ج 1ص . 169

 83لم أقف على قائله  ،األشموني  ،ج2ص 171
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ً
التقديم والتأخير ليس مقصورا على باب من أبواب النحو ،فقد ورد في الجملة االسمية ونواسخها والجملة
ً
ً
ً
الفعلية ،وفي باب االستثناء والحال ،وفي كل ذلك يرد واجبا أو ممتنعا أو جائزا وقد أورد الباحث نماذج لذلك
من القرآن والشعر العربي .
التوصيات :
ً
يوص ي الباحث بتطبيق نقض المراتب في سور القرآن الكريم بحيث يكون مشتمال على الجانب النحوي
والبالغي .
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فهرس الحواش ي
 / 1القرويني جالل الدين محمد بن عبد الرحمن  :اإليضاح في علوم البالغة ،ج  ،1ص ،161مطبعة السنة
املحمدية ،بدون تاريخ .
 / 2سيبويه ،أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر  :الكتاب ،تحقيق عبد السالم محمد هارون  ،ج  ، 1ص ، 43
ط . 1811 – 1341 ، 4
 / 4بدوي الدكتور أحمد أحمد  :من بالغة القران  ،ص  ، 112ط  ، 4د ت .
 / 3الهاشمي السيد أحمد  :القواعد األساسية  ،ص  ، 128دار الكتب العلمية  ،بيروت  ،لبنان  ،بدون عنوان
.
 / 2االسترابازي رض ي الدين محمد بن الحسن  ،شرح كافية ابن الحاجب للعالم عبد القادر البغدادي ،
تحقيق محمد نور الحسن  ،محمد الزقزاق  ،محمد محي الدين عبد الحميد ،ج  ، 1ص  ، 241دار الكتب
العلمية  1342 ،ه –  1812م  ،بيروت  ،لبنان .
 / 6ابن مالك جمال الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله  :شرح الكافية الشافية ،ج  ، 1ص  ، 467تحقيق
عبد المنعم أحمد هريدي .
 / 7الحمس  :األمكنة الصلبة جمع أحمس  ،وهو لقب قريش لتحمسهم لدينهم أو اللتجائهم إلى الحمساء وهي
الكعبة .
الفيروزبادي مجد الدين محمد بن يعقوب  :القاموس املحيط ج  ، 2ص  ، 217ط  1822 ، 2ه  ،مصطفى
البابلي  ،مصر .
 / 1ديوان حسان  ،تحقيق د سيد حنفي حسين ،ص  ، 226دار المعارف ،ط . 1874 ،1
 / 8سورة األنعام  :اآلية . 24
 / 14الشوكاني محمد بن علي  :نيل األوطار  ،ج  ، 1ص  ، 17دار الجيل لبنان  ،بيروت . 1874 ،
 / 11العلوي اليمني يحي بن حمزة بن علي بن إبراهيم  :كتاب الطراز المتضمن ألسرار البالغة وعلوم حقائق
اإلعجاز ،ج  ،2ص  ،74دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان .
 / 12ابن يعيش موفق الدين يعيش بن علي  :شرح المفصل  ،ج  ، 1ص  ، 82مكتبة المتنبي القاهرة .
 / 14قيل ملجنون ليلى وقيل لنصيب  :شرح الكافية الشافية البن مالك ،ج  ،1ص . 471
 / 13سورة األنبياء . 41
 / 12الدرويش محي الدين  :إعراب القرآن الكريم وبيانه  ،ج  ، 6ص  ، 446ط  1312 ، 4ه –  1882م .
 / 16حسن عباس  :النحو الوافي  ،ج  1ص  ، 383ط  ، 2دار المعارف مصر .
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 / 17النحو الوافي ،عباس حسن ص . 386
 / 11لكثير عزة  :السيوطي اإلمام جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر  :همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ،
ج  1ص  ، 412تحقيق د عبد الحميد هنداوي  ،المكتبة التوفيقيقة .
 / 18المصدر السابق همع الهوامع للسيوطي  ،ج . 416 ،1
 / 24سورة ال عمران  :اآلية . 133
 / 21سورة القمر  :اآلية . 31
 / 22لجرير يمدح الخليفة عمر بن عبد العزيز  :أوضح المسالك البن هشام  ،ج  ، 1ص . 462
 / 24ألحد أصحاب مصعب بن الزبير يرثيه  ،ابن عقيل  ،ج  ، 2ص . 146
 / 23حسان بن ثابت  :الديوان  ،ص . 231
 / 22ابن الناظم أبو عبد الله بدر الدين محمد بن العالمة جمال الدين بن مالك  ،شرح ألفية بن مالك  ،ص
 227حققه عبد الحميد السيد محمد عبد الحميد  ،دار الجيل  ،بيروت .
 / 26لذي الرمة غيالن بن عقبة  :أوضح المسالك  ،ج  ، 1ص . 468
 / 27ملجنون بني عامر قيس بن الملوح  ،حاشية الصبان  ،ج  ، 1ص . 27
 / 21سورة البقرة  :اآلية . 123
 / 28سورة غافر  :اآلية . 22
 / 44سورة فاطر  :اآلية . 21
 / 41الهاشمي السيد أحمد  :القواعد األساسية ص  ، 111دار الكتب العلمية  ،بيروت  ،لبنان  ،د  .ت .
 / 42سورة المائدة  :اآلية . 18
 / 44الشوكاني محمد بن علي  :فتح القدير  ،ج ، 2ص  ، 22دار الفكر للطباعة والنشر .
 / 43سورة الفاتحة  :اآلية . 2
 / 42سورة الزمر  :اآلية . 66
 / 46سورة قريش  :اآلية . 4
 / 47سورة النساء  :اآلية . 46
 / 41سورة الحجر  :اآلية . 88
 / 48سورة الحج  :اآلية . 77
 / 34العلوي اليمني  :كتاب الطراز  ،ج  ، 2ص . 66
 / 31سورة طه  :اآلية . 67
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 / 32سورة الحاقة  :اآليات . 41 – 44
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 / 21سورة الفرقان  :اآلية . 23
 / 22سورة الروم  :اآلية . 37
 /24سورة يونس  :اآلية . 2
 / 23من الطويل للسموأل بن عادياء  :ابن عقيل  ،ج  ، 1ص . 274
 / 22سورة األعراف  :اآلية . 177
 / 26ابن يعيش  ،شرح المفصل  ،ج  ، 7ص . 114
 / 27السيوطي  ،همع الهوامع  ،ج  ، 1ص . 344
 / 21السيوطي همع الهوامع .
 / 28سورة المزمل  :اآلية .12
 / 64سورة الليل اآلية .14 -12
 / 61من الطويل لم أقف على قائله  :شرح األشموني ج ، 1ص. 272
 /62السيوطي  ،همع الهوامع  ،ج ، 1ص383
 / 64سيبويه  ،الكتاب  ،ج ، 4ص. 212
 / 63الكميت بن عدي يمدح النبي صلى الله عليه وسلم ابن عقيل ج  ، 2ص 216
 / 62لبيد  ،أوضح المسالك ج ، 2ص. 73
 / 66السيوطي  ،همع الهوامع . 261 / 2 ،
 / 67ألمية بن أبي الصلت  ،همع الهوامع  ،ج 2ص . 262
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