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  الملخص:

الجملة االسمیة، ودراستها دراسة  تناول البحث مفهوم قرینة الرتبة في

وصفیة تطبیقیة. ویكتسب هذا البحث أهمیته من أنه یرتبط بآیات القرآن الكریم، 

وتمثلت ، سة؛ فهي تمثل شطر الكالم العربيوأنه یتناول الجملة االسمیة بالدرا

مشكلة البحث في حصر ودراسة الشواهد القرآنیة التي تتحقق فیها ظاهرة الرتبة 

  البقرة.  في سورة

جراء                                                            ٕ      ویهدف البحث إلى حصر الجمل االسمیة الواردة في سورة البقرة، وا 

تطبیقات مسألة الرتبة علیها. واتبع البحث المنهج الوصفي القائم على التطبیق 

  والتحلیل لنماذج من آیات سورة البقرة. 

ومن أهم النتائج التي توصل لها البحث أن رتبة الجمل االسمیة التي 

ُ َ           لى األفعال الناسخة (كاد وأخواتها)، واسمها، وخبرها، ر ت ب محفوظة؛ تحتوي ع                                                   

                                                   ً              ألن خبرها ال یقع إال جملة فعلیة، وال یأتي فعلها إال مضارع ا. وأن جمهور 

النحاة لم یختلفوا في تقدیم أخبار النواسخ الفعلیة والحرفیة على أسمائها إن 

ها سعة أكثر من غیرها من                   ً       �        ً         جاءت شبه جملة (ظرف ا أوجار ا ومجرور ا)؛ ألن فی

                                                 ً                 التراكیب، وقد أجازوا تحول أخبار هذه النواسخ لفظ ا، مع حفظ رتبتها.

  سورة البقرة، قرینة الرتبة، الجملة االسمیة. الكلمات المفتاحیة:
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The presumption of rank in the nominal sentence is an 
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Abstract  
  

  

The research addressed the concept of Indication of 

order for nominal clause using applied descriptive study.This 

research is important because it is related to the verses of the 

Holy Quran and addresses the nominal clause which 

representshalfof the Arabic Speech.The researchproblem 

defines and study of Quran evidence in Surat Al - Baqarah, 

in which the order is achieved.The research aimed to define 

nominal clause included in Surat Al-Baqarah and deforming 

order application there to as it takes Surat Al- Baqarah afield 

to apply such phenomenon. 

The research followed the descriptive approach that is 

based on the application and analysis of some of Surat Al- 

Baqarah verses. 

One of the most important outcomes of the research is 

that Indication of order for nominal clause which 

containsAuxiliary verbs(Kad and its sisters) and its name and 

news  are reserved orders. Asits news is alwaysa verbal 

clause with present verb.All grammarians did not differ 
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inprecedingthe news of Auxiliary verbs andnouns whether 

they were verbal clause or literal on their names, if it came 

almost like a phrase (adverbs or a prepositional 

phrase).Because it has more capacity than other structures, 

and they have approved the transformation of news of such 

Auxiliary verbs literally,with preserving their orders. 

Keywords: Surat Al-Baqarah, Indication of order, nominal 

clause. 
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$  #  "       !  

  :مقدمة
  

                                  ً      ً                    ال ریب أن اللغة العربیة قد بلغت شأن ا كبیر ا في الرقي حتى صارت 

    َ                                                               حضارة  العرب، ونزل القرآن فأحدث لها التهذیب وضمن لها الحفظ، والتقدم 

ل ف ها فبذلوا جهود ا  َ  ََ               ً  على سائر اللغات، وجاء سلف هذه األمة ومن بعدهم وخ                                                

  لها، وتبویب قضایاها.كان نتاجها تقعید قواعد اللغة العربیة، ووصف مسائ

وقد انفردت العربیة بنظامها النحوي الذي امتاز بمنهجه الدقیق، 

  وطریقته البدیعة في الترتیب والتركیب داخل إطار الجملة العربیة.

  أسباب اختیار موضوع البحث:

مما ال شك فیه أن البحث عن الرتبة في الجمل أمر ذو أهمیة؛ لما 

عاني وتفسیرها، وهذا ما دفع الباحثة الختیار له من دور بارز في تحدید الم

  یضاح ما لقرینة الرتبة من أثر في التركیب واألسلوب.إل، و هذا الموضوع

جعلت الباحثة التطبیق على سورة البقرة ألسباب متعددة،  ا  ً یض  وأ

  منها:

  َّ                                                        أن ها تشتمل على كثیر من اآلیات المستشهد بها في مسألة الرتبة  -

 في الجمل االسمیة.

عها في الترتیب بعد سورة الفاتحة جعلها موضع اهتمام النحاة، وقو  - 



       
  
 
 

 

 
  
 
 

٨٥٣

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةمن العدد  السادس والثالثني حلولية كل الثالثا�لد 
 قرينة الرتبة يف اجلملة االسمية (دراسة وصفية تطبيقية عىل سورة البقرة) 

 

 ومعربي القرآن الكریم، ومفسریه.

البقرة لها فضائل كثیرة ومتعددة وردت في السنة النبویة  سورةأن  -

 الصحیحة.

  أهمیة موضوع البحث:

  یكتسب هذا الموضوع أهمیته في اآلتي:

    َّ                            أن ه مرتبط بآیات القرآن الكریم. -

ول الجملة االسمیة بالدراسة؛ وهي تمثل شطر الكالم   َّ      أن ه یتنا -

  العربي.

  البحث: أهداف

  ومن أهم ما یهدف إلیه البحث تحقیق اآلتي:  

 مفهومها، وتقسیمها، وأحكامها. :تناول الجملة االسمیة - ١

تناول المفهوم اللغوي واالصطالحي لـ(قرینة الرتبة)، وبیان  - ٢

ً        ً         م ا وحدیث ا في كشف أنواعها، وأهم طرائق التحلیل النحوي قدی

یضاح معانیها.                 ٕ              دالالت التركیب، وا 

إجراء دراسة تطبیقیة للشواهد القرآنیة الواردة في سورة البقرة التي  - ٣

 تحققت فیها ظاهرة الرتبة.

تحلیل تلك الشواهد؛ لبیان الدور الذي تؤدیه قرینة الرتبة في  - ٤

 كشف المعاني، والدالالت المقصودة من الجمل.
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  منهج البحث:

م البحث على المنهج الوصفي القائم على التطبیق والتحلیل یقو 

  لنماذج من آیات سورة البقرة.

  حدود البحث:

یقتصر هذا البحث على الجمل االسمیة المحفوظة رتبة، والتي وردت 

                                                       َّ            في سورة البقرة، سواء تجردت هذه الجمل من النواسخ، أو تصد رت بالنواسخ 

الفعلیة أو الحرفیة.
  

  بقة:الدراسات السا

                                                    ً        ً   لقي هذا الموضوع عنایة كبیرة من العلماء والباحثین قدیم ا وحدیث ا، 

                                                        َّ وكانت لهم جهود بارزة تتصل ببعض أجزاء هذا الموضوع، غیر أن  

الدراسات العلمیة الحدیثة غلب علیها الطابع البالغي متخذة من باب 

                       ً                                     التقدیم والتأخیر مجاال  للبحث في أسرار هذه الظاهرة وأسرارها.

  شارة إلى بعض الدراسات التي لها صلة وثیقة بالبحث:اإلب ویج

(قرینة الرتبة في اللغة العربیة) ألمل باقر جبارة؛ مقالة في مجلة  - ١

-٢٢٣، الصفحات: ١٥م، اإلصدار ٢٠١١ -هــ١٤٣٢كلیة الفقه، سنة 

                                         َّ                         ، جامعة الكوفة؛ وقد توصلت الباحثة إلى: أن  القدماء اهتموا بالرتبة، ٢٥٢

علوها ضمن باب مستقل، بل توزعت في جمیع أبواب النحو، لكنهم لم یج

   َّ                                        َّ                          وأن  الرتبة في النحو قرینة على المعنى؛ إذ إن  موقع الكلمة من الكلمة قد 

                            َّ                                      یدل على وظیفتها النحویة، وأن  الترخص في الرتبة یكون ألسباب فنیة، أو 
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 ألسباب نفسیة إذا كانت العتبارات تتصل بالمتلقي.

ة ألسلوبیة الرتبة وأثرها في تشكیل المعنى (الوظیفة البالغی - ٢

القرآني) ألحمد علي حنین، مجلة كلیة التربیة للعلوم اإلنسانیة، جامعة ذي 

                       َّ       )، وتوصل الباحث إلى: أن  قرینة ٢٠١٥، آذار (١، العدد ٥قار، المجلد 

الرتبة ذات مستویین في الخطاب: مستوى مضموني، وآخر شكلي، وأوضح 

                            َّ                         رینة من قرائن المعنى، وهو أن  موقع الكلمة بالنسبة إلى        َّ         معنى أن  الرتبة ق

كلمة أخرى قد یدل على وظیفتها النحویة أو صحة التركیب؛ لذا فهي قرینة 

  نحویة تركیبیة.

(قواعد الرتبة في اللسان العربي في ضوء النظریة التولیدیة  - ٣

 التحویلیة) مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستیر للطالب: جحافي سفیان،

 -                           َّ                م، وقد توصل الباحث إلى: أن  الرتبة بصنفیها ٢٠١١جامعة وهران، 

من أساسیات اإلنجاز اللغوي، وأي خرق لهذه  - المحفوظة وغیر المحفوظة 

ا إلى أن   ً         َّ الدراسات اللسانیة یؤدي إلى إنتاج جمل منحرفة، وقد توصل أیض                                                          

بعض                                               ُ           قواعد إعادة الترتیب تتصرف في التركیب اللغوي؛ فت غیر مواقع 

عناصره اللغویة بإخضاع هذه التحوالت لما تملیه الوظیفة التي یرید المتكلم 

 تحقیقها.

لدراسة الجملة االسمیة في سورة البقرة  یكون المسعىوفي هذا البحث 

یضاح الدور الذي تقوم به قرینة الرتبة في التركیب النحوي              ٕ                                                        بصفة عامة، وا 

  والداللي.
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  املبحث األول

 مفهوم 
 
 قرينة الر
ُّ
  تبة          

  

 :
 
  أوال
ً
  تعريف قرينة الرتبة   

ً  الرتبة لغة :           

ر ت "مشتقة من الفعل الثالثي  "   ُّ َْ  الر ت ب ة"جاء في المعاجم العربیة أن 

،  :ب" یقال : ث ب ت  ف ل م  ی ت ح ر ك  ْ   ر ت ب  الشيء  ی ر ت ب  رت وب ا، وت ر ت ب  َّ  َ  ََ   ْ ََ   َ  ََ    َ َّ  َ  َ    ً   ُ   ُ  ُ ْ  َ  ُ       َ ت ب  َ َ  ٌ  ُ  َْ  ٌ وأمر  ت ر   ؛   

ُ                   ُّ أي: دائم ثابت، ور ت ب  الرجل : انتصب وثبت، والر         َ  َ َ        َ   َ ُ              تبة والم رت بة  هي: المنزلة                 

عند الملوك، وقیل: المنزلة الرفیعة
)١(

              َّ                  ، وهذا یوضح أن  معنى الرتبة یدور 

  حول الموضع والمنزلة والمكانة.

  

ا: ً   الرتبة اصطالح              

لقد تنبه النحاة القدماء إلى مواضع الرتبة، وأشاروا إلیها في أبواب 

على حد  -فاهیم صریحة                                ً       �   متفرقة، لكنهم لم یخصصوا لها باب ا مستقال  وم

، وقد تناول د. تمام حسان مفهوم الرتبة بقوله: "إنها قرینة - اطالعي 

جزأین مرتبین من أجزاء السیاق یدل موقع كل منهما  بینلفظیة، وعالقة 

                                                           

. مادة (ر ٤٧٨/ ١، لسان العرب، ٤٨٦/ ٢، مقاییس اللغة ٨/١١٥ینظر: معجم العین،  (١)

 ت ب).
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من اآلخر على معناه"
)١(

ا بأنها "الموقع الذ   ً                    ِّ . وتعر ف أیض  كري للكلمة في       َّ    

جملها"
)٢(

.  

ا: 
 
   ثاني
ً
  د القدماء واحملدثنيقرينة الرتبة عن    

  الرتبة عند القدماء:

أول                                  ً       ً                    اهتم القدماء بموضوع الرتبة اهتمام ا بالغ ا، حیث نجد أن سیبویه

                                             ً                            من أشار إلى الرتبة، إذ یقول في صدر كتابه مبدی ا رأیه في التقدیم والتأخیر: 

ُ              "فإن قدمت  المفعول  وأخ رت  الفاعل جرى اللفظ  كما جرى في ا                  َ  َّ     َ         َ ّ         ألو ل، وذلك           

ً        قولك: ض ر ب  زید ا عبد  اهللا؛ ألن ك إن ما أردت به م ؤخ را ما أردت به مقد م ا، ولم  َّ                  ّ  ُ           َّ     ّ       ُ    ً     َ  َ  َ       

ن  كان مؤخر ا ْ          ً ت رد أن ت شغل  الفعل بأو ل  منه وا   ٕ       َ َّ           َ َ      َّ      ّ        ف من ثم  كان حد  اللفظ  ،في اللفظ ُ       َ   

               َّ   أن یكون فیه مقد ما"
)٣(

.  

تبة بقوله: إن "مرتبة العامل قبل إلى موضوع الر  ویشیر ابن السراج

                 ً            ً  المعمول فیه ملفوظ ا به أو مقدر ا"
)٤(

.  

ٌ  ویشیر ابن مالك إلى: "أن ه یتعین انفصال الضمیر إذا نصبه عامل                                     َّ                       

ُ  َْ                              في مضمر قبله غیر مرفوع إن اتفقا ر ت ب ة، وربما انفصال غائبین، إن لم                                  

                                                           

  .٢٠٩) اللغة العربیة معناها ومبناها، ص١(

  .٣٨٥) موسوعة النحو والصرف، ص٢(

  .١/٣٤) الكتاب، ٣(

  .١/٩٣لنحو، ) األصول في ا٤(
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ن اختلفا رتبة جاز األمران"          ً یشتبها لفظ       ٕ                          ا، وا 
)١(

.  

  ثین: َ د        ْ د المح  الرتبة عن

ممن أشاروا إلى قضیة الرتبة في اللغة العربیة،  كان میشال زكریا

حیث عرض لها تحت عنوان: "ترتیب العناصر اللغویة في البنیة العمیقة"، 

وفي هذا السیاق عرض لرأیه في موضوع الرتبة والذي مفاده أن ترتیب 

        ً    �                         یس ترتیب ا حر ا، وهو یرى أن نمط: الفعل عناصر الجملة في اللغة العربیة ل

+ الفاعل + المفعول، هو الترتیب األساسي في البنیة العمیقة
)٢(

.  

  الرتبة إلى قسمین: وقسم الدكتور تمام حسان

                               ً           ً  ومعناها موقع الكلمة الثابت متقدم ا أو متأخر ا الرتبة المحفوظة:  -أ

الموقع اختل التركیب، ومن أمثلتها أن في التركیب بحیث لو اختل هذا 

یتقدم الموصوف على الصفة، والمعطوف بالنسق على المعطوف علیه، 

والتوكید عن المؤكد، والبدل عن المبدل، وحرف العطف على المعطوف، 

وأداة االستثناء على المستثنى، وحرف القسم على المقسم به، وواو المعیة 

والرتبة المحفوظة ال مضاف إلیه. "على المفعول معه، والمضاف على ال

رخصة فیها إال بشروط أهمها أمن اللبس"
)٣(

 .  

                                                           

 .١٤٨/ ١شرح التسهیل،  (١)

  .٤٤) األلسنة التولیدیة والتحویلیة وقواعد اللغة العربیة، الجملة البسیطة، ص٢(

 .٨٣، صالخالصة النحویة (٣)



       
  
 
 

 

 
  
 
 

٨٥٩
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، والعدول عنها فقطوهي رتبة في النظام الرتبة غیر المحفوظة:  -ب

موضوع من موضوعات البالغة، یسمى (التقدیم والتأخیر)، ویكون إما 

ومن أو ألسباب نفسیة، ألسباب فنیة إلظهار معنى ما بواسطة التقدیم، 

الرتب غیر المحفوظة في النحو رتبة المبتدأ والخبر، ورتبة الفاعل والمفعول 

به، ورتبة الضمیر والمرجع، ورتبة الحال والفعل المتصرف، ورتبة المفعول 

به والفعل
)١(

.  

                                                           

  .٢٠٧) ینظر: اللغة العربیة معناها ومبناها، ص١(



       
  
 
 

 

 
  
 
 

٨٦٠

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةمن العدد  السادس والثالثني حلولية كل الثالثا�لد 
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  املبحث الثاني

ا يف اجلملة االمسية
 
               ما جيب حفظه رتبة ولفظ
ً
                      

 :
 
  أوال
ً
النواسخ يف  التطبيق على اجلمل االمسية اردة من   

  سورة البقرة
  

تشمل الرتبة المحفوظة المواقع الثابتة، والترتیب المنظم للمفردات داخل 

الجمل العربیة، ولو اختل هذا الترتیب الختل النظام التركیبي؛ وبالتالي 

َ  ِّ  یضعف المعنى المراد إیصاله، ویعتریه الغموض واإلبهام اللغوي، "وت ح د د   ُ                                                            

واب المرتبة بحسبها، ولو اختل الختل التركیب الرتبة المحفوظة معنى األب

باختاللها"
)١(

.  

ومن المواضع النحویة ذات الرتب المحفوظة أصالة، التي وجب فیها 

التزام الرتبة األسماء التي لها حق الصدارة في الكالم؛ كأسماء االستفهام، 

                  ُّ                                       وأسماء الشرط؛ لتضم ن تلك األسماء معنى الحرف المؤثر في معنى 

النحوي التركیب
)٢(

. 

  )٢٦(البقرة:  ماذا أراد اهللا بهذا مثال قال تعالى:

                                                           

 .٢٠٧اللغة العربیة معناها ومبناها، ص (١)

 .١/٢٩٣شرح الكافیة للرضي،  (٢)



       
  
 
 

 

 
  
 
 

٨٦١

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةمن العدد  السادس والثالثني حلولية كل الثالثا�لد 
 قرينة الرتبة يف اجلملة االسمية (دراسة وصفية تطبيقية عىل سورة البقرة) 

 

؛ وهو اسم االستفهام                                     ً      ً في هذه اآلیة شاهد على ما یجب حفظه رتبة  ولفظ ا

: "(ماذا) هي بمنزلة اختلف النحویون في إعرابه؛ یقول ابن عطیة (ماذا)، وقد

قیل: (ما) اسم و(ذا) اسم آخر بمعنى اسم واحد؛ بمعنى: أي شيء أراد اهللا، و 

(الذي)؛ فـ(ما) في موضع رفع باالبتداء، و(ذا) خبره"
)١(

.  

َ                                                  �  وقد ح ف ظ ت رتبة المبتدأ في هذه الجملة، لكون المبتدأ "مستحق ا   ِ ُ     

للتصدیر بنفسه"
)٢(

أسماء االستفهام التي لها حق الصدارة  اسم من ، فهو

في الكالم
)٣(

  لرتب المحفوظة.          ُ ِّ              ؛ ولذلك ق ی دت رتبته ضمن ا

  

ا:
 
  ثاني
ً
التطبيق على اجلمل املقرتنة بالنواسخ يف سورة      

  البقرة
  

  :التطبيق على اجلمل املسبوقة بناسخ فعلي - ١

تشتمل اللغة العربیة على أفعال ناسخة تدخل على الجملة االسمیة، 

د ث لها تغییر ا یطرأ على المبتدأ والخبر من الناحیة اإلعرابیة، ومن  ْ ِ            ً                                                   فت ح   ُ 

ة الداللیة؛ فمنها ما یرفع المبتدأ وینصب الخبر، وهي: األفعال الناقصة الناحی

                                                           

 .١١٢، ١/١١١، المحرر الوجیز (١)

 .١/٢١٠، أوضح المسالك (٢)

وشرح التسهیل، ، ١/٢٩٣شرح الرضي، ، و ٩٦، صینظر: المقدمة الجزولیة في النحو (٣)

 .١/٢٣٨، شرح ابن عقیل، و ١/٢٩٦



       
  
 
 

 

 
  
 
 

٨٦٢

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةمن العدد  السادس والثالثني حلولية كل الثالثا�لد 
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                                                                   ً   (كان وأخواتها)، وأفعال المقاربة (كاد وأخواتها)، ومنها ما ینصبهما مع ا، 

وهي: أفعال القلوب (ظن وأخواتها)، وأفعال التصییر والتحویل، وفي هذا 

جب حفظه من هذه الجزء محل التطبیق على آیات سورة البقرة، نتناول ما و 

                         ً                            الجملة االسمیة رتبة ولفظ ا بعد أن تصدرها نواسخ فعلیة.

؛ سورة البقرة أمثلة على الجمل المسبوقة بناسخ فعليجاء في وقد 

  .)٢٨٠(البقرة:  وإن كان ذو عسرةنحو قوله تعالى: 

فـ(كان) في هذه اآلیة تامة
)١(

ِ                ؛ "بمعنى: حدث، وو ج د؛ أي: فإن حدث   ُ                

بفاعلها كسائر األفعال، وأكثر ما تكون كذلك إن كان  ذو عسرة، فتكتفي

مرفوعها نكرة، وقد قرأ الجمهور: ذو عسرة، على أن (كان) تامة"
)٢(

.  

فوجب التزام الرتبة األصلیة للعامل (كان) وحفظها وهي التقدیم، 

والتزام رتبة التأخیر للمعمول (ذو) المرفوع بالواو؛ ألنه من األسماء 

            ً     ً                                المعمول فاعال  مرفوع ا؛ وجب عند الجمهور تأخیر رتبته الخمسة، فإذا جاء 

              ً   عن فعله مطلق ا. 

و(كاد وأخواتها) من األفعال الناقصة التي تعمل عمل (كان)؛ فترفع 

                                       َّ                         المبتدأ، ویسمى اسمها، وتنصب الخبر، ویسم ى خبرها، وتختلف عن (كان) 

                                                           

ن كان ذو عسرة لكم علیه حق)، وهذا  (١)                                              ٕ                                  وقد قیل: "كان ناقصة، والخبر محذوف؛ تقدیره: (وا 

ن كان ذو عسرة غریم ا) والرأي األظهر مذهب بعض الكوف               ُ  ِّ           ٕ                  ً                 یین في اآلیة، وق د ر الخبر: (وا 

 ).١/٦٤٣أن كان تامة". (ینظر: الدر المصون 

 .٢/٥٤٧تفسیر البحر المحیط،  (٢)



       
  
 
 

 

 
  
 
 

٨٦٣

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةمن العدد  السادس والثالثني حلولية كل الثالثا�لد 
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                                                  ً   في أن خبرها ال یأتي إال جملة فعلیة، "وال یكون إال مضارع ا"
)١(

، ویجب 

قوله: "وال تتقدم أخبار هذه األفعال؛ في  تأخیر أخبارها ألمور ذكرها ابن مالك

؛ فلو                                                                 ً      والسبب في ذلك أن أخبار هذه األفعال خالفت أصلها بلزوم كونها أفعاال 

ا فإنها أفعال ضعیفة ال تصرف لها،                                ً قدمت الزدادت مخالفتها لألصل، وأیض  

لفظ الماضي إال (كاد) و(أوشك)"إذ ال ترد إال ب
)٢(

 .  

ومن الجمل االسمیة التي تصدرت بالنواسخ الفعلیة (كاد وأخواتها) 

خ الفعلي مع منصوبه، قوله في سورة البقرة، ووجب فیها التزام رتبة الناس

وما : وقوله تعالى)، ٢٠(البقرة:  یكاد البرق یخطف أبصارهم: تعالى

   )٧١: (البقرة كادوا یفعلون

واسمها  ،ونستنتج مما سبق أن األفعال الناسخة (كاد وأخواتها)

وخبرها رتب محفوظة؛ وذلك ألن خبرها ال یقع إال جملة فعلیة؛ وال یأتي 

               ً   فعلها إال مضارع ا.

  :التطبيق على اجلمل االمسية املسبوقة بناسخ حريف -٢

من النواسخ التي تختص بالدخول على الجملة االسمیة فتحدث 

                          َّ                                  لحكمها النواسخ الحرفیة (إن  وأخواتها)، وهذه النواسخ تدخل على التغییر 

المبتدأ والخبر فیصیبهما التغییر عند ضبط أواخرهما؛ ویظهر هذا التغییر 

                                                           

 .١/٣٢٤شرح ابن عقیل،  (١)

 .١/٣٩٥شرح التسهیل،  (٢)



       
  
 
 

 

 
  
 
 

٨٦٤

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةمن العدد  السادس والثالثني حلولية كل الثالثا�لد 
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                                   ً    ُ  َ                      على ضبط آخر المبتدأ الذي یصبح منصوب ا؛ وی طل ق علیه (اسم الناسخ)، 

قیة على                         َّ                                  وعند رفع الخبر؛ الذي یسم ى خبر الناسخ، وتتیح الدراسة التطبی

ّ                آیات سورة البقرة التعرف على التأثیر الذي تحدثه (إن  وأخواتها) على                                                   

                                     ً                           الجملة االسمیة، وما یجب حفظه رتبة ولفظ ا في الجمل االسمیة المتصدرة 

  بنواسخ حرفیة.

جاء في سورة البقرة أمثلة على الجمل المسبوقة بناسخ حرفي؛ وقد 

م ءأنذرتهم أم لم تنذرهم ال إن الذین كفروا سواء علیه: نحو قوله تعالى

   )٦: (البقرة یؤمنون

 ،( ّ    الشاهد في هذه اآلیة الكریمة هو وجوب لزوم الرتبة األصلیة بین (إن                                                              

) حرف توكید  )، وخبرها جملة (ال یؤمنون)، "والحرف الناسخ (إن  َ                                              َّ            واسمها (الذین              

 ( في                                    ً                           َّ  ینصب المسند إلیه، ویرفع المسند وجوب ا عند الجمهور، وقد عملت (إن 

هذه الجملة ألنها أشبهت الفعل في اإلضمار"
)١(

، "وال یجوز أن یتقدم على 

الحرف الناسخ اسمه، أو خبره، أو معمول أحدهما"
)٢(

، "ویجب تقدیم رتبة 

)، وتأخیر مرفوعه، وال یجوز اإلخالل بمقتضاه؛ إال  ) وهو (الذین  َ                                             منصوب (إن             َّ         

                ً          ً  إن كان الخبر ظرف ا أو مجرور ا"
)٣(

 .  

                                                           

عراب القرآن للنحاس، ١/٦٨تفسیر البحر المحیط،  (١)  .١/١٨٤   ٕ                     ، وا 

 .١/٦٤٠و الوافي، النح (٢)

 . ٢/١٢ینظر: شرح التسهیل،  (٣)



       
  
 
 

 

 
  
 
 

٨٦٥
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اآلیات التي تصدرت بنواسخ حرفیة في سورة البقرة، وبعد إحصاء 

اصرها على اختالف أصناف التي وجب فیها التزام الرتبة األصلیة بین عن

                            ً                         تبین أن أكثر المواضع استعماال  هي الجمل التي وقع خبرها ، ا وأحوالهخبره

  فعلیة؛ حیث بلغ عددها اثنتین وخمسین جملة. ةجمل



       
  
 
 

 

 
  
 
 

٨٦٦
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  لثاملبحث الثا

  احملفوظ رتبة
 
ل لفظ

 
 املتحو

ً
     

ّ
  ا يف اجلملة االمسية     

:
 
 أوال
ً
ا    

 
ا وجوب

 
 التطبيق على احملفوظ رتبة املتحول لفظ

ً
      

ً
                                   

١- ردة من النواسخ يف سورة التطبيق على اجلمل ا

  البقرة

الجمل االسمیة من الجمل التي قد یطرأ على عناصرها تحول ألفاظها 

في الجملة االسمیة     ً         ً                                    تقدیم ا وتأخیر ا مع احتفاظها برتبتها األصلیة؛ واألصل 

، ثم یلیه الخبر، وقد یتحول اللفظ  ِ              ً                                 أن تكون مرتبة العناصر، فیر د المبتدأ أوال                           

عن موقعه في التراكیب النحویة بحسب ما یقتضیه الكالم؛ لكنه یظل 

     ً                            محتفظ ا برتبته لوجود ما یوجب حفظها
)١(

 .  

                    ً                                       یتقدم لفظ الخبر وجوب ا إذا وقع المبتدأ نكرة لیس لها مسوغ إال   -أ 

 قدیم الخبر:ت

في قلوبهم مرض فزادهم اهللا مرضا ولهم عذاب ألیم بما : قال تعالى

  )١٠ (البقرة كانوا یكذبون
  

                                     ً     ُّ                    هذه اآلیة الكریمة شاهد على ما تقدم لفظ ا وحق  رتبته التأخیر؛ وهو 

                                                           

 .١/٥٦اإلنصاف في مسائل الخالف بین النحویین،  (١)



       
  
 
 

 

 
  
 
 

٨٦٧

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةمن العدد  السادس والثالثني حلولية كل الثالثا�لد 
 قرينة الرتبة يف اجلملة االسمية (دراسة وصفية تطبيقية عىل سورة البقرة) 

 

: مقترنة بناسخ؛ وذلك قوله تعالى الخبر الذي جاء في جملة اسمیة غیر

في قلوبهم مرض  الخبر (في قلوبهم) هنا لفظ ا وجوب ا على حیث تقدم      ً      ً                         

)؛ ألن المبتدأ نكرة لیس لها مسوغ سوى تقدیم الخبر شبه              ٌ                                                    المبتدأ (مرض 

الجملة (الجار والمجرور)
)١(

.  

                                    ً                           فهنا تقدم لفظ الخبر وحفظت رتبته وجوب ا؛ ألن المبتدأ نكرة لیس لها 

  .مسوغ إال تقدیم الخبر (شبه الجملة) الجار والمجرور أو الظرف

  

                    ً                                   یتقدم لفظ الخبر وجوب ا إذا كان الخبر من األلفاظ التي لها   -ب 

  صدارة الكالم:

  )٢١٤(البقرة:  متى نصر اهللا قال تعالى:
  

                                             ً                الشاهد في هذه اآلیة هو أن الخبر (متى) تقدم لفظ ا وتأخر رتبة عن 

) الذي جاء متأخر ا لفظ ا ومتقدم ا رتبة، وهذه اآلیة لم ترد على  ر  ُ                 ً     ً       ً                              المبتدأ (ن ص   ْ  َ         

ب ر به) متقدم ا في اللفظ على الت ْ َ           ً                رتیب األصلي للجملة االسمیة؛ فجاء (المخ                                     

ب ر عنه)، والعلة التي أدت لهذا التقدیم تتعلق باسم االستفهام (متى)؛  ْ َ                                                                 (المخ      

یقول أبو حیان "إنه یجب تقدیم الخبر إذا كان أداة استفهام"
)٢(

.  

                                                           

 .١/٢١٦                                          ً                   ینظر الحدیث عن مسوغات االبتداء بالنكرة مفصال  في: شرح ابن عقیل،  (١)

 .١١٠٦ارتشاف الضرب، ص (٢)



       
  
 
 

 

 
  
 
 

٨٦٨

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةمن العدد  السادس والثالثني حلولية كل الثالثا�لد 
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الصدریة  َ م                                    َ فإذا وقع الخبر في الجملة االسمیة الز  
)١(

جب تقدیمه وو  ،

   ً                   َّ                                               لفظ ا على المبتدأ؛ وتأخ ر رتبة، وقد التزم النحاة في هذه المسألة بتقدیم 

           ً                                                          الخبر التزام ا بقانون الرتبة الذي یوجب حفظ رتبة الخبر الذي له الصدارة 

ن تقدم لفظ ا.              ٕ           ً   في جملته وا 

                    ً                                  یتقدم لفظ الخبر وجوب ا إذا اشتمل المبتدأ على ضمیر یعود   -ج 

  على شيء في الخبر:

  )٦٢(البقرة:  فلهم أجرهم عند ربهم: عالىقال ت
  

في هذه اآلیة الكریمة نجد أن "أجرهم: مرفوع باالبتداء، ولهم: في 

موضع الخبر"
)٢(

  ؛ 

ّ                  فوجب تقدیم لفظ الخبر على لفظ المبتدأ، وحفظ رتبته؛ ألن  المبتدأ (أجرهم)                                                     

                                                           ُ  ِّ َ اشتمل على الضمیر(هم)، وقد عاد على شيء في الخبر (لهم)، فلو ق د م  

                           ً                     لعاد الضمیر على متأخر لفظ ا ورتبة، وذلك ال یجوز.

أن من الواجب تقدیم الخبر عندما "یعود ضمیر  وقد ذكر ابن مالك

ٌ                         متصل  بالمبتدأ على بعض الخبر"    
)٣(

، "نحو: (في الدار صاحبها) 

                                                           

 .١/٣٠٠، وشرح التسهیل، ١/٢١٥ینظر: أوضح المسالك، (١) 

 .١/٣٥٤البحر المحیط،  تفسیر (٢)

 .١/٢١٥أوضح المسالك،  (٣)



       
  
 
 

 

 
  
 
 

٨٦٩

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةمن العدد  السادس والثالثني حلولية كل الثالثا�لد 
 قرينة الرتبة يف اجلملة االسمية (دراسة وصفية تطبيقية عىل سورة البقرة) 

 

فصاحبها: مبتدأ، والضمیر المتصل به راجع إلى الدار، وهو جزء من 

ال یجوز تأخیر الخبر، نحو: (صاحبها في الدار)؛ لئال یعود الخبر؛ ف

                    ً        الضمیر على متأخر لفظ ا ورتبة"
)١(

 .  

هذا، وبعد تتبع الجمل االسمیة المجردة من النواسخ في سورة البقرة 

ِ َ    َّ         ً                   ً                                 وج د  أن  هناك جمال  تحولت عناصرها وجوب ا داخل السیاق اللغوي مع التزامها   

                 ً                    أكثر المواضع ورود ا لما وجب حفظه رتبة                           َّ بقانون رتبتها، وقد تبین أن  

ّ      ً وتحو ل لفظ   ا؛ عند مجيء المبتدأ نكرة؛ فال یكون له مسوغ إال تقدیم الخبر    

بعد اإلحصاء  -     ً                                                   وجوب ا علیه؛ وقد بلغ عدد آیات هذا الموضع في سورة البقرة 

  ست عشرة آیة. - 

                                                           

 .١/٢٤٠شرح ابن عقیل، (١) 



       
  
 
 

 

 
  
 
 

٨٧٠

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةمن العدد  السادس والثالثني حلولية كل الثالثا�لد 
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  التطبيق على اجلمل املقرتنة بالنواسخ يف سورة البقرة -٢

: ا   لتطبیق على الجمل االسمیة المقترنة بناسخ فعلي:  ً    أوال 

  مسألة: (وجوب توسط خبر كان بین الناسخ واسمه):  - أ

  )١١٤(البقرة:  ما كان لهم أن یدخلوها إال خائفین: قال تعالى
  

في هذه اآلیة الكریمة وجب توسط لفظ الخبر (لهم) بین الفعل الناسخ 

هنا مقدم على اسمها؛ ألنه  )كان((كان)، وبین اسمها (أن یدخلوها)؛ وخبر 

في تأویل المصدر؛ أي: ما كان لهم الدخول
)١(

، "ولم یرد في الفصیح وقوع 

(أن المصدریة) بنوعیها (المخففة من الثقیلة، والناصبة للمضارع) بعد 

ن  الناسختین) بغیر فاصل من خبرهما" ّ                                 (كان، وا   ٕ       
)٢(

، وكذلك ال یجوز تقدیم 

ُ                  نه س بق بـ(ما النافیة)خبر (كان) على الفعل الناسخ؛ أل    
)٣(

؛ یقول أبو حیان 

: "ال یجوز تقدیم الخبر على (ما) إذا كان غیر الزم؛ نحو: ما األندلسي

كان وأخواتها"
)٤(

 .  

                                                       ً  وقد وجب حفظ رتبة خبر كان (لهم) وهي التأخیر، وتقدمها لفظ ا 

ضمیر یعود على بعض على اسم كان (أن یدخلوها)؛ "ألنه اتصل باالسم 

                                                           

 .٢/٧٨الدر المصون،  (١)

 .١/٥٧٠النحو الوافي،  (٢)

 .١/٢٧٦شرح ابن عقیل،  (٣)

 .١١٧٠ارتشاف الضرب، ص (٤)



       
  
 
 

 

 
  
 
 

٨٧١

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةمن العدد  السادس والثالثني حلولية كل الثالثا�لد 
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الخبر"
)١(

تأخیر لفظ الخبر "لئال یلزم فیه  -في هذه الحالة  - ، وال یجوز 

                        ً        عود الضمیر على متأخر لفظ ا ورتبة"
)٢(

؛ فتقدیم خبر (كان) ممتنع؛ 

"والممتنع ما وجب توسیطه، أو تأخیره"
)٣(

 .  

 مسألة: (وجوب تقدم خبر كان على الناسخ واسمه):  - ب

  )١٤٨(البقرة:  ونوا یأت بكم اهللا جمیعاأین ما تك: قال تعالى

الشاهد في هذه اآلیة هو قوله: (أینما تكونوا)؛ وأین: اسم شرط، وهي 

هنا في محل نصب خبر لـ(كان)، وتقدیمها واجب لتضمنها معنى ما له 

صدر الكالم
)٤(

، فوجب تقدیم لفظ خبر كان (أینما)، والتزام رتبة التأخیر 

  .فیه؛ ألنه من أدوات الشرط

: "وتوسیط أخبارها كلها جائز، ما لم یعرض مانع أو یقول ابن مالك

موجب...، وأما عروض موجب تقدیم الخبر، فإذا كان فیه معنى استفهام؛ 

                                                   ً             نحو: كم كان مالك؟، وكیف كان زید؟، وكذا إذا كان مضاف ا إلى ما فیه 

ْ           معنى استفهام؛ نحو: غالم م ن  كان زید؟"  َ                       
)٥(

ي هذه المسألة وجب تقدیم ، وف

                                                           

 .١/٢٤٢أوضح المسالك،  (١)

 . ١/٢٧٢شرح ابن عقیل،  (٢)

 .١١٦٩ارتشاف الضرب، ص (٣)

 .٢/١٧٦لمصون، الدر ا (٤)

 .١/٣٤٨شرح التسهیل،  (٥)



       
  
 
 

 

 
  
 
 

٨٧٢

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةمن العدد  السادس والثالثني حلولية كل الثالثا�لد 
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َ  ُّ لفظ خبر كان (أینما) على الفعل واسمه جمیع ا؛ ألن الخبر مما له ح ق                      ً                                        

الصدارة
)١(

 .  

  

  ا: التطبیق على الجمل االسمیة المقترنة بناسخ حرفي:    ً ثانی  

  

ّ                                            یجب تقدیم خبر (إن  وأخواتها) إذا وقع الخبر (شبه جملة)، واتصل                  

ّ                        باسم (إن  وأخواتها) الم االبتداء:          

ن من الحجارة لما یتفجر منه األنهار: ال تعالىق   )٧٤(البقرة:   ٕ                                  وا 

)؛ وهو الجار                                           َّ             في هذه اآلیة الكریمة وجب تقدیم لفظ خبر (إن 

) (ل م ا) فـ"الالم الم االبتداء، وقد  َ                            والمجرور (من الحجارة)، وتأخیر اسم (إن   َ   َّ                                     

) لتقدم  الخبر (من الحجارة)، وهي بمعنى (الذ ي) في                 َّ      ِ                                    دخلت على اسم (إن 

ُ                     محل نصب، ولو لم یتقدم الخبر  لم ی ج ز  دخول  الالم على االسم؛ لئال      ْ  ُ  َ     ُ                           

ن كان األصل یقتضي ذلك"                     ٕ                      یتوالى حرفا تأكید، وا 
)٢(

.  

)؛ وهي التأخیر، وتقدیم                                     َّ                       ففي هذه الحالة یجب حفظ رتبة (خبر إن 

)؛ القتران االسم بالم االبتداء؛ ألنه لو تقدم االسم                  َّ                                             لفظه على (اسم إن 

                                                           

 .١/٢٧٢، وشرح ابن عقیل، ١١٦٩ارتشاف الضرب، ص(١) 

 .١/٤٣٧الدر المصون،  (٢)



       
  
 
 

 

 
  
 
 

٨٧٣

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةمن العدد  السادس والثالثني حلولية كل الثالثا�لد 
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، والم االبتداء). المقتر               ً                             َّ                ن بالالم لفظ ا لكره تتابع حرفي التأكید (إن 

وبعد حصر الجمل االسمیة المقترنة بالنواسخ في سورة البقرة، والتي 

                                          ً                        التزمت بحفظ رتبتها على الرغم من تحولها لفظ ا، فقد تبین أن الخبر في 

ن الفعل                                                           ً    الجمل المقترنة بـالناسخ الفعلي (كان وأخواتها) قد یقع متوسط ا بی

                                   ً            َّ                الناسخ واسمه، وقد یتقدم علیهما جمیع ا، في حین أن  الخبر في الجمل 

المقترنة بالنواسخ الحرفیة قد یفصل بین الحرف الناسخ واسمه، ولكن ال 

  أن یتقدم على الناسخ الحرفي اسمه أو خبره.          ً یجوز مطلق ا



       
  
 
 

 

 
  
 
 

٨٧٤

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةمن العدد  السادس والثالثني حلولية كل الثالثا�لد 
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ا:
 
  ثاني
ً
ا     

 
ا جواز

 
 التطبيق على احملفوظ رتبة املتحول لفظ

ً
      

ً
                                   

ي التركیب النحوي لها ترتیب خاص بحسب نظام الجملة الكلمة ف

العربیة، وقد یطرأ علیها طارئ یجعلها تعدل عن ذلك النظام، فیتقدم لفظ 

بعض الكلم أو یتأخر؛ لعدم وجود مانع أو لبس في الكالم، فیجوز تقدیم 

أحد عناصر التركیب في تعبیر، ویجوز تأخیره في تعبیر آخر مع االلتزام 

  ن أن یتصف أحد التعبیرین بالخطأ النحوي أو التركیبي.برتبته، دو 

التطبيق على اجلمل اردة من النواسخ يف سورة  -١

  البقرة

                                ً                       یتقدم لفظ الخبر على المبتدأ جواز ا إذا وقع المبتدأ نكرة   - أ

   :موصوفة

  )٧ (البقرة ولهم عذاب عظیم: قال تعالى

               َّ واجب هنا؛ إذ إن                                          ً      تقدم الخبر (لهم) على المبتدأ (عذاب) تقدم ا غیر

النكرة جاءت موصوفة؛ وصفته (عظیم)؛ "والخبر هنا جائز التقدم؛ ألن 

ً            للمبتدأ مسو غ ا وهو وصفه" ِّ           
)١(

  َّ ألن   ل تقدیم المبتدأ على الخبر؛، واألص

الخبر وصف في المعنى للمبتدأ، فاستحق التأخیر كالوصف، ویجوز 

                                                           

 .١/١١٦الدر المصون،  (١)



       
  
 
 

 

 
  
 
 

٨٧٥

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةمن العدد  السادس والثالثني حلولية كل الثالثا�لد 
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تقدیمه إذا لم یحصل بذلك لبس
)١(

  اللفظیة.، مع حفظ رتبتهما 

: "واألصل تأخیر الخبر، ویجوز تقدیمه إن لم یوهم یقول ابن مالك

ابتدائیة الخبر... ومقتضى ذلك التزام تأخیر الخبر، لكن أجیز تقدیمه 

                         ً                                     ً        لشبهه بالفعل في كونه مسند ا، ولشبه المبتدأ بالفاعل في كونه مسند ا إلیه؛ 

المة من اللبس"     َّ                       إال أن  جواز تقدیمه مشروط بالس
)٢(

.  

یتقدم لفظ الخبر على المبتدأ إذا كان الخبر نكرة والمبتدأ معرفة،   -  ب

 وال یوجد لبس في الكالم:

  )١٠٧(البقرة:  له ملك السموات واألرض: قال تعالى

الشاهد في هذه اآلیة هو جواز تقدم الخبر على المبتدأ؛ حیث وقعت 

تقدم الخبر في لفظه على  (ملك) مرفوعة باالبتداء، و(له) الخبر، وقد

المبتدأ
)٣(

، فجاز في الخبر التقدیم والتأخیر لمجيء المبتدأ (ملك) معرفة؛ 

ألنه أضیف إلى المحلى بأل (السماوات)
)٤(

، وجاء الخبر (له) نكرة، حیث 

"یدخل في دائرة التنكیر شبه الجملة بنوعیه (الظرف، والجار 

                                                           

ر ا ...                          َّ   : واألصل في األخبار أن تؤخ را یقول ابن مالك (١) یم  إ ذ  ال ض ر 
َ  َ وج و زوا التقد   َ     ْ ِ  َ  ِ        َّ  َ       

 ).١/٢٢٧، قیل(شرح ابن ع

 .١/٢٩٦شرح التسهیل،  (٢)

، والدر المصون، ١/١٠٣، والتبیان في إعراب القرآن، ١/٢٥٥إعراب القرآن للنحاس،  (٣)

٢/٦٣. 

 .١/٨٧، شرح ابن عقیل (٤)



       
  
 
 

 

 
  
 
 

٨٧٦
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والمجرور)"
)١(

.  

: "أنه یجوز التقدیم والتأخیر في الخبر؛ وذلك فیما وقد ذكر ابن مالك

ب ه ما؛ كقولك: زید  قائم، فیترجح تأخیر ه على األصل، ویجوز 
ُ                   ف ق د  فیه م وج                     ٌ              ُ  ُ ِ   ُ      َ ُِ 

    ُ               تقدیم ه لعدم المانع"
)٢(

ّ                        أن  المبتدأ والخبر من جهة  ، وذكر ابن السراج  

المبتدأ معرفة والخبر نكرة؛  النحو اآلتي:معرفتهما أو نكرتهما قد یأتیان على 

وهذا الذي ینبغي أن یكون علیه الكالم
)٣(

، ویجوز تقدیم الخبر إذا لم یحصل 

ف ظ رتبته سواء تقدم أو تأخر؛ "ألن الخبر إن كان  ْ َ                                             بذلك لبس أو ضرر، وت ح   ُ                  

نكرة والمبتدأ معرفة جاز تقدیمه علیه"
)٤(

.   

         ً                   الخبر لفظ ا، وااللتزام برتبته  ویستنتج مما سبق ذكره أنه یجوز تقدیم

داخل الجمل االسمیة المجردة من النواسخ، وما یكون هذا التقدیم إال عنایة 

              ً                                                           بالخبر، وتأكید ا له، ورعایة للتركیب العربي، وفي األصل أن المبتدأ یتقدم وأن 

                                                           ُ َْ       ً         الخبر یتأخر، والعكس بینهما جائز ما لم یمنعه مانع؛ یجعله ی ل ت زم لفظ ا ورتبة. 

                                                           

  .١/٦٨٩النحو الوافي،  (١)

 .١/٢١٦المسالك، أوضح  (٢)

 .١/٦٥األصول في النحو،  (٣)

 .١١٦توجیه اللمع، ص (٤)



       
  
 
 

 

 
  
 
 

٨٧٧
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  التطبيق على اجلمل املقرتنة بالنواسخ يف سورة البقرة -٢

  : التطبیق على الجمل االسمیة المقترنة بناسخ فعلي:    ً أوال  

یجوز توسط خبر (كان) بین الفعل الناسخ واسمه، ویجوز أن   - أ

َ  یتأخر عنهما جمیع ا؛ وی م ن ع تقدم الخبر على الفعل الناسخ إذا س ب ق    ِ ُ                                    َ ْ  ُ    ً                

  الناسخ بما له حق الصدارة:

  )١٥٠(البقرة:  لئال یكون للناس علیكم حجة: قال تعالى

في هذه اآلیة الكریمة جاز تقدم خبر (كان) على اسمها، وامتنع 

ُ                       تقد مه على الفعل الناسخ؛ ألن الفعل الناسخ س بق بما له حق الصدارة،                                       ُّ   

) المصدریة الناصبة للمضارع، وبعدها (ال)  ْ                                        فـ(لئال) هذه الم كي، بعدها (أن                             

) هنا واجبة اإلظهار لكراهتهم اجتماع الم الجر مع ال النافیة، النافیة ْ                                                          ؛ و(أن       

و(للناس) خبر لـ(یكون) مقدم على اسمها وهو (حجة)
)١(

 .  

                                              ً   : "امتناع الخبر من التقدم على الفعل واسمه جمیع ا، یقول ابن عقیل

     ٌ  ان زید                                           ً             مع جواز توسطه بینهما، أو تأخره عنهما جمیع ا، نحو: (هل ك

صدیقك؟)، ففي هذا المثال یجوز هذا، ویجوز (هل كان صدیقك زید؟) وال 

                             َّ                               یجوز تقدیم الخبر على (هل)؛ ألن  (هل) لها صدر الكالم، وال توسیطه 

                                                           

 .٢/١٧٧، الدر المصون، ١/٦٢٨تفسیر البحر المحیط،  (١)



       
  
 
 

 

 
  
 
 

٨٧٨
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 قرينة الرتبة يف اجلملة االسمية (دراسة وصفية تطبيقية عىل سورة البقرة) 

 

بین (هل) والفعل؛ ألن الفصل بینهما غیر جائز"
)١(

.  

َ   فجاز تقدم خبر الناسخ (للناس) لفظ ا على اسمه (حجة)، وح ف ظ ت   ِ ُ                    ً                                

ما؛ ألنه "یجوز تقدیم أخبار كان وأخواتها على أسمائها"رتبة كل منه
)٢(

.   

 یجوز توسط خبر (لیس) بینها وبین اسمها:  - ب

  )١٩٨(البقرة:  ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضال من ربكم: قال تعالى

لیس: "فعل جامد یفید نفي الخبر عن االسم"
)٣(

، وخبرها الجار 

ٌ               ِّ      مه (جناح )، وقد ذكر الس یرافي والمجرور (علیكم)، وقد جاز تقدمه على اس        

أنه "ال خالف بین النحویین في جواز تقدیم خبر لیس على اسمها، كقولك: 

ّ                  لیس قائم ا زید ، فهذا أحد ما یدل على جواز التقدیم؛ ألن  تقدیم الخبر على                                        ٌ     ً       

االسم ضرب من التصرف
)٤(

 .  

      ً                                                ثانی ا: التطبیق على الجمل االسمیة المقترنة بناسخ حرفي:

ّ                                        ً  تقدیم خبر (إن  وأخواتها) على اسمها إذا وقع الخبر (ظرف ا یجوز  -             

       �        ً    أوجار ا ومجرور ا): 

 )٢٥(البقرة:  أن هلم جنات: قال تعالى
                                                           

 .١/٢٧٢، شرح ابن عقیل (١)

 .٣٧اللمع في العربیة، ص (٢)

 .١٢٠، صالتطبیق النحوي (٣)

 .١/٤١٣، شرح كتاب سیبویه للسیرافي (٤)



       
  
 
 

 

 
  
 
 

٨٧٩

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةمن العدد  السادس والثالثني حلولية كل الثالثا�لد 
 قرينة الرتبة يف اجلملة االسمية (دراسة وصفية تطبيقية عىل سورة البقرة) 

 

) المقدم، وال یجوز  ) المؤخر، و(لهم) خبر (أن                  َّ                        َّ                  فـ(جنات) اسم (أن 

) وأخواتها إال ظرف ا أو حرف جر              َّ                 ً           تقدیم خبر (أن 
)١(

أنه  ، وقد ذكر ابن عقیل

               َّ                                                     یلزم في باب (إن  وأخواتها) تقدیم االسم وتأخیر الخبر، إال إذا كان الخبر 

   ً         �        ً                                           ظرف ا، أو جار ا ومجرور ا؛ فإنه ال یلزم تأخیره، ویجوز تقدیمه وتأخیره
)٢(

.  

              َّ                                                وفي المجمل فإن  جمهور النحاة لم یختلفوا في تقدیم أخبار النواسخ 

               ً       �        ً    ت شبه جملة (ظرف ا أوجار ا ومجرور ا)؛ الفعلیة والحرفیة على أسمائها إن جاء

ّ             ألن فیها سعة أكثر من غیرها من التراكیب، وقد أجازوا تحو ل أخبار هذه                                                      

            ً                 النواسخ لفظ ا، مع حفظ رتبتها.

                                                           

  .١/٢١١الدر المصون،  (١)

 .١/٣٤٨، شرح ابن عقیل (٢)



       
  
 
 

 

 
  
 
 

٨٨٠

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةمن العدد  السادس والثالثني حلولية كل الثالثا�لد 
 قرينة الرتبة يف اجلملة االسمية (دراسة وصفية تطبيقية عىل سورة البقرة) 

 

  :والتوصيات النتائج

  الحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات؛ وبعد:

ا أوجزها فیم والتوصیات إلى جملة من النتائج فقد أفضى هذا البحث

  یلي:

  َّ                                                       أن  السلیقة اللغویة عند العرب قد اهتمت بترتیب الكلمة داخل  -

                                  َّ                                       الجملة، ثم أتى النحاة بعد ذلك وتنب هوا إلى مواضع الرتبة، وأشاروا إلیها في 

ا  ؛ والذي یبدو واضح  ً   أبواب متفرقة من كتبهم، ولم یخصصوا لها باب ا مستقال                  �       ً                                         

   .  َّ                                       أن  المنهج التألیفي هو الذي أجبرهم على ذلك

االسمیة في سورة البقرة والتي وجب فیها التزام  بعد حصر الجملة - 

          َّ              ا؛ تبین أن  أكثر المواضع                                                ً اللفظ والرتبة عند تقدم المبتدأ وتأخر الخبر وجوب  

،  في ذلك عندما یكون المبتدأ من األسماء التي لها حق الصدارة       ً استعماال  

تدئة باسم الشرط وخاصة أسماء الشرط؛ فقد بلغ عدد اآلیات الكریمة المب

) ست   ْ     � (م ن   ا وثالثین آیة. َ 

      َّ                                                 وجد أن  رتبة الجمل االسمیة التي تحتوي على األفعال الناسخة  -

ّ                 (كاد وأخواتها)، واسمها، وخبرها رتب محفوظة؛ وذلك ألن  خبرها ال یقع إال                                                   

 ا.                                  ً جملة فعلیة، وال یأتي فعلها إال مضارع  

واسمها، وخبرها؛  یجب التزام الرتبة األصلیة بین الحروف الناسخة، -

هذه األحرف تؤثر على الجملة التي تدخل علیها، وال یجوز مجيء    َّ ألن  

ا، وكذلك ال یجوز توسط الخبر                                    ً أسماء األحرف الناسخة (شبه جملة) مطلق  

الجملة) بین الحرف الناسخ واسمه؛ وذلك بسبب ضعف عمل  (المفرد أو



       
  
 
 

 

 
  
 
 

٨٨١

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةمن العدد  السادس والثالثني حلولية كل الثالثا�لد 
 قرينة الرتبة يف اجلملة االسمية (دراسة وصفية تطبيقية عىل سورة البقرة) 

 

رفیة في سورة هذه األحرف، وبعد إحصاء اآلیات التي تصدرت بنواسخ ح

عناصرها على اختالف  البقرة والتي وجب فیها التزام الرتبة األصلیة بین

 هي الجمل التي          َّ                     ً ، تبین أن  أكثر المواضع استعماال  وأحواله خبرها أصناف

 وقع خبرها جملة فعلیة؛ حیث بلغ عددها اثنتین وخمسین آیة.

السمیة ا، وااللتزام برتبته داخل الجمل ا                    ً یجوز تقدیم الخبر لفظ   -

وما یكون هذا التقدیم إال عنایة  المجردة من النواسخ؛ ما لم یمنعه مانع،

ا له، ورعایة للتركیب العربي، وبعد تتبع الجمل االسمیة               ً بالخبر، وتأكید  

 تحولت عناصرها         ً هناك جمال                                           َّ المجردة من النواسخ في سورة البقرة وجد أن  

رتبتها، وقد تبین أن أكثر  ا داخل السیاق اللغوي مع التزامها بقانون    ً وجوب  

ا عند مجيء المبتدأ نكرة؛                               ً ا لما وجب حفظه رتبة، وتحول لفظ              ً المواضع ورود  

آیات هذا  دا علیه، وقد بلغ عد                                   ً وال یكون له مسوغ إال تقدیم الخبر وجوب  

 .الموضع في سورة البقرة ست عشرة آیة

رفیة جمهور النحاة لم یختلفوا في تقدیم أخبار النواسخ الفعلیة والح -

فیها سعة        َّ ا)؛ ألن          ً ا ومجرور         � ا أوجار                                   ً على أسمائها إن جاءت شبه جملة (ظرف  

ا،                                                                 ً أكثر من غیرها من التراكیب، وقد أجازوا تحول أخبار هذه النواسخ لفظ  

 مع حفظ رتبتها.

 یوصي البحث بالتعمق في دراسة الجانب التطبیقي لقرینة الرتبة للوقوف على - 

  .جملةفي ال طرائق التحلیل المختلفة

بیان المعنى الجمالي في إلى  التطبیق من باالنطالق یوصي البحثكما  - 

 .من خالل قرینة الرتبة التراكیب

  



       
  
 
 

 

 
  
 
 

٨٨٢

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةمن العدد  السادس والثالثني حلولية كل الثالثا�لد 
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  املصادر واملراجع

 رمضان  ؛تحقیق: رجب عثمان ، محمد بن یوسف األندلسي،أبو حیان

 ،ارتشاف الضرب من لسان العرب .م١٩٩٨-هـ١٤١٨. وابعبدالت

  .، القاهرة، مكتبة الخانجيالطبعة األولى

 ندلسي، تحقیق: عبد الرزاق المهدياأل ، محمد بن یوسفأبو حیان. 

دار إحیاء التراث العربي،  ،، د.طفي التفسیر البحر المحیط ت.د.

 .لبنان

 أبو البركات، تحقیق: محمد محیي عبد الرحمن بن محمد ،األنباري ،

اإلنصاف في مسائل الخالف  .م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧ الدین عبد الحمید.

 .، د.ط، المكتبة العصریة، بیروتن النحویین البصریین والكوفیینبی

 حامد أحمد  ؛تحقیق: شعبان عبدالوهاب ،عیسى بن عبدالعزیز ،الجزولي

، د.ط، مطبعة المقدمة الجزولیة في النحو . د.ت.فتحي محمد ؛نیل

 أم القرى. 

  اللمع  .م١٩٨٨ .تحقیق: سمیح أبو مغلي ، أبو الفتح عثمان،  ِّ جن يابن

 ، د.ط، دار مجدالوي، عمان.ي العربیةف

 د.ط، دار الثقافة،  ،اللغة العربیة معناها ومبناها .م١٩٩٤ .تمام ،حسان

 الدار البیضاء.

 عالم الكتب.الطبعة األولى، الخالصة النحویة .م٢٠٠٠ .تمام ،حسان ، 



       
  
 
 

 

 
  
 
 

٨٨٣

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةمن العدد  السادس والثالثني حلولية كل الثالثا�لد 
 قرينة الرتبة يف اجلملة االسمية (دراسة وصفية تطبيقية عىل سورة البقرة) 

 

 دار المعارف، الطبعة الثالثة، النحو الوافي . د.ت.عباس ،حسن ،

 مصر.

 ،م٢٠٠٧ -هـ١٤٢٨ .أحمد بن الحسین، تحقیق: فایز زكي ابن الخباز. 

 ، دار السالم، مصر.الطبعة الثانیة ،توجیه اللمع

 مهدي المخزومي. : دتحقیق، ، أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمدالخلیل. 

، دار ومكتبة الهالل ، د.ط،العینكتاب  . د.ت.إبراهیم السامرائي .د

 . بیروت

 دار المعرفة الطبعة الثانیة، یق النحويالتطب .م١٩٩٨ .عبده ،الراجحي ،

 الجامعیة، اإلسكندریة.

  ،تحقیق: حسن محمد الحفظي ،محمد بن الحسن اإلستراباذيالرضي. 

الطبعة ، شرح الرضي لكافیة ابن الحاجب .م١٩٦٦-هـ١٤١٧

 ، جامعة اإلمام محمد بن سعود.األولى

 الطبعة ، حویلیة     ّ                 األلسنی ة التولیدیة والت م.١٩٨٦- هـ١٤٠٦ .میشال ،زكریا

  .، المؤسسة الجامعیة، لبنانالثانیة

  تحقیق: عبدالحسین الفتليبن السري اج، أبو بكر محمد َّ ر     َّ الس  ابن ،. 

، مؤسسة الطبعة الثالثة ،األصول في النحو .م١٩٩٦-هـ١٤١٧

 الرسالة، بیروت.

 ،تحقیق: أحمد محمد الخراط السمین، أحمد بن یوسف الحلبي .



       
  
 
 

 

 
  
 
 

٨٨٤

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةمن العدد  السادس والثالثني حلولية كل الثالثا�لد 
 قرينة الرتبة يف اجلملة االسمية (دراسة وصفية تطبيقية عىل سورة البقرة) 

 

د.ط، دار القلم،  ،في علوم الكتاب المكنونالدر المصون  ه.١٤٠٦

  دمشق.

 هـ١٤٢٥ .تحقیق: عبدالسالم هارون، عمرو بن عثمان، سیبویه-

 ، مكتبة الخانجي، القاهرة.الطبعة الرابعة ،الكتاب .م٢٠٠٤

 شرح كتاب  .م٢٠٠٨ .أبو سعید، تحقیق: حسن أحمد مهدلي ،السیرافي

 لبنان. بیروت، ، دار الكتب العلمیة،الطبعة األولى، سیبویه

  ،تحقیق: عبد السالم عبد  ،أبو محمد عبد الحق األندلسيابن عطیة

الطبعة ، المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز .هـ١٤٢٢ .الشافي

 ، دار الكتب العلمیة، بیروت.األولى

  عبد  تحقیق: محمد محیي الدین ،عبد اهللا بن عبد الرحمن، عقیلابن

، على ألفیة ابن مالكابن عقیل شرح  .م١٩٩٨-هـ١٤١٩ الحمید.

 د.ط، مكتبة المعارف، الریاض.

 تحقیق: علي محمد البجاوي ،أبو البقاء بن الحسین، عبداهللا ،العكبري. 

 عیسى البابي الحلبي وشركاه. د.ط،، التبیان في إعراب القرآن ت.د.

  مقاییس  .م١٩٧٩- هـ١٣٩٩ .: عبد السالم هارونتحقیق ، أحمد،فارسابن

  .، بیروتدار الفكر ،، د.طاللغة

  ؛جمال الدین، تحقیق: عبدالرحمن السیدمحمد بن عبد اهللا،  ،مالكابن 

الطبعة  ،شرح التسهیل .م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠ .محمد بدوي المختون



       
  
 
 

 

 
  
 
 

٨٨٥

 ية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةمن العدد  السادس والثالثني حلولية كل الثالثا�لد 
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 ، هجر للطباعة والنشر.األولى

  الطبعة الثالثة، ، لسان العرب .ه١٤١٤ ، محمد بن مكرم.منظورابن

  دار صادر، بیروت. 

 هـ١٤٠٥ .تحقیق: زهیر غازي ، أبو جعفر،محمد بن دأحم ،النحاس- 

مكتبة النهضة  - ، عالم الكتبالطبعة الثانیة ،إعراب القرآن .م١٩٨٥

 العربیة. 

  أوضح المسالك إلى  .د.ت ، عبد اهللا بن یوسف بن أحمد.هشامابن

  ، د.ط، المكتبة العصریة، بیروت.    ّ           ألفی ة ابن مالك

 الطبعة الرابعة، ة النحو والصرفموسوع .م١٩٩٨ .میل بدیعیإ ،یعقوب 

 لبنان.بیروت، ، دار العلم للمالیین

  

   


