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abstract

The Rhetoric of the Quasi-Sentence’s Taking Predence Over Merfuat in the 

Qur’an

Undoubtedly the rhetoric of the Qur’an oversteps the bounds of the mind and 

the thinking.  The subject of the rhetoric keeps on engrossing scholars and 

thinkers. This research reveals a characteristic of the rhetoric of the Qur’an. 

This characteristic is that the quasi-sentence influences the rhetoric by taking 

precedence over subject and pseudo-subject. 
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 المقدمة :

آن هو رفً الحقٌقة من الموضوعات التً تثٌر االهتمام فً الق

بكل تفرعاته وتفصٌالته. ولقد بحث العلماء موضوع التقدٌم والتؤخٌر 

هذه المسؤلة وأسهبوا فٌها واستنتجوا األسرار البالغٌة لذلك، لكن 

مهما ٌكن من أمر فإن هذه األسرار ال تنتهً وال تنضب وخصوصاً 

م الذي ال ٌمكن أن ٌحد بقول أو  أن هذا الكالم كالم هللا العلٌم العالا

ٌصل إلى نتٌجة أو نكتة بالغٌة ما،  أن ٌمكن تعبٌر، فتفكٌر اإلنسان

. ولقد ٌبلغ جمٌع ما أراده البٌان القرآنًلكنه بالطبع ال ٌمكن أن 

تنوعت بحسب الخبرات واتجهت آراء العلماء اتجاهات مختلفة 

المعرفٌة والثقافٌة، فمن العلماء من نظر إلى هذه المسؤلة من زاوٌة 

ٌم والتؤخٌر من أحكام تقدأحكام القرآن وما ٌمكن أن ٌنتج من مسؤلة ال
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العبادات، وبعضهم نظر إلى الموضوع من جهة  تإثر على موضوع

التفسٌر وماذا ٌمكن أن ٌحققه هذا الموضوع من انفتاح لآلٌة وٌقودها 

، وبعضهم جعل من هذا الموضوع وسٌلة إلى فهم أعمق وأشمل

سؤلة إلبراز بالغة القرآن بتنوعاتها المختلفة. وقد تناول هذا البحث م

ومصطلح شبه الجملة ،بالغة تقدٌم شبه الجملة على متعلقات الفعل 

كما هو معروف ٌشمل الظرف والجار والمجرور، أما مرفوعات 

الفعل فتشمل الفاعل ونائب الفاعل. وفً الحقٌقة متعلقات الفعل كثٌرة 

وخصوصاً المنصوبات والتً تشمل المفعول والحال والمفعول 

نصوبات ولكننً سؤقتصر فً بحثً على المطلق وغٌرها من الم

فمن المعروف أن الفعل والفاعل من المتالزمات  المرفوعات فقط.

 التً ال تنفصل إال لنواح بالغٌة وداللٌة مقصودة لذاتها.

 بالغة تقدٌم شبه الجملة على الفاعل: -1

شٌطان لٌبدي ى فً سورة األعراف } فوسوس لهما الٌقول هللا تعال

. حٌث نالحظ  19ا من سوآتهما { األعراف:لهما ما ووري عنهم

كٌف تقدم الجار والمجرور )لهما ( على الفاعل ) الشٌطان (. وفً 

الحقٌقة فإن هذه اآلٌة تبحث وسوسة الشٌطان آلدم وحواء، وهذا 

التقدٌم فٌه إشارة إلى أن الشٌطان كان ٌعتنً بآدم وحواء أشد العناٌة 

معه فً مخالفة هللا تعالى،  لٌحقق هدفه الذي ٌرٌد وهو وجود شرٌك

هذا من جهة والذي ٌإكد ذلك أنه أخذ ٌقسم لهما أنه من الناصحٌن 
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ه لهما بذلك.) أخرى تبٌانه لهما سبب النهً وإغواء ومن جهة

(. ٌقول تعالى فً سورة التوبة } وعلى الثالثة الذٌن 94الكشاف: ص

م خلفوا حتى ضاقت علٌهم األرض بما رحبت وضاقت علٌهم أنفسه

وظنوا أن ال ملجؤ من هللا إال إلٌه ثم تاب هللا علٌهم لٌتوبوا { التوبة 

. نالحظ كٌف تقدم الجار والمجرور ) علٌهم ( على الفاعل 119:

)األرض( مرة وتقدم على لفظ )أنفسهم ( الذي هو فاعل مرة أخرى. 

ع إلى قصة هإالء الثالثة الذٌن جولمعرفة بالغة هذا التقدٌم نر

ٌاا بحالتهم التً ساءت اشتدت بهم  الحسرة والندم وأخذوا ٌفكرون مل

وعدم االطمئنان الذي أخذ ٌساورهم، وجاء  بعد تخلفهم عن الجهاد

هذا التقدٌم لٌبرز هذه الحٌرة والندم وأنهم شعروا بالضٌق والحرج 

أمام اآلخرٌن ولٌإكد على ماتحوٌه أنفسهم من ذلك، فكان االهتمام 

(. قوله 109، ص4. ) تفسٌر أبو السعود:جمن ذلك سبب هذا التقدٌم

تعالى فً سورة طه } كلوا من طٌبات ما رزقناكم وال تطغوا فٌه 

. فقد 79فٌحل علٌكم غضبً ومن ٌحلل علٌه غضبً فقد هوى { طه:

فصل الجار والمجرور بٌن الفعل والفاعل، فجاء الجار ) علٌكم ( 

" المحٌط بٌن الفعل )فٌحل ( والفاعل ) غضبً (. ٌقول صاحب 

اآلٌة مسوقة للتحذٌر من الطغٌان فٌما رزق هللا، والتحذٌر من حلول 

(. وفً الحقٌقة نلمح لفتة 246،ص6غضبه " )البحر المحٌط:ج

بالغٌة أخرى هً التناسب فً النظم من خالل المزاوجة فً تقدٌم 
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المجرور على المرفوع، حٌث نرى هذا التقسٌم فً اآلٌة وكٌف 

   .تناسب النظم فً ذلك

رض بما رحبت { فً سورة التوبة } وضاقت علٌكم األقوله تعالى   

. هذه اآلٌة تتحدث عن هزٌمة المسلمٌن فً معركة حنٌن، 25التوبة:

حٌث اغتر المسلمون بعددهم وظنوا أن النصر ٌكون بالعدد والعدة 

الرد اإللهً مربٌاً لهم  شلهم نتٌجة إلعجابهم بكثرتهم فنزلفجاء ف

ن كما نرى أن تقدٌم الجار والمجرور على الفاعل كان ومعلمهم. ونح

لغاٌة االهتمام بالمخاطبٌن حٌث شعروا بؤن األرض أصبحت تضغط 

حٌث لم ٌبق بٌمة التً لحقت بهم على صدورهم ونفوسهم نتٌجة للهز

فً أرض المعركة ثم الرسول وقلة من أصحابه الذٌن صبروا  إال

بدل هللا هذه الهزٌمة نصراً بعد أن حثهم العباس إلى الرجوع إلى 

أرض المعركة. ٌقول البٌضاوي " حٌث ضاقت علٌهم األرض فلم 

ٌجدوا مقراً تطمئن إلٌه نفوسهم من شدة الرعب " )تفسٌر البٌضاوي، 

(. ٌقول تعالى فً سورة هود } أن ٌقولوا لوال أنزل علٌه  2،176ج

تقدٌمان للظرف  . فً اآلٌة ٌوجد12{هود:نز أو جاء معه ملك ك

وللجار والمجرور، لكن سؤتكلم هنا فقط على تقدٌم شبه الجملة على 

الفاعل فقط، حٌث نرى تقدٌم الظرف " معه " على الفاعل " ملك " 

وهذا القول صدر من الكفار والمشركٌن فً حق الرسول الكرٌم، 

لرسول ملك ولم ٌكن هذا على سبٌل حٌث كان همهم أن ٌكون مع ا
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، ونلحظ أٌضاً أن تقسٌم الحقٌقة، بل على سبٌل التكذٌب والسخرٌة

اآلٌة جاء متوازناً، حٌث نرى القسم األول جاء الجار والمجرور بٌن 

الفعل ونائب الفاعل وجاء الظرف فً القسم الثانً بٌن الفعل والفاعل 

ً بالتؤكٌد تإثر على األذن وهذا فٌه شًء من الموسٌقى التنغٌمٌة الت

ومن اآلٌات التً أرٌد أن أنهً حدٌثً عنها فً مسؤلة  ومعنى اآلٌة.

الفاعل آٌة ذكرت فً موضعٌن مرة جاء التقدٌم ومرة لم ٌقدم الجار 

والمجرور، ففً سورة األنفال ٌقول هللا تعالى } وما جعله هللا إال 

. 10هللا { األنفال:بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إال من عند 

أما فً سورة آل عمران فقد جاءت اآلٌة تقرٌباً متشابه مع آٌة األنفال 

حٌث ٌقول هللا تعالى } وما جعله هللا إال بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم 

ففً آٌة األنفال . 126به وما النصر إال من عند هللا { آل عمران:

أما فً سورة  ،ى  الفاعل "به "نرى كٌف تقدم الجار والمجرور عل

آل عمران لم ٌتقدم الجار والمجرور على الفاعل. تنبه صاحب مالك 

التؤوٌل إلى هذه المسؤلة حٌث ذكر أن تقدٌم الفاعل فً سورة آل 

عمران ٌفٌد البشارة ألهلها واالعتناء واالهتمام بهم،)مالك 

(، أما الكرمانً فكان له رأي آخر حٌث ذكر أن آٌة  314التؤوٌل،

اء فٌها حدثان األول تقدٌم المجرور وحذف الجار الذي جاء األنفال ج

فً سورة آل عمران وهو " لكم " وهذا ما أطلق علٌه باالزدواج بٌن 
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الغائبٌن فً سورة األنفال وبٌن المخاطبٌن فً آل عمران.  ) 

 (.  48البرهان، 

 بالغة تقدٌم شبه الجملة على نائب الفاعل -2

قوا ٌوماً ال تجزي نفس عن نفس ٌقول تعالى فً سورة البقرة }وات

ٌُقبل منها شفاعة وال ٌإخذ منها عدل وال هم ٌنصرون {  شٌئا وال 

. أي خافوا ٌوماً ال تفٌد نفس مإمنة عن نفس شٌئا من 47البقرة:

عذاب هللا وال ٌقبل منها شفاعة وال فداء، فالكافر لن ٌنفعه شًء. 

المجرور (. ونحن نالحظ كٌف تقدم الجار و28)حاشٌة الصاوي:

" منها " على نائب الفاعل " شفاعة " وتكرر األمر حٌث تقدم 

وفً  الجار والمجرور أٌضاً "منها" على نائب الفاعل " عدل "

الحقٌقة فإن هذا ٌفٌد اهتمام بمرجع الضمٌر وهو النفس المإمنة 

فرة فً الموضع الثانً، وجاء هذا فً الموضع األول والنفس الكا

فاء القبول وانتفاء األخذ وال ننسى أن هذا االهتمام لتؤكٌد انت

التقسٌم أعطى النظم نكهة خاصة فً اآلٌة حٌث حقق المزاوجة 

ٌقول تعالى فً سورة الطالق } لٌنفق ذو  التقدٌم.هذا  من خالل 

سعة من سعته ومن قدر علٌه رزقه فلٌنفق مما آتاه هللا { 

ولده ( واآلٌة تعنً أن ٌنفق الزوج على زوجته و6)الطالق:

الصغٌر على قدر وسعه فإذا كان غنٌاً فٌوسع فً النفقة وإن كان 
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(. 13،126فقٌراً فٌنفق بقدر ما ٌستطٌع. ) التحرٌر والتنوٌر:ج

ه إلى الحالة الخاصة لمن وهذا التقدٌم أعطى االهتمام له ونبا 

أو كانت حالته ضٌقة.  ذلك ولكنه ال ٌستطٌعوجبت علٌه النفقة 

سورة ٌونس } كذلك ُزٌن للمسرفٌن ما كانوا ٌقول هللا تعالى فً 

ن الفعل مبنً . ٌقول صاحب البحر المحٌط إ12نس: ٌعملون { ٌو

للمفعول، فاحتمل أن ٌكون الفاعل هللا، إما على سبٌل خلق ذلك 

واختراعه فً قلوبهم كما ٌقول أهل السنة، وإما بتخلٌته وخذالنه 

دعته، وقٌل ومخاكما ٌقول المعتزلة، أو الشٌطان بوسوسته 

(، وجاء هذا التقدٌم ألهمٌته بكونه 3،315النفس، )البٌضاوي، ج

المقصود بفعل التزٌٌن، وباإلضافة إلى االهتمام فإن تؤخٌر نائب 

الفاعل حقق التناسب برعاٌة الفاصلة، حٌث وقع نائب الفاعل 

 رأس اآلٌة فتم تماثل الفاصلة مع غٌرها.

قوله تعالى } حرمت علٌكم  فً سورة المائدةٌقول هللا تعالى فً 

وفً  المٌتة والدم ولحم الخنزٌر وما أهل لغٌر هللا به{ المائدة:

الحقٌقة هذه اآلٌة تتشابه مع ثالث آٌات فً سورة النحل وهً 

قوله تعالى } إنما حرم علٌكم المٌتة والدم ولحم الخنزٌر وما أهل 

تعالى } ، وفً سورة األنعام جاء قوله 115لغٌر هللا به { النحل:

قل ال أجد فً ما أوحً إلً محرماً على طعام ٌطعمه إال أن 

ٌكون مٌتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزٌر فإنه رجس، أو فسقا 
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سورة البقرة } إنما حرم علٌكم  فًأهل لغٌر هللا به {. وجاء 

. 172المٌتة والدم ولحم الخنزٌر وما أهل به لغٌر هللا{ البقرة:

المائدة والنحل األنعام تتشابه فٌما بٌنها حٌث والمالحظ أن آٌات 

الفاعل، فالتقدٌم جاء ر والمجرور تقدم على نائب نرى أن الجا

غٌر هللا مستنكر، فالتقدٌم جاء إلظهار المستنكر ألن الذبح ل

(. أما 2،72والتنبٌه إلى أنه مسبب فً التحرٌم، )روح المعانً:ج

، ) تفسٌر فً سورة البقرة فقد جاء النظم على األصل

(، فالمجرور " به " قائم مقام الفاعل ألن الباء 2،120الطبري:ج

بمعنى فً وال بد من حذف مضاف أي فً ذبحه، فالمعنى: وما 

(، والباء  138صٌح فً ذبحه لغٌر هللا، ) الفتوحات اإللهٌة،

تجري فً إفادة التعدٌة مجرى الهمزة والتشدٌد فهً كالجزء من 

. ٌقول (41ول أولى بها، ) درة التنزٌل،الفعل فكان الموضع األ

هللا تعالى فً سورة هود } ذلك ٌوم مجموع له الناس { 

، تقدم الجار " له " على نائب الفاعل " الناس " ، وكما 103هود:

ٌُإخذ من الفعل المبنً للمجهول وهذا  نعرف أن اسم المفعول 

 ٌكون أبلغ فً داللته على ثبات معنى الجمع وتحقق وقوعه ال

محالة وعدم انفكاك الناس عنه، وتقدم المجرور إلظهار االهتمام 

)  بمعاد الضمٌر وهو ٌوم القٌامة توكٌداً لعدم انفكاكهم عنه

. من اآلٌات التً أحب أن أختم بها حدٌثً (142، 6القرطبً: ج
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على هذه النقطة اآلٌة الثانٌة والثالثون من سورة الرعد وهً 

ُسٌرت به الجبال أو قُطعت به األرض  قوله تعالى } ولو أن قرآناً 

نرى فً هذه . 32أو ُكلم به الموتى، بل هلل األمر جمٌعاً {الرعد :

اآلٌة كٌف تقدم الجار والمجرور فً ثالثة مواضع، وفً هذا 

التقدٌم على المرفوع فٌه شًء من قصد اإلٌهام ثم التفسٌر لزٌادة 

س مستشرقة ومرتقبة بتقدٌم ما حقه التؤخٌر تبقى النف هالتقرٌر ألن

فٌتمكن عند وروده علٌها فضل تمكن. )  ،إلى المإخر أنه ماذا

( وبهذا ٌتحقق التشوٌق إلى المرفوع  5،22تفسٌر أبً السعود:ج

المإخر، وهذا التقدٌم أٌضاً أعطى أهمٌة للضمٌر العائد إلى 

 القرآن الذي ٌقع النفع به.

 الخاتمة:

ال ٌمكن اإلحاطة بها وحتى كما ذكرت أن بالغة القرآن التنتهً و

النتائج التً توصل إلٌها البحث فإنها نقطة من فٌض، لكن على 

 اإلجمال البد من ذكرها.

مسؤلة التقدٌم والتؤخٌر فً القرآن كانت خصبة فقد بحثت على  -1

 االتجاهات.وكافة الجوانب 

لم أتطرق إلى متعلقات الفعل من المنصوبات والمجرورات  -2

 ل وٌمكن أن  تتشتت أفكاره.وغٌرها، فالبحث سٌطو



 في القرآن الفعل مرفوعات بالغة تقديم شبه الجملة على متعلقات123

 
تنوعت بالغة تقدٌم المجرور على الفاعل ونائب الفاعل  -3

 وكانت غالباً تخضع للسٌاق وبعض االعتبارات األخرى.

كان تقدٌم المجرور على الفاعل أكثر من تقدٌم المجرور على  -4

 نائب الفاعل.

البحث لم ٌتطرق إلى كل األغراض البالغٌة ولكن تطرق إلى  -5

 القرآن. ج التً تشمل األمثلة األخرى فًماذبعض الن
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