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الثانى الفصل  

 اإلطار النظري

: لمحة سورة يساألول مبحثال  

    تعريف عن سورة يس .أ

كظبيت بسنرة قس الف اهلل إحدل قن سنر الدةأف الوةًن   كانت سنرة قس       
 كعاىل اقققح السنرة الوةيب  ّٔا  كيف الالقققاح ّٔا إشارة إىل اعجاز الدةأف الوةًن.

ظ قس رأقاف قاؿ بعض اؼبكسةقن قس  قا إنساف  كعادة  العةب أهنم كيف لك
ء كقن الإلنساف سينا قخيذكف قن كل كمة  حةقا مث ققمكظنف بو كقخيذكف قن قاء الندا

اؼبةاد قنو قا قصار قس. كاؼبةاد قا ؿبةد صمى اهلل عميو كسمم  كقاؿ بعض اؼبكسةقن  قةكبنا
كىي  1ىل كقيل أقضا إهنا اسم السنرةااهلل كعقس قن أظباء  همسيد اؼبةسمُت كقاؿ بعض

( كىي أق  كىًإذىا ًقيلى ؽبىيمي اكػَّدينا قىا بػىٍُتى أىٍقًدقويٍم كىقىا يىٍمكىويٍم لىعىمَّويٍم كػيٍةضبىينفى قوي  إال قنلو )
 .2كشباننفنزلت باؼبدقن . كصبم  أقاهتا ثالث  

.3(كقمب الدةأف قس اف لول شيء قمبإقضمها : قاؿ رسنؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمم )   
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القققاح ّٔا ا. ظبيت بسنرة قس الف اهلل كعاىل اقققح السنرة الوةيب  ّٔا  كيف ُ
 إشارة إىل اعجاز الدةأف الوةًن. كسنرة قس إحدل قن سنر الدةأف الوةًن.

.سنرة قس قمب الدةأف ِ  

قا إنساف. . كيف لكظ قس رأقاف كنبا قس كّ  

كىًإذىا ًقيلى ؽبىيمي اكػَّدينا قىا بػىٍُتى أىٍقًدقويٍم كىقىايىٍمكىويٍم لىعىمَّويٍم . قوي  إال قنلو )ْ
أق . ( كىي أق  نزلت باؼبدقن . كصبم  أقاهتا ثالث كشباننفكػيٍةضبىينف  

 سورة يس ومضمونها .ب
 سنرة قس .1

(عىمىى ًصةىاطو قيٍسقىًديمو ّاٍلةيٍةسىًمُتى )(ًإنَّ ى لىًةنى ِ(كىاٍلديٍةآًف اغبٍىًويًم )ُقس )
(لىدىٍد حىقَّ اٍلدىٍنؿي ٔ(لًقػيٍنًذرى قػىٍنقنا قىا أيٍنًذرى آبىاؤيىيٍم قػىهيٍم ةغىاًقمينفى )ٓ(كػىٍنزًقلى اٍلعىزًقًز الةًَّحيًم )ْ)

قىًهيى ًإىلى األٍذقىاًف قػىهيٍم  (إًنَّا جىعىٍمنىا يف أىٍعنىاًقًهٍم أىةٍغالالٕعىمىى أىٍكثىةًًىٍم قػىهيٍم ال قػيٍخًقنينفى )
نىاىيٍم قػىهيٍم ال قػيٍبًصةيكفى ٖقيٍدةىحينفى ) يػٍ ا قىخىةٍغشى ٍمًكًهٍم سىدِّ (كىجىعىٍمنىا ًقٍن بػىٍُتً أىٍقًدقًهٍم سىدِّا كىًقٍن يى

ٍركػىهيٍم أىـٍ ملٍى كػيٍنًذٍرىيٍم ال قػيٍخًقنينفى )ٗ) قىًن اكػَّبى ى الذٍّْكةى (ًإمبَّىا كػيٍنًذري َُ(كىسىنىاءه عىمىٍيًهٍم أىأىٍنذى
ٍنكىى كىنىٍوقيبي قىا ُُكىيىًشيى الةَّضٍبىنى بًاٍلغىٍيًب قػىبىشٍّْةهي دبىٍغًكةىةو كىأىٍجةو كىةًنو ) (ًإنَّا كبىٍني كبيًٍيي اٍلةى
نىاهي يف ًإقىاـو قيًبُتو ) ابى اٍلدىٍةقىً  (كىاٍضًةٍب ؽبىيٍم قىثىال أىٍصحى ُِقىدَّقينا كىآثىارىىيٍم كىكيلَّ شىٍيءو أٍحصىيػٍ

ا اٍلةيٍةسىمينفى ) (ًإٍذ أىٍرسىٍمنىا إًلىٍيًهمي اثٍػنػىٍُتً قىوىذَّبيننبيىا قػىعىزٍَّزنىا بًثىاًلثو قػىدىالينا إًنَّا إًلىٍيويٍم ًُّإٍذ جىاءىىى
أىنٍػقيٍم ًإال كىٍوًذبينفى  (قىالينا قىا أىنٍػقيٍم ًإال بىشىةه ًقثٍػمينىا كىقىا أىنٍػزىؿى الةَّضٍبىني ًقٍن شىٍيءو ًإفٍ ُْقيٍةسىمينفى )

نىا ًإال اٍلبىالغي اٍلةيًبُتي )ُٔ(قىالينا رىبػُّنىا قػىٍعمىمي ًإنَّا إًلىٍيويٍم لىةيٍةسىمينفى )ُٓ) (قىالينا ًإنَّا ُٕ(كىقىا عىمىيػٍ
(قىالينا طىائًةيكيٍم قىعىويٍم ُٖ) كىطىيػٍَّةنىا ًبويٍم لىًئٍن ملٍى كػىٍنقػىهينا لىنػىٍةصبيىنَّويٍم كىلىيىةىسَّنَّويٍم ًقنَّا عىذىابه أىلًيمه 

ًدقنىً  رىجيله قىٍسعىى قىاؿى قىا قػىٍنـً ُٗأىًئٍن ذيكٍّْةُتيٍ بىٍل أىنٍػقيٍم قػىٍنـه قيٍسةًقينفى ) (كىجىاءى ًقٍن أىٍقصىى اٍلةى
 ال أىٍعبيدي الًَّذم (كىقىا ًلى ُِ(اكًَّبعينا قىٍن ال قىٍسخىليويٍم أىٍجةنا كىىيٍم قيٍهقىديكفى )َِاكًَّبعينا اٍلةيٍةسىًمُتى )

ذي ًقٍن ديكنًًو آؽًبى ن ًإٍف قيةًٍدًف الةَّضٍبىني ًبضيةٍّ ال كػيٍغًن عىٍتّْ ِِقىطىةىين كىإًلىٍيًو كػيٍةجىعينفى ) (أىأىزبًَّ
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ٍيئنا كىال قػيٍنًدذيكًف ) (ًإينّْ آقىٍنتي ًبةىبّْويٍم ِْ(ًإينّْ ًإذنا لىًكي ضىالؿو قيًبُتو )ِّشىكىاعىقػيهيٍم شى
(دبىا ةغىكىةى ًل رىِّبّْ كىجىعىمىًٍت ِٔ(ًقيلى اٍدييًل اعبٍىنَّ ى قىاؿى قىا لىٍيتى قػىٍنًقي قػىٍعمىةينفى )ِٓظٍبىعينًف )قىا

اًء كىقىا كينَّا قيٍنزًًلُتى ًِٕقنى اٍلةيٍوةىًقُتى ) (كىقىا أىنٍػزىٍلنىا عىمىى قػىٍنًقًو ًقٍن بػىٍعًدًه ًقٍن جيٍندو ًقنى السَّةى
ةن قىًإذىا ىيٍم يىاًقديكفى ) (ًإٍف كىانىتٍ ِٖ) (قىا حىٍسةىةن عىمىى اٍلًعبىاًد قىا قىٍخكًيًهٍم ًِٗإال صىٍيحى ن كىاًحدى

انينا ًبًو قىٍسقػىٍهزًئينفى ) (أىملٍى قػىةىٍكا كىٍم أىٍىمىٍونىا قػىبػٍمىهيٍم ًقنى اٍلديةيكًف أىنػَّهيٍم إًلىٍيًهٍم ًَّقٍن رىسينؿو ًإال كى
قٍػنىا ؿبيٍضىةيكفى )(كىًإٍف  ُّال قػىٍةًجعينفى ) ي ه لىدى نىاىىا ِّكيلّّ لىةَّا صبًى ٍيقى ي أىٍحيػىيػٍ (كىآقى ه ؽبىيمي األٍرضي اٍلةى

بِّا قىًةٍنوي قىٍخكيمينفى ) يلو كىأىٍعنىابو كىقىجٍَّةنىا ًقيهىا ّّكىأىٍيةىٍجنىا ًقنػٍهىا حى (كىجىعىٍمنىا ًقيهىا جىنَّاتو ًقٍن لبًى
(سيٍبحىافى الًَّذم ًّٓقٍن شبىىةًًه كىقىا عىًةمىٍقوي أىٍقًدقًهٍم أىقىال قىٍشويةيكفى ) (لًيىٍخكيميناًّْقنى اٍلعييينًف )

(كىآقى ه ؽبىيمي المٍَّيلي ّٔيىمىقى األٍزكىاجى كيمَّهىا فبَّا كػيٍنًبتي األٍرضي كىًقٍن أىنٍػكيًسًهٍم كىفبَّا ال قػىٍعمىةينفى )
(كىالشٍَّةسي ذبىٍةًم ًلةيٍسقػىدىةٍّ ؽبىىا ذىًل ى كػىٍدًدقةي اٍلعىزًقًز ّٕنفى )نىٍسمىخي ًقٍنوي النػَّهىارى قىًإذىا ىيٍم قيٍظًمةي 

اٍلعيٍةجينًف اٍلدىًدًًن )ّٖاٍلعىًميًم ) ٍرنىاهي قىنىازًؿى حىىتَّ عىادى كى (ال الشٍَّةسي قػىٍنبىًغي ؽبىىا ّٗ(كىاٍلدىةىةى قىدَّ
(كىآقى ه ؽبىيٍم أىنَّا ضبىىٍمنىا َْكىكيلّّ يف قػىمى و قىٍسبىحينفى ) أىٍف كيٍدرًؾى اٍلدىةىةى كىال المٍَّيلي سىاًبقي النػَّهىارً 

ٍخ نػيٍغةًقػٍهيٍم ِْ(كىيىمىٍدنىا ؽبىيٍم ًقٍن ًقٍثًمًو قىا قػىةٍكىبينفى )ُْذيرّْقػَّقػىهيٍم يف اٍلكيٍمً  اٍلةىٍشحينًف ) (كىًإٍف نىشى
(كىًإذىا ًقيلى ؽبىيمي ْْنَّا كىقىقىاعنا ًإىلى ًحُتو )(ًإال رىضٍبى ن قً ّْقىال صىةًقخى ؽبىيٍم كىال ىيٍم قػينػٍدىذيكفى )

ٍم ْٓاكػَّدينا قىا بػىٍُتى أىٍقًدقويٍم كىقىا يىٍمكىويٍم لىعىمَّويٍم كػيٍةضبىينفى ) (كىقىا كىٍخكًيًهٍم ًقٍن آقى و ًقٍن آقىاًت رىًّّْٔ
انينا عىنػٍهىا قيٍعًةًضُتى ) رىزىقىويمي المَّوي قىاؿى الًَّذقنى كىكىةيكا لًمًَّذقنى  (كىًإذىا ًقيلى ؽبىيٍم أىٍنًكدينا فبَّأًْإال كى

ا ْٕآقىنينا أىنيٍطًعمي قىٍن لىٍن قىشىاءي المَّوي أىٍطعىةىوي ًإٍف أىنٍػقيٍم ًإال يف ضىالؿو قيًبُتو ) (كىقػىدينلينفى قىىتى ىىذى
ةن ْٖاٍلنىٍعدي ًإٍف كيٍنقيٍم صىاًدًقُتى ) صّْةينفى  (قىا قػىٍنظيةيكفى ًإال صىٍيحى ن كىاًحدى كىٍخييذيىيٍم كىىيٍم ىبًى

(كىنيًكخى يف الصُّنًر قىًإذىا ىيٍم ًقنى َٓ(قىال قىٍسقىًطيعينفى كػىٍنًصيى ن كىال ًإىلى أىٍىًمًهٍم قػىٍةًجعينفى )ْٗ)
ٍم قػىٍنًسمينفى ) اًث ًإىلى رىًّّْٔ ا قىا كى ُٓاألٍجدى عىدى الةَّضٍبىني (قىالينا قىا كىقٍػمىنىا قىٍن بػىعىثػىنىا ًقٍن قىٍةقىًدنىا ىىذى

قٍػنىا ؿبيٍضىةيكفى ِٓكىصىدىؽى اٍلةيٍةسىمينفى ) ي ه لىدى ةن قىًإذىا ىيٍم صبًى انىٍت ًإال صىٍيحى ن كىاًحدى (ًإٍف كى
ٍيئنا كىال ذبيٍزىٍكفى ًإال قىا كيٍنقيٍم كػىٍعةىمينفى )ّٓ) (ًإفَّ أىٍصحىابى اعبٍىنًَّ  ْٓ(قىاٍليػىٍنـى ال كيٍظمىمي نػىٍكسه شى

(ؽبىيٍم ٔٓ(ىيٍم كىأىٍزكىاجيهيٍم يف ًظالؿو عىمىى األرىاًئً  قيقًَّوئينفى )ٓٓيف شيغيلو قىاًكهينفى )اٍليػىٍنـى 
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(كىاٍققىازيكا اٍليػىٍنـى أىقػُّهىا ٖٓ(سىالـه قػىٍنال ًقٍن رىبٍّ رىًحيمو )ًٕٓقيهىا قىاًكهى ه كىؽبىيٍم قىا قىدَّعينفى )
ٍد إًلىٍيوي ٗٓاٍلةيٍجةًقينفى ) ـى أىٍف ال كػىٍعبيديكا الشٍَّيطىافى ًإنَّوي لىويٍم عىديكّّ قيًبُته (أىملٍى أىٍعهى ٍم قىا بىًٍت آدى

ا ًصةىاطه قيٍسقىًديمه )َٔ) ًثَتنا أىقػىمىٍم كىويننينا ُٔ(كىأىًف اٍعبيديكين ىىذى (كىلىدىٍد أىضىلَّ ًقٍنويٍم ًجًبال كى
ا اٍليػىٍنـى دبىا كيٍنقيٍم كىٍوكيةيكفى ّٔ) (ىىًذًه جىهىنَّمي الَّيًت كيٍنقيٍم كينعىديكفى ِٔكػىٍعًدمينفى ) (اٍصمىٍنىى

انينا قىٍوًسبينفى ْٔ) (اٍليػىٍنـى لبىًٍقمي عىمىى أىقػٍنىاًىًهٍم كىكيوىمّْةينىا أىٍقًدقًهٍم كىكىٍشهىدي أىٍرجيميهيٍم دبىا كى
(كىلىٍن نىشىاءي ٔٔقػيٍبًصةيكفى ) (كىلىٍن نىشىاءي لىطىةىٍسنىا عىمىى أىٍعييًنًهٍم قىاٍسقىبػىدينا الصّْةىاطى قىخىىنَّ ٓٔ)

ا اٍسقىطىاعينا قيًضيِّا كىال قػىٍةًجعينفى ) انىًقًهٍم قىةى (كىقىٍن نػيعىةٍّْةهي نػينىوٍّْسوي يف ٕٔلىةىسىٍخنىاىيٍم عىمىى قىوى
كىقػيٍةآفه قيًبُته  (كىقىا عىمٍَّةنىاهي الشٍّْعةى كىقىا قػىٍنبىًغي لىوي ًإٍف ىينى ًإال ذًٍكةه ٖٔاػٍبىٍمًق أىقىال قػىٍعًدمينفى )

اًقةًقنى )ٗٔ) قَّ اٍلدىٍنؿي عىمىى اٍلوى يِّا كىوبًى (أىكىملٍى قػىةىٍكا أىنَّا يىمىٍدنىا ؽبىيٍم فبَّا َٕ(لًيػيٍنًذرى قىٍن كىافى حى
ا قىٍخكيمينفى (كىذىلٍَّمنىاىىا ؽبىيٍم قىًةنػٍهىا رىكينبػيهيٍم كىًقنػٍهى ُٕعىًةمىٍت أىٍقًدقنىا أىنٍػعىاقنا قػىهيٍم ؽبىىا قىاًلوينفى )

(كىازبَّىذيكا ًقٍن ديكًف المًَّو آؽًبى ن لىعىمَّهيٍم ّٕ(كىؽبىيٍم ًقيهىا قىنىاًق ي كىقىشىاًربي أىقىال قىٍشويةيكفى )ِٕ)
(قىال وبىٍزيٍن ى قػىٍنؽبييٍم ًإنَّا ٕٓ(ال قىٍسقىًطيعينفى نىٍصةىىيٍم كىىيٍم ؽبىيٍم جيٍنده ؿبيٍضىةيكفى )ْٕقػيٍنصىةيكفى )
(أىكىملٍى قػىةى اإلٍنسىافي أىنَّا يىمىٍدنىاهي ًقٍن نيٍطكى و قىًإذىا ىينى يىًصيمه ٕٔقىا قيًسةُّكفى كىقىا قػيٍعًمنينفى )نػىٍعمىمي 
ـى كىًىيى رىًقيمه )ٕٕقيًبُته ) ٍمدىوي قىاؿى قىٍن وبيًٍيي اٍلًعظىا (قيٍل وبيًٍييهىا ٖٕ(كىضىةىبى لىنىا قىثىال كىنىًسيى يى

(الًَّذم جىعىلى لىويٍم ًقنى الشَّجىًة األٍيضىًة ٕٗؿى قىةَّةو كىىينى ًبويلّْ يىٍمقو عىًميمه )الًَّذم أىٍنشىخىىىا أىكَّ 
(أىكىلىٍيسى الًَّذم يىمىقى السَّةىاكىاًت كىاألٍرضى ًبدىاًدرو عىمىى أىٍف َٖنىارنا قىًإذىا أىنٍػقيٍم ًقٍنوي كينًقديكفى )

ٍيئنا أىٍف قػىدينؿى لىوي كيٍن قػىيىوينفي ُٖعىًميمي )ىبىٍميقى ًقثٍػمىهيٍم بػىمىى كىىينى اػٍبىالؽي الٍ  (ًإمبَّىا أىٍقةيهي ًإذىا أىرىادى شى
 (ّٖ(قىسيٍبحىافى الًَّذم بًيىًدًه قىمىوينتي كيلّْ شىٍيءو كىإًلىٍيًو كػيٍةجىعينفى )ِٖ)

 قضةنف سنرة قس  .2
 1ككناكلت سنرة قس أساسي  ثالث  كىي:

 الإليباف بالبعث كالنشنر. .1
 قص  أىل الدةق . .2

                                                           
2.ص  1. ج. العربً التراث دار القاهرة, التفاسر صفوة, الصابونً علً محمد 
1
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 كاألدل  كالرباىُت عمى كحداني  رب العاؼبُت. .3
 ى ذل  كىي:كاألق  اليت كدؿ عم

 الإليباف بالبعث كالنشنر. .1
ٍنكىى كىنىٍوقيبي قىا قىدَّقينا كىآثىا نىاهي يف ًإقىاـو قيًبُتو ()ًإنَّا كبىٍني كبيًٍيي اٍلةى  رىىيٍم كىكيلَّ شىٍيءو أٍحصىيػٍ

 قص  أىل الدةق . .2
ٍركػىهيٍم أىـٍ ملٍى كػيٍنًذٍرىيٍم ال قػيٍخًقنينفى(  ) ًإفَّ الًَّذقنى كىكىةيكا سىنىاءه عىمىٍيًهٍم ءىأىٍنذى

 كاألدل  كالرباىُت عمى كحداني  رب العاؼبُت.  .3
نىاىىا كىأىٍيةىٍجنىا ًقنػٍهىا حىبِّا قىًةٍنوي قىٍخكيمينفى ()  كىآقى ه ؽبىيمي األٍرضي اٍلةى   .ٍيقى ي أىٍحيػىيػٍ

كابقدأت ىذه السنرة الوةيب  بالدسم بالدةأف الوةًن عمى  ككانت سنرة قس قوي 
ربدثت عن ككار قةقش  الذقن سبادكا يف صح  النحي  كصدؽ رسال  ؿبةد صمعم. مث 

 بن عبداهلل  قحق عميو عذاب اهلل كانقداقو.ةد االغي كالضالؿ  ككذبنا سيد الةسل ؿب

مث ساقت قص  أىل الدةق  )إنطاقيو( المذقن كذبن الةسل  لقحذر قن عاقب  
 لمعظ  ك اإلعقبار. القوذقب بالنحي كالةسال    عمى طةقد  الدةأف يف اسقخداـ الدصص

يمو و قدقمنه قخدكذكةت قنقف الداعي  اؼبخقن )حبيب النجار( الذم نصح قنق
  اعبن   كمل يبهل آّةقُت بل أيذىم بصيح  اؽبالؾ كالدقار.اهلل

ربدثت ىذه السنرة عن دالئل الددرة كالنحداني   يف ىذا الونف العجيب  بدءا ك 
النهار  قإذا ىن مخ عنو قن قشهد األرض اعبةداء كدب ّٔا اغبياة  مث قشهد الميل قنس

 يف قم  ال كقخطاه  مث قشهد ظالـ داقس  مث قشهد الشةس الساطع  كدكر بددرة اهلل
ةل ذرق  البشة األكلُت  ككمها اغبقنف   اؼبشحالدةة ققدرج يف قنازلو  مث قشهد الكم
 دالئل باىةة عمى قدرة اهلل جل ك عال.
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اليت قدـن الناس قيها كربدثت  عن الدياق  كأىناؽبا  كعن نكخ  اليعث كالنثنر  
لقكةقق بُت  اؼبخقنُت كآّةقُت يف ذل  اليـن قن الدبنر  كعن أىل اعبن  ك أىل النار  كا

 الةىيب  حىت قسقدة السعداء يف ركضات النعيم  كاألشدياء يف دركاء اعبحيم.

ن اؼبنضنع األساسي  كىن اؼبنضنع عكيقةت ىذه السنرة الوةيب  باغبدقث 
    )البعث كاعبزاء( كأقاقت األدل  كالرباىُت عمى حدكثو.

 فضائل سورة يس .ج

يف قضل سنرة قس أحادقث كثَتة  قنها ركاق  الًتقيذم عن أنس رضي رد كقد ك 
اهلل عنو قاؿ  قاؿ رسنؿ اهلل عميو كسمم: إف لول شيء قمبا  كقمب الدةأف قس  كقن قةأ 

اغباقظ أبن قعمى عن أىب ىةقةة م رك قس كقب اهلل لو بدةاءهتا قةاءة الدةأف عشة قةات. ك 
عميو كسمم: "قن قةأ قس يف ليم  أصبح قغكنرا لو   قاؿ  قاؿ رسنؿ اهلل رضي اهلل عنو 

كقن قةأ حم اليت قذكة قيها الدياف أصبح  قغكنرا لو". ك قاؿ ابن حياف يف صحيحو 
قن قةأ قس يف  " رسنؿ اهلل عميو كسمم: قاؿ  قاؿ عن جندب ابن عبد اهلل رضي اهلل عنو
عن قعدل ابن قسار رضي اهلل كركم اإلقاـ أضبد  ليم  ابقغاء كجو اهلل عز ك جل ةغكة لو".

كقاؿ بعض  قاؿ رسنؿ اهلل عميو كسمم: "اقةأكاىا عمى قنكاكم" قعٍت قس. عنو قاؿ  
العمةاء: قن يصائص ىذه السنرة أهنا ال كدةأ عند أقة قسَت إال قسة اهلل كعاىل  ككخف 

أعمم. كقاؿ قةاءهتا عند اؼبيت لقنزؿ الةضب  كالربك  ك ليسهل عميو يةكج الةكح كاهلل كعاىل 
 .1عند اؼبيت يكف اهلل عنو ّٔارضي اهلل كاف اؼبشيخ  قدنلنف : إذا قةأت  اإلقاـ أضبد

 النزول في سورة يساأليات التي لها أسباب  .د

صمى اهلل عميو رسنؿ اهلل أبن نعيم يف الدالئل عن ابن عباس  قاؿ: كاف أيةج 
ناقنا ليخيذكه كسمم قدةأ يف السجدة قيجهة بالدةاءة حىت كخذل بو ناس قن قةقش حىت 

                                                           
 المجلد, العلمٌة الكتب دار لبنان بٌروت كثٌر ابن مختصر  771 المتوفى المشقى كثٌر ابن الدٌن عماد الحافظ الجلٌل اإلٌمام 

321. ص  51832 الثالث
1
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كإذا أقدقهم ؾبةنع  إىل أعناقهم كإذا ّٔم عةي القبصةكف قجاءكا إىل النيب صمى اهلل 
 قدالنا: ننشدؾ اهلل كالةحم قا ؿبةد قدعا حىت ذىب ذل  عنهم قنزلت:عميو كسمم  
(كػىٍنزًقلى ْ(عىمىى ًصةىاطو قيٍسقىًديمو )ّ(ًإنَّ ى لىًةنى اٍلةيٍةسىًمُتى )ِ(كىاٍلديٍةآًف اغبٍىًويًم )ُ}قس )

(لىدىٍد حىقَّ اٍلدىٍنؿي عىمىى ٔ(لًقػيٍنًذرى قػىٍنقنا قىا أيٍنًذرى آبىاؤيىيٍم قػىهيٍم ةغىاًقمينفى )ٓاٍلعىزًقًز الةًَّحيًم )
(ًإنَّا جىعىٍمنىا يف أىٍعنىاًقًهٍم أىةٍغالال قىًهيى ًإىلى األٍذقىاًف قػىهيٍم قيٍدةىحينفى ٕأىٍكثىةًًىٍم قػىهيٍم ال قػيٍخًقنينفى )

نىاىيٍم قػىهيٍم ال قػي ٖ) يػٍ ا قىخىةٍغشى ٍمًكًهٍم سىدِّ ٍبًصةيكفى (كىجىعىٍمنىا ًقٍن بػىٍُتً أىٍقًدقًهٍم سىدِّا كىًقٍن يى
ٍركػىهيٍم أىـٍ ملٍى كػيٍنًذٍرىيٍم ال قػيٍخًقنينفى )ٗ) قاؿ قمم قخقن قن ذل   {.(َُ(كىسىنىاءه عىمىٍيًهٍم أىأىٍنذى

 النكة أحد.

كأيةج ابن جةقة عن عوةق  قاؿ: قاؿ أبن جهل: لئن رأقت ؿبةدا ألقعمن 
قىًهيى ًإىلى األٍذقىاًف قػىهيٍم قيٍدةىحينفى  } ًإنَّا جىعىٍمنىا يف أىٍعنىاًقًهٍم أىةٍغالالكألقعمن قخنزؿ اهلل:

نىاىيٍم قػىهيٍم ال قػيٍبًصةيكفى )ٖ) يػٍ ا قىخىةٍغشى ٍمًكًهٍم سىدِّ  ({ ٗ(كىجىعىٍمنىا ًقٍن بػىٍُتً أىٍقًدقًهٍم سىدِّا كىًقٍن يى
   قواننا قدنلنف: ىذا ؿبةد قيدنؿ: أقن ىن؟ أقن ىن؟ كالقبصة. 

ن أِّب سعيد اغبذرم قاؿ: كانت كأيةج الًتقيذم كحسنو كاغباكم كصححو ع
بنن سمة  يف ناحي  اؼبدقن  قخرادكا الندم  إىل قةب اؼبسجد قنزلت ىذه األق :} ًإنَّا كبىٍني 

ٍنكىى كىنىٍوقيبي قىا قىدَّقينا كىآثىارىىيٍم { قداؿ النيب )إف أثاركم كوقب  قالكنقدمنا( كأيةج كبيًٍيي اٍلةى
 الطرباين عن بن عباس قثمو.

كم كصححو عن ابن عباس قاؿ: جاء العاصي بن كائل إىل رسنؿ كأيةج اغبا 
؟ قاؿ: نعم قبعث اهلل ىذا مث  اهلل بعظم حائل قكقو قداؿ: قاؿبةد أقبعث ىذا بعد قا أـر
يبيق  مث وبيي  مث قديم  نار جهنم قنزلت األقات: }أىكىملٍى قػىةى اإلٍنسىافي أىنَّا يىمىٍدنىاهي ًقٍن 

ـى كىًىيى ًٕٕصيمه قيًبُته )نيٍطكى و قىًإذىا ىينى يى  ٍمدىوي قىاؿى قىٍن وبيًٍيي اٍلًعظىا (كىضىةىبى لىنىا قىثىال كىنىًسيى يى
(الًَّذم جىعىلى لىويٍم ٕٗ(قيٍل وبيًٍييهىا الًَّذم أىٍنشىخىىىا أىكَّؿى قىةَّةو كىىينى ًبويلّْ يىٍمقو عىًميمه )ٖٕرىًقيمه )

(أىكىلىٍيسى الًَّذم يىمىقى السَّةىاكىاًت َٖنٍػقيٍم ًقٍنوي كينًقديكفى )ًقنى الشَّجىًة األٍيضىًة نىارنا قىًإذىا أى 
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ٍيئنا ُٖكىاألٍرضى ًبدىاًدرو عىمىى أىٍف ىبىٍميقى ًقثٍػمىهيٍم بػىمىى كىىينى اػٍبىالؽي اٍلعىًميمي ) (ًإمبَّىا أىٍقةيهي ًإذىا أىرىادى شى
بًيىًدًه قىمىوينتي كيلّْ شىٍيءو كىإًلىٍيًو كػيٍةجىعينفى (قىسيٍبحىافى الًَّذم ِٖأىٍف قػىدينؿى لىوي كيٍن قػىيىوينفي )

كأيةج ابن أِّب حاُت قن طةؽ عن ؾباىد كعوةق  كعةكة بن الزبَت كالسيد كبنه  ({ّٖ)
   1كظبنا اإلنساف: أِّب بن يالؼ.

على  األيات التي لها أسباب النزول في سورة يس من وأخذ الباحث الخالصة 
 كما يلي:وىي   أربع.
ٍرسىًمُتى (ِإنََّك َلِمَن اْلمُ ٕ(َواْلُقْرآِن اْلَحِكيِم )ٔ: }يس )ٓٔ-ٔوىي األيات  .1

ىيٍم قػىهيٍم (لًقػيٍنًذرى قػىٍنقنا قىا أيٍنًذرى آبىاؤي ٓ(كػىٍنزًقلى اٍلعىزًقًز الةًَّحيًم )ْ(عىمىى ًصةىاطو قيٍسقىًديمو )ّ)
(ًإنَّا جىعىٍمنىا يف أىٍعنىاًقًهٍم ٕ(لىدىٍد حىقَّ اٍلدىٍنؿي عىمىى أىٍكثىةًًىٍم قػىهيٍم ال قػيٍخًقنينفى )ٔةغىاًقمينفى )

ٍمًكًهٍم ٖأىةٍغالال قىًهيى ًإىلى األٍذقىاًف قػىهيٍم قيٍدةىحينفى ) (كىجىعىٍمنىا ًقٍن بػىٍُتً أىٍقًدقًهٍم سىدِّا كىًقٍن يى
ا قىخىةغٍ  نىاىيٍم قػىهيٍم ال قػيٍبًصةيكفى )سىدِّ يػٍ ٍركػىهيٍم أىـٍ ملٍى كػيٍنًذٍرىيٍم ال ٗشى (كىسىنىاءه عىمىٍيًهٍم أىأىٍنذى
 ({َُقػيٍخًقنينفى )

} إًنَّا جىعىٍمنىا يف أىٍعنىاًقًهٍم أىةٍغالال قىًهيى ًإىلى األٍذقىاًف قػىهيٍم قيٍدةىحينفى  ٗ-ٖكاألقات  .2
نىاىيٍم قػىهيٍم ال قػيٍبًصةيكفى (كىجىعىٍمنىا ًقٍن بػىٍُتً أىٍقدً ٖ) يػٍ ٍمًكًهٍم سىدِّا قىخىةٍغشى قًهٍم سىدِّا كىًقٍن يى
(ٗ}) 
ٍنكىى كىنىٍوقيبي قىا قىدَّقينا كىآثىارىىيٍم{ ُِكقن األق   .3  } ًإنَّا كبىٍني كبيًٍيي اٍلةى
(كىضىةىبى ٕٕيىًصيمه قيًبُته ) }أىكىملٍى قػىةى اإلٍنسىافي أىنَّا يىمىٍدنىاهي ًقٍن نيٍطكى و قىًإذىا ىينى كاألقات  .4

ـى كىًىيى رىًقيمه ) ٍمدىوي قىاؿى قىٍن وبيًٍيي اٍلًعظىا ا الًَّذم أىٍنشىخىىىا ٖٕلىنىا قىثىال كىنىًسيى يى (قيٍل وبيًٍييهى
ا (الًَّذم جىعىلى لىويٍم ًقنى الشَّجىًة األٍيضىًة نىارنا قىًإذى ٕٗأىكَّؿى قىةَّةو كىىينى ًبويلّْ يىٍمقو عىًميمه )

(أىكىلىٍيسى الًَّذم يىمىقى السَّةىاكىاًت كىاألٍرضى ًبدىاًدرو عىمىى أىٍف ىبىٍميقى َٖأىنٍػقيٍم ًقٍنوي كينًقديكفى )
ٍيئنا أىٍف قػىدينؿى لىوي كيٍن قػىيىوينفي ًُٖقثٍػمىهيٍم بػىمىى كىىينى اػٍبىالؽي اٍلعىًميمي ) (ًإمبَّىا أىٍقةيهي ًإذىا أىرىادى شى

 (ّٖم بًيىًدًه قىمىوينتي كيلّْ شىٍيءو كىإًلىٍيًو كػيٍةجىعينفى )(قىسيٍبحىافى الَّذً ِٖ)
                                                           

1
 153-133. ص الشرقٌة جاوا-بوجونٌكرو. رفقً نادي النقول لباب. السٌوطً جالل  
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 اؼببحث الثاين: كددًن قا حدو القخيَت

 مفهوم تقديم ما حقو التأخير .أ

ىن يالؼ القخيَت كىن أصل يف بعض  كددًن قا حدو القخيَت كقن ناحي  النحن
القددًن قيو كىن أصل  . قيةا هبب1العناقل كاؼبعمنقات  كقونف طارئا يف بعضها األية

  الكعل ق  الكاعل  كاؼببقدأ ق  اػبرب  كالكاعل ق  اؼبكعنؿ بو كبدي  الكصالت اؼبوةالت. 

كددقةىا األقنر قن أسباب كبنق  أكبالةغ  أكعةكضي  قا قدقضي  ىذهكقد قطةأ يف 
ككددًن قا ىن قخية يف األصل. كقددًن اؼبكعنؿ عمى الكاعل كبن: كإذابقمى إبةاىيم ربو 

 حىت القعند الضةَت إىل ققخية يف المكظ كالةكب .

النضعي  عىالطبي قةن اؼبعمـن أف األلكاظ قنالب اؼبعاين. قيجب أف قونف كةكيبها
كقن البُت أف ركب  لطبيعي.  النضعى النضعي حسب كةكيبها احسب كةكيبها الطبيعي. 

قواف كددًن  اؼبسند إليو القددًن ألنو احملوـن عميو كركب  اؼبسند القخيَت إذ ىن احملوـن بو.
 اؼبسند إليو.ىن كددًن اؼبسند عمى  قن ناحي  البالةغ  قا حدو القخيَت

كأظباء النناسخ. كأقا كأقا اؼبسند إليو قهن اؼببقدأ الذم يرب  كالكاعل كنائبو 
ؼبسند قهن اػبرب  كالكعل القاـ  كاسم الكعل كاؼببقدأ النصف اؼبسقغٌت دبةقنعو عن اػبرب  ا

كالي  كقاعدانبا قهن ققعمدات ككناب  كخيت  كأيبار النناسخ كاؼبصدر النائب عن الكاعل.
ؽبةا يف الةكب   كلون قد قعةض لبعض الومم قن اؼبزام كاالعقبارات قا قدعن إىل كدديبها 

ن حدها القخيَت قيونف قن اغبسن إذا كغيَت ىذا األصل كاكباع ىذا النظاـ كإف كاف ق
 . 2ليونف اؼبددـ قشَتا إىل الغةض الذم قخدم إليو كقًتصبا عةا قةقد

ات  كىن دالل  القددًن ك القخيَت باب كقبارل قيو األسالب ككظهة اؼبناىب كالددر 
عمى القةون يف الكصاح  كحسن القصةؼ يف الوالـ ككضعو النض  الذم قدقضيو 

                                                           
1
 381.ص  سورٌا شارع بٌروت. والصرفٌة النحوٌة المصطلحات معجم. اللبدي نجٌب شمٌر دمحم. د  

2
 88. ص. العلمٌة الكتب دار بٌروت. البالغة جواهر. الهاشمً أحمد  
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ىن أسالب البالةغ   قإهنم أكنا بو دالل  عمى سبونهم يف الكصاح  اؼبعٌت. قدنؿ الزركشي:  
 كقموقهم يف الوالـ كاندياده ؽبم  كلو يف الدمنب أحسن قنق  كأعذب قذاؽ.

از. قةنهم قن عده قنو ألف كددًن قا ركبقو القخيَت  كايقمكنا يف عده قن آّ
كبو كحدو. كقاؿ كاؼبكعنؿ ككخيَت قا ركبقو القددًن كالكاعل. ندل كل كاحد قنهةا عن ر 
 الزركشي: كالصحيح أنو ليس قنو قإف آّاز ندل قا كض  قا مل قنض .

 :1كاؼبعاين ؽبا يف القددًن طبس  أحناؿ

كددًن العم  عمى قعمنؽبا عند الدائمُت ّٔا كقددًن الونف عمى الوائن  كالعمم عمى  .1
 العمةي .

كقددًن الناحد عمى اإلثنُت  عمى قعٌت أف الناحد اليبون ربدق  بالذات   القددًن .2
 إلثنين  إال بعد سبدها ا
   كقددـ األنبياء عمى اإلكباع كالعمةاء عمى اعبهاؿ.بالشةؼالقددًن  .3
القددًن باؼبواف كقددـ اإلقاـ عمى اؼبخقـن ككددـ قن قدةب إىل اغبائط دكف قن كخية  .4

 عنو.
القددًن بالزقاف كقددـ الشيخ عمى الشباب كاألب عمى االبن. كىذه اؼبعاين ثابق   .5

 ةكق  عدال كلذل  القد  قيها ككاكت أك ككنن يف القعبَت.قع
 أقسام التقديم  .ب

 ككددًن الشيء عمى كجهُت:
كاف  كددًن عمى ني  القخيَت  كذل  كل شيء أقة ق  القددًن عمى حوةو الذم (ُ

دأ . كخرب اؼببقكذل  أف قظل اؼبددـ عمى حوةو عميو يف جنسو الذم كاف قيو
عنؿ إذا قدـ عمى الكاعل. كالقددًن الىبةج اػبرب أك اؼبكعنؿ إذا قدـ اؼببقدأ كاؼبك

 عةا كاف عميو قبل القددًن.

                                                           
 311. ص الثانٌة الطبعة. العلمً والبحث العالً التعلٌم وزارة عراق. والتطبٌق البالغة .البصٌر حسن. د و مطلوب أحمد. د 
1
.  
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كددًن عمى ال ني  القخيَت  كلون عمى أف قندل الشيء عن حوم إىل حوم  (ِ
إىل اظبُت وبقةل كل  كهبعل بابا ةغَت بابو كإعةابا ةغَت إعةابو. كذل  أف قعةد 

لو قيددـ كارة عمى ذاؾ كأيةل  ية يرباكاحد قنها أف قونف قبقدأ كقونف األ
قخثةاف كقثالو )زقد اؼبنطمق( ك )اؼبنطمق زقد( قالقددًن كالقخيَت  ذاؾ عمى ىذا.

اؼبعٌت يف اعبةم   ألف قا قددـ ىن اؼببقدأ أك اؼبسند إليو كقا قخية ىن اػبرب أك 
. ككذل  )ضةبت ؿبةدا( ك )ؿبةده ضةبقو( ك ؿبةد يف اعبةم  األكىل اؼبسند
كعنؿ بو  كيف الثاني  قبقدأ. كىذا ىبقمف عن الننع األكىل الذم الققغَت قيو ق

)قنطمق زقد(ك)زقد قنطمق( ظل )زقد( قسندا إليو حوم اؼببقدد أك اؼبقخية  قكي 
ك)قنطمق( قسندا. كيف )ضةب زقد عةةا( ك)ضةب عةةا زقد( بدى )زقد( 

 1ك )عةةا( قكعنال بو.-قاعال-قسندا إليو

نؿ كاعبار كآّةكر كاغباؿ. كقن القددًن كددًن ققعمدات الكعل عميو كاؼبكع
   كبالقددًن كالقخيَت كاس  ألنو قشةل كثَتا قن أجزاء الوالـ.

اعبةم  االظبي  يف كددًن اػبرب عمى اؼببقدإ  ماوى أقةقنالباحث بحثو عن وحدد 
 اؼببقدإ كويأتي البيان حول  ك اعبةم  الكعمي  يف كددًن اؼبكعنؿ بو عمى الكعل كالكاعل.

 .بو اؼبكعنؿ اػبرب ك

 اػبربي و المبتدأ (1

" ك "قكيدة صبم قنهةا  تتألفُ اظباًف  كاػبرباؼببقدأ   االسقدالؿ، كبن "اغبق قنصنره
ربى اؼببقدأ  بخف الخبراؼببقدأ عن  كقىقةٌيزاألقً ". ضاقنه سعادةى  بػىةه بو.كاؼببقدأ  ـبي عنو، كاػبربى ـبي

ىن اؼبسنىدي اليو، الذم مل قسبدوي عاقله.كاػبربي قا أيسًندى اىل اؼببقدأ، كىن الذم كقمُّ بو ق  
 2اؼببقدأ قائدة. كاعبةم ي اؼبخلك ي قن اؼببقدأ كاػبرب كيدعى صبم ن اظبيَّ .

                                                           
1
 32. ص 5333.لبنان بٌروت. الماجستٌر أستاذ شهادة لنٌل رسالة, والبالغة النحو بٌن والتأخٌر التقدٌم.حمراأل ألٌان مً 

2
 139.ص 5338 لبنان بٌروت البٌاى دار. الدروس جامع الغلٌنً مصطفى شٌخال 
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 :1أنواعوالخبر ثمانية  بالمبتدإويتعلَُّق 
 اؼببقدإ( حوم ُ)

 أحواـلمةبقدأ طبس ي 
 رقعًو. كجنب  (1

. ، اليت ىي حةؼي جة شبيوه بالزائدبةبٌ كقد هبةُّ بالباًء أك قن الزائدكُت، أك  
قاألكؿ كبن "حًبىسًب  اهلل". كالثاين كبن }ىل قن يالقو ةغَتي اهلل قىةزقوم؟!{. كالثالث كبن 

 "قا ريبَّ كاسي و يف الدنيا عارق ه قنـى الدياق ".
 أك نوةةن قيكيدةن كجنب كننو قعةق ن  (2

 كبن "ؿبةده رسنؿي اهلًل" أك نوةةن قيكيدةن، كبن "ؾبمسي عممو قينقك ي كجنب كننو قعةق ن 
 بًو يَته قن عبادة سبعُتى سن ".

كمل قشًتط سيبنقو كاؼبقددقنف قن النحاة عبناز االبقداء بالنوةة إال حصنؿ 
الكائدة. قول نوةة أقادت إف ابقدئ ّٔا صح أف كد  قبقدأ. كؽبذا مل هبز االبقداء 
داؿ بالنوةةاؼبنصنق  اك اليت يربىا ظةؼ اك جار كؾبةكر قددقان عميها إف مل ككد. قال ق

"رجل قن الناس عندنا. كال عند رجل قاؿ" كال "اإلنساف ثنب"، لعدـ الكائدة، الف 
النصف يف األكؿ ككددـ اػبرب يف الثاين مل قكيدا القخصيص، الهنةا مل قدمال قن شينع 

 النوةة كعةنقها.

 جناز حذقو (3
" أم ىن ؾبقهد؟"، قيداؿ يف اعبناب "سعيد، كدنؿ "كيف دليلعميو  دؿٌ إف  

قهده، كقنو قنلو كعاىل }قن عىةلى صاغبان قًمنكسو، كقن أساءى قعمىيها{ كقنلو }سينرةه ؾب
 أنزلناىا{.

)كالقددقة يف اآلق  األكىل "قعةمو لنكسو، كإساءكو عميها"، قيونف اؼببقدأ، كىن العةل 
 (.كاإلساءة، ؿبذكقان. كاعبار ققعمق خبربه احملذكؼ. كالقددقة يف اآلق  الثاني  "ىذه سنرة"

                                                           
1
 139.ص. المراجع نفس  
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 كجنبي حذقوً  (4
كذل  يف أربعً  قناض ى  

1 
أك  عىهديت ًذقٌ عميو جنابي الدسم، كبن "يف ًذقَّيت ألقعمنَّ كذا"، أم يف  دؿ( إف ُ)

 .قيثاؽ
"، أم صىربم ظب  كطاع " " كصبيل صربعن قعمًو كبن " نائبا قصدرا( إف كاف يربيه ِ)

 ، كأقةم ظب ه كطاع ه.صبيل صرب
". قخيةان عنهةا، كبن  الذـباؼبدح أك صنصا( إف كاف اػبربي ـبّ) عمى نبعد "نًٍعمى كبًئسى

، قخبن، يف اؼبثالًُت، يربه ؼببقدأ ؿبذكؼو كددقةيهي ؽبىب، كبًئسى الةجلي أبن طالبأبن  الةجل
."  "ىنى
، كبن "ييذي  ( إف كاف يف االصل نىعقان ْ) قيط ى عن النَّعقٌي  يف قىعًةض قدحو أك ذـ أك كةحُّمو

 بيًد زىَتو الوةًني" ك "دىٍع ؾبالس ى قالفو المئيمي" ك "احًسٍن اىل قالفو اؼبسوُتي".
 

قاؼببقدأ ؿبذكؼ يف ىذه األقثم  كجنبان. كالقددقة ىن الوةًن، كىن المئيم، كىن 
لنصب عمى أنو قكعنؿ بو لكعل ؿبذكؼ كددقةه اؼبسوُت كهبنز أف كدطعو عن النصكي  ا

 يف النؿ أقدح، كيف الثاين أذـ، كيف الثالث أرحم.
عمى اػبرب كقد هببي كددًني اػبرًب عميو. كقد هبنز  ققددـإف االصلى قيو أف  (5

 األقةاف. 
 ( َأقساُم المبتدإٔ)

"، كضةَته صةقحاؼببقدأ ثالث ي أقساـو  ن "أنتى ؾبقهد"، ، كبقنكصل، كبن "الوةًني ؿببنبه
، كبن "كأف كىصنقنا يَته لوٍم"، ككبن } عميهم أأنذىرهتيٍم أـ مل كينًذرىٍم{، كقنوي  سىناءكقخٌكؿه

يعىيدٌم 
 .2قن أف كةاه" يَتاؼبثىلي "كىسة ي باؼب

 ( َأحكاُم خبر المبتدأٖ)
                                                           

1
 175.ص. 5338 لبنان بٌروت البٌاى دار. الدروس جامع الغالٌنً مصطفى الشٌخ  

2
 171.ص 5338 لبنان بٌروت البٌاى دار. الدروس جامع الغالٌنً مصطفى الشٌخ 
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 :1ؼببقدأ سبع ي أحواـػبرًب ا
 األكؿ كجنبي رقعًو.

."  الثاين أفَّ االصل قيو أف قونف نوةة قشقد ن. كقد قونف جاقدان. كبن "ىذا حجةه
 الثالث كجنبي قطابدقو لمةبقدأ إقةادان ككثني ن كصبعان ككذكَتان ككخنيثان.

، حاضةقاذا األسدي"، أم قاذا األسدي  ، كبن "يةجتي دليلالةاب  جناز حذقًو إف دؿَّ عميو 
؟" قيداؿي يف اعبناب "زيىَته" أم "زىَته ؾبقهده"، كقنو قنلو كعاىل }أيكميها ؾبقهدككدنؿ "قىن 

 دائمه كًظمُّها{ أم كظمُّها كذل .
اػباقس كجنبي حذقًو يف أربعً  قناض ى 

2 
ـٌ.ُ)  ( أف قدؿَّ عمى صك و قيطمد و، أم دال و عمى كجندو عا

كذل  يف قسخلقُت، االكىل أف ققعمَّق ّٔا ظةؼه أك جارّّ كؾبةكر، كبن "اعبن  ربتى أقداـً 
األقَّهاًت" ك "العممي يف الٌصدكًر". كالثاني  أف كد ى بعد لنال أك لنقا، كبن "لنال الدّْقني ؽبىمى ى 

"، ك "لنقا الوقاب ي لضاعى أكثةي العمًم".النَّ   اسي
ني اهلل ِ)  ( أف قونفى يربان ؼببقدأ صةقحو يف الدىسم، كبن "لىعةةيؾ ألقعىمىنَّ"، ككبن "أيبي

 الجقهدىفَّ"، قاؿ الشاعة
ٌمى قػىٍنقيوي ال بافي أىقسو ابني قػىٍنًقو ًإاللعىٍةةيؾى قا اإًلنسافي   عمى قا ذبى

ابالعىظًم ا الكىٍخةكقا   قىخاري الذم قىبًغي الكىخارى بًنػىٍكسوً   لةَّقيم، كًإمبَّ
)قاف كاف اؼببقدأ ةغَت صةقح يف الدسم )دبعٌت أنو قسقعةل لمدسم كةغَته( جاز حذؼ 

 يربه كإثباكو. كدنؿ "عهد اهلل ألقنلن اغبق، كعهد اهلل عمي ألقنلن اغبق"(.
ال كصميحي  حاؿ قصدرو، كبعدنبا ( أف قونفى اؼبقبدأي قصدران، أك اسم كىكضيلو قضاقان اىلّ)

، كإمبا كىصميحي أف كىسدَّ قىسىدَّ اػبرًب يف الداللً  عميو. قاالكي كبن "كخدقيب الغالـى يرباأف كونف 
."  قيسيئان". كالثاين كبن "أقضلي صىالًك ى ياليان فبا قىٍشغىمي ى

                                                           
1
 171.ص. المراجع نفس  

2
 171.ص 5338 لبنان بٌروت البٌاى دار. الدروس جامع الغالٌنً مصطفى الشٌخ  
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ةًمءو كقا قػىعىلى"، أم ق ى ( أف قونفى بعد كاكو قيقعٌُتو أف كونف دبعٌت "ق ى"، كبن "كلُّ اقْ) 
ا دبعٌت "قى ى" جاز  ٍ كنهني  وي، كدنًؿ الشاعةإثباكقعمًو. قاف مل ققعُتَّ

 يافً قمقد كاٍلةىنت اقةًلءككلُّ   الكىىت قىٍشعىبنا ًلى اٍلةىنتى الذم سبن
 ـي عميو جنازان أك كجنبان ققددالساب  أفَّ االصل قيو أف قىقخيةى عن اؼببقدأ. كقد 

 الُمفَردُ  ( الَخبرُ ٗ)
 .1كصبم  قيكةديربي اؼببقدأ قسةاًف 

قاػبربي اؼبكةدي قا كافى ةغَتى صبم و، كإف كاف قيثٌتَّ أك ؾبةنعان، كبن "اؼبقجهد ؿبةنده، كآّقهداف 
 ؿبةنداًف، كآّقهدكف ؿبةندكف".

 .قيشقق، كإقا دجاقكىن إقا 
". كىن ال ققىضةني  كاؼبةادي باعباقًد قا ليس قيو قعٌت النصًف، كبن "ىذا حجةه

 ".أسد عميضةَتان قعندي اىل اؼببقدأ، إال إذا كاف يف قعٌت اؼبشقق، قيقضةَّنو، كبن "
)قخسد ىنا دبعٌت شجاع، قهن قثمو وبةل ضةَتان قسقًتان كددقةه )ىن( قعند اىل عمي، كىن 

كاعل. كقد سبق يف باب الكاعل اف االسم اؼبسقعار، قةق  الكاعل كالكعل، ألنو ضةَت ال
 قن األظباء اليت كشبو الكعل يف اؼبعٌت.

ؾبقهد". كىن ققحةَّلي ضةَتان قعند  زيىَتكاؼبةاد باؼبشقق قا قيو قعٌت النىصًف، كبن "
، قال ققحةَّموي، كبن "زيىَته ؾبق  هده أيناه".اىل اؼببقدأ، إال إذا رق ى الظاىةى

)قةجقهد، يف اؼبثاؿ األكؿ، قيو ضةَت قسقًت كددقةه ىن قعند اىل زىَت، كىن ضةَت 
 الكاعل. أقا يف اؼبثاؿ الثاين قدد رق  )أيناه( عمى الكاعمي  قمم ققحةل ضةَت اؼببقدأ(.

 ( اػبربي اعبةم ٓ) 
اغبسىني قيعمي قدرى  ميقاػب ن، قاالكؿ كبن "اظبي صبم اػبربي اعبةم ي قا كاف صبم ن قعمٌي ، أك 

 حسنه". يمديوصاحبًو"، كالثاين كبن "العاقلي 
 كقيشًتطي يف اعبةم  الناقع  يربان أف كونفى قيشقةم ن عمى رابطو قةبطيها باؼببقدأ.

                                                           
1
 172. ص 5338 لبنان بٌروت البٌاى دار. الدروس جامع الغالٌنً مصطفى الشٌخ  
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كالةابطي إقا الضةَتي بازران، كبن "الظُّممي قىةكعو كييمه"، أك قسقًتان قعندي اىل اؼببقدأ، كبن "اغبقُّ 
"، أم الدرىم قنها. كإقا إشارةه اىل اؼببقدأ، قعمن". أك قي  ددَّران، كبن "الًكض ي، الدٍرىم بدةشو

كبن }كلًباس القدنل ذل  يَته{، كإقا ًإعادةي اؼببقدأ بمكظًو، كبن }اغباقَّ ي، قا اغباق ي؟{، 
 أك بمكظو أعمَّ قنو، كبن "سعيد نًعمى الةجلي".

 ( كجنب كددًن اؼببقدأٔ)
ـي أحدنبا كجنبان، االصلي يف اؼبقبدأ  . كقد ققددَّ ـى. كاالصلي يف اػبرب أف ققخٌيةى أف قىقددَّ
 قيقخيةي اآليةي كجنبان.

كهببي كددًن اؼببقدا يف سق  قناض ى 
1 

، كخظباء الشةطً  .ُ ، كبن }قن قػىٌقًق اهللى أف قونف قن االظباء اليت ؽبا صدري الوالـً
قيكمٍح"، كأظباء االسقكهاـ، كبن "قن جاءى؟"، "كقا" القعجُّبٌيً ، كبن "قا أحسنى الكضيم ى!" 

 ككم اػبربقً  كبن "كم كقاب عندم!"
 .. أف قونف قشبها باسم الشةط كبن)الذم هبقهد قمو جائزة(ِ
ـي كم أقة يف أف قضاؼى اىل اسمو لو صدري الوالـ، كبن "ةغالـي قىن ؾبقه .ّ ده؟" ك "زقا

 قدؾ".
أف قونف قدًتنان بالـ القخكيد )كىي اليت قسةنهنا الـى االبقداء(، كبن }لعبده قٍخقنه  .ْ

."  يَته قن قشةؾو
أف قونف ل  قن اؼببقدأ كاػبرب قعةق ن أك نوةةن، كليس ىناؾ قةقن ه كعُت أحدنبا،  .ٓ

اليو، كبن "أينؾ عمي"، إف أردتى اإليبارى  قيقددَّـ اؼببقدأ يشي ى القباس اؼبسنىًد باؼبسنىدً 
"، إف أردتى اإليبارى عن عمي، ككبن "أسىنّّ قن  أسىنّّ قٍت" إف  عن االًخ، ك "عميّّ أينؾى
"، إف أردتى اإليبارى  قصدتى اإليبار عةَّن ىن أسنّّ قن ـباطب  "كأسن قٍت أسن قن ى

.  عٌةن ىن أسنُّ قن ى نكًس ى
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ان يف اػبرب، كذل  بخف قدًتفى اػبربي بإال لكظان كبن }كقا ؿبةده أف قونف اؼببقدأ ؿبصنر  .ٔ
." ، كبن "إمبا أنت نذقةه { أك قعٌتن  إال رسنؿه

 ( كجنب كددًن اػبربٕ) 
هببي كددًن اػبرًب عمى اؼببقدأ يف أربع  قناض ى 

1 
ؼببقدأ نوةة ةغَت قكيدةو، ـبىربان عنها بظةؼو أك جار كؾبةكر، كبن "يف الداًر إذا كاف ا .ُ
" كقنو قنلو كعاىل }كلدقنا رجل  { ك "عمى أبصارىم ةغشاكةه".قزقد" ك "عندؾى ضيفه
، قاالكؿ، كبن "كيف  .ِ ، أك قضاقان اىل اسم اسقكهاـو إذا كاف اػبرب اسمى اسقكهاـو

؟" كالثاين كبن "ابني قىن أ ".حالي ى  نت؟" ك "صبيح  أٍم قـن سكةيؾى
إذا اكصلى باؼببقدأ ضةَته قعند اىل شيء قن اػبرب كبن "يف الدار صاحبها" كقنو قنلو  .ّ

 كعاىل }أـ عمى قمنبو أقكاؽبيا{. كقنؿي نيصىيب
أف قونف اػبربي ؿبصنران يف اؼببقدأ. كذل  بخف قدًتف اؼببقدأ بإاٌل لكظان، كبن "قا يالقه  .ْ

، كبن "إمبا ؿبةنده قن هبقهدي". إال اهللي"،  أك قعٌتن
. ككذال  اككق الباحث ّٔةا 2كددًن اػبرًب عمى اؼببقدأكجنب  كاككق حكٌت بي  كأصحابو

 . كددًن اػبرًب عمى اؼببقدأيف كجنب 
 صّْكى ( اؼببقدأي الٖ) 

قد قيةق ي النصفي باالبقداًء، إف مل قطابق قنصنقى ي كثني ن أك صبعان، قال وبقاجي اىل 
ـى  يرب، بل قوقكي بالكاعل أك نائبو، قيونف قةقنعان بو، سادان قىسىدَّ اػبرب، بشةط أف ققددَّ

ـه. ككونفي الصك ي حينئذو دبنزل  الكعل، كلذل  ال كيثٌت كال  ةى ي كال النصفى نكيه اك اسقكها ذبي
. كمل قشًتط االيكش كالونقينف ذل ، قخجازكا أف قيداؿ  كينصفي كال كيصٌغةي كال كيعةَّؼي

، كفبدكحه أبناؤؾ".  "قاجحه كلداؾى
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كال قةؽى بُتى أف قونفى النصفي قشقٌدان، كبن "قا ناجحه الوسنالف" ك "ىل ؿببنبه 
عانداف؟" ك "قا آّقهدكف"، اك اظبان جاقدان قيو قعٌت الصك ، كبن "ىل صى 

ي
ٍخةه ىذاًف اؼب

."  كحشيّّ أيالقي ى
كال قةؽى أقضان بُتى أف قونفى النكيي كاالسقكهاـ باغبةؼ، كةا قيثلى، اك بغَته، كبن 
 " "، ةغَت أنوي ق ى "ليسى " ك "كيف سائةه أيناؾى "ليسى كسنؿه كلداًؾ" ك "ةغَتي كسنؿو أبناؤؾى

قنعان بو ساٌدان قسىدَّ يربىا، كق  "ةغَتو" قنقدٍل قونفي النصفي اظبان ؽبا، كاؼبةقنعي بعدىهي قة 
ة النصفي باإلضاق  إليها، كقونفي قا بعدى النصًف قةقنعان بو ساٌدان  االبقداءي إليها، كهبي

 قسدَّ اػبرب.
، قال  ، قال هبنز قيو ىذا االسقعةاؿي قاف مل قد  النصفي بعد نكيو اك اسقكهاـو

"، بل ذببي اؼبطا بد ي، كبخن "ؾبقهداًف ةغالقاؾ". كحينئذو قونفي يربان قداؿي "ؾبقهد ةغالقاؾى
 ؼبا بعده قيددَّقان عميو. 

، كدنؿ الشاعة  كالصك ي اليت كد ي قبقدأ، إمبا كةق ي الظاىةى
ـٍ سىٍمة قـننه أقاط  ًجيبه عىٍيشي كقىٍن قىطىناقىعنينا قىظعًإٍف   نىٍكا ظىعىنا؟نى، أ

 اك الضةَتى اؼبنكصلى، كدنؿ اآلية
،  إذا مل كوننا ل عمى قىٍن أيقاًط ي   قا كاؼو ًبعىٍهًدمى أنقيةا يىميميَّ

قاف رقعًت الصك ي الضةَتى اؼبسقًتى، كبن "زيىَته ال كسنؿه كال بىطيءه" مل كون قن 
ىذا الباب، قهي ىنا يربه عٌةا قبمىها. ككذا اف كانت كوقكي دبةقنعها، كبن "قا كسنؿه 

ـه،  كزىَته قبقدأ قخية، كأيناهي قاعلي كسنؿ. أيناهي زيىَته"، قهي ىنا يرب قددَّ
كاعمم أف الصك ى، اليت قيبقدأي ّٔا، ققوقكي دبةقنعها عن اػبرب، إمبا ىي الصك ي اليت 
. قاف طابدقوي يف كثنيقًو أك صبعو، كانت يربان  الفي قا بعدىا كثني ن أك صبعان، كةا قىةَّ زبي

؟". قيددَّقان، ككاف قا بعدىا قبقدأ قخيةان، كبن "قا  قيساقةاًف أينامى، قهل قساقةكفى إينكي ى
؟"، جاز جعل النصًف قبقدأن، قيونفي قا  أقَّا إف طابدقو يف إقةاده، كبن "ىل قساقةه أينؾى

 بعدىه قةقنعان بو، كقد أةغٌت عن اػبرب، كجاز جعميوي يربان قيددقان كقا بعدهي قبقدأن قخيةان.
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  بو المفعولُ  (2

لى شيٍء وقع عليو فعُل الفاعِل، إثباتًا أو نفياً، وال المفعوُل بو ىو اسٌم دلَّ ع
تُغيَّر ألجلو صورُة الفعل، فاألوُل نحو "بَريُت القلَم"، والثاني، نحو "ما بَ َريُت 

 القلَم".
يًا إلى أكثَر من مفعول بو  ُد، المفعوُل بو، في الكالم، إن كان الفعل متعدّْ وقد يَتعدَّ

رىماً، ظننُت األمَر واقعاً، أعلمُت سعيدًا األمر واحٍد، نحو "أعطيُت الفقيَر دِ 
 .1َجلّياً"

 2ويتَ َعلَُّق بالمفعول بو أحد عشَر مبحثاً 
 َأقساُم المفعوِل بوِ  -ٔ

 المفعوُل بِو قسماِن صريٌح وغيُر صريح.
والّصريُح قسمان ظاىٌر، نحو "فتَح خالٌد الِحيرة"، وضميٌر متَّصٌل نحو "أكرمُتَك 

 وأكرمتهم"، أو منفصٌل، نحو }إيَّاَك نعبُد، وِإيَّاك نستعين{، ونحو "إيَّاُه ُأريد".
، نحو "عِلمُت وغيُر الصريِح ثالثُة أقسام ُمؤوٌَّل ب مصدر بعَد حرٍف مصَدريٍّ

أنَك مجتهٌد، وجملٌة ُمؤوَّلة بمفرٍد، نحو "ظننتك تجتهد" وجارّّ ومجرور، نحو 
"أْمسْكُت بيِدَك" وقد َيسُقُط حرُف الجرّْ فينتصُب المجروُر على أنو مفعوٌل بو. 

كقول وُيسّمى "المنصوَب على نزِع الخافِض" فهو َيرجُع إلى أصلِو من النصب،  
 الشاعر

ياَر، ولم َتعوُجوا، * كالُمُكُم َعَليَّ ِإذاً َحَراُم*  *َتُمرُّوَن الدّْ
 َأحكاُم المفعول بوِ  -ٕ

 3للمفعول بو أربعُة أحكام
 أنُو يجْب نصُبُو. -ٔ
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أنو يجوُز حذفُُو لدليٍل، نحو "رََعِت الماشيُة"، ويقاُل "ىل رأيَت خلياًل؟"،  -ٕ
ُل "رأيُت"، قال تعالى }ما َودََّعَك ربَُّك وما َقلى{، وقال }ما أنزلنا عليَك فتقو 

 الُقرآن لتشقى، إال تذكرًة ِلمْن يخشى{.
ي منزلة الالزِم لَعَدم تعلُِّق غرٍض بالمفعول بِو، فال يُذكُر لو  وقد يُ نَ زَُّل المتعدّْ

ُر، كقولو تعالى }ىل َيستوي الذيَن يعلم  وَن والذيَن ال يعلموَن{.مفعوٌل وال يُقدَّ
وما نصَب مفعولين من أفعال القلوب، جاَز فيو حذُف مفعوليو معاً، وحذُف أحدىما 

 لدليٍل. فمن حذِف أحدىما قوُل َعنترَة.
َرهُ   ِمنّْي ِبَمْنزِلِة الُمَحبّْ الُمْكَرمِ   َوَلقْد نَزْلِت، فال َتظُنّْي َغي ْ

ا معًا قولُو تعالى }أين ُشرَكائَي الذين كنتم أي فال َتظُني غيَرُه واقعاً. ومن حذفهم
َتزعموَن؟{ أي تزعمونهم ُشرَكائي، ومن ذلك قولهم "َمْن َيسَمْع َيَخْل"، أي َيَخْل ما 

 َيسمُعُو حقاً.
أنو يجوُز أن ُيحَذَف فعُلُو لدليل، كقولو تعالى }ماذا أنزَل ربُّكم؟ قالوا خيرًا{،  -ٖ

 ُأكرُِم؟، فتقول "العلماَء"، أي أكرِم العلماَء. أي أنزَل خيرًا، ويقال لك "َمنْ 
ويجُب حذفُو في األمثال ونحوىا ِمما اشتهَر بحذف الفعل، نحو "الكالَب 
على البَ َقِر"، أي أرسِل الكالَب، ونحو أمَر ُمبكياِتَك، ال أمَر مضِحكاتَك"، أي الَزْم 

،  واقَبْل، ونحو "كلَّ شيٍء وال َشتيمَة ُحّر"، أي ائِت كلَّ  شيٍء، وال تتي شتيمة ُحرٍّ
 ونحو "أىالً وسهاًل"، أي جئَت أىال ونزلَت سهال.

ومن ذلَك حذفُو في أَبواب التحذير واإلغراِء واالختصاص واالشتغال 
 والنَّعِت المقطوع. وسيأتي بياُن ذلك في مواضعو.

ُم على الفاعلِ  -ٗ ، أو على أن األصَل فيو أن يتأخَر عن الفعِل والفاعِل. وقد يتقدَّ
 الفعل والفاعل معاً، كما سيأتي.

 َتقديُم المفعوِل بِو وتأخيُرهُ  -ٖ
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األصل في الفاعل أن يَ تَّصل بفعلو، ألنُو كالجزِء منو، ثُم يأتي بعَدُه المفعوُل. 
ُم المفعوُل على الفعل والفاعل معاً. وكلُّ ذلك إمَّا  وقد يُعَكُس األمُر. وقد يَتقدَّ

 .1، وإمَّا ُممتنعجائٌز، وإمَّا واجبٌ 
 تقديم الفاعل والمفعول أحدىما على اآلخر

يجوُز تقديُم المفعوِل بو على الفاعِل وتأخيُره عنو في نحو "كتَب زُىيٌر 
 الدرَس، وكتَب الدرَس زُىيٌر".

 خر في خمس مسائلويجب تقديُم َأحِدىما على اآل
، بسبب خفاء اإلعراب مع عَدِم القرينِة،  -ٔ إذا ُخشَي اإللتباُس والوقوُع في الشكّْ

فال يُعَلُم الفاعُل من المفعول، فيجُب تقديُم الفاعل، نحو "َعّلَم موسى عيسى، 
وأكرَم ابني أخي. وغَلب ىذا ذاك". فإن أُِمَن الّلبُس لقرينٍة دالٍّة، جاَز تقديُم 

 عوِل، نحو "أكرمْت موسى َسلمى، وَأضنْت ُسعَدى الُحّمى".المف
أن يتصَل بالفاعِل ضميٌر يعوُد إلى المفعول، فيجُب تأخيُر الفاعل وتقديُم  -ٕ

المفعوِل، نحو "أكرَم سعيدًا غالُمُو". ومنُو قولُو تعالى }وإْذ ابتلى إبراىيَم رَبُُّو 
َمعِذرُتهم{. وال يجوُز أن يقال "أكرم غالُمُو بكلماٍت"، وقولُو "يوَم ال ينفع الظّالميَن 

سعيدًا"، لئال يلزَم َعوُد الضمير على ُمتأخر لفظًا ورتبًة، وذلك محظوٌر. وأما قوُل 
 الشاعر

 ِعمامطىَر الدِمَن النَّاِس، أَبقى َمْجُده  واِحدا َر الدى َأخلدَمجداً  َأنَوَلْو 
 وقول اآلخر

 ٍل َكما ُيْجَزى ِسنّْمارفعِن وحس  رٍ كبالِن عْن  الغيأبا  بنوهزى ج
 فَضُرورٌة، إن جازْت في الشعر، على قُبحها، لم َتجْز في الّنثر.
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فإِن اّتصل بالمفعول ضميٌر يعوُد على الفاعل، جاَز تقديمُو وتأخيُرُه فتقول "أكرَم 
سواٌء أَتقّدَم َأم األستاُذ تلميَذُه. وَأكرَم تلميَذُه األستاُذ"، ألنَّ الفاعَل رتبُتُو التقديُم، 

 تأّخر.
َأن يكون الفاعُل والمفعوُل ضميريِن، وال حصَر في َأحدىما، فيجُب تقديُم  -ٖ

 الفاعل وتأخيُر المفعول بو، نحو "َأكرمُتو".
َأن يكون َأحُدىما ضميرًا متصاًل، واآلخر اسمًا ظاىراً، فيجُب تقديُم الضمير  -ٗ

علياً"، ويُقّدُم المفعوُل في نحو "أكَرمني  منهما، فُيقّدُم الفاعُل في نحو "أكرمتُ 
 علي"، وجوباً.

َأن يكون َأحُدىما محصورًا فيو الفعُل بإال َأو إنما، فيجُب تأخيُر ما ُحِصَر فيو  -٘
الفعُل، مفعواًل أو فاعالً، فالمفعوُل المحصوُر نحو "ما َأكرَم سعيٌد إال خالدًا"، 

 اً إال خالٌد. وإنما َأكرَم سعيداً خالٌد".والفاعُل المحصوُر نحو "ما أكرَم سعيد
وقد َأجاَز بعُض النُّحاة تقديَم أحِدىما وتأخيَر اآلخِر، أيِّا كان المحصوُر فيِو 
الفعُل، إذا كان الحصُر بإال، َتمسكًا بما وَرَد من ذلك. فمن تقديم المفعوِل 

 المحصوِر بإال قوُل الشاعر
َلى ِبَماٍل وال َأىلِ     هُ ى ِإالَّ ِجَماحاً فُ َؤادُ أَبا َولم  َوَلْم َيْسُل َعْن لَي ْ

 ومن تقديم الفاعِل المحصوِر بها قوُل الشاعر
 وال َجَفا َقطُّ ِإالَّ ُجبَّأُ َبَطالَ   ما عاَب ِإالَّ لَِئيٌم ِفْعَل ذي َكَرم

َغها ظهوُر المعنى المراِد ووُضوحُو، وَسّهلها عدُم  َضرورَةوالحق َأن ذلَك كلو  َسوَّ
 اللتباِس.ا

 واعلم أَنُو متى وجَب تقديُم َأحِدىما، وجَب تَأخيُر اآلخر بالضرورة.
ورأى حفني بيك وأصحابو فيجب تقديم المفعول بو ما لم يكن احدىما  

 احث بالرأي األول ألنو أوضح وأوسع.واتفق الب .1ضميرا متصال أو محصورا بإنما
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 تقديم المفعول على الفعل والفاعل معاً 
يجوُز تقديُم المفعول بو على الفعل والفاعل معًا في نحو "عليًّا َأكرمُت. 

بتم وَفريقاً تقتلوَن{.  وَأكرمُت علّياً"، ومنو قولُو تعالى }َففريقاً كذَّ
 1ويجُب تقديمُو عليهما في َأربَع َمسائلَ 

َأن يكوَن اسَم شرٍط، كقولِو تعالى }من ُيضِلل اهلُل فما لُو من ىاٍد{، ونحو  -ٔ
 "أَي َُّهْم ُتكرِْم ُأكرِْم"، َأو مضافاً السِم شرٍط، نحو "ىْدَي من تَتبْع يَتبْع بَنوَك".

فهاٍم، كقولِو تعالى }فأيَّ آياِت اهلِل تُنكِروَن؟{، ونحو "من َأن يكوَن اسَم است -ٕ
َأكرمَت؟ وما فعلَت؟ وكْم كتابًا اشتريَت؟" َأو ُمضافًا السم استفهاِم، نحو كتاَب من 

 َأخذَت".
وَأجاز بعُض العلماء تأخيَر اسم اإلستفهام، إذا لم يكن االستفهاُم ابتداًء، بل ُقِصَد 

كأن يُقاَل "فعلُت كذا وكذا"، فتستثِبُت األمَر بقولَك "فعلَت اإلستثباُت من األمر،  
 .2ماذا؟". وما قوُلهم ببعيٍد من الصواب

ْن َأن يكون "كْم" َأو "كأيّْْن" الَخبريَّتيِن، نحو "كم كتاٍب َمَلكُت!"، ونحو "كأيّْ  -ٖ
 من ِعلٍم َحَويُت!"، َأو مضافاً إلى "كم" الخبريَِّة نحو َذنَب كم ُمْذِنٍب َغفرُت!".

)أما "كأين" فال تضاف وال يضاف اليها. وانما وجب تقديم المفعول بو ان كان 
 واحداً مما تقدم، ألّن ىذه األدوات لها صدر الكالم وجوباً، فال يجوز تأخيرىا(.

ما"، وليَس لجوابها منصوٌب ُمقَدٌم غيُرُه، كقولِو تعالى }فأّما َأن ينصبُو جواُب "أَ  -ٗ
 اليتيم فال َتقهْر، وَأمَّا السائَل فال تَنهْر{.

)وانما وجب تقديمو، والحالة ىذه، ليكون فاصاًل بين "أما" وجوابها، فان كان ىناك 
 فاصل غيره فال يجب تقديمو، نحو "أما اليوم فافعل ما بدا لك"(.
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أةغةاض اؼبقومم يف كمةو ىبقمف ق  ايقالؼ األساليب المغنق   قكٌضل  قاعمم أف 
كقذىب قةقق  الناس حبذؼ كمة  أصمو أف قذكة كذال  لقحصيل قعٌت األية الذم قةقد.

قن الباحثُت إىل أف الدرس النحنم هبب أف قدـن عمى كشف الةكابط بُت المكظ كاؼبعٌت 
ةابو ق  الدالالت البياني  كضم بعض قصنؿ ...ك إدقاج دراس  النص المغنم ىف كبنه كإع

 1البالةغ  إىل النحنم.
 

 تقديمفوائد ال .ج
. كرأل حكٍت بي  كأصحابو البد كايقمف البالةغينف يف كدسيم قنائد القددًن

 :2مى الشيء قن داع قنجبو. كقن الدكاعلمقددًن ع
 القشنقق إىل اؼبقخية إذا كاف اؼبقددـ قشعةا بغةاب . كبن: .1

 حيناف قسقحدث قن صباد   كالذم حارت الربق  قيو
عن  صدر بو األقة اك الدصاص حوم  ككعجيل اؼبسةة أك اؼبساءة. كبن: العكن .2

 بو الداضي. 
ككنف اؼبقددـ ؿبط اإلنوار كالقعجب. كبن: أبعد طنؿ القجةب  كنخدع ّٔذه  .3

 الزيارؼ. 
. قاألكؿ قونف بقددًن أداة العةـن كالنص عمى عةـن السمب أك سمب العةـن .4

ين قونف عمى أداة النكي. كبن: كل ذل  مل قون أم مل قد  ىذا كالذاؾ. كالثا
 بقددًن أداة النكي عمى أداة العةـن .كبن:

مل قون كل ذل  أم مل قد  آّةنع قيحقةل ثبنت البعض قيحقةل ثبنت  
 البعض كوبقةل نكي كل قةد.  

 إقاؾ نعبد.-. كبن: قا أنا قمتلقخصيصكا .5
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 . قنها:1 اؼبسند ألةغةاضًنددقنهم قةل أف كك 
. {كهلل قم  السةنات كاألرض}زبصيص اؼبسند باؼبسند إليو. كدنلو كعاىل:  .1

 {.لوم دقنوم كل دقن} كقنلو:
-القنبيو قن أكؿ األقة عمى أنو يرب النعت. كدنؿ حساف بن ثابت يبدح النيب .2

 :-عميو كسممصمى اهلل 
 لو نبم القنقهى لوبارىا  كنبقو الصغةل أجل قن الدىة

 كاف الرب أندل قن البحةجندىا  عمى الرب لن أف قعشار  لو راح 
 القكاؤؿ بقددًن قا قسة. قثل }عميو قن الةضبن قا قسقحدو{ .3
 القشنقق إىل ذكة اؼبسند إليو  كدةؿ ؿبةد بن كىيب: .4

 س الضحى كأبن إسحاؽ كالدةةمشثالث  كشةؼ الدنيا ببهجقها  
 كقنؿ اؼبعةم:

 .أكايةىا كأكؽبا دياف  ككالنار اغبياة قةن رقاد
   كىن:2كزاد السيد أضبد اؽبامشي 

.أم )دقنوم 3}لوم دقنوم كل دقن{ إقادة قصة اؼبسند إليو عمى اؼبسند. كبن  .1
 قدصنر عميوم ك دقٍت قدصنر عمي(

لمقعجب أك القعظيم أك اؼبدح أك الذـ أك الًتيم أك الدعاء. كبن هلل درؾ  كعظيم  .2
أنت قااهلل  كنعم الزعيم سعد  كبئس الةجل يميل  كقدَت أبنؾ كقبارؾ كصنل  

 بالسالق .   
 ألنو أكضح ك أكس  كزقادة السيد أضبد اؽبامشي   ثاينناقدا بالةأم الككاف الباحث ق

 يرمز ما يلي: الباحث حىت
 زبصيص اؼبسند باؼبسند إليو.  .1
 القنبيو قن أكؿ األقة عمى أنو يرب النعت. .2
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 القكاؤؿ بقددًن قا قسة.  .3
 القشنقق إىل ذكة اؼبسند إليو  .4
 د. إقادة قصة اؼبسند إليو عمى اؼبسن .5
 قعظيم أك اؼبدح أك الذـ أك الًتيم أك الدعاء. مل .6

ومن التقديم تقديم متعلقات الفعل عليو كالمفعول والجار والمجرور والحال 
 ها:, من1ألغراض ذل يكون 
 كقولو تعالى }إياك نعبد وإياك نستعين{  اإلختصاص, .1
 كقولو تعالى }قل أغير اهلل أبغي ربا وىو رب كل شيء{  ,اإلىتمام بالمتقدم .2
 التبرك: مثل مثل قرأنا قرأت .3
 ضرورة الشعر, وىو كثير اليحصره حد. .4
 فالتنهر{. كقولو تعالى }فأما اليتيم فالتقهر وأما السائل رعاية الفاصلة,  .5

وىذه األغراض كثيرة, وقد ذكر الزمخشري أن تقديم ىذه األنواع 
 لالختصاص غير أن األثير يرجع إلى ذلك إلى وجهين:

َر اللَِّو تَْأُمُرونّْي َأْعُبُد أَي َُّها اْلَجاِىُلوَن  االختصاص,  .1 كقولو تعالى } ُقْل َأفَ َغي ْ
ِذيَن ِمْن قَ ْبِلَك لَِئْن َأْشرَْكَت لََيْحَبَطنَّ َعَمُلَك (َوَلَقْد ُأوِحَي ِإلَْيَك َوِإَلى الَّ ٗٙ)

اِكرِيَن )َ٘ٙولََتُكوَننَّ ِمَن اْلَخاِسرِيَن ) {. فإنو (ٙٙ(َبِل اللََّو فَاْعُبْد وَُكْن ِمَن الشَّ
إنما قيل )َبِل اللََّو فَاْعُبْد( ولم يقل )َبِل اْعُبد اللََّو( ألنو إذا تقدم وجب 

بو دون غيره, ولو قال )َبِل اْعُبد( لجاز إيقاع الفعل على أي  اختصاص العبادة
 مفعول شاء. 

وقد ذكر يختص بنظم الكالم, كقولو تعالى } إياك نعبد وإياك نستعين{  .2
الزمخشري في تفسيره أن التقديم في ىذا الموضوع قصد بو االختصاص. 
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لم يكن لو من  (نعبدك ونستعينك )وإنما قدم لمكان نظم الكالم, ألنو لوقال
الحسن ما لقولو )إياك نعبد وإياك نستعين( أالترى أنو تقدم قولو تعالى 

ين}اْلَحْمُد لِلَِّو َربّْ اْلَعاَلِميَن. الرَّْحَمِن الرَِّحيِم. َماِلِك يَ ْوِم  فجاء بعد ذلك  {الدّْ
قولو } إياك نعبد وإياك نستعين { وذاك لمراعة النظام السجعي الي ىو على 

لنون. ولو قال )نعبدك ونستعينك( لذىبت تلك الطالوة وزال ذلك حرف ا
 الحسن. وىذا غير خاف على أحد من الناس فضال عن أرباب علم البيان.

كىناؾ أنناع كثَتة قن القددًن الكةج  إىل اؼبسند إليو ك اؼبسند كال إىل ققعمدات الكعل 
ع القددًن ك القخيَت كقسم إىل قا عميو كإمبا كةج  إىل أقنر كثَتة حبثها الزركشي يف أننا 
ة ألكؿ كاس  قسيح كقدقضياكو كثَت قدـ كاؼبعٌت عميو. كقا قدـ كالني  بو القخيَت. كالدسم ا

 :1قنها طبس  كعشةقن لننا  كأنبها ذكة

 { السبق  كدنلو كعاىل }كقن ننح كإبةاىيم كقنسى كعيسى .1
ابعهم كالطبس  إالىن الذات  كدنلو كعاىل }قاقونف قن قبنل ثالث  إالىن ر  .2

 سادسهم{
العم  كالسببي   كدنلو كعاىل } إقاؾ نعبد كإقاؾ نسقعُت { ألف العبادة سبب  .3

 حصنؿ اإلعان .
نر رحيم{ ألف اؼبغكةة سالق  كالةضب  ةغنية  كالسالق  اؼبةكب   كدنلو كعاىل }ةغك .4

 قطمنب  قبل الغنية .
 القعظيم  كدنلو كعاىل }كقن قط  اهلل كالةسنؿ{ .5
الغمب  كالوثةة  كدنلو كعاىل }قةنهم ظامل لنكسو كقنهم قدقصد كقنهم سابق  .6

 .باػبَتات بإذف اهلل
 حسن قنها أك ردكاىا{كدنلو كعاىل }قحينا بخ االىقةاـ عند اؼبخاطب   .7
 سابق عمى اعبة . قةاع  األقةاد  كدنلو كعاىل }اؼباؿ كالبننف{ قإف اؼبكةد .8
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 قصد الًتكيب. .9
 يك  المكظ. .11
 رعاق  الكاصم   كدنلو كعاىل }يذكه قغمنه مث اعبحيم صمنه{ .11

  كىذه األنناع اليت ذكةىا الزركشي مل ققطةؽ ؽبا البالةغينف إالقن يالؿ اعبةم 
الدةأف الوةًن قدد ذباكزكا كلذال  كانت دراسقهم ؽبا قاصةة. أقا الذقن عننا بخسمنب 

ىذه اؼبةحم  كنظةكا إىل القددًن القخيَت نظةة أكس  كأكثة عةدا قجاءت قادهتم أعزر 
كدراسقهم أيصب. كالقواد قسقثٌت قن ذل  إال عبد الداىة الذم أبدع يف ربميل 

حن قن اإلعةاب كالبناء إىل اؼبعاين اليت ربقةمها العبارات  األسالب البالةغي . كندل الن
 .1ككانت نظةققو يف )النظم( قن أحسن قا عةؼ الندد الددًن
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