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 محمد حسين ضو بلعيد

 كلية اللغة العربية _ الجامعة األسمريةأستاذ مشارك/ البالغة والنقد/ 
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 المقدمة:ـ 

سالالالاليدحا محمد وسلد وله و الالالالالح ه  ،السالالالالالى سلد سالالالاليد األولين وا  رينالحمد لله رب العالمين والصالالالالال  و          
 الطيبين الطاهرين.

أمالالالالالا فعالالالالالد، االتقالالالالالدرة والتالالالالالن ير غالالالالالاهر  لطيعالالالالالة، واالالالالالنل بالغالالالالال  ر يالالالالال  االالالالال  التعبيالالالالالر، وهالالالالالو أر الالالالالا   ليالالالالال  واضالالالالال        
اهر: وهالالالالالالو فالالالالالالالاب كجيالالالالالالر العوا الالالالالالد،  الالالالالالالة سلالالالالالالد سالالالالالالو  األسالالالالالاللوب، وحسالالالالالالالن الصالالالالالالياغة والسالالالالالال  ، سالالالالالالا  سنالالالالالالاله سبالالالالالالد القالالالالالال

المحاسالالالالالن، واسالالالالال  التصالالالالالر ، فعيالالالالالد الغارالالالالالة، ويالالالالالكا  رعتالالالالالرو لالالالالال  سالالالالالن بدرعالالالالالة، ويع الالالالال  فالالالالال   لالالالالالد لطيعالالالالالة، وو  الالالالالكا  
 الالالالالرا  الالالالالعرا  يروسالالالالال  مسالالالالالمعه ، ويلطالالالالالد لالالالالالدر  موسعالالالالاله،  الالالالالة  ن الالالالالر اتجالالالالالد سالالالالالب  أ  راسالالالالال  ولطالالالالالد سنالالالالالدك، أ  سالالالالالدى 

ن المعلالالالالالوى أ  التقالالالالالدرة والتالالالالالن ير  حمالالالالالا ر وحالالالالالا   الالالالالة    مالالالالال (1) يالالالالاله  الالالالال ل، وحالالالالالوا  اللوعالالالالال  سالالالالالن م الالالالالا   لالالالالالد م الالالالالا .
فحسالالالالالال  أهميتييمالالالالالالا، أ  فحسالالالالالال  أهميالالالالالالة أحالالالالالالدهما سلالالالالالالد ا  الالالالالالر، وو رعنالالالالالال  ذلالالالالالال  األا الالالالالاللية، ااألا الالالالالاللية ليسالالالالالال  
هالالالال  الم يالالالالار المعالالالالو  سليالالالاله االالالال  التقالالالالدرة، وكمالالالالا أ  مالالالالن المعلالالالالوى أر الالالالا  أ  الجملالالالالة االالالال  اللغالالالالة العربيالالالالة ذا  ح الالالالاى 

  الجملالالالالالالة اوسالالالالالالمية هالالالالالال  التالالالالالال  يتصالالالالالالدرها المبتالالالالالالدأ، ويالالالالالالن   ال بالالالالالالر  الالالالالالار االالالالالال   ر يالالالالالال  أ كا يالالالالالالا، االالالالالالال ر عالالالالالالد أ
فعالالالدها،  الالالة مالالالا  علالالالة فالالاله، والجملالالالة الععليالالالة هالالال  التالالال   بالالالدأ فالععالالال ،  الالالة رالالالن   فعالالالد  العاسالالال ،  الالالة م مالالالال  الجملالالالة، 

 كما هو معرو  ومنلو .

قالالالالالاله أ  ولكنالالالالال  أحياحالالالالالا   الالالالالالرا أ  بنالالالالالال الجملالالالالالالة سالالالالالد  الالالالالالال سلالالالالالد غيالالالالالر النسالالالالالالة المالالالالالنلو  اييالالالالالالا، ايتقالالالالالدى مالالالالالالا كالالالالالا  ح
يتالالالالالالن ر، ويتالالالالالالن ر مالالالالالالا كالالالالالالا  حقالالالالالاله أ  يتقالالالالالالدى، ومالالالالالالا ذلالالالالالال   و ألغالالالالالالرا  بال يالالالالالالة ي  ييالالالالالالا هالالالالالال ا التصالالالالالالر  )التقالالالالالالدرة 
والتالالالالالالالن ير( لمالالالالالالالا  يالالالالالالاله مالالالالالالالن  غييالالالالالالالر للمعنالالالالالالالد، والتغييالالالالالالالر و ر الالالالالالالو  ه الالالالالالال ا  كااالالالالالالالا  وسبجالالالالالالالا ، و حمالالالالالالالا يالالالالالالالتة واالالالالالالالة أسالالالالالالال  

مالالالالن م الالالالا   لالالالالد م الالالالا  وضالالالالوافل، ولالالالال ل  و الالالالد التقالالالالدرة فنحالالالاله مالالالالن  الالالالجاسة العربيالالالالة)أل   قالالالالدرة اللعالالالال  و حويلالالالاله 
و الالالالالر رغيالالالالالر المعنالالالالالد، و غييالالالالالر المعنالالالالالد بتقالالالالالدرة اللعالالالالال ، و حويلالالالالاله سالالالالالن م احالالالالاله، و ر الالالالالو   كااالالالالالا  وسبجالالالالالا ، و حمالالالالالا يالالالالالتة 
واالالالالالة أسالالالالال  وضالالالالالوافل، وأغالالالالالرا  رقصالالالالالد  لييالالالالالا المالالالالالتكلة المتمالالالالالر ، ال بيالالالالالر فطالالالالالر  الكالالالالالالى، ال صالالالالالير فاألسالالالالالالي  
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ويالالالالال  ر سالالالالالن  بالالالالالر  وبصالالالالالير ، ويعالالالالالر   والصالالالالالياغا ، ايالالالالالو ليالالالالال ا  الالالالالجات و الالالالالر ل، يتصالالالالالر  االالالالال  التراكيالالالالال   يقالالالالالدى
وينقسالالالالالة التقالالالالالدرة والتالالالالالن ير  (2)مالالالالالا ورال  قالالالالالدرة هالالالالال ا اللعالالالالال  مالالالالالن مغالالالالالكا، ومالالالالالا ورال  الالالالالن ير ذاك اللعالالالالال  مالالالالالن غالالالالالر 

  لد سسمين:

 سسة ر تص بدولة األلعاظ سلد المعاح ، وهو المعند المرا  من  ولة الجملة أو التركي .

: وهو ال   ر تص بدر ة التقدى ا  ال كر، وذل  و تصالالا الاله فما يو   له ذل ، وسد أ الالار ابن األ ير  وسسالالة  ا  
والقسة األو  هو القسة ال   اهتة فه البالغيو ، وراعوا من  نحه، وأساموا  راسا ية سليه، وسلد ، (3) لد ه ا التقسية

، ت الالاليه المقاى، اترا  قدى لع  ا  م ا ، و ن ر  ا  م ا  و رذل  اإ  التقدرة والتن ير  حما ر وحا  فحسالالال  ما رق
 وهو  اض  لمقت يا  البالغة وما يتطل ه السيا .

 منهج البحث:ـ 

وححن  ذ حتعر  لدراسالالالالالة ه ا العن البالغ  الر ي ، اإحما حدرسالالالالاله لنقد سلد أسالالالالالرار  وحتعر  سلد مكارا  ا        
، واأل ر النا ج سن ه ا اوسالالتعما ، وسالالو   كو  وسالاليلتنا لدراسالالته، الجملة، ولإلحاطة فنغراضالاله الت  سالالية أل ليا

المنيج اوسالالالالالالالالالالالالتقرا   التحليل ، ا  ميدا  رح  واسالالالالالالالالالالالال ، حدر  من  الله ما يتاغ لنا من حماذج  ال  سلد غير 
درة، قالنسالالالالالالالالالالالالة المنلو  ا  الجملة العربية، وماطرا  سلييا من  قدرة لما كا  حقه التن ير أو  ن ير لما كا  حقه الت

للوسو  سلد الغر  البالغ  السالالالالالالام ، وبحسالالالالالال  ما رقت الالالالالالاليه المقاى من  قدرة لع  ا  م ا  أو  ن ير  ا  م ا  
و ر، و ر و  ذل   و لغر  بالغ ، وبحسالالالال  ما رقت الالالاليه المقاى ويتماهد م  السالالالاليا ، و را ذل  واضالالالالحا  سند 

ِفاْلَقاِرَسةِ َك اَبْ  َ م و   َوَساٌ  سرال   لقوله  عالد ا  سالالالالالالالور  الحاسة
، و اري يا  سا  أسالالالالالالالبة من (4) اقدى  مو ا  سلد سا  

 مو ، والشالالالواهد كجير  سلد أسالالال دية سا   سلد  مو ، منيا سلد سالالالبي  ال كر و الحصالالالر ما ور  ا  سالالالور  األسرا ، 
َلَعاَل ِمْن َفْعِد َسا    :وهو سوله  عالد وا ِ ْذ َ َعَلك ْة    َواْذك ر 

 الالالالال  سليه   سالالالاليدحا ذل  ما سالالالالاسه القرو  سلد لسالالالالا  (5)
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 44سور  األسرا  ا رة/5
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 مو ، م كرا  لية ف الاتية لقوى سا  الميلكين، وهو ما يد  سلد أ  سا ا  أسدى من  مو   اري يا ، ولكن  السالالالالالى حب 
ى ا  ورالالة الحالالاسالالة الت  مر  بنالالا  مو ا   ، ولة يرات هالال ا التر يالال  الكمن ، لغر  بالغ   اللالاله  لالال  سالالدر الاله سالالدو سلد سالالا  

َأَلْة َرْنِ ِيْة َحَ ن  ر ي ، م  أ  األ لة والشالالالالالالالالواهد سلد  قدى سا   اري يا  كجير ، ومن ذل  ما  قدى ذكر ، وسوله سك و  :
الاِ يَن ِمْن َسْبِلِيْة َسْوِى ح وغ  َوَسا   َوَ م و 

َوَلْوَو َ ْا   ر  الحج، وه  سوله سك و  :من سالالو 04و ذا  الال   ااح ر ا رة (6)
َمْ  َ َواِم   َوِبَيٌ  َوَ َلَواٌ  َوَمَساِ د  ي ْ َكر  ِايَيا اْسة  اللاِه َكجِ  دِو ْة ِبَ ْعض  َلي  ير االلاِه النااَ  َفْعَ ي 

اجال السيا  م  را   (7)
المسالالالا د، وه  أا الالال  ما ذكر لقو  رسالالالو  الله سليه الصالالالال  والسالالالالى لمن سالالالنله سن أا الالال  ال قات سلد األر ، 

أو (8)ان افه فعد أ   لقد اإل افة من  بري  سليه السالالالالى )أا الالال  ال قات سلد األر  المسالالالا د، و الالالرها األسالالالوا (
سا د أ يرا  وه  أا   الم كورا ، وهو الدلي  سلد التقدرة والتن ير كما سا  سليه الصالال  والسالالى، اجال ذكر الم

ولة ر ن بدات األا الالاللية، ب  كا  فسالالالب  غر  بالغ  هداه حسالالال  السالالال   و و   الصالالالياغة،  لد  اح  ما    ره 
الجملة من  ر  موسالالالالالالالالالالالالاليق  فال  األ ر ا  حع  المتلق ، ومنه أر الالالالالالالالالالالالالا  أ  من التقدرة والتن ير، و سلد سالالالالالالالالالالالالالبي  

يِنيَن َوَهَ ا اْلَبَلِد اأْلَِمينِ  الالالالالاللية سوله سك و  :األا ْيت وِ  َوط وِر سالالالالالالِ َوالتِويِن َوالكا
اقدى التين والكيتو  وطور سالالالالالالالينين، (9)

وأ ور األا الالالالالالالالالالالالال  منيا  ميعا ، وهو البلد األمين)م ة الم رمة بي  الله الحراى(ان ر ما حقه أ  يتقدى، وسدى ما حقه 
د التدرج من األ حد  لد األسلد، وهو أسالالالالالالالاللوب ما رعر  فالترس  من األ حد،  ة ال   التن ير، وربما رعكا ذل   ل

يليه،  ة األسلد منه  ر ة،  لد أ  بل  القمة ا  الع الالالال ، وهو البلد األمين، اما سالالالالقنا  من  الالالالواهد، يدلنا سلد أ  
 عض؛ بل أ كا يا فع الالالالالاليا بالكالى  ذا  ال سلد سالالالالالالجيته وأسالالالالالاللوبه المنلو ، ا ل   ر يبيا ال ار بيا، ووبد من ر 

ايتقدى المبتدأ متصالالالدرا  الجملة اوسالالالمية،  ة رن   من فعد  ال بر،  ة ما  علة فه رن   فعد ذل ، أما الجملة الععلية، 
وه   ل  الجملة الت   صالالدر  فعع ، ان اميا: أ  رن   العع  أوو ،  ة رن   من فعد  العاس ،  ة م مال  الجملة، 

ة، وذل  كله  ار سلد النسالالالالة المنلو  لدا العرب، وما سرر ه سواسد اللغة  يما فعد،  و أ  وبعد ذل   ن   الع الالالالل
المتلق  أحياحا  يرا بنال الجملة  ال سلد غير حسالالالالالة وو ألعة، ايتقدى ما كا  حقه التن ير، ويتن ر أحياحا  أ را ما 

  ماييا  م  األغرا  البال ية الت  ي  ييا كا  حقه التقدرة م العا  للنسالالالالالالالالالالالالالة ال   ذكرحا، و ل  الحالة ما  ال   و
 التقدرة والتن ير.

 التقديم والتأخير في القرآن الكريم

                                                           

 40سور  التوبة ا رة/6
 .40سور  الحج ا رة/7

 2244أ ر ه مسلة رسة/8
 .6،2،2سور  التين ا را /9
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س ِ  اللاه  لع  البدارة  كو  فالوسو  سلد التقدرة والتن ير ا  كتاب الله  عالد، انو  ما حلتديه هو سوله  عالد:     
وِحِه ِمْن َوِل و  َوَو ر ْشِرك  ِا أَْسَلة  ِفَما َلِبج وا َله  َغْي    ْة ِمْن    َماَواِ  َواأْلَْرِ  َأْفِصْر ِفِه َوَأْسِمْ  َما َلي  ا السا ْكِمِه َأَحد  ح 

(10) 
اقدى س حاحه و عالد ال صر سلد السم ؛ لما لل صر من أهمية س مد ا  ه ا المقاى، وهو مقاى أ حاب الكيد، 

و   سلد ال صالالالالر، واهتة فه أرما اهتماى، وذل  ألحه األ طر ا  ه ا الموسد،  وواس  الحديث سنية، اركك الله سك
اية  ر وا من سند أهليا واروا وكا  العرار ليال ، و  ين ا  است ارهة سدى رؤية النا  لية،  شالالالالالالالالالية الو الالالالالالالالالارة بية 

ر ا رة لالدا الحالاكة ا  ذلال  الوسال ،  ة ا ارأوا ا  الكيد  ميعالا ، ل الو يراهة أحالد،  و اللاله سك و   ال ، حيث  الالالالالالالالالالالالالالدو
فعلماله بية، ورؤيتاله لية وهة ا  غلمالة الكيد، اعين اللاله رستية ا  حالالالة ارارهة ليال  من سند أهلية، وسند   ولية 
 لد فاطن الكيد، وهة متسالالالالالالالالالالالالالالترو  ف لمة اللي  البيية، واو  ذل  كاح  الرسارة من الله لية أ   وأ الالالالالالالالالالالالالالم ، ل الو 

وسالال ا ية، طلبوا من  الالاحبية ال   أرسالاللو  أ  ر و  لطيعا  ا  معاملته م   رصالاليبية م رو ، وسند فعجتية من حومية
ةْ النا ، اال يرا  سومية،  يعلموا بية  م وك  وا َسَلْيك ْة َيْر   ْة ِ ْ  َرْ َير  اكا  السالالالالالالاليا  ا  مجا  اوهتماى فال صالالالالالالالر، ِ حاي 

 اقدمه سلد السم .

ا  السالالالالالالور  حعسالالالالالاليا، سب  ه   ا رة الت  احتيينا من الحديث  واح ر  لد سو  الله سالالالالالال حاحه و عالد ال    ال       
ْة ر ْع  ا :سنيا ِلْ َ  ِمْني  ْة ِاَرار ا َوَلم  َلِو اطاَلْعَ  َسَلْيِيْة َلَولاْيَ  ِمْني 

ااوطالت ر و  فالن ر وولته اإلفصالالالالالالالالالالالالار، وذل  (11)
يا، ومن هنا  الح  أ  المعند ا   سالالالالالالاو  ير  ل  ماى اور  اط فما فعد ، وما سالالالالالالين   من أحدا   قدى الحديث سن

 اى و رافل منقط  الن ير، س  ما  جد ، ب  و  جد  ا  غير التعبير القروح ،  ة احتق   لد ما فعد ذل ، اسالالتجد أ  
الله سدى العرار سلد الرس ، والواس  أ  اإلحسالالا  ير ع  أوو ،  ة رعر مما ار ع  منه، والواس  أ  الدا    لد الكيد 

جور من األحي  والراية، سا   ما يتملكه الشالالالالالالالالالالالعور فال و  والري ة، فمجر  اإلسداى سلد الد و   لد الكيد، المي
االد و  سالالالالالالالالي و  مصالالالالالالالالحوبا  فح ر  الالالالالالالالديد و و  وري ة، ز  سلد ذل  أ  الدا   سالالالالالالالاليق  ح ر  سلد اتية حا مين، 

س  سل ه، الترا   والعرار، وسد مأل الر وأسينية معتحة، وهة يتقلبو ، انو   الالالال ل رعكر  يه من يرا ه ا المشالالالاليد هو 
االنو   عكير للمرسوب هو العرار، ولال لال   حالد  القرو  ذاكرا  العرار أوو ،  ة أ د بال كر الرسال  وامتالل القلال  فه فعد  
م ا الالالالر ، االعرار أو  ما يت ا ر  لد ال هن، حتد أ  ال عض  شالالالال  أس الالالالاؤ ، اي قد ا  م احه، سلد أم  أ  رح د 

ه، ليعر فه أو رسالالالالالالالالالاسد  سلد ذل ، ارارا  مما هو  يه، اجال السالالالالالالالالالاليا  مر  ا  ل ل ، فن  ذكر العرار أوو ، فمن رن    لي
 ماييا  م  الحالة النعسية لمن أطل  ورأا، اقدى العرار ألحه المستيد  أوو ، فالنس ة لمن ينتافه ذل  الشعور، وسيا  

 وا من سنالالالد أهلية ارارا  بالالالدينية، و  لوا الكيد  حالالال   ن  ا رالالالة وا رالالالا  الت   لتيالالالا، ذكر  أ  العتيالالالة الالالال ين  ر 
ال الى،  شية أ  يراهة أحد  ي يد لية، ويش  بية  لد سومية، وسد حع ية الله س حاحه و عالد، اجال  عبير القرو  
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منه و  ية سن سيو  الناغرين فعكت من أطل  سليية، و ع  أو  ما رعكر  يه العرار،وحجب مناس ا  لي ا، احع ية الله
 أر ا  أ  التقدرة والتن ير، أ  الله  عالد سدى اسمه الغعور سلد اسمه الرحية، كما ا  سوله  عالد ا  سور  ال قر 

ط را َغْيَر َفا   َوَو َسا   َااَل ِ ْ َة َسَلْيِه ِ  ا اللاَه َغع وٌر َرِحيةٌ : َاَمِن اضالالالالالالالْ
وا ِمْن َحْيث  َأاَ  :وك ل  ا رة(12) اَ    ةا َأِ ي الالالالالالال 

وا اللاَه ِ  ا اللاَه َغع وٌر َرِحيةٌ  َتْغِعر  الناا   َواسالالْ
َأَااَل َيت وب وَ  ِ َلد اللاِه  :/من سالالور  الما د ، سوله  عالد40وك ل  ا رة(13)

وَحه  ََّاللاه  َغع وٌر َرِحيةٌ  َتْغِعر  َوَيسالالالالالْ
َرا وا َسَلد س ْ  َراِعَ اِ َ   :/ا  سالالالالالور  الكمر، وه  سوله  عالد35وا رة(14) الاِ يَن َأسالالالالالْ

ا ِ حاه  ه َو اْلَغع ور  الراِحي َه َرْغِعر  الِ ح وَب َ ِميع  ِه ِ  ا اللالا ِة اللالا ِيْة َو َ ْقَنط وا ِمْن َرْحمالَ ة  َأْحع سالالالالالالالالالالالالالالِ
واح ر  لد سو  الله سك (15)

َماَواِ  َوَما ِا  اأْلَْرِ  َوَله  اْلَحْمد  ِا  اْ  اْلَحْمد  ِللاِه الاِ   َله  َما ِا  : من سالالالالالور  سالالالالال ن2،1و   ا  ا يتين، ِ َرِ  السالالالالالا
ا رَ  اِل َومالالَ مالالَ ا َيْنِك   ِمَن السالالالالالالالالالالالالالالا ا َومالالَ ا َرْ ر ج  ِمْنيالالَ ا َيِلج  ِا  اأْلَْرِ  َومالالَ ا َوه َو الراِحية  عْ َوه َو اْلَحِكية  اْلَ ِبير  َرْعَلة  مالالَ ر ج  ِاييالالَ

اْلَغع ور  
لرحية  و ا  ه   ا رة الكريمة، ولقد رأي  أ  ما سرضالالالالالالنا  َسب  ه   ا رة  قدى اييا لة يتقدى اسالالالالالة الله ا(16)

اسالالالالالالالالالة الله الغعور سلد اسالالالالالالالالالمه الرحية كلما ا تمعا، احد  ا  ه   ا رة اقل  قدرة اسالالالالالالالالالة الله الرحية وأ ر اسالالالالالالالالالمه 
قر  كا  األولد من سالالالالالالالور  ال  الغعور؛ ألحه فالن ر  لد السالالالالالاليا  ا  ا را  األو  كا  ال طاب للم لعين، اع  ا رة

المعنيو  فالر صالالالالة هة الم الالالالطرو  غير ال اغين وو المعتدين سلد حدو  الله، اناسالالالالبتية المغعر   ة الرحمة، اقدى 
الغعور الرحية، وأما ا رة الجاحية من سالالالالالالالور  ال قر  أر الالالالالالالا ، اكا  ال طاب اييا لحجاج بي  الله الحراى، فعد س الالالالالالالال 

فاوسالالتغعار، اناسالال ه  قدرة الغعور سلد الرحية، وورة الما د  اسالالتعياى  حكار ،  الالاح ه طل   المناسالال ،  ة  ال  األمر
سلي  ال  رحية، وا  ا رة الت  مر  بناالالالالالالالالالالالالالالال من  فالتوبة واوستغعار من سم  المعا  ، اناس ه التنكيد فن  الله غعور

  ك  ذل  التنكيد فالمغعر ،  ة الرحمة، وا من سالالالالالالور  الكمر، اقد  قدى التنكيد فن  الله رغعر ال حوب  ميعا ، اناسالالالالالال ه
  اط  الله س حاحه و عالد الم لعين العقالل اقل.

أما ما  ال ا  ا يتين األولد والجاحية من سالالالالالالالالالالالالالور  سالالالالالالالالالالالالال ن، اقد  قدى اييما ذكر  ما ا  السالالالالالالالالالالالالالماوا  وما ا          
مال، وما رعرج اييا،  طافا  ساما  األر ، وسلمه الشالالالالالالام  فما يلج ا  األر ، وما ر رج منيا، وما ينك  من السالالالالالال

 الالالالالالالالالالالالامال  للعقالل ولغيرهة، مما و سق  له، االعقالل الم لعو  هة ال ين بية حا ة للمغعر ، وبالنسالالالالالالالالالالالال ة للرحمة اي  
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 كو  لمن رعق ، ولمن و رعق ، من بن  اإلحسالالالالالالالالا ، أو ما و رعق ، مج  البيا ة، اقدى الرحمة سندما كا  ال طاب 
 الرحمة  شم  ك  الم لوسا ، َّالله س حاحه و عالد أسلة. ساما   امال ؛ أل 

 أسباب التقديم والتأخير:

الالالالالالالالالالالالالالالال أوو أسالال اب التقدرة والتن ير: هوما كا  سالالب ه التر ي ، كن  رقدى ما يدسو  لد اعله سب  غير ، كما هو التر ي  
 الواس  ا  سوله  عالد:

 ََراَط اْلم ْسَتِدية اْهِدَحا الصِو
ال   وااة األ  ، أل  )اهدحا(اع  أمر وهو للدسال، مبن  سلد ح   حر  العلة،  (17)

وااسله ضالالالالمير مسالالالالتتر  قدير  أح ، رعو   لد ال ا  اإلليية، وأحا ضالالالالمير متصالالالال  ا  مح  حصالالالال  مععو  فه أو ، 
ه سلد ف والصالالالالالالالالراط مععو  فه  ا ، اينا التر ي  أولد أل  اوسالالالالالالالاللوب لو  ال سلد غرار النسالالالالالالالالة ال    قدمه أل د

النحو ا    ) راحا اهدحا(كسالالالالالالالالالالالالالالافقتيا  راك حعبد، ولكنه غاير ذل  وأ د فه سلد النحو ال   رأي ، ات ي  العر  بين 
 التعبيرين و نمله، االتن ير هو األحس  ا  ه   ا رة، ولي  التقدرة.

َنٌة َوَو َحْوىٌ ومنه أر الالالالالالالالا  سوله  عالد ا  سالالالالالالالالور  ال قر :       َو َ ْن       سالالالالالالالالِ
اي ا  ر ي  من حوت و ر، وهو  ر ي  (18)

نة سلد النوى، وذل  ما هو مو و ، اتتقدى السالالالالالالالنة وه  النوى ال ايث سلد النوى الجقي ، وهو ما رحد   بتقدرة السالالالالالالالِو
نة سب  النوى برهة من الوس ، ر و  اييا بين اليق ة والنوى،  ة فعد ذل  رغل ا   فالعع  لمن أرا  النوى، اتعتريه السِو

نة والنوى، وسدى السنة لتر يبيا  ر ي ا  و و را  حوى  سمية، وذل  ما و رص  ا  حة مووحا الكرية، انعد سن حعسه السِو
 ما  قدى ذكر  ر ص كالى الله السام .

 

 

 

 

                                                           

 .1سور  العا حة ا رة/17
 .233سور  ال قر  ا رة/18



 بالغة التقديم والتأخير ) دراسة في الغايات واألسباب (                                      محّكمة علميّة مجلّة"علَّمه البَيان" 
 محمد حسين ضو بلعيـــد                                                                                        

 

 

   
 (89الصفحة )   م2202 هـ / يونيو4111 رابـــع / ذو القعدةالعدد ال

 التقديم والتأخير في كالم العرب:ـ

أما ما يتعلة ف الى ال شر، ااح ر  لد سو  الشاسر األسشد الكبير }ميمو  بن قي  ا  مدر  قي  بن معد      
َلْي ِ                        كرب:ال  وبِ    ِمْن ِ َرار  فْالَيْ ِ ، َهْ ِ  اْلق   َااَ  َمال  الِش  وِ  َ ْيَض اْلغ ر 

 (19)ِ  ، َوَكاَحْ  ِلْلَوْسِد َغْيَر َكالالالالال  وِب  اة  ِمَيعالالالالالالالالَ الالالالالالالالالِه س َتْيلَ الالالالالالالالَأْ َلَعْتِن  بِ                               

لي ،  اع  ه ين البيتين ذكر األسشد لوسة الح  فه من  ل  الدرار الت  فجب  الي  ، ويعر  سندهة بي   الق 
واححسالالالالالالالالار ال الالالالالالالالول، فعقد  ه   الصالالالالالالالالور   اعة سل ه وغطا  كما رغط  ال الى أر ال المعمور  سند غروب الشالالالالالالالالم ،

الم ي ة وحلو  ال الى فعدها، هو ما أرا  التحد  سنه و غ  سليه فاله، وهو  لد وسدها  را  سلد الرغة من أ  
سيد  بيا الواال فالعيد وسدى  لعه أو الك ب سليه، اقدى سلد التر ي   ل  الدرار الت   الالالالالالالالالاليد  بدارا  الح  بينه 

 ذل  سن  لد الوسد وما حد  له، ومن ه ا القبي  سو  ال  ا  بن األحند: وبينيا،  ة  حد  فعد

َتَعالالالالالالالالالتِو                        (20)َأْ َعد َهَوا   َو َأْغَيَر اْلَغَ الالالالال َ        َسار  م ِس ٌل م ْ ِحٌ  م 

العتبالالالالد م ايالالالالا  اليالالالالوا ة اإلسالالالالال ، وار كالالالالاب الالالالال ح  و غيالالالالار  الالالالالشالالالالاسر االالالال  الو الالالالد مقالالالالدما  للعصالالالاليا  اقالالالالد  الالالالدرج 
 والح ، وم يرا  للغ   واومتعا .

 ومن ذل  أر ا  سو  األقيشر:ال 

ْم   َحي ا َوِ ْ  َأم ْ                       (21)َاِع  النوْعِ  ِمْنَيا َزْاَرٌ  َوَ ِيية         َسالالالالالالَنْ َرب َيا َما   

يتحالالالالد  الشالالالالاسر سالالالالن حيمالالالاله، و علالالالالة سل الالالاله فشالالالالرب ال مالالالالر  مالالالالا  اى سلالالالالد سيالالالالد الحيالالالالا ، لالالالالي  هالالالال ا احسالالالال ، بالالالال     
 علقالالالاله بيالالالالا يالالالالك ا  ويت الالالالاسد حالالالالين رعقالالالالدها، فسالالالالب   الالالال كر  للمالالالالو ، اتغمالالالالر الحسالالالالر  سل الالالاله، ممالالالالا ر الالالالو  سالالالالب ا  االالالال  

ر سلالالالالالالد الالالالالالالنع  فعالالالالالالد  نيالالالالالد  بكاالالالالالالر  أوو، اقالالالالالالدميا،  الالالالالة رالالالالالالن   فعالالالالالالدها الشالالالالالاليية، وسالالالالالدى الكاالالالالالالر  ألحيالالالالالالا أو  مالالالالالالا رسالالالالاليط
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غميالالالالالا وحسالالالالالر يا، اجالالالالالال فالتر يالالالالال  سلالالالالالد النحالالالالالو الالالالالالوار  االالالالال  البيالالالالال  الالالالالال   سالالالالالقنا ؛ أل  الكاالالالالالر  ليالالالالالا الوسالالالالال  الجسالالالالالية 
 ا  حع  سامعيا ول ل   سم  أوو .

َربِو اْبِن دهمية، كما ا  سوله  عالبتقدرة األهة سلد ما  وحه ا  األ ال  اح  أس اب التقدرة والتن ير: لألهمية، وذل 
اْلَجناةِ   ِسْنَدَك َبْيت ا ِا  لِ 

ح ارة سلد لسالالالا  امرأ  ارسو  ا   سا يا و  الالالالرسيا لربيا، اقدى الله سالالالال حاحه و عالد (22)
ح ارة سنيا؛ ما اهتم  فه و الالالالالغ  فاليا سوليا )سندك(وهو طل   وار ربيا، لل الر من س اب ارسو  وبطشالالالالالاله، 

البي  ال   ر الالالالالالميا و سالالالالالال ن  يه، اي  ميتمة فالقرب من الله سدمته سلد مقوما  السالالالالالال ن والراحة منه ومن بينيا 
سك و   سب  اهتماميا فالبي  وغير  من مقوما  الحيا ، اقدم   وار  سلد ما ر الالالالالالة حاليا ويسالالالالالالترها وهو البي ، 

ِن  ِمنَ ولالالال لالالال  فعالالالد ذلالالال   الالالال  معسالالالالالالالالالالالالالالر  الموسد ا  سو  اللالالاله سك و الالال : ِه َوَحجِو ِن  ِمْن ِاْرَسْوَ  َوَسَملالالالِ اْلَقْوِى  َوَحجِو
تَ واح ر  لد سو  الله العكيك ا  سالالور  النور:ال ااِلِمينَ  ل وا ب ي و  ا َغْيَر ب ي وِ ك ْة َحتادَ َ سالالْ وا َرَنِيَيا الاِ يَن وَمن وا َو َ ْد   ْنِحسالال 

و َ  لِوم وا َسَلد أَْهِلَيا َذِلك ْة َ ْيٌر َلك ْة َلَعلاك ْة َ َ كار  َو  سالالالالالالالَ
األح  المتر   سلد المجالسالالالالالالالة، ومن ذل   ااوسالالالالالالالت نا  هو(23)

سوله  عالد:)وومسالالالالالالتنحسالالالالالالين لحديث( وذل  و رحصالالالالالال   و فعد السالالالالالالالى والد و ، وواقا  ل ل  سدى السالالالالالالالى أوو  سلد 
اع  ا رة الكريمة سدى اوسالالت نا  (24)اوسالالت نا ، رو  سن الحسالالن ال صالالر  أحه سا :)   ا  الكالى  قدرما  و ن يرا (

سلد السالالى؛ ألحه هو األهة، وأل  اوسالت نا  وا   والسالالى سالنة، والوا   مقدى سلد السالنة وذل  لما لالست نا  
من أهمية لعد  أمور منيا: بت ِير وس  الح الالالالالالالالالالور  لد البيو ، والحرر سلد سدى احشالالالالالالالالالالغا  المرا  مقابلتية فنمر 

د من  يي ة المسالالالتقب  القا ى، و و ر ن من ذل   الالال ل؛ اإ  الكا ر سالالالو  فالوحشالالالة وسدى ييمية  يصالالالراية سنه، ووب
األح ، وسدى اور ياغ النعسالال  سالالب  ذل  كله احعداى اوسالالت نا ، وألهميته سدمه سلد السالالالى، االسالالالى رن   وحقا ، 

واهد سلد ذل  كجير ، وو رم ن والشالالالالال(25)وو رصالالالال  اسالالالالالتبدا   حدا اللع تين فاأل را البتة، ألحيما ليسالالالالالتا متطافقتين
 حصالالالالالالالالاؤها، اال رحيل بيا سد، وو رحصالالالالالالالالييا حصالالالالالالالالر، والمطل  سلد كتاب الله سالالالالالالالالو  رقد سلد الكجير من ه   

                                                           

  .66سور  التحرية ا رة/22

 .24رة/سور  النور ا 23
ى ، 2000 6ط  لبنا ،  ار الكت  العلمية بيرو ، معا ي  الغي ، التعسير الكبير، ا ر الدين محمد بن سمر الراز ،24

 .640ر/ 22ج/

 .622ر/ ى، 2001  ار العكر، 6ط من أسرار البيا  القروح ، ااض  السامرا  ، ين ر:25
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األسالالالالي  السالالالامية القوية ا  سالالال  يا وح اميا، والواو ا  سوله  عالد: )حتد  سالالالتنحسالالالوا و سالالاللموا{ليسالالال  للتر ي  وو 
 ن ير وبالغته ا  كالى العرب، وأو  الشواهد ما ساله المغير  األسد }األقيشر(:الللتعقي ،  ة حنتق   لد التقدرة والت

ْ ِمِنيَن َوَباَرع وا   (26)َمَطَرا  َلالالالالالالالالَعْمر َك َبْيَعٌة َو َ ْ َير      َ َلع وا َأِميَر اْلم 
ألمالالالالر هالالالالو مالالالالا امالالالالن  الالالالال  سالالالالو  الشالالالالاسر يتبالالالالين أ   لالالالال  أميالالالالر المالالالال منين كالالالالا  أمالالالالرا   الالالال  ا  سلالالالالد الرعيالالالالة، هالالالال ا ا

 الالالالالغ  فالالالالالا  األقيشالالالالالر، ومالالالالالأل سليالالالالاله  عكيالالالالالر ، اقدمالالالالاله سلالالالالالد كالالالالال  مالالالالالا يريالالالالالد سولالالالالاله، وذلالالالالال  وهتمامالالالالاله فالالالالاله، وأ الالالالالر بيعالالالالالة 
 مطر.

الالالالال  الالالالالث سالالالالب  مالالالالن أسالالالال اب التقالالالالدرة والتالالالالن ير:)الترس ( والترسالالالال  ر الالالالو  مالالالالن القليالالالال   لالالالالد الكجيالالالالر أو فالالالالالع  ، وهالالالالو 
  قدرة الكجير سلد القلي  كما سو  يتة بياحه.

َبالالالالالالاتَ سولالالالالالاله  عالالالالالالالد:امجالالالالالالا  األو   وا َمالالالالالالا َطالالالالالالاَب َلك الالالالالالْة ِمالالالالالالَن النِوَسالالالالالالاِل َمْجَنالالالالالالد َو  الالالالالالاَلَ  َور  َاالالالالالالاْحِكح 
اقالالالالالالد ذكالالالالالالر األسالالالالالال  (27)

َأَلالالالالْة  الالالالَر َأ ا :و رسالالالالد  لالالالالد األكجالالالالر منالالالاله حتالالالالد و الالالال   لالالالالد الربالالالالات، ا نتالالالالا ، االالالالجال ، االالالالنرب ، وكالالالال ل  سولالالالاله  عالالالالالد
الالالالَماَواِ  َوَمالالالالا ِاالالالال   الالالالْة َوَو َ ْمَسالالالالة  ِ وا ه الالالالَو اللاالالالالَه َرْعَلالالالالة  َمالالالالا ِاالالالال  السا اأْلَْرِ  َمالالالالا َرك الالالالو   ِمالالالالْن َحْجالالالالَوا َ اَل الالالالة  ِ وا ه الالالالَو َراِفع ي 

ْة ِفَمالالالالا َسِمل الالالال الالالالْة َأْيالالالالَن َمالالالالا َكالالالالاح وا   الالالالةا ي َنبِوالالالال  ي  ْة َوَو َأْ َحالالالالد ِمالالالالْن َذِلالالالالَ  َوَو َأْكجالالالالَر ِ وا ه الالالالَو َمَعي  الالالالي   وا َيالالالالْوَى اْلِدَياَمالالالالِة ِ  ا اللاالالالالهَ َساِ س 
الالالالالال ِو َ الالالالالالْ ل  َسِلالالالالالاليةٌ  ِف  

اتالالالالالالرا العالالالالالالد  مالالالالالالن الجال الالالالالالة المتنالالالالالالا ين،  لالالالالالالد ال مسالالالالالالة، وو أ حالالالالالالد مالالالالالالن ذلالالالالالال  وو أكجالالالالالالر  و (28)
َّاللالالاله معيالالالة، االالالالمرا _ َّاللالالاله سالالال حاحه أسلالالالة فمالالالرا  _ مالالالن التقالالالدرة هنالالالا هالالالو الترسالالال  مالالالن األسالالال  األ حالالالد  لالالالد الكجيالالالر 

 األسلد.
َما َ الالالالالَكال  ِفَمالالالالالا : الالالالال أمالالالالالا  قالالالالالدى الكجيالالالالالر سلالالالالالد القليالالالالال  امجالالالالالاله سالالالالالو  اللالالالالاله سالالالالالك و  الالالالالاِرَسة  َاالالالالالاْسَطع وا َأْيالالالالالِدَيي  الالالالالَاِر   َوالسا َوالسو

َكَسالالالالالالَ ا َحَكالالالالالالاو  ِمالالالالالالَن اللاالالالالالالِه ََّاللاالالالالالاله  َسِكيالالالالالالٌك َحِكالالالالالاليةٌ 
اقالالالالالالدى السالالالالالالار  سلالالالالالالد السالالالالالالارسة، وذلالالالالالال  أل  السالالالالالالرسة  كالالالالالالو  االالالالالال  (29)

َيالالالا الاالالالِ يَن وَمن الالالوا ِ  ا ِمالالالْن َرَنيِ الر الالالا  أكجالالالر منيالالالا االالال  النسالالالال. واح الالالر  لالالالد سالالالو  اللالالاله سالالالك و الالال  االالال  سالالالور  التغالالالابن:
الالالالورٌ  وا َاالالالالِإ ا اللاالالالالَه َغع  وا َوَ ْغِعالالالالر  الالالالوا َوَ ْصالالالالَعح  وه ْة َوِ ْ  َ ْعع  واا َلك الالالالْة َااْحالالالالَ ر  الالالالْة َسالالالالد  الالالالْة َوَأْوَوِ ك   َرِحالالالاليةٌ َأْزَواِ   

اقالالالالدى األزواج (30)
 دى األكجر سلد األس .سلد األوو ، وذل  أل  العداو  ا  األزواج أكجر منيا ا  األوو ، ول ل  س

                                                           

 .21ر  يوا  األقيشر، األقيشر األسد ،26

 .2ا رة/سور  النسال 27

 .4سور  المجا لة ا رة/28

 .29سور  الما د  ا رة/29
 .64سور  التغابن ا رة/30
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ْلَمالالالالالا   َواْلَبن الالالالالوَ  ِزيَنالالالالالة  اْلَحَيالالالالالاِ  الالالالالالِدْحَياا وسالالالالالا   عالالالالالالد أر الالالالالا  االالالالال  ورالالالالالة أ الالالالالرا مالالالالالن سالالالالالور  الكيالالالالالد:
اقالالالالالدى سالالالالال حاحه (31)

و عالالالالالالد المالالالالالالا  سلالالالالالالد البنالالالالالالو ، وذلالالالالالال  فاست الالالالالالار العتنالالالالالالة مالالالالالن حيالالالالالالث    المالالالالالالا  أ الالالالالالد اتنالالالالالالة مالالالالالالن األوو ، رالالالالالالن   االالالالالال  
سالالالال حاحه  لالالالال  سدر الالالاله و عالالالالالد اسالالالالمه سالالالالدى النسالالالالال سلالالالالد األوو  والمالالالالا  سنالالالالد التالالالالدرج فعالالالالد ذلالالالال  النسالالالالال، ولكالالالالن اللالالالاله 

ذكالالالالالالالر  للشالالالالالالاليو ، اناسالالالالالالال  ذلالالالالالالال  ذكالالالالالالالر النسالالالالالالالال أوو ، وأ الالالالالالال  الكينالالالالالالالة فن معيالالالالالالالا فعالالالالالالالد ذلالالالالالالال  متتاليالالالالالالالة اقالالالالالالالا  سالالالالالالال حاحه 
َقْنَطالالالالالَر ِ :و عالالالالالالد الالالالالَيَواِ  ِمالالالالالَن النِوَسالالالالالاِل َواْلَبِنالالالالاليَن َواْلَقَنالالالالالاِطيِر اْلم  الالالالالِ  الشا يِوالالالالالَن ِللناالالالالالاِ  ح  الالالالالِة َواْلَ ْيالالالالالِ   ز  ِمالالالالالَن الالالالالال اَهِ  َواْلِع ا

ْسالالالالن  اْلَمالالالال بِ  َمِة َواأْلَْحَعالالالالاِى َواْلَحالالالالْرِ  َذِلالالالالَ  َمتالالالالات  اْلَحَيالالالالاِ  الالالالالِدْحَيا ََّاللاالالالاله  ِسْنالالالالَد   ح  َسالالالالوا اْلم 
اقالالالالدى اللالالالاله سالالالالك و الالالال  ذكالالالالر  (32)

 الغريك .النسال ا  معر  حديجه سن متات الدحيا: سلد فدية متاسيا سندما  حد  سن الشيو  و 
َرَاِيَيا الاِ يَن وَمن وا َأِطيع وا وراف  أس اب التقدرة والتن ير: لغر  التشريث للمقدى، وسلو ر بته، ومن ذل  سوله  عالد:

وَ  َوأ وِل  اأْلَْمِر ِمْنك ةْ  اللاَه َوَأِطيع وا الراس 
درج   اترا أحه سدى طاسة الله لعلو ر بته وزيا    راه س حاحه و عالد،  ة(33)

، وبعدها أر   طاسة ول  األمر . ام  أس اب التقدرة والتن ير: للدولة فعد ذل  ا كر وأمر فطاسة الرسو 
ْة َمْن  سلد سدر  الله  عالد، وذل  كتقدرة ما  يه  ولة سلد سدر ه س حاحه و عالد ﴿اللاه  َ َلَة ك  ا َ افاة  ِمْن َمال  َاِمْني 

﴾َرْمِش  َسَلد َفْطِنِه وَ  ْة َمْن َرْمِش  َسَلد َأْرَب   ْة َمْن َرْمِش  َسَلد ِرْ َلْيِن َوِمْني  اي ا   اح   لة الله لأل يال الت  (34)ِمْني 
ذكرها، ايو سا ر  ماى اوستدار فن  رجعليا  مش  و تحرك و تنق ، ابدأ سك و   ب كر  ل  الكواحد الت   مش  

  رجع  ماو أر   ليا  مش  زحعا ، وه  ا فدية ما ذكر، ول  أ  سلد فطوحيا، اال   أمشد من له ر لين هو ال 
  تدبر.

ةْ سا   أس اب التقدرة والتن ير: للمسر  و عجيليا، ويتجلد ذل  ا  سوله  عالد: َسَعا اللاه  َسْنَ  ِلَة َأِذْحَ  َلي 
اقد (35)

 هر فعد ذل  سب  الععو، وهو  ذحسج  الله س حاحه و عالد ا  ه   ا رة، فن  سدى الععو منه    وسال،  ة ذك
أاا  العا د   ماللمن طل  منه ذل ، اقدى الععو لرسوله  لوا  الله وسالمه سليه، ولو سدى السب  لتغيير المعند، 

 الت  أاا ها بتقدرة الععو و عجيله.
ال   أور   سبد القاهر (36)سو  ابن الِدمينة  لدواح ر  لد التقدرة للمسر  والتعاؤ  فما يد   السرور سلد القل  

 وهو سو  الشاسر الم كور: الجر اح  ا  كتافه  و   اوسجاز  اهدا  سلد س ية أ را،

                                                           

 .41سور  الكيد ا رة/31

 .64سور  و  سمرا  ا رة/32

 .31سور  النسال ا رة/33

 .43سور  النور ا رة/34
 .42سور  التوبة ا رة/35
 تا  من األبيا  ا بتنا  ا   ل  المتنابن الِدمينة: سا  سبد القاهر أحه  اسر غير معرو ، وأسقل بي 36
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 َانْاَرغ  َأْى َ ياْرِ ِن  ِا  ِ مَاِل ِ       َأِبيِن :َأِا  ر ْمَند َيَدْرِ  َ َعْلِتِن    
 الراَ ا َأْوِ يَعة  ِمْن ِزَياِل ِ  ِحَ ارَ      َأِبي   َكَنحِو  َبْيَن ِ قاْيِن ِمْن َسَصا  

   ِريِدين َسْتِل  َسالالالالالالالالالالالالْد َغِعْرِ  ِبالالالالالالالالالالالالالَ ِل ِ        َ َعاَلْلِ  َكْ  َأْ َجد َوَما ِفِ  ِسلاة 
 (37)َلَقْد َسراِح  َأحا  َ َطْر   ِبَ اِل ِ           َلِ ْن َساَلِح  َأْ  ِحْلِتِن  ِفَمَساَل 

ن هالال   األبيالالا  مالالا ور  ا  البيالال  األو ، وهو  قالالدرة سولالاله: )أا  رمين يالالدرالال   علتن (  رحالالال  منالاله ليالالا فالالن  رعنينالالا م
 كو  اإل افة: أحه ا  يدها اليمند، راعة لشالالالالالالنحه وسلوا  لمقامه، وهو ما رح ه وي  ر ، وه ا التعبير هو ما ي عث ا  

 حعسه السرور واور ياغ.
معا  الالالالا  ليالالالالا  كالالالال ل  مالالالالا ور  االالالال  البيالالالال  الرافالالالال  حيالالالالث سالالالالدى الشالالالالاسر سولالالالاله: }لالالالال ن سالالالالالح { سلالالالالد سولالالالاله: )لقالالالالد سالالالالرح (

وم يالالالالرا  لرسالالالالة حالالالالاله وضالالالالععه واحكسالالالالار   الالالالرال مالالالالا رععالالالال  فالالالاله فسالالالالب  هالالالالوا ، اسالالالالتعطااا  وطل الالالالا  للشالالالالعقة والرحمالالالالة سلالالالاله 
 رح د فش ل من اوهتماى والعنارة منيا فش ل من اللين والرسة.

َاَوْيالالالالٌ  ِللاالالالالِ يَن َرْكت ب الالالالوَ  :اب التقالالالالدرة والتالالالالن ير: للت ويالالالالث واوحالالالال ار والوسيالالالالد، كمالالالالا االالالال  سولالالالاله سالالالالك و الالالال سالالالالاف  أسالالالال 
اْلِكتالالالالالاَب ِفَنْيالالالالالديِيةْ 

اقالالالالالدى الويالالالالال  للت ويالالالالالث مالالالالالن العالالالالال اب الالالالالال   ينت الالالالالرهة،  الالالالالرال مالالالالالا رقومالالالالالو  فالالالالاله مالالالالالن معالالالالالار، (38)
مالالالالا أوحالالالال  فالالالاله  قالالالالدى )ويالالالال ( التالالالال  لالالالالو ان الالالالار االالالال  حعالالالالو  أول الالالال   الالالالي ا  مالالالالن ال الالالالو  وال شالالالالية و حالالالالدو  لالالالاله ،وذلالالالال  

 أ ر  وحعدى بي ا الشعور، وه ا الواس  القو  سلد النع . ومنه سو  أب   ماى:
ِلْق   َسِ يم ا                          (39)ِ ْسِم  َو َسِقْم   َسِديما   َوَ َرْك          َيْوَى اْلِعَراِ  َلَقْد   

لقد  لق   : لاتى سلد  ر ي ه، وهو سلد النحو ال، واأل الال  أ  رن   الكالاقدى الشالالاسر حبي  بن أو  )يوى العرا 
نه، ليه مو سالالالالالالالالالالالال    الد ذل  وأ د ب كر ه ا اليوى مقدما ، لما له من  الالالالالالالالالالال ى وب  ، أحه س يما  را يوى العرا ،  و 

ت ار  السالالالالب  ا  فاساقدمه  فسالالالب  ما يتركه العرا  من ألة وحك  ا  النع ، سالالالالب ه ذل  اليوى المشالالالال وى )يوى العرا (
  مي  ما سضا سلد الشاسر م جعه من اليموى واألحكا .

 وسدى المتنب  ما  شالى منه، وكا  سب ا  ا  أحكاحه، ليشرك معه المتلق  ا  ك  ما رحسه ويشعر فه اقا :ال
رِو َوِمْن                          واا لَ        َأْ  َيَرا  حَكِد الِدْحَيا َسَلد اْلح   (40)ه  َما ِمْن َ َداَسِتِه ب دل َسد 

                                                           

، وين ر محمد ضيال الصابوح ، المو ك ا  البالغة والعرو ،  10سبد القاهر الجر اح ،  و   اإلسجاز، ر/ 37
 ط/رافطة العالة اإلسالم ،  . 

 .42سور  ال قر  ا رة/38
 .424ى،ر/2،6112ط/ العلمية، ار الكت   ش، اهين سطية،  يوا  أب   ماى، أبو  ماى حبي  بن أو  الطا  ،39

 .292ر/6مصر،ج/ مط عة السعا  ، الم ت ة التجارية الكبرا،  يوا  المتنب ، أبو الطي  أحمد بن الحسين المتنب ،40
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( ليجير اهتماى المتلق   لد أ  ما أهة الشالالالالالالالالاسر هو حكد الدحيا، والمتمج  ا  معاملة حَكِد الدحيااقدى الشالالالالالالالالاسر كلمة: )
النا  برا   الالالعار النعا  ا  المعاملة،  ة سدى العداو  وأ ر الصالالالداسة؛ أل  ما ا  سل ه من الية والغة، فسالالالب  النكد 

أل  الشالالالالالاسر  الالالالالدر بيته فقوله: )حكد(وحكد فمعند  ومأل سليه حيا ه هما  وحكحا  و شالالالالالاؤما ، د سلد القل ،ال   طغ
 واألحكد المش وى. عيشه ا تد،

وذلالالالالالال  بتقالالالالالالدرة لعالالالالالال  او تصالالالالالالار فالالالالالالنمر معالالالالالالين،  يقالالالالالالدى ال بالالالالالالر سلالالالالالالد  التقالالالالالالدرة لال تصالالالالالالار، و الالالالالالامن اوسالالالالالال اب:
منيالالالالا سولالالالاله  والشالالالالواهد سلالالالالد ذلالالالال  كجيالالالالر ؛ بالالالال ل  األمالالالالر، أو رقالالالالدى المععالالالالو  فالالالاله سلالالالالد الععالالالال ، لالالالالي ص اللعالالالال  المبتالالالالدأ،

ِ راالالالالالاَك َحْعب الالالالالد  َوِ راالالالالالاَك َحْسالالالالالَتِعين  : عالالالالالالد االالالالال  سالالالالالور  العا حالالالالالة
هالالالالال   ا رالالالالالة وحالالالالالد  أهالالالالال   سالالالالال حاحه و عالالالالالالد االالالالال االلالالالالاله (41)

ومنالالالالاله وحالالالالالد  حسالالالالالتمد المعوحالالالالالة، اال  الالالالالا   للالالالالاله وحالالالالالد ، واوسالالالالالتعاحة فاللالالالالاله وحالالالالالد ، امالالالالالن سبالالالالالد غيراللالالالالاله، أو  ال  الالالالالا  ،
وكالالالالنحية رقولو :)رالالالالا ربنالالالالا و  اسالالالالتعا  فغيالالالالر اللالالالاله، اقالالالالد كعرالالالالال وال يالالالالاذ فاللالالالاله ال االتقالالالالدرة هنالالالالا لال تصالالالالار والقصالالالالر،

 اا تم  او تصار والقصر ا  ه   ا رة. وو حستعين  و ف ، حعبد  و أح ،
وا :أو  قالالالالالدرة ال الالالالالمير المنعصالالالالال  كمالالالالالا االالالالال  سولالالالالاله  الالالالال   الالالالالنحه ومنالالالالاله أر الالالالالا   قالالالالالدرة لعالالالالال  الجاللالالالالالة، ر  ِللاالالالالالِه ِ ْ  َواْ الالالالال  

و َ  ْنالالالالالالالالالت ْة ِ راالالالالالالالالالا   َ ْعب الالالالالالالالالد  ك 
اقالالالالالالالالالدى لعالالالالالالالالال  الجاللة}الله{وال الالالالالالالالالمير المنعصالالالالالالالالال } را {وذل  لغالالالالالالالالالر  سقالالالالالالالالالد   رمالالالالالالالالالاح ، (42)

 المقصو  منه او تصار البياح  والقصر البالغ .
َو ومنه أر الالالا   قدرة  الالال ه الجملة إلاا   او تصالالالار، وذل  كما ا  سوله سالالال حاحه و عالد م برا  سن  مر الجنة:

ِايَيا َغْوٌ  َوَو ه ْة َسْنَيا ي ْنَكا و َ 
 أسالالالالالاللوب يد وأ   فعدها  الالالالالال ه الجملة)اييا( وه   ار ومجرور(،وهو  حا ية اال(43)
 أ  فمعند أ   مر الجنة ليسالالالالالال  ك مر الدحيا، وو يد  سلد مجر  اإل  ار سنه، سلد او تصالالالالالالار والتع الالالالالالي ،

ا ينشالالالالالالالن ب  ه  الت  و اييا غو ، وهو م  مر الدحيا فعقو   الالالالالالالاربييا،اي  و  غتا  العقو  وو   هبيا، كما  عع  
و حما ه   مر س فة حدية)ل   للشالالاربين(وسد أاا ها النع   سن ال مر المعيو   المعرواة ب هاب العق   رال السالال ر،

ولإل الالالار  ك ل     ،مقصالالالو وما سدميا  و لح مة  وأاا ها التقدرة  وازحا  بياحيا   قيقا ، بال النا ية  ع الالاليال  و  صالالاليصالالالا ،
كمالالا أ   الالن ير الكلمالالة ا  موضالالالالالالالالالالالالالال  و ر أر الالالالالالالالالالالالالالالا  لة ر ن سبجالالا ، فقالالدر مالالا كالالا  لالاله فالالال  الح مالالة   لد  ولالالة مرا  ،

 (44)والبيا .

                                                           

 .3سور  العا حة ا رة/41

 .642سور ال قر  ا رة/42

 .44سور  الصااا  ا رة/43
 وما فعدها.619ر/ ى،6192  ار المريخ الريا   عال الكلمة ا  التعبير القروح ، سبد العتاغ و ين، ين ر:44
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وورحصالالالالييا سالالالالد ، أمالالالالا الشالالالالواهد سلالالالالالد  واو لالالالالة سلالالالالد ذلالالالال  كجيالالالالر  االالالال  كتالالالالاب اللالالالاله  عالالالالالد ورحالالالاليل بيالالالالا الحصالالالالر،
الالالالالال   رمالالالالالدغ  يالالالالاله رسالالالالالو  اللالالالالاله سليالالالالاله     الالالالالاسر رسالالالالالو  اللالالالالاله سالالالالالو  حسالالالالالا  بالالالالالن  ابالالالالال ذلالالالالال  ممالالالالالا سالتالالالالاله العالالالالالرب،

 الصال  والسالى فقوله:
ْنَتيَ                      َوِهمات ه  اِلِصْغَرا َأَ ِ  ِمَن الادْهِر     اِرَها  الالالالالالالالالالالالد ِلِكبَ الالالالالالالَله  ِهَمٌة َو م 
وِ َها                      (45)َسَلد اْلِبرِو َكاَ  اْلِبِر َأْحدا ِمَن اْلَ ْحرِ     َله  َراَحٌة َلْو َأ ا ِمْعَشاَر   

[ لالالالاله وهالالالال   الالالالار ومجالالالالرور متعلالالالالة فمحالالالال و   بالالالالر مقالالالالدى اقالالالالدى الشالالالالاسر الجالالالالار والمجالالالالرور االالالال  سولالالالاله:   لالالالاله همالالالالة
ر ومجالالالالرور متعلالالالالة  الالالالا سلالالالالد سولالالالاله همالالالالة وهالالالال  مبتالالالالدأ مالالالال  ر كالالالال ل  سالالالالدى لالالالاله االالالال  البيالالالال  الجالالالالاح  سلالالالالد راحالالالالة وهالالالالو

و الالالالعا ه  االيداحيالالالاله أحالالالالد االالالال  همتالالالاله العاليالالالالة، إلاالالالالا   الحصالالالالر وأر الالالالا  إلاالالالالا   ال صالالالالور، ف بالالالالر مقالالالالدى محالالالال و ،
النبيلالالالالالالة، التالالالالالال  مالالالالالالن بينيالالالالالالا الكالالالالالالرى والجالالالالالالو  والعطالالالالالالال، ولغالالالالالالر  الت صالالالالالاليص أر الالالالالالا  سالالالالالالو  الشالالالالالالاسر ابالالالالالالن سالالالالالاليي  

 األحدلس :_
 (46)َوَأْ َرْ    َسْلِب  ِطيَ  الناْعِ  َسْن َيَد         ِ  اْلَكَراَسَلْيَ  َاَطْم   اْلَعْيَن َسْن َل ا                

لغالالالالر  الت صالالالاليص لمالالالالن حالالالالو  سنالالالاله، والالالالال   فسالالالالب ه اطالالالالة  مقالالالالدى؛ المتعلالالالالة فمحالالالال و   بالالالالراقالالالالدى الجالالالالار والمجالالالالرور 
و لالالالال  وسالالالاليلة مالالالالن وسالالالالا   التقالالالالرب وال عالالالالر فمالالالالن  سلالالالاله ينالالالالا   الالالالي ا  مالالالالن العطالالالالد والرسالالالالة فحالالالالاله، سينالالالاله مالالالالن النالالالالوى،

َسالالالالالاَ  :وا الالالالالتة هالالالالال ا الجاحالالالالال  فقالالالالالو  الحالالالالالة سالالالالال حاحه و عالالالالالالد االالالالال  سالالالالالور  مالالالالالرية  طعالالالالالال للواسجالالالالاله وحرسالالالالالة االالالالال ا  ،يريالالالالالد 
َكالالالالالالالَ ِلِ  َسالالالالالالالاَ  َرِبالالالالالالالِ  ه الالالالالالالَو َسَلالالالالالالال ا َهالالالالالالاليِونٌ 

اتوسالالالالالالالط )سلد(بين المبتالالالالالالالدأ  اقالالالالالالالدى الجالالالالالالالار والمجالالالالالالالرور سلالالالالالالالد ال بالالالالالالالر،(47)
ف الالالالالالال  مالالالالالالا ور  االالالالالال  سولالالالالالاله  وهالالالالالالو مالالالالالالا است الالالالالالا  السالالالالالاليا ، للدولالالالالالالة سلالالالالالالد او تصالالالالالالار، و بر )وهالالالالالالو سلالالالالالال  هالالالالالالين(

 .(48)َوه َو الاِ   َيْبَدأ  اْلَ ْلَة   ةا ر ِعيد    َوه َو أَْهَو   َسَلْيهِ : عالد
 _التقديم ألغراض شتى: 

ْنالالالال   َسَلالالالالد َبيِوَنالالالالة  ِمالالالالْن َربِوالالالال   َسالالالالاَ  َرالالالالاَسْوىِ :امالالالالن ذلالالالال  است الالالالال السالالالاليا  للتقالالالالدرة كمالالالالا االالالال  سولالالالاله سالالالالك و الالالال  َأَرَأْيالالالالت ْة ِ ْ  ك 
وَحِن  َغْيالالالالَر َ ْ ِسالالالالير   ِح  ِمالالالالَن اللاالالالالِه ِ ْ  َسَصالالالالْيت ه  َاَمالالالالا َ ِكيالالالالد  الالالالر  َوو الالالالاِح  ِمْنالالالاله  َرْحَمالالالالة  َاَمالالالالْن َيْنص 

وسولالالالاله االالالال  ا رالالالالة التالالالال  (49)
َيالالالالالْ   َسالالالالالاَ  َرالالالالالاَسْوىِ :سبليالالالالالا مالالالالالن حعالالالالال  السالالالالالور  ْنالالالالال   َسَلالالالالالد َبيِوَنالالالالالة  ِمالالالالالْن َربِوالالالالال  َوو الالالالالاِح  َرْحَمالالالالالة  ِمالالالالالْن ِسْنالالالالالِدِ  َاع مِو َأَرَأْيالالالالالت ْة ِ ْ  ك 

                                                           

 .624ى/ر/6114، 2ط/  ار الكت  العلمية، ط  يوا  حسا  بن  اب ، حسا  بن  اب ،45

 يرو ب ط/ ار الكت  العلمية، وسبد الله  راز، رسر  سبد الغن ،  :   يوا  ابن سيي ،  برايية بن سيي  األحدلس ،46
 .64/ر ى6199

 .1سور  مرية ا رة/47

 .24ور  النور ا رة/س48
 .12سور  هو  ا رة/49
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َسَلالالالالْيك ْة َأح ْلِكم ك م وَهالالالالا َوَأْحالالالالت ْة َلَيالالالالا َكالالالالاِره و َ 
 ((اقالالالالدى االالالال  ا رالالالالة األولالالالالد الجالالالالار والمجرور)منالالالاله(سلد سولالالالاله ))رحمالالالالة(50)

والنا الالالالر هالالالالو اللالالالاله    سصالالالاليته(اال   أ الالالال  الرحمالالالالة منالالالاله هالالالالو اللالالالاله، الالالالتة ا رالالالالة فقولالالالاله: )امالالالالن ينصالالالالرح  مالالالالن اللالالالاله  
ومالالالالالن سقوبالالالالالة اللالالالاله، االسالالالالاليا  االالالالال  هالالالالال    ومالالالالن رجيالالالالالر مالالالالالن اللالالالاله، وهالالالالالو المنالالالالالتقة والمعاسالالالال  سلالالالالالد المعصالالالالالية، وحالالالالد ،

ا رالالالالالالالالالالالالالة است الالالالالالالالالالالالالد أ  رقالالالالالالالالالالالالالدى الجالالالالالالالالالالالالالار والمجالالالالالالالالالالالالالرور سلالالالالالالالالالالالالالد سولالالالالالالالالالالالالاله )رحمة(،واست الالالالالالالالالالالالالد السالالالالالالالالالالالالاليا  االالالالالالالالالالالالال  ا رالالالالالالالالالالالالالة 
الد: )مالالالالالن سنالالالالالد (ذل  أل  السالالالالاليا  كلالالالالاله مالالالالالا   االالالالال  الحالالالالالديث سالالالالالن األ را)الجاحية( قالالالالالدرة الرحمالالالالالة سلالالالالالد سولالالالالاله  عالالالالال

 سولالالالالاله: )وأحالالالالالتة ليالالالالالا كالالالالالارهو (أ  الرحمالالالالالة، )أحلكم موهالالالالالا(، سولالالالالاله :))سموي  ((الرحمالالالالالة؛ أل  مالالالالالا فعالالالالالدها  الالالالالال فقولالالالالاله
اقالالالالدى  اعالالالال  ا رالالالالة األولالالالالد كالالالالا  الكالالالالالى سالالالالن المالالالال    وهالالالالو اللالالالاله، اجميالالالال  السالالالاليا  االالالال   طالالالالار الحالالالالديث سالالالالن الرحمالالالالة،

سلالالالالد سولالالالاله: )مالالالالن  وسنالالالالدما  حالالالالد  سالالالالن الرحمالالالالة االالالال  ا رالالالالة الجاحيالالالالة سالالالالدميا فعالالالالن سلالالالالد الرحمالالالالة،ال الالالالمير المجالالالالرور 
واح الالالالالالر أر الالالالالالا   لالالالالالالد الجالالالالالالار والمجالالالالالالرور وسلالالالالالالة  سنالالالالالالد (،و ال السالالالالالاليا  مععمالالالالالالا  فالحالالالالالالديث سنيالالالالالالا  لالالالالالالد حيارالالالالالالة ا رالالالالالالة،

الالالالْ ِمٌن ِمالالالالْن وِ  ِاْرَسالالالالْوَ  َرْكالالالالت ة  ِ رَماَحالالالاله  أَ : قدمالالالاله االالالال  ا رالالالالة الكريمالالالالة الالالالٌ  م  الالالالوَ  َربِوالالالالَ  اللاالالالاله  َوَسالالالالاَ  َر   الالالالال  َأْ  َرق  َ ْقت ل الالالالوَ  َر  


لكالالالالا  القالالالالو  سلالالالالد  اقالالالالدى سولالالالاله ))مالالالالن و  ارسالالالالو  ((سلالالالالد سولالالالاله ))ر الالالالتة  رماحالالالاله(( حايالالالالا  للتالالالالوهة أحالالالاله لالالالالو أ الالالالر (51)
بتعلالالالالالة الجالالالالالار والمجالالالالالرور فالععالالالالال   وار ا  ر الالالالالو  التالالالالالوهة  النحالالالالالو ا  الالالالال  )ر الالالالالتة  رماحالالالالاله مالالالالالن و  ارسالالالالالو ( ومالالالالالن هنالالالالالا
وأحالالالالاله  الر الالالالال  ر الالالالالتة  رماحالالالالاله  واالالالالالا  مالالالالالن و  ارسالالالالالو ،    بنالالالالالال سلالالالالالد التالالالالالن ر ب)ر تة(،وسلالالالالالد ذلالالالالال  ر الالالالالو  المعنالالالالالد:

 اإللييالالالالة  ذ المالالالالرا  الالالالالال َّاللالالالاله أسلالالالالة فمالالالالرا   الالالالالال  بالالالالراز العنارالالالالة وي الالالالو  الكالالالالالى حين الالالال   سلالالالالد  الالالالال  المالالالالرا ، لالالالالي  مالالالالنية،
 فالالالالن   عالالالال  اللالالالاله مالالالالن و  ارسالالالالو  مالالالالن ومالالالالن فالالالاله، وامتناحالالالاله سليالالالاله؛ السالالالالالى،برسايتالالالاله سالالالال حاحه و عالالالالالد لموسالالالالد سليالالالاله 

 اقدى الجار والمجرور ا  ا رة الكريمة لدا  التوهة. و صدا لية فالداات سنه ومنا ر ه،
ولنتنم  ا رة األ را الت  ور   ا  سالالالالالالالالور  )ر (وبالتحديد سند سوله سالالالالالالالال حاحه و عالد:)من أسصالالالالالالالالد المدينة ر   

ِلينَ :رسالالالالالالالالالالعد(ا  سالالالالالالالالالاليا  ا رة َعد َساَ  َرا َسْوِى ا اِ ع وا اْلم ْرسالالالالالالالالالالَ ٌ  َرسالالالالالالالالالالْ د اْلَمِديَنِة َر   َوَ اَل ِمْن َأْسصالالالالالالالالالالَ
اقدى الجار (52)

  اكر  حتد اقد أسم والمجرور}من أسصالالالالالد المدينة(،اايه ما  يه من التوبيخ والتقري  لية؛ أل  ا    هو النا الالالالال ،
اكن  من كاحوا سلد سرب من الرسالالالالالالو  لة  النا   لد ا  ات الرسالالالالالال ،ومن،  ة لة رقد سند ه ا الحد، بدلي  أحه  سا 

وه ا ر    ال  ليية من أسصالالالالالالالالالالد المدينة رحجية ويدسوهة  لد اورما   ي منوا لشالالالالالالالالالالد  بال  ية وسكواية سن الحة،
 واو  ات.

                                                           

 .29سور  هو  ا رة/50
 .29سور  غاار ا رة/51

 .20سور  ر  ا رة/52
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ٌ  ِمْن َأْسَصد اْلَمِديَنِة َرْسَعد  َوَ الَ : وبين سوله س حاحه و عالد ا  سور  القصص ول  أ   قار  بين ه   ا رة، َر  
وَ  ِفَ  ِلَيْقت ل وكَ  َساَ  َرا م وَسد ِ  ا اْلَمأَلَ َرْنَ ِمر 

اتالح  أ  الغر  ا تلد سن ا رة األولد ا  سور  ر ، ول ل  (53)
  ال التر ي  هو السا د ا  ورة سور  القصص.

ْطَ  :ا  سوله  عالد الله سك و   ا  سالالالور  الما د ،ومن  قدرة الجار والمجرور و ن ير  ما ور  ا  سو    َلِ ْن َفسالالالَ
اَلِمينَ  َه َربا اْلعالالالَ ا   اللالالالا َ  ِ حِو  َأ الالالَ َ  أِلَْست لالالالَ ِدَ  ِ َليالالالْ ل  يالالالَ اسالالالالالالالالالالالالالالِ ا ِب الالالَ ا َأحالالالَ َدَك ِلَتْقت َلِن  مالالالَ ِ َل ا يالالالَ

االالالالجالالالار والمجرور ا  ( 54)
( قدى سلد المععو  فه لالالال )فسل( وهو سوله:  )يدك(ويد م ا  وال مير م ا   ليه،  ة اح ر  لد  ن ر سوله:) ل ا

الجار والمجرور ا  سوله:)ما أحا ب اسالالالالالالالالل يد   لي (اتن ر سوله: ) لي (ول ل  لوح  أ   قدى الجار والمجرور سلد 
ويحجه سلد أ  يرسو  وير دت سن ذل  العع   كما أحه ينبيه  لد  طن ، المععو  أ الالالالالالالالالالالعرحا فط يا  ال اسالالالالالالالالالالالل يد ،

ر ال اسالالل أ ا  فاأل و  الت   جمعيما،الشالالني   {لي كِو د القرو  فعد وأ  فاغتصالالاب حة أ يه ومصالالا ر ه اسالالالتعم  } لدا
 ذل  فقوله:}ما أحا ب اسل يد   لي {وهو  وكيد سلد أحه لي  حريصا  سلد ست  أ يه.

َسالالالالاَ  لد:ومالالالالن أغالالالالرا  التقالالالالدرة الدولالالالالة سلالالالالد أ  المقالالالالدى  بالالالالر ولالالالالي  حعتالالالالا ، كمالالالالا  الالالالرا ذلالالالال  االالالال  سالالالالو  اللالالالاله  عالالالالا
ْسالالالالالَتَقرل َوَمتالالالالالاٌت ِ َلالالالالالد ِحالالالالالين   ول َوَلك الالالالالْة ِاالالالالال  اأْلَْرِ  م  ْة ِلالالالالالَ ْعض  َسالالالالالد  الالالالال   اْيِ ط الالالالالوا َفْع  

اقالالالالالدى الجالالالالالار والمجالالالالالرور االالالالال  (55)
وهالالالال   هالالالال  اا الالالالد   للدولالالالالة سلالالالالد أحالالالاله  بالالالالر لقولالالالاله مسالالالالتقر وهالالالالو المبتالالالالدأ، سولالالالاله: )ولكالالالالة االالالال  األر  مسالالالالتقر ومتالالالالات(

االالالالالإذا  غيالالالالالر ذلالالالالال  فالالالالالن   الالالالالن ر   قالالالالالدير  كالالالالالا ن،  بالالالالالر مقالالالالالدى للمبتالالالالالدأ المتالالالالالن ر،الجالالالالالار والمجالالالالالرور المتعلالالالالالة فمحالالالالال و  
و الالالالالالالالعا  لمسالالالالالالالالتقر، وألسالالالالالالالالراب سولالالالالالالالاله: )االالالالالالالال    سرافالالالالالالالاله ألم الالالالالالالالن مسالالالالالالالالتقر لكالالالالالالالالة االالالالالالالال  األر ؛ ال بالالالالالالالالر سلالالالالالالالالد ححالالالالالالالالو:

اجالالالالالالال القالالالالالالو  االالالالالال  ا رالالالالالالة الكريمالالالالالالة  النكالالالالالالر ، كوحيالالالالالالا مو الالالالالالواة، لالبتالالالالالالدالأل  المسالالالالالالو   األر (سلالالالالالالد أحالالالالالاله ال بالالالالالالر؛
 مر سلد أ  المقدى  بر ولي  حعتا . منبيا  و او  من أو  األ

ْة َاالالالالالاَل :كمالالالالالا االالالالال  سولالالالالاله  الالالالال   الالالالالنحه وأحياحالالالالالا  ر الالالالالو  التقالالالالالدرة للدولالالالالالة سلالالالالالد التوكيالالالالالد اقالالالالالل، َبالالالالالْ   الالالالالْنِ يِيْة َفْغتالالالالالة  َاَتْبَيالالالالالت ي 
و َ  َهالالالالا َوَو ه الالالالْة ي ْنَ الالالالر  َرْسالالالالَتِطيع وَ  َر ا

و الالالال  ال اقالالالالدى اللالالالاله سالالالال حاحه و عالالالالالد سولالالالاله:)وو هالالالالة ين الالالالرو ( ليالالالالدل  سالالالالك (56)
اتن الالالال هة  ألحيالالالالة أ  مالالالالن و الالالالد اللالالالاله حالالالالالتية فعالالالالد أ   الالالالن يية السالالالالاسة فغتالالالالة، وهالالالالو أسلالالالالة فمالالالالرا   ال سلالالالالد التوكيالالالالد،

سنالالالالالدما  حالالالالالد  لعا شالالالالالة أى ومنالالالالاله سالالالالالو  رسالالالالالو  اللالالالالاله االالالالالال أحالالالالالد ين الالالالالر وسالالالالال  مجالالالالال ل السالالالالالاسة وحلالالالالالو  العالالالالال اب،
ر الر الالالالالا   لالالالالالد وهالالالالال  ين الالالالال وكيالالالالالث أ  النالالالالالا  حعالالالالالا  سالالالالالرا  رحشالالالالالرو  اسالالالالالنلته سالالالالالن ذلالالالالال ، المالالالالال منين سالالالالالن السالالالالالاسة،

                                                           

 .20سور  القصص ا رة/53

 .29سور  الما د  ا رة/54

 .29سور  األسرا  ا رة/55
 .40سور  األحبيال ا رة/56
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ايالالالالة مشالالالالغولو   مالالالالا هالالالالة  يالالالاله رغنالالالاليية سالالالالن ذلالالالال  كلالالالاله،  يمالالالالا معنالالالالا : اقالالالالا : و ن الالالالر النسالالالالال  لالالالالد الر الالالالا   النسالالالالال 
 فما هو أ د.

ْة َوَمالالالالا َأْحالالالالت ْة ِفم ْصالالالالِرِ  ا :واح الالالالر  لالالالالد ا رالالالالة التالالالال  رقالالالالو  اللالالالاله سالالالالك و الالالال  اييالالالالا َمالالالالا َأَحالالالالا ِفم ْصالالالالِرِ   
انعالالالال  اإلغا الالالالة (57)

ولالالالالالالالالة يالالالالالالالالد  سلالالالالالالالالد  غيالالالالالالالالر ، االالالالالالالالد  التقالالالالالالالالدرة مصالالالالالالالالحوبا  فالالالالالالالالالنع  سلالالالالالالالالد التوكيالالالالالالالالد، و مالالالالالالالالن الشالالالالالالالاليطا  وو مالالالالالالالالن ليالالالالالالالالة،
وسالالالالالدى النعالالالالال  وبعالالالالالد  ال الالالالالمير  وسالالالالالرا ن األحالالالالالوا ، والالالالالال   حالالالالالد  ذلالالالالال  أ   ولتالالالالاله  حمالالالالالا هالالالالالو السالالالالاليا ، الت صالالالالاليص،

ر فالالالاله الحالالالالديث االالالال  هالالالال ا المقطالالالال  إل الالالالار  اوهتمالالالالاى والتنبيالالالاله، فحيالالالالث رسالالالالتوس  المتلقالالالال  مالالالالا رمالالالالد  ليالالالاله فديالالالالة  و الالالالدو
 الكالى.

سالالالالالرا مالالالالالن العوامالالالالال   و لحالالالالالديث سالالالالالد  فاوسالالالالالةالمعنالالالالالد رقالالالالالو  اإلمالالالالالاى سبالالالالالد القالالالالالاهر الجر الالالالالاح :)وي  د  واالالالالال  هالالالالال ا
 اقالالالالد أ الالالالعر  سل الالالاله بالالالال ل  أحالالالال  سالالالالد أر   الحالالالالديث سنالالالاله، سبالالالالد اللالالاله، و ذا كالالالالا  كالالالال ل  االالالالإذا سلالالالال : حالالالوا  سالالالالنا    ليالالالاله،

 وسالالالد وطاالالالْن  لالالاله، اقالالالد سلالالالة مالالالا   الالال  فالالاله، سالالالدى، أو سلالالال :  الالالرج، أو سلالالال : سالالالاى، االالالإذا   الالال  فالحالالالديث اقلالالال  مالالالجال :
وذلالالالال   المطمالالالال ن  ليالالالاله، وسبلالالالاله سبالالالالو  المييالالالالن لالالالاله، االالالالد   سلالالالالد القلالالالال    الالالالو  المالالالالنحو  فالالالاله، وسالالالالدم  اإلسالالالالالى  يالالالاله،
وسالالالالالالد رالالالالالالن   التوكيالالالالالالد أل الالالالالال   فطالالالالالالا  الالالالالالالدسوا الكاذفالالالالالالة (58)وأمنالالالالالال  للشالالالالالال (( لشالالالالالالبية، وأحعالالالالالالد ،و محالالالالالالالة أ الالالالالالد لجبو الالالالالاله

  يقدى المسند  ليه ليد  سلد التوكيد. و فطاليا،
الالالالالوا ِفالالالالهِ  سولالالالالاله سالالالال حاحه و عالالالالالد:ومالالالالن ذلالالالال   ْة َسالالالالال وا وَمناالالالالالا َوَسالالالالْد َ َ ل الالالالوا ِفالالالالالاْلك ْعِر َوه الالالالْة َسالالالالْد َ َر   َوِ َذا َ الالالالالال وك 

اقالالالالالدى (59)
وهالالالالال   اإلرمالالالالالا المسالالالالالند  ليالالالالاله االالالالال  سولالالالالاله: )وسالالالالالد   لالالالالالوا فالالالالالالكعر وهالالالالالة سالالالالالد  ر الالالالالوا فه( كالالالالال ي ا  ليالالالالالة، و فطالالالالالاو  لالالالالالدسواهة 

 فطال   سواهة. وسد أكد الله س حاحه و عالد،  سوا كاذفة،
الالالالو َ :واح الالالالر أر الالالالا   لالالالالد مالالالالا أاالالالالا  التوكيالالالالد كمالالالالا االالالال  سولالالالاله  عالالالالالد َوَيق ول الالالالوَ  َسَلالالالالد اللالالالالِه اْلَكالالالالِ َب َوه الالالالْة َرْعَلم 

اقالالالالد (60)
امالالالالن سالالالالا    ولكالالالالنية أحكالالالالروا ذلالالالال  أ  الكالالالال ب؛ سالالالالبة سالالالالولية سلالالالالد اللالالالاله الكالالالال ب مالالالال  سلميالالالالة الم كالالالالد فالالالالنحية كالالالالاذبو ،

 ألكمية الله الحجة فقوله: )وهة رعلمو (. الك واب أحه يدا  سنه ذل  وينكر ، ال ل 
الالالالو َ واح الالالالر  لالالالالد سولالالالاله  عالالالالالد: الالالالْة ي وَزس  ن الالالالوَ    ِمالالالالَن اْلِجالالالالنِو َواإِلْحالالالالِ  َوالطاْيالالالالِر َاي  الالالالَلْيَماَ     ِشالالالالَر ِلس  َوح 

 االالالالإذا مالالالالا سيالالالال :(61)
سالالالالد زا  والمعنالالالالد  سالالالالن المعنالالالالد، ايوزسالالالالو  بالالالالدو  لقولالالالاله ايالالالالة يوزسالالالالو  أ  بالالالالدو  التقالالالالدرة، لو الالالالدحا أ  اللعالالالال  سالالالالد ح الالالالا

ولالالال ا س الالالالدى لي كالالالالد كمالالالالا االالالال  سولالالالاله: )ايالالالالة يوزسالالالالو ( اقالالالالرر   سالالالن  الالالالور ه وسالالالالن الحالالالالا  التالالالال  ين غالالالال  أ  ر الالالالو  سلييالالالالا،

                                                           

 .22سور   برايية ا رة/57

 .622ر  و   اوسجاز، سبد القاهر الجر اح ،58
 .16سور  الما د  ا رة/59
 .43سور  و  سمرا  ا رة/60

 64سور  النح  ا رة/61
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أ  يوسالالالالد أوليالالالالة حتالالالالد يلحالالالالة فالالالاله  معنالالالالا : يوزسالالالالو ، و االالالال  فالالالاله الغرافالالالالة وأكالالالالد   مالالالالاى التنكيالالالالد. وسولالالالاله: االالالال  الالالالالنع ،
 و عالد فالتوكيد  اعا  ل ل  كله.وه ا األمر مما رعيد الدهشة واوستغراب، ان د س حاحه  و رهة،

َسالالالالالاَ  ِهالالالالالَ  َراَوَ ْ ِنالالالالال  َسالالالالالْن َحْعِسالالالالال وَأحعالالالالالة الن الالالالالر االالالالال  سالالالالالو  اللالالالالاله سالالالالالك و الالالالال :
اكالالالالالا  مالالالالالن الالالالالالدواس   لالالالالالد  قالالالالالدرة (62)

ومجالالالالار ذلالالالال   المسالالالالند  ليالالالاله أ   قدرمالالالاله  الالالالال  اعالالالالا  لالسالالالالتغراب والدهشالالالالة، ممالالالالا سيحصالالالال  لكالالالال  مالالالالن سالالالاليعلة فالقصالالالالة،
 لسالالالاليد  المنعمالالالالالة الحالالالالالر  المتراالالالالالة  ععالالالالال  ذلالالالال  كلالالالالاله، ويصالالالالالدر منيالالالالالا ذلالالالالال  كلالالالالاله،أ  مالالالالن رعلالالالالالة فالالالالالإمر  العكيالالالالالك، المالالالالالرأ  ا

ولالالالالالال ل  اسالالالالالالتو   السالالالالالاليا  التوكيالالالالالالد بتقالالالالالالدرة هالالالالالال  سلالالالالالالد فديالالالالالالة  والنعالالالالالالو  األبيالالالالالالة  سالالالالالالت عد منيالالالالالالا اعالالالالالال  ذلالالالالالال  و نفالالالالالالا ،
 الجملة اتقرر المعند و اع  الشبية والغرافة.

و حمالالالالا أ ينالالالالا فمالالالالا  يسالالالالر لنالالالالا  سالالالالد وو رجمليالالالالا حصالالالالر، او رحصالالالاليي وأ يالالالالرا  االالالالإ  األمجلالالالالة والشالالالالواهد سلالالالالد ذلالالالال  كجيالالالالر ،
ايالالالالالو الالالالالال   و الالالالالعه العقالالالالالالل والبلغالالالالالال والعلمالالالالالال  وحعلالالالالالة أ  ذلالالالالال  و رسالالالالالتغرب مالالالالالن كتالالالالالاب اللالالالالاله العكيالالالالالك، مالالالالالن ذلالالالالال ،

اإحنالالالالا حكتعالالالال  بيالالالال ا القالالالالدر  أو استقصالالالالاؤ ، ولالالالال ل فنحالالالاله و  نق الالالال  سجا  الالالاله، ولالالالالي  فإم الالالالا  أ  م لالالالالو  حصالالالالرها 
              جم  النتا ج ا   ا مة الموضوت، َّالله ول  التواية والسدا .وبإم احنا أ  ح ا  ه ا ال اب،

 
 الخاتمة 
  عالالالالالد أ  سالالالالالر حا موضالالالالالوت التقالالالالالدرة والتالالالالالن ير  الحمالالالالالد للالالالالاله رب العالالالالالالمين، رقالالالالالو  الحالالالالالة وهالالالالالو ييالالالالالد  السالالالالالبي ،     

اللالالالاله ال الالالالالد، الالالالال   حسالالالالن  اللالالالاله سالالالال حاحه و عالالالالالد أ  حكالالالالو  سالالالالد أ لينالالالالا  يالالالاله بالالالالدلوحا، والقصالالالالد منالالالاله هالالالالو  دمالالالالة كتالالالالاب 
االالالالإ  كنالالالالا سالالالالد أ الالالالبنا االالالال ل  منالالالاله  الالالالال   و رن يالالالاله ال اطالالالال  مالالالالن بالالالالين يدرالالالاله وو مالالالالن  لعالالالاله،  نكيالالالال  مالالالالن ح الالالالية حميالالالالد،

االالالالإح  احتسالالالال  سنالالالالد  األ الالالالر وهالالالالو وليالالالال و االالالال  الالالالالدحيا  وحالالالالد  )ومالالالالا  الالالالو يق   و مالالالالن سنالالالالد اللالالالاله( و   كاحالالالال  األ الالالالرا،
 وا  ر  

مجملالالالالالاله أغراضالالالالالالا  وأسالالالالالالرارا ، وأ   قالالالالالالدرة اللعالالالالالال  االالالالالال  موضالالالالالال  ورال التقالالالالالالدرة والتالالالالالالن ير االالالالالال   وسالالالالالالد  جلالالالالالالد لنالالالالالالا أ ا       
و لالالالال  الغارالالالالا  والمعالالالالاح  و   يالالالالر  و  و ر الالالالو   و لغارالالالالة ولمعنالالالالد مقصالالالالو  ل ا الالالاله، و الالالالن ير  االالالال  موضالالالال  و الالالالر،
 ووسد سلد المرا  منه. وأحاط فالسيا  ومقاما ه، لمن  نحد ا  العية والتدبر،

 بالالالالين لنالالالالا أ  التقالالالالدرة االالالال  حطالالالالا  الجملالالالالة القروحيالالالالة  الكريمالالالالة،   الالالالالن ر  لالالالالد مالالالالا  مالالالال   راسالالالالته مالالالالن ورالالالالا  كتالالالالاب اللالالالاله
  تجلالالالالد سنالالالاله أغالالالالرا  وأسالالالالرار، يتحالالالالتة سلالالالالد الالالالالدار  أ  رقالالالالد سنالالالالدها طالالالالويال  لإلحاطالالالالة بيالالالالا و جليتيالالالالا، الواحالالالالد ،

لمالالالا لالالال ل  التعييالالالر الالالال   رطالالالرأ سلالالالد بنالالالال الجملالالالة  الالالرال  قالالالدرة كلمالالالة اييالالالا أو  حويليالالالا مالالالن م احيالالالا مالالالن  غيالالالر االالال  
 ر الالالالالالو   و لتحقيالالالالالالة غالالالالالالر ، أو الدولالالالالالالة سلالالالالالالد معنالالالالالالد، ممالالالالالالا يتطلالالالالالال  الصالالالالالالبر واألحالالالالالالا ، حتالالالالالالد وذلالالالالالال  و المعنالالالالالالد،

 ر عر الدار  فمرا  .

                                                           

 .21سور  يوسد ا رة/62
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ة و حما ذل  را    لد الغل  كما  بين من  ال  الدراسة أ   قدرة ال بر والمعموو  و رعيد او تصار  ا ما ،
 (63)واألكجرية، ولي  سلد اللكوى والقط .

  متطلعا   لد ما  يص  اكر ،  همته ويوس التقدرة والتن ير أ   يه  نبييا  للمتلق  رشح من أسرار وغارا       
 و طلع   ليه. له، وب ل  يتنكد لدا حعسه، فعد أ   يين  سيسند  ليه،

 لنا ر اكما  بين أر ا  سموى التقدرة والتن ير ا  أغل  سور القرو  الكرية، اقلما  جد سور   ل  منه،  و ا  الندر  
    ذل  ر و  ا  أغل  أسالي ه و راكي ه البياحية. ب 

اقالالالالد يتعالالالالدا   لالالالالد أكجالالالالر مالالالالن  سالالالالاللد غالالالالر  واحالالالالد،-االالالال  فعالالالالض األحيالالالالا - سالالالالدى سصالالالالور أغالالالالرا  التقالالالالدرة والتالالالالن ير
وللمالالالالالالتكلة  و الالالالالالر،ويغعالالالالالال  سنالالالالالاله   لالالالالالالد ح اهالالالالالالة المتلقالالالالالال  واطنتالالالالالاله، ايالالالالالالرا  متلالالالالالالة االالالالالال  أسالالالالالاللوب، وذلالالالالالال  را الالالالالال  غالالالالالالر ،

 ا تيار الغر  ال    ال.
لة حت ير من كتاب الله   يرا ، ب   ة التطبية سلد   لد أحنا من  ال  ما سرضنا  من حصور سروحية،وسد أ رحا 

ما وس  سليه ح رحا، أو ما وس  ا   لجا   دورحا، من ورا  ال كر الح ية،  ة  طرسنا فعدها  لد  ل  النصور 
را  عنا ،  لبية لما يتطل ه الدر  المو  يرحا مما بث ا  كت  األ ب وم احه ما استط الجيد ، مما سال  العرب،

اما  ،و سلد القط  واإلطال  وو رم ن ذل   و أ   كو  مبنية سلد األكجر والغال ، التطبية له، إلبراز القاسد ،
ا  الن ة القروح  أوو ،  ة ا  النصور الجيد  الت  حطة بيا ال لة من بن   سلد من أرا  ذل   و أ  ينعة الن ر

 و  اما و    ليه العلمال األوا    ة وبد وأ  رع  مدلوو   ل  النصور، سيما  عر ما سب  اإلسالى،العرب، و 
 وس واية الطوي  سلد الدوو  والتراكي ، لما رعر  سليية من ورا  ال كر الح ية، حتيجة لتنمال ية الواسعة،

 ه، َّالله من ورال القصد.و وو  النصور الجيد  الر ينة، ه ا وما التواية  و من سند الل
 

 مصادر البحث ومراجعه
 بروارة سالو  سن حاا  المدح . كتاب الله ال الد الالالال القرو  الكرية،

 ار الكت  ط/ وسبد الله  راز، رسالالر  سبد الغن ، :    يوا  ابن سالالي  األحدلسالال ، _  برايية بن سالالي  األحدلسالال ،2
 ى.2811العلمية بيرو ،

 ر ،القاه ة مصالالالالالالالر، الالالالالالال ار حي وبدو  ط احة، أحمد محمد الحوا ،:  قدرة و علية السالالالالالالالا ر،المج   _ ابن األ ير،1
. .  

 ى.2885، 5بيرو ، ط السيد أحمد  قر،  ار الكت  العلمية، :      القرو ،ش نوي  م _ ابن ستي ة الدينور ،5
 ى.2813 بيرو  ،العربية ار الني ة  ط   أحمد،محمو  كام :   مالك التنوي ، الغرحاط ، _ أبو  ععر أحمد0

                                                           

 .229ر/2ين ر:الكركش ،البرها  ا  سلوى القرو ،ط/ ار الترا ،القاهر ،ج63
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  . . الريا ، م ت ة الريا  الحديجة، سبد القا ر سطا، :    عسير أب  السعو ، _ أبو السعو ،3
 ى.1443 ركة حي ة مصر، من بالغة القرو ، _ أحمد أحمد بدو ،6
 ى.2881  مشة  ار القلة، ط المعر ا ، _ الراغ  األ عياح ،4
 ى.2841 ،1 ط م ت ة  ار الترا  القاهر ، ،محمد أبو الع    برايية :   القرو ،البرها  ا  سلوى  _ الكركش ،1
 ى.2881 2ط: الريا ، سا   سبد المو و ، :   الكشا ، _ الكم شر ،8

 ى.2814، 1ط:  ار الكت  العلمية بيرو ، ح ية زرزور، :   معتاغ العلوى، _ الس اك ،24
 القاهر .   ال  . ، م سسة ال احج ،5ط/ سبد السالى محمد هارو ، و رغ:    البيا  والتبيين، _ الجاح ،22
 _ األلوس ، روغ المعاح ،  ار  حيال الترا ، بيرو ،  . .21
 ى.1422_ اإلماى مسلة،  حي  مسلة،  ار اوستصاى، القاهر ،25
 ى.2812، 2ط: بيرو ، _ الع ر الراز ، التعسير الكبير أو معا ي  الغي ،  ار العكر،20
  ار الكتاب اللبناح ،  . . محمد سبد المنعة  عا  ، ط  :القكوين ، اإلر اغ،  _ 26
 ،2ط بيرو ، : سبد الله الترك ، َّمحمد سرسسالالالوسالالال  م سالالالسالالالة الرسالالالالة،طب ، الجام  ألح اى القرو ،   _ القر 23

 ى.1446
 ى.2882  لي  الدويي ،  ار الكتاب العرب  : ، األقيشر،  يوا  األقيشر،   _ المغير  األسد24
 أحمد مطلوب، ط/ حيال الترا  اإلسالم ،  . . : سن  سجاز القرو ،  _  درجة الحديج ، البرها  الكا د 28
  ار الغرب اإلسالالالالالالالالالم  ،5 محمد الحبي  ال و ة، ط : _ حازى القرطا  ، منياج البلغال وسالالالالالالالالراج األ فال،  21

 ى 2816
 الشرو ،  . . _ سيد سط ، التصوير العن  ا  القرو  الكرية،  ار14
 ى.2881، 5 ار المدح   د ،ط حمو  محمد  اكر، طم :  _سبد القاهر الجر اح ، كتاب  و   اإلسجاز، 12
  .،  ،_ سك الدين سل  السيد، الحديث النبو  من الو ية البال ية،  ار الط اسة المحمدرة، األزهر القاهر 11
ا  القرو  الكرية، ط/ ار المالالالدار اإلسالالالالالالالالالالالالالالالم ، بيرو ، _ سل  أبو القالالالاسالالالالالالالالالالالالالالة سو ، بالغالالالة التقالالالدرة والتالالالن ير 15

 ى.1446ط/األولد،
 ى.2881،0_ ااض  السامرا  ، التعبير القروح ،  ار سمار، سما ، ط/10
 ى.1448، 2ط/ سما ، األر  ، _ ااض  السامرا  ، من أسرار البيا  القروح ،  ار العكر،13
 ى.2810 ار التوحسية للنشر  وح ،_ محمد بن سا ور،  عسير التحرير والتنوير، الد16
 ى.1446_ محمد سبد المطل ، البالغة األسلوبية، الشركة المصرية العالمية القاهر ،14
 _ محمد ضيال الصابوح ، المو ك ا  البالغة والعرو ، ط: رافطة العالة اإلسالم ،  . 11
 ى.2812،0ط/_ محمد سل  الصابوح ،  عو  التعاسير،  ار القرو  الكرية، بيرو ، 18
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 ى.2884 مشة، _ محمد حور الدين المنجد، الترا   ا  القرو  الكرية،  ار العكر،54
 ى2815، 2 ط،   األزهريةم ت ة الكليا التن ير ا  لغة القرو  الكرية، ط_ محمو   ي و ، أسرار التقدرة و 52

 

 


