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 المستخلص :

دقائق نفيسة، ولطاائ  دديةاة، فاالقرآن الكاريم  او  -وخاصة في القرآن الكريم  -للتقديم والتأخير
دذاته؛ لفصااةة للفاهاه، ولسالوده الفرياد الاذش ب ي اادهه فياه كالم هللا المةجز للخلق، فهو مةجز 

لسلوب آخر، والتقديم والتأخير يمثل جانًدا من جوانب لسلوده المةجز الفريد، فالمتتدع له يجاد لاه 
لغراًضا كثيرة ومتنوعة، فهو ب يأتي اعتداًطا، وإنما لتةقيق دببت ما كانت لتكون إب ده، علًما 

والتي ددور ا توجه الخطاب لغير الناطقين داللغة الةردية ب يمكن ةاد ا دةاد،  دأن  ذه الدببت
 و و ما سيتضح في التطديق ةيث جةلت الدةث في ثالثة مداةث، كاآلتي:

 التقديم والتأخير في الجملة اإلسمية. المبحث األول: 
 التقديم والتأخير في الجملة الفةلية. المبحث الثانً: 
 التقديم والتأخير في المكمالت.  المبحث الثالث: 
واخترت المنهج الوصافي التةليلاي الاذش يةتماد علا  وصا  الهاا رة اللغوياة ومان ثام ر يتهاا  

 وتةليلها. ولةل لدرز ما لسفر عنه الدةث:
اال داد -1 ببت قدرة التقديم والتأخير علا  توجياه الخطااب لغيار النااطقين داللغاة الةردياة ُمةم 

 اات  تثاارس السااياق، وماان َثاام  تااذوق غياار الناااطقين داللغااة الةرديااة لجمااال القاارآن دوقااوفهم علاا  
 مواطن إعجازه.

الدببت الناجمة عن التقديم والتأخير والتاي دادور ا توجاه الخطااب لغيار النااطقين داللغاة  -2
 ن يء الكالم والمتلقي.الةردية ب يمكن ةد ا دةد، وإنما مدار ا عل  الذوق األددي السليم لدس م

 

 دبلة،التقديم،التأخير،لثر ا،الدالغي: اإلفتتاحٌة الكلمات 
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الد اير الناذير  النداي وعلماه الدياان، والصاالة والساالم علا  ،اإلنسان دقدرته الةمد هلل الذش خلق

س وترجماًناا ين الطا رين الذين كانوا م ااعل  ادالمنزل عليه القرآن، وعل  آله ولصةاده الطيد

 للقرآن، ودةد:

واصطفا ا من دين سائر اللغات لتكاون  –سدةانه وتةال   –فإن اللغة الةردية منذ لن  رفها هللا 

چڳ  ڳ  ڳ  ڱ      إذ تةهااد ساادةانه دةفااه كتادااه فيهااا  والةنايااة لغااة للقاارآن الكااريم، ةهياات دااالةفه

 عماا ساوا ا إذ امتاازت ،فما لعهمها مان لغاة وساةت كاالم الماول  عاز وجال، (1)ڱ  ڱ   ڱ چ 

وتنااوط طرائااق التةدياار، فهاا  دمااا امتااازت دااه تراعااي مطادقااة الكااالم لمقتضاا   ،دااالوفرة اللغويااة

الةاال، ومان ثام مراعاتهااا للموقا  وةاال المخاطااب ةياث تتايح للمااتكلم لن يطيال فاي كالمااه إذا 

الساامع يفهام دون  إذا ةاتم الموقا  علياه ذلاك ماا دام إلا  ابختصاار ويةماداقتض  الكالم ذلك، 

، وابلتفاات مان م، كماا تتايح للماتكلم ةاذ  دةاض لجازاء الكاالمفاي ماراد الكاال لو غموض لدس

إنماا  ،عتداًطااا لو جزاًفا ، وكل ذلك ب يأتيقديم والتأخير دين كلمات السياق، والتضمير إل  آخر

)داللةة في  اذا الدةاث الةاديث عان  لردتلغاية دالغية يدتغيها المتكلم ويقتضيها المقام، لذا يأتي 

اياة الغمديًناأ  (لغٌر النةاطقٌن باللغةة العربٌةة فً توجٌه الخطاب البالغً ثرهاوأالتقدٌم والتأخٌر 

ن خاالل إيضاا  ، وذلك مادتقديم دةض لجزاء الكالم وتأخير دةضهاالدالغية التي يدتغيها المتكلم 

دصافة  فاي توجياه الخطااب للمتلقاي التقديم والتاأخيرإدراز دور ومن ثم  الدبلة الناجمة عن ذلك،

  . لةردية دصفة خاصةداللغة االناطق غير عامة و

الكااالم إلاا   األددااي السااليم لاادس من اايء فاان ماان فنااون القااول، يهاادس الااذوقُ  التقااديم والتااأخير 

دغية تةقياق الفوائاد الجماة فاي نفاس المتلقاي  استخدامه استخداًما دارًعا؛ لس: التفنن في استخدامه

 ول وإيجاز في الةدارة.وفكره، فضالً عما يةققه من اقتصاد في الق

 

 

 لغة واصطالًحا: التقدٌم والتأخٌر

يدور ةول مةن  السدق، لو التةجيل، سواء لكان التةجيل في الزمان لم في المكاان؛  التقدٌم لغة:

ُر (2) لس: في الموضع، فـــــ "القُْدَمة والَقَدُم: السادقُة في األمر" أِخير، فــــــــ "ُماَ خ  ، و و ِضدُّ الت 

َره" َم َرْلِسِه َوُمَ خ  ِمه، ُيقاُل: َضَرَب ُمَقد   .(1)ُكلِّ َ ْ ٍء ِخالُ  ُمَقد 

                                                           

 .9الحجر:  ((1
يييد الدراا يييدمب  حد ييير: د.   يييد  ال دز  ييي ب  د.  عيييراا    ((2 العييي ألب  عيييا رعيييد اليييرح أل الدم يييا عيييأل حح ق

 .5/122السا رائ ب )د.ط(ب )د.ت(ب  ادة )ر د  ( 
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 و تغير يطارل علا  جازء مان لجازاء الكاالم، وذلاك دتقاديم ماا رتدتاه التاأخير  التقدٌم اصطالًحا:

، فاإذا كالمفةول، وتأخير ما رتدته التقديم كالفاعل، فرتدة الفاعل قدل المفةول، والمدتدل قدل الخدر

، فالتقاديم (2)جاء الكاالم علا  خاال  ذلاك ُعاد  تقاديًما وتاأخيًرا، ويكاون لغارض فاي نفاس الماتكلِّم

ه الدالغياون مان  مةاسان اللفاه، وروناق والتأخير ضرب من ضاروب الدالغاة الةردياة، فقاد عاد 

 .(3)نه "له في القلوب لةسن موقع، ولعذب مذاق"األسلوب، إذ إ

 فً الخطاب القرآنً التقدٌم والتأخٌربالغة 

فاي الةردياة دقاائق نفيساة ولطاائ  دليغاة، فاالقرآن الكاريم  او كاالم هللا المةجاز  للتقديم والتاأخير

للخلق في لسلوده ونهمه، فهو مةجز دذاته؛ لفصاةة للفاهه وروعة دياناه، ولسالوده الفرياد الاذش 

قاديم والتاأخير يمثال جانًداا مان جواناب ب ي ادهه فيه لسلوب آخر سواء لكاان  اةًرا لم نثاًرا، والت

لسلوده المةجز، فالمتتدع له وخصوًصا في كتاب هللا يجد لاه لغراًضاا كثيارة ومتنوعاة، فماا كاان 

لكلمة من كلمات السياق لن تتقدم لو تتأخر دون غاية مةنوية و اد  دبلاي ترياد دثاه فاي طياات 

 تةقياق دببت ماا كانات لتكاون إب داه، علًماا جزاًفا لو اعتداًطا، وإنما دغياةده  فال ُي ت السياق، 

دأن  ذه الدببت الناجمة عنه والتي دادور ا توجاه الخطااب ب يمكان ةاد ا دةاد، وإنماا مادار ا 

، ةيااث فااي التطديااقالكااالم والمتلقااي، و ااو ماا سيتضااح  علا  الااذوق األددااي السااليم لادس من اايء

 تي:ة مداةث، عل  النةو اآلثالثجةلت الدةث في 

 .اإلسميةث األول: التقديم والتأخير في الجملة المدة

 المدةث الثاني: التقديم والتأخير في الجملة الفةلية.

 : التقديم والتأخير في المكمالت. الثالثالمدةث 

اخترت منهًجا عاًما سار علياه الدةاث  او المانهج الوصافي التةليلاي الاذش يةتماد علا  وصا  و

 ر يتها وتةليلها.الها رة اللغوية ومن ثم 

 سمٌة(اإلالمبحث األول )التقدٌم والتأخٌر فى الجملة 

 التقدٌم والتأخٌر فى الجملة االسمٌة المطلقة ودالالته 

األصل في الجملة اإلسمية لن يتقدم المدتدل؛ ألنه عامال فاي الخدار، وةاق الةامال لن يتقادم        

عل  مةموله، فـــــ "المدتدل مةكوم علياه فةقاه التقاديم ليتةقاق تةلقاه فيكاون ةاق الخدار التاأخير؛ 

                                                                                                                                                                      

لساأل العربب  ع  الدضا ج اا الد أل  ح د عأل  كر  عأل  نظ رب  ر  يب   حد ير: رعيد ال رميا الكع يرب  ((1
الداارةب )د.ت(ب  ادة )ح خ ر(  –  ح د حح د حسب الب  ااش   ح د الشاذل ب دار ال عارفب ك رن ش الن ا 

1/38. 
رعد ال الزركشي ب  حد ير:  ح يد حعي  الدضيا انظر: العرااأل ف  رم   الدرآأل: لإل ا  عدر الد أل  ح د  أل ( (2

 .3/233م، 2592 –ه 2021القاهرة،  –دار التراث   عراا  ب  ك عة
 .4/044انظر: البرهان فً علوم القرآن: الزركشً ( (3
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، ولكان (2)، فضالً عن لن "الخدر وص  للمةن  في المدتدل فاساتةق التاأخير"(1)ألنه مةكوم ده" 

النةاة لجازوا تقديم الخدر؛ ل دهه دالفةل في الجملة الفةلية في كونه مسنًدا، ول ده المدتدل دالفاعل 

في كونه مسنًدا إلياه، فقاد تتقادم الةوامال علا  مةموبتهاا  اريطة لمان اللادس، لاذا لجاازوا تقاديم 

، وما ذاك إب ليتمكن (3)الخدر عل  المدتدل  ريطة الوضو  وعدم الخفاء؛ لس: السالمة من اللدس

مان الجملاة اإلسامية، وقاد ورد  اذا التقاديم فاي  المتلقي للكالم من فهم المةنا  األصايل المقصاود

 غير موضع من القرآن الكريم، ندينه عل  النةو اآلتي:

 تقدٌم الخبر شبه الجملة على المبتدأ ودالالته.   أوالً: 

لجاز النةاة تقديم الخدر عل  المدتدل إذا كان الخدر  ده جملاة والمدتادل مةرفاة، ومنااط األمار فاي 

ذلك يرجع إل  المتكلم، فله لن يأتي دالجملة علا  لصالها فيدادل دالمدتادل ثام يةقداه داالخدر، ولاه لن 

الناواةي الفنياة التاي يقدم الخدر وي خر المدتدل، وتفضيله ألةد األسلودين عل  اآلخر يرجاع إلا  

 .(4)يدتغيها من وراء كالمه

 [.1١الزمر: ]ہ  ہہچ    ۀٹ ٹ  چ ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    ٹ  ٹ  ۀ 

 .(5) (ۀۀ( عل  المدتدا المةرفة )ٹ)تقدم الخدر  ده الجملة  چۀچ ٹ  ۀ:في قوله 

وردت اآلية القرآنية في ساياق الد اارة لةداادة هللا الما منين، فدةاد ماا انتها  الماول  سادةانه مان 

تهديد الم ركين، وموعهة الخالئق لجمةين، لعقب ذلك دالةديث عن عداده الم منين وتد اير م 

الكارام  دالثواب، ةيث د ر م في ةياتهم فاي الادنيا دالجناة فاي اآلخارة، وذلاك علا  للسانة رساله

الدررة، ومالئكتاه عناد ةضاور الماوت للةدااد؛ بجتناادهم الطااغوت وكال ماا يةداد مان دون هللا، 

، فأولئاك الاذين لهام اإلقارار دتوةياده، والةمال دطاعتاهفضالً عن إنادتهم إل  هللا دالرجوط إليه، و

  مان تجل االد رس في الدنيا واآلخرة، و م المساتةقون للماد  والثنااء لةهايم صانيةهم، و او ماا 

                                                           

انظيير: شييرح ال  يير ا رمييا ال  ضيي ا )ال  يير ا ع ضيي  أل ال  ضيي ا فيي  النحيي (ب لمشيي   دالييد عييأل رعييد ( (1
الرح أل ا زارمب  رداد:  ح د عاسا ر  أل الس دب  نش رات  ح د رم  ع ضي ألب دار الك يب العم  يةب ع ير ت 

 .   1/213 ب 2222 –ه 1421لعناألب  –
انظيير: شييرح الكاف يية الشيياف ةب لمع  يية ج يياا الييد أل حعيي  رعييد ال  ح ييد عييأل رعييد ال عييأل  اليي  الطييائ  ( (2

الج ان ب حدده  قد  له: د/ رعد ال نع  حح د ار دمب  حشرف رما   ح ا  جارعه  طععيه: رعيد العز يز رعياحب 
 .1/366 ب 1982 –ه 1422 حح د   سف الدقارب  دار ال أ  أل لم راثب 

انظر: شرح ال س  اب العأل  ال  ج اا اليد أل  ح يد عيأل رعيد ال عيأل رعيد ال الطيائ  الج يان  ا ندلسي ب ( (3
 –ه1412 حد ييير: د. رعيييد اليييرح أل السييي دب  د.  ح يييد عيييد   ال د ييي ألب اجييير لمطعارييية  النشييير  ال  ز ييي ب 

 .1/296 ب 1992
د عيأل حعي  سيع د ا نعيارمب رني  ع حد ديه: انظر: حسرار العرع ةب لإل ا  حع  العركيات رعيد اليرح أل عيأل  ح ي( (4

 .321 ب  يييييي 1975 –ه 1377 ح د ع جة الع طارب  طععة ال رق  عد شرب 
 -انظر:  رراب الدرآأل الكر    ع انيهب  ح ي  اليد أل اليدر  شب ال  ا ية لمطعارية  النشير  ال  ز ي ب د شير ( (5

 .6/522 ب 1999 –ه 1422ع ر تب الطععة الساععةب 
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فهاام ماان ، چ ہ  ہچمضاااًفا إلاا  ضاامير الجاللااة المةااذو  فااي قولااه:  التةدياار عاانهم داساام الةداااد

 .(1) ، و م من يستمةون القول فيتدةون لةسنهيتصفون دصفة الةدودية هلل

لفاد تقديم الخدر  ده الجملة المكون الجار والمجرور دبلة القصر والتخصيص، من ةيث قصر 

 .(2)الد رس والثواب عل  عداد هللا الم منين واختصاصهم دهذا الثواب دون غير م 

ا:  ًٌ  .تقدٌم الخبر النكرة على المبتدأ المعرفة ودالالتهثان
، و   التي يأتي الكالم فيها مخالًفاا للرتداة الخدر عل  المدتدل في عدة مواضع لوجب النةاة تقديم

هار  األصلية للجملة اإلسمية، ولةل لدرز ا تقديم الخدر عل  المدتدل إذا كان الخدر  ده جملاة )

فالمتكلم ب يكون دالخيار دين األمارين، وإنماا يلازم تقاديم الخدار ، جار ومجرور( والمدتدل نكرةلو

 .المدتدل في  ذه الةالة، وليس له لن يأتي دالكالم عل  األصلعل  

  چ    جح  مج  حج  يث  ىث  جت  جث  يت  ىت  يب  ختحت  جت   يب  ىب  مبٹ ٹ  چ

 [.31ال ورس: ]

تقدم الخدر  ده الجملة المكون  چمج  حج  يث  ىث  جت  جث  يت  ىت  يبچ في قوله تةال :   

 .(3)(يث( عل  المدتدا النكرة )ىتمن الجار والمجرور )

وردت اآلية القرآنية في سياق التهديد والوعيد للم ركين، لولئك المجرمون الذين لسرفوا عل    

، فأ لئك األةرياء دةذاب هللا، وما  ام دفاالتين لو مفلتاين مماا ندتهم للةقلنفسهم دالمةاصي، ومةا

ه إن  ااء لن قُِضي عليهم من عذاب وعقاب؛ ألنهم يومئذ لن يجدوا ملجأ يقيهم من عاذاب وقدرتا

يصيدهم، ولن يكون لهم ولي يتوب م فيمنةهم من سلطان هللا وعذاده، ولن يكون لهم نصير يدفع 

 ااو  چمج  حج  يث  ىثچ( الزائاادة علاا  المدتاادل فااي قولااه: ىث، فاادخول )(4)عاانهم المصااائب 

 تأكيد عل  انتفاء الولي والنصير له بء المجرمين، فهم مخليُّ دينهم ودين هللا وعذاده.

                                                           

انظر:  دس ر ال حر ر  ال ن  رب لس احة ا س اذ اإل ا  الش    ح د الطياار اعيأل راشي رب اليدار ال  نسي ة  ((1
ب  الكشاف رأل حدائر غ ا ض ال نز ا  ر  أل ا قا  ا ف   جي   365-23/363 ب 1984  نس.  -لمنشر 

 دراسية: الشي  / ريادا حح يد  ال أ  اب لمع  ة جار ال حع  الداس   ح  د عأل ر ر الز دشرمب  حد ر   عم ر
رعد ال  ج دب  الش  / رما  ح د  ع ضب  شار  ف   حد ده: ح.د/ ف ح  رعد اليرح أل حح يد حجيازمب  ك عية 

 .297-5/296 ب 1998 –ه 1418السع د ةب  –العع كاألب الر اض 
 .23/365انظر:  دس ر ال حر ر  ال ن  ر: اعأل راش ر  ((2
 .7/39ع انه:  ح   الد أل الدر  ش انظر:  رراب الدرآأل الكر     ( (3
انظر:  دس ر الطعرم )جا   الع األ رأل  أ  يا آم الديرآأل(ب  عي  جعدير  ح يد عيأل جر ير الطعيرمب  حد ير: ( (4

د/ رعييد ال عييأل رعييد ال حسييأل ال ركيي ب عال عييا أل  يي   ركييز العحيي ث  الدراسييات العرع يية  اإلسيي   ةب دار اجيير 
ب   دسيي ر ال حر يير  ال نيي  ر: اعييأل 497-6/496 ب 2221 –ه 1422ب الديياارة -لمطعاريية  النشيير  ال  ز يي  

 .124-25/123راش ر 
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جاء تقديم الخدر  ده الجملة المكون الجار والمجرور للةناية واب تمام داالخدر، ولتةجيال يأساهم 

 .(1)دانتفاء من يتوب م لو ينصر م 

 ثالًثا: تقدٌم الخبر النكرة على المبتدأ المعرفة ودالالته

لن يكاون مةرفاة وةااق  فةاق المدتادل، ألصال فاي الجملاة اإلسامية تةريا  المدتادل وتنكيار الخدارا

؛ ألن "الغارض فاي اإلخداارات إفاادة المخاطاب ماا لايس عناده، وتنزيلااه (2)الخدار لن يكاون نكارة

، لذا فاألول  ده لن يكون نكرة؛ (3)منزلتك في علم ذلك الخدر، واإلخدار عن النكرة ب فائدة فيه" 

اإلسامية  او لن يتقادم المدتادل  األصل في الجملاةف، (4)المستفاد الذش يستفيده الُمخاَطبألنه الجزء 

 لجاازوا ذلاكالنةااة إب لن المةرفة علا  الخدار النكارة، وخاال  ذلاك يةاد خروًجاا عان األصال، 

 .(5) ريطة لب يفقد المدتدل ادتدائيته دتقديم الخدر عليه

  [.13سدأ: ]چ   ېئ  ېئ   ۈئ  ۈئ  ۆئٹ ٹ چ 

، (ېئ)( عل  المدتدل المةرفاة ۆئالنكرة )تقدم الخدر        چېئ   ۈئ  ۈئ  ۆئچ :تةال  في قوله 

، والمةناا  علاا  ذلااك: "الةاماال دطاااعتي (6)صاافة للخداار المقاادم (    ۈئ  ۈئ)الجااار والمجاارورو

 .(١)ال اكر لنةمت  قليل"

وردت اآلية القرآنية في سياق المد  والثناء عل  آل داود لةهيم صنيةهم، فهام دائماو ال اكر هلل  

 -سادةانه وتةاال   -عل  نةمائه، وقد يسأل سائل: لدةد كل  اذه الانةم والةطاياا التاي مان  دهاا هللا 

ه، مةتاارفين علاا  آل داوود يطلااب ماانهم فقااط فااي مقاداال نةمائااه علاايهم لن ي ااكروه مقاارين دنةمتاا

دفضله عليهم؟ فكان الجواب ةاضرا في صورة التةقيب عل  طلب ال كر، فااألمر دال اكر لايس 

، و ااذا إخدااار دةقيقااة الواقااع ل، فقلياال ماان الةداااد ماان ي ااكر هللاداااألمر الهااين كمااا يتخياال السااائ

                                                           

 .25/124انظر:  دس ر ال حر ر  ال ن  ر: اعأل راش ر  ((1
 .289انظر: شرح ال س  ا: اعأل  ال   ييييي ( (2
 ضي  شرح ال د ا لمز دشرمب ل  فر الد أل حعي  العدياي  عي ش عيأل رمي  عيأل  عي ش ال   يم ب قيد  ليه   ( (3

ا ا شه  ف ارسه: د/    ا عد    عد بب  نش رات  ح د رم  ع ض أل لنشر ك ب السنة  الج ارةب دار الك ب 
 .1/224 ب 2221 –ه 1422لعناألب  –العم  ةب ع ر ت 

 .1/224انظر: شرح ال د ا لمز دشرم: اعأل  ع ش ( (4
انظيير: ال د ضييب:  عيي  الععيياس  ح ييد عييأل  ز ييد عييأل ال عييردب  حد يير:  ح ييد رعييد الدييالر رضيي  ةب  زارة ( (5

 –ه 1415ال جمييس ا رمييا لمشييئ أل اإلسيي   ةب لجنيية  ح يياي ال ييراث اإلسيي   ب الطععيية ال ال ييةب  –ا  قيياف 
 .4/127 ب 1994

 .6/222انظر:  رراب الدرآأل الكر    ع انه:  ح   الد أل الدر  ش ( (6
ف ا الدد ر الجا   ع أل فن  الر ا ة  الدرا ة  أل رم  ال دس رب  ح د عأل رما عأل  ح د الشي كان ب ار نيا ( (7

لعنيياألب الطععيية  –ار نييا عييه  راجيي  ح يي له:   سييف الليي شب دار ال عرفيية لمطعاريية  النشيير  ال  ز يي ب ع يير ت 
 .1192 ب  ييييي 2227 –ه 1428الراععةب 
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 ، وفاي ذلاك ةاث وتةاريض(1) المريرة، واعترا  منهم دفضال هللا سادةانه وتةاال  ومناه علايهم

، (2)عل   كر هللا، إذ إن الةدادة ت دس عن طريق ال كر، كما لن الةمل للمنةم المتفضل  اكر لاه

 . (3)وةقيقة ال كر اإلقرار دالفضل للمنةم، وابعترا  دنةمائه، واستةمالها في طاعته وإرضائه

كرين ولايس ناوعهم، تقدم الخدر النكرة عل  المدتدل للةناية واب تمام ددياان الةادد، لس: عادد ال اا

، فضالً عما فيه من ةاث لةدااد (4)مع ما فيه من مد  لهذا القليل، والثناء عليهم، والتةهيم ل أنهم

 .(5)هللا عل  اب تمام دالةمل الصالح

 سمٌة المقٌدة ودالالتهلة اإلالتقدٌم والتأخٌر فى الجم 

قد تتةرض لادخول ناساع عليهاا فيطلاق عليهاا ةينئاذ الجملاة المقيادة؛ ألن  اذه النواساع مقيادات؛ 

بنها ددخولها عل  الجملة اإلسمية يةدث تغييًرا في عنصارش الجملاة ةياث يصادح المدتادل اساًما 

للناسااع، والخداار خدااًرا لااه، فضااالً عاان ةاادوث تغيياار ألةااد الةنصاارين دتةولااه ماان الرفااع إلاا  

 يكون ذلك عل  ةسب الناسع الداخل عل  الجملة فةالً كان لو اسًما. النصب، و

ثم اسمه فخدره، فإذا خرج الكالم  الناسعأتي الناسع لن ياألصل في الجملة اإلسمية الداخل عليها 

 و و ما لجازه النةاة.عدوبً عن األصل،  د  عن  ذا التألي  عُ 

  [.32الزمر: ]ٹ ٹ چ ڀ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٿ  چ 

ڤ  )ليس  ده الجملة المكون من الجار والمجرور  تقدم خدر چ ڀ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤچ في قوله تةال :   

  .(6)( ڤ)عل  اسمها  (ڤ

وردت اآلية القرآنية في سياق ابستفهام التقريارش المتضامن مةنا  التهدياد والوعياد للم اركين؛ 

، وجةلاوا لاه الولاد وال اريك، فضاالً عان لخارسكاذب داأن جةلاوا مةاه آلهاة بفترائهم عل  هللا ال

إذ اتهموه دما لايس فياه دأناه  ااعر وكاا ن ومجناون،  )صل  هللا عليه وسلم(رسول هللا لهم دتكذي

فقد جمةوا في هلمهم دين طرفي الداطل ةيث كذدوا علا  هللا إفًكاا وزوًرا ودهتاًناا داأن جةلاوا لاه 

                                                           

 .1/922ابن كثٌر  انظر: تفسٌر القرآن العظٌم:( (1

 .5/112انظر: الكشاف: الز دشرم ( (2
انظر: الجا    حكا  الدرآأل  ال عي أل ل يا  ضي نه  يأل السينة  آ  الدرقياألب  عي  رعيد ال  ح يد عيأل حح يد ( (3
عأل حع  عكر الدرطع ب  حد ر:  ح د رض األ ررقس سي ب  سسسية الرسيالة لمطعارية  النشير  ال  ز ي ب ع ير ت ا
 .17/278 ب 2226 –ه 1427لعناألب  –
انظيير: دالالت ال دييد    ال ييأد ر فيي  الدييرآأل الكيير   )دراسيية  حم م يية(ب د/ رعييد العظيي   ال طعنيي ب  د/ رميي  ( (4

 .565 ب  ييييي 2225 –ه 1426الداارةب  –ج عةب  ك عة  اعة 
 .22/163انظر:  دس ر ال حر ر  ال ن  ر: اعأل راش ر ( (5
 . 6/513رآأل الكر    ع انه:  ح   الد أل الدر  ش انظر:  رراب الد( (6
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 ، فقاد(1)د م هللا دالةذاب والنكال دأن جةل جهانم مثاوا مولًدا، وادعوا لن المالئكة دناته، لذا "توع

إذ  چ ڀ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤچ، و و ما اتضح مان ابساتفهام التقريارش (2)"توعد م توعًدا فيه اةتقار م"

  .(3)إنه سدةانه جةل جهنم منزبً ومقاًما للكافرين الجاةدين

يرس الداةث لن تقديم خدر ليس عل  اسمها في اآلية القرآنية الكريمة جاء لالعتناء  دالخدر، وما 

سي ول إليه ةال   بء الكافرين يوم القيامة ةيث لوجب هلمهم استةقاقهم للةذاب والنكال، ولن 

 .(4)يكون مثوا م في جهنم

   ىئ  ىئىئ  ېئ     ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ    وئ  وئ  ەئ   ەئ  ائ  ائٹ ٹ  چ ى  

 [.4١الزمر: ]چ    ىئ  مئ  حئ  جئ  ٍ  ٌ  ی  ی

إن  ده الجملاة المكاون مان الجاار  تقدم خدر چ  وئ  وئ  ەئ   ەئ  ائ  ائچ ى    في قوله تةال :  

  .(5) ( وئ  وئ  ەئ)( عل  اسمها ەئ  ائوالمجرور )

الم ركين الهالمين، فالكالم في  ذه اآلية وردت اآلية القرآنية في سياق التهديد والوعيد له بء  

، فقااد (6)"مسااوق لديااان نمااط ماان لنماااط الهااول الااذش ينتهاار م، والةااذاب ال ااديد الااذش لُعااد لهاام"

دالنكال والةذاب األليم ياوم القياماة جازاء دماا كسادوا مان الكفار  –سدةانه وتةال   –توعد م هللا 

رم وماامثم غياار آدهااين دةقاااب هللا، فكااذدوا والمةاصااي؛ لس: دكااانوا يةملااون فااي دنيااا م ماان مةااا

الرسول )صل  هللا علياه وسالم( واساتهزءوا داه، ولنكاروا الدةاث، ول اركوا دااهلل مةرضاين عان 

دعوة التوةيد، لذا لوجب سدةانه وتةاال  علايهم الةاذاب األلايم الاذش ب يفتادون مناه، فلاو جااءوا 

ب يتقدل هللا منهم الفداء، ولعد لهم من النكال  دملء األرض ومثلها ذ ًدا ليفتدوا منه، فما افتدوا إذ

، فإذا عاينوا عاذاب اآلخارة ههار لهام مان ساخط هللا وعذاداه خاال  ماا (١)والةذاب في ذلك اليوم

                                                           

انظر:   دس ر الدرآأل العظ   ) دس ر اعأل ك  ر(ب لمحيافظ حعي  الديداي  سي ار ا عيأل ر ير عيأل ك  ير الدرشي  ( (1
السع د ةب الطععية ال ان يةب  –الد شد ب  حد ر: سا   عأل  ح د الس  ةب دار ط عة لمنشر  ال  ز  ب الر اض 

 .99-7/98 ب 1999 –ه 1422
 دس ر العحر ال ح ط: ل ح د عأل   سيف الشي  ر عيأع  ح ياأل ا ندلسي ب دراسية   حد ير   عم ير: الشي  / ( (2

رادا حح د رعد ال  ج دب  الش  / رم   ح د  ع ضب  شار  ف   حد ده: د/ زكر ا رعيد ال ج يد الني   ب  د/ 
 ب 1993 –ه 1413لعنياألب  –ك يب العم  يةب ع ير ت حح د النج ل ب  قرظه: ح.د/ رعد الح  الدر يا مب دار ال

7/411. 
انظر:  دس ر العل م ) عال  ال نز ا(ب لإل يا   ح ي  اليد أل حعي   ح يد الحسي أل عيأل  سيع د العلي مب حدديه ( (3

 دييرج ححاد  ييه:  ح ييد رعييد ال الن ييرب  ر  يياأل ج عيية د  ر ييةب  سييم  األ  سييم  الحييرشب دار ط عيية لمنشيير 
 .7/122هب 1429الر اضب  – ال  ز   

 .24/6انظر:  دس ر ال حر ر  ال ن  ر: اعأل راش ر ( (4
 . 6/523انظر:  رراب الدرآأل الكر    ع انه:  ح   الد أل الدر  ش ( (5
 لساعرب ندس ال دحة.اانظر: ( (6
 .291-18/291ب  الجا    حكا  الدرآأل: الدرطع  7/124انظر:  دس ر الدرآأل العظ  : اعأل ك  ر ( (7
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 .(1)كانوا يهنون في دنيا م، وددا لهم ما لم يكن في ةسادهم قط، وما لم يةدثوا ده لنفسهم من قدل

لفاد الدبلة عل  التهديد له بء الهالمين  ده الجملة عل  اسمها  (إن)يرس الداةث لن تقديم خدر 

، إذ ب فااداء لهاام يااوم القيامااة ماان سااوء الةااذاب، و"وجااه ساايلقونه ماان عااذاب للاايموالتهوياال ممااا 

 .(2)مه ملك  ذه األ ياء من ال ح دها في متةار  النفوس"يستلزالتهويل في ذلك  و ما 

 

 

 والتأخٌر فى الجملة الفعلٌة(المبحث الثانى )التقدٌم 

مكماالت الجملاة، إب لن الكاالم قاد األصل فاي ترتياب الجملاة الفةلياة لن ياأتي الفةال فالفاعال ثام 

 ألصل دغية دبلة ين د ا المتكلم، و و ما سندينه عل  النةو اآلتي:يخرج عن ا

 تقدٌم المفعول به على الفاعل ودالالته.أوالً: 

يتنازل مان الفةال منزلاة ن يتقادم الفاعال علا  المفةاول؛ ألناه رتياب الجملاة الفةلياة لاألصل في ت

، لما المفةول ففضالة يمكان ابساتغناء عناه، فاال يتوقا  انةقااد الكاالم علا  وجاوده فاي (3)الجزء

، فاألصل في ترتيب الجملة الفةلية لن تددا دالفةال ثام الفاعال فاالمفةول، وخاال  (4) سياق الجملة

، لو يتقدم عل  الفاعل والفةل، فقد ول ده عل  الفاعلد عدوبً عن األصل، كأن يتقدم المفةةَ ذلك يُ 

، وإب كاان ابلتازام دأصال لفاعل  اريطة لن يكاون الكاالم مديًناالجاز النةاة تقديم المفةول عل  ا

 الترتيب من ةيث تقديم الفاعل وتأخير المفةول لول ؛ مخافة اللدس والخفاء. 

  [.28فاطر: ]ې  ې  ې   ى   ى  چ    ېۅ  ۅ  ۉ  ۉ ٹ ٹ چ ۋ  ۋ 

ةيث وجب تقديم المفةول  (ۉ)عل  الفاعل  (ۅ)تقدم المفةول ده  چ ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉچفي قوله:  

 . (5) ده، وتأخير الفاعل عل  سنة تأخير المةصور فيه

لس: ةصار الخ اية دالةلمااء، فالةلمااء دون غيار م  ام  القرآنية في سياق الةصر؛ وردت اآلية 

من يخ ون هللا ةق خ يته؛ ألنه "كلما كانات المةرفاة للةهايم القادير الةلايم الموصاو  دصافات 

كمال، كانات الخ اية لاه كلما كانت المةرفة ده لتم والةلام داه ل -الكمال المنةوت داألسماء الةسن 

لذاته يوجدان الخ اية مان التقصاير فاي لداء ةقاه، لماا مان  ، فالةلم داهلل والمةرفة(6)لعهم ولكثر"

                                                           

 .7/415ب   دس ر العحر ال ح ط: حع  ح األ 5/312انظر:  دس ر الكشاف: الز دشرم ( (1
 .24/33 دس ر ال حر ر  ال ن  ر: اعأل راش ر ( (2
يا ا حعيا الدضيا رعيد اليرح أل عيأل الك ياا عيأل حعيا عكير جي ا اليد أل ( (3 انظر: ا شعا   النظيائر في  النحي ب لإلا ق

 .3/138 ب 1985 –ه 1426لعناألب  –الس  ط  الشافع ب  سسسة الرسالةب ع ر ت 
 .1/223انظر: شرح ال د ا لمز دشرم: اعأل  ع ش ( (4
 .  22/324انظر:  دس ر ال حر ر  ال ن  ر: اعأل راش ر ( (5
 .6/544 دس ر الدرآأل العظ  : اعأل ك  ر ( (6
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ن سدةانه ل ل خ يته، و م الةلماء الةارفون ده، فالمقام ، فقد عي  (1)، فال خ ية له من هللاالةلمفقد 

 .(0)  ناتقديم ال نا مقام ةصر الفاعلية؛ لس: ةصر الخ ية دالةلماء، و و ما لفاده 

؟ والجاواب: نةام يختلا  (ۉ)وقادم  (ۅ)وقد يسأل سائل:  ل يختل  المةن  إذا لخر لفاه الجاللاة 

المةن ، فلو قيل: )إنما يخ   الةلماء من هللا( لتغير المةن  إل  ضد ما  و عليه في ساياق اآلياة 

خ اي دون القرآنية، ولصار الغرض ديان المخ ي من  و، واإلخدار دأنه سدةانه وتةال   و الم

؛ ألنك إذا قدمت لفه الجاللة هللا، و و خال  ما في سياق اآليةغيره، ولن الةلماء ب يخ ون إب 

كان المةن : إن الاذين يخ اون هللا سادةانه وتةاال  مان داين عدااده  ام الةلمااء  (ۉ)ولخرت  (ۅ)

، فهذه اآلية القرآنية قُِصد دهاا إقاماة الةجاة علا  م اركي (3)دون غير م، و ما مةنيان مختلفان 

 .(3)قريش؛ ألنها دليل عل  وةدانيته سدةانه، وكمال قدرته 

؛ لس: ةصر خ ية المول  سدةانه وتةال  عل  الةلمااء، فـــاـ التقديم  نا الدبلة عل  الةصرلفاد 

 .(5)إذا دخلت عل  الجملة الفةلية لفادت القصر وابختصاص للم خر (ۋ)

ا: تقدٌم المفعول به على الفعل ودالالته. ًٌ  ثان

يكون لضرب من التوسع واب تمام  الفةلتقدم المفةول ده عل  الفةل، وتقدم المفةول ده عل  قد ي

 .(6)ده، إب لن النية ده التأخير، نةو قولك: زيًدا ضردت، وقولك: ضرب غالمه زيد

  [.14الزمر: ]ٹ ٹ چ ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  چ 

 .(١) (ڤ)عل  الفةل المضارط )هللا(  تقدم المفةول ده چ ڤ  ڤ  ڤچ: تةال  في قوله

عليه وسالم(  جاءت اآلية القرآنية رًدا عل  م رك  قريش عندما طلدوا من رسول هللا )صل  هللا

، فجاااء اإلخدااار واألماار لرسااول هللا دأنااه ب عدااادة لغياار هللا سااواء لكاناات لن يتدااع ملااة آدااائهم

ڦ  ڦ        چ ٱ  ڦلايس تكريااًرا لقولااه: چ ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  چدابساتقالل لم دال ااركة، فقولااه: 

                                                           

أل عيأل رعيد ال مي  انظر:  دس ر الدش رم ال س ا لطائف اإلشاراتب لإل ا  حع  الداس  رعد الكير   عيأل اي زا( (1
الدش رم الن ساع رم الشافع ب  ض  ح اش ه  رمر رم ه: رعد الط ف حسأل رعد الرح ألب دار الك يب العم  يةب 

 .3/67 ب 2227 –ه 1428لعناألب الطععة ال ان ةب  –ع ر ت 
 .1211انظر: ف ا الدد ر: الش كان  ( (2
ب  دالالت ال دد    ال أد ر ف  الدرآأل الكر  : د/ رعد العظ   ال طعنياب 5/154انظر: الكشاف: الز دشرم ( (3

 .  572 د/ رما ج عة  ييييي 
انظيير: ال حييرر اليي ج ز فيي   دسيي ر الك يياب العز ييزب لمداضيي  حعيي   ح ييد رعييد الحيير عييأل غالييب عييأل رط يية ( (4

 نش رات  ح د رما ع ض أل لنشر ك يب السينة  الج اريةب  ا ندلس ب  حد ر: رعد الس   رعد الشاف   ح دب
 . 4/437 ب 2221 –ه 1422لعناألب  –دار الك ب العم  ةب ع ر ت 

 .  22/324انظر:  دس ر ال حر ر  ال ن  ر: اعأل راش ر ( (5
 .1/223انظر: شرح ال د ا لمز دشرم: اعأل  ع ش ( (6
رراب الدرآأل ا5/296انظر: الكشاف: الز دشرم ( (7  .6/499لكر    ع انه:  ح   الد أل الدر  ش ب  ا 
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چ ٱ  ؛ ألن قوله:(2)رسول لألمرال، وإنما  و تأكيد له ولمةناه، وإعالم دامتثال (1) ڦ  پ  پ  پ   پچ

إخداااار داااأن رساااول هللا ماااأمور مااان جهاااة هللا دإةاااداث الةداااادة  ڦ     ڦ  ڦ   ڦ  پ  پ  پ   پچ

فهاو إخداار دابختصااص دأناه يخاتص هللا  چ ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  چواإلخالص فيها، لما قولاه:

وةده دون غيره  دالةدادة واإلخالص، وداذلك نجاد لن الكاالم فيهاا واقاع فايمن يفةال فةال الةداادة 

ألجله، و و ما لفاده تقديم المفةول عل  فةل الةدادة، و و ما لم يةدث فاي اآلياة األخارس، ةياث 

 .(3)جاده نجد لن الكالم فيها واقع في فةل الةدادة نفسه وإي

  [.66الزمر: ]ٹ ٹ چ ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  چ 

، (ۅ)علا  الفةال المضاارط  )هللا(تقدم المفةاول داه لفاه الجاللاة  چ ۋ  ۅ   ۅ  چفي قوله تةال : 

( ۋ  ۅ   ۅ   )ه(: "538. قاال الزمخ ارش )ت: (4)وجاءت الفاء الفصيةة علا  مةنا  المجاازاة 

دةض آلهتهم، كأنه قال: ب تةدد ما لمروك دةدادته، دل إن كنت عاقالً رد لما لمروه ده من استالم 

، و او ماا رفضاه لداو ةياان )ت: (5)فاعدد هللا، فةذ  ال رط وجةل تقديم المفةول عوًضاا عناه"

ه( إذ قااال: "وب يكااون تقاادم المفةااول عوًضااا ماان ال اارط لجااواز لن يجاا ء: زيااد فةمااًرا ١45

 .(6)ع دينهما" اضرب. فلو كان عوًضا لم يجز الجم

وردت اآليااة القرآنيااة الكريمااة فااي سااياق الةصاار والتخصاايص، لس: اختصاااص هللا ساادةانه  

وتةااال  وةااده دون غيااره دالةدااادة، فقااد نزلاات  ااذه اآليااة رًدا علاا  م اارك  قااريش ةااين لمااروا 

ام، فجااء الرسول )صل  هللا عليه وسلم( دةدادة ما كاان يةداده آداا  م األولاين، لس: عداادة األصان

، ةيث لمر المول  عز وجل نديه الكريم مةمًدا )صل  هللا (١)الرد دما يفيده  ذا التقديم من القصر

هللا عليه وسلم( لب يةدد ما لمروه دةدادته، ولب يجةل مةه  اريك، ولخداره لن يوجاه عدادتاه  او 

 .(8)ومن اتدةه وصدق ده إل  هللا وةده دون غيره، ولن يجةلها خالصة لوجهه الكريم

                                                           

 .11الز ر:  ((1
 .4/524ال حرر ال ج ز: اعأل رط ة  ((2
في ا الديد ر: الشي كان  ب 7/423 ر العحير ال حي ط: حعي  ح ياأل ب   دس5/296انظر: الكشاف: الز دشرم ( (3

ب  دالالت ال دييد    ال ييأد ر فيي  الدييرآأل الكيير  : د/ رعييد العظيي   ال طعنيياب  د/ رمييا ج عيية  ييييييييي 1278 ييييييييي 
 .   23/359ب   دس ر ال حر ر  ال ن  ر: اعأل راش ر 587
رراعيهب  عي   سيحار  عيراا   عيأل السيرم عيأل سي ا الزجياجب شيرح   ( (4 حد ير: د. رعيد انظر:  عان  الديرآأل  ا 

 .  4/361 ب 1988 –ه1428لعناألب  –الجم ا رعد  شمع ب رال  الك بب ع ر ت 
 . 5/322الكشاف: الز دشرم ( (5
 .  7/421 دس ر العحر ال ح ط: حع  ح األ ( (6
 .  1292انظر: ف ا الدد ر: الش كان   ييييييي ( (7
 .    113-7/112ب   دس ر الدرآأل العظ  : اعأل ك  ر 7/421انظر:  دس ر العحر ال ح ط: حع  ح األ ( (8
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عل  القصار والةصار ووجاوب اختصااص هللا سادةانه  لفاد تقديم المفةول ده عل  الفةل الدبلة 

، فلو لم يتقدم المفةول عل  الفةال لماا لفااد وجاه (1) دالةدادة واإلخالص فيها وةده من دون غيره

 .(2)عل  لس مفةول  اء  -فةل الةدادة  –الةصر والتخصيص ولجاز لن يقع  ذا الفةل 

 فً الجملة الفعلٌة ودالالته:  ، والجار والمجرور(الظرفشبه الجملة )تقدٌم ثالًثا: 

إب لن دةاد الفاعال لو نائدااه، تركياب الجملاة الفةليااة، فياأتي  األصال فاي الكاالم لن يتااذيل الهار 

الجملاة دون ةرياة التةارك داخال  النةاة لجازوا التوساع فاي اساتةمال الهار ، ةياث لتااةوا لاه

، وةد الهار  (3)دمنزلة الهر   ؛، وكذلك الةال دالنسدة للجار والمجروربرتداط دموقع مةينا

 . (4)لن يكون ترتيده دةد الفاعل 

  ساااااادأ: ]ٹ ٹ  چ ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ   ڦ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ   چ    چ   چ  چ  ڇ  چ

42.] 

( عليه، وتركياب ڦ( المتةلق دالفةل )ڤتقدم الهر  ) چ ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ   ڦ  چ  چچفي قوله:  

 .(5)الكالم عل  ذلك: ب يملك دةضكم لدةض نفًةا وب ضًرا اليوم 

وردت اآليااة القرآنيااة فااي سااياق التهديااد والوعيااد للم ااركين دساادب كفاار م داااهلل و ااركهم دااه، 

، و م لهم من عذاب لليما ما لعده هللا وإنكار م للدةث والةساب، إذ إنهم يأتون يوم القيامة ليذوقو

الةال يوم القيامة خال  ما كاانوا علياه فاي دنياا م،  يومئذ ب يجدون من يدفع عنهم الةذاب، ألن

فالدنيا دار تكلي ، مخليُّ فيها دين الناس يتنافةون ويتضارون، لماا اآلخارة فادار ثاواب وعقااب، 

ملك لهم نفًةاا ويرجون نفةه، ب ي وهللا وةده  و المثيب والمةاقب، فما كانوا يةددونه من دون هللا

وب ضاًرا، كمااا لن الجاان ُتساالَب منااه إرادة النفااع والضاار، فلام تةااد تاانفةهم كمااا كاناات تاانفةهم فااي 

لغراضهم من فتنة وإضالل، والمالئكة تتدرل من عدادة   بء من خدمة وساوسهم، وتنفيذ دنيا م 

                                                           

انظر:  دس ر الددر الرازم ال ش  ر عال دس ر الكع ر   ديا  ا الل يبب لإل يا   ح يد اليرازم فدير اليد أل اعيأل ( (1
الدكير لمطعارية  النشير  ال  ز ي ب  الع  ة ض اي الد أل ر ر ال ش  ر عدط ب اليرم ندي  ال عيه ال سيم  ألب دار

 .24/62ب   دس ر ال حر ر  ال ن  ر: اعأل راش ر 27/14 ب 1981 –ه 1421لعناألب  –ع ر ت 
انظيير: ال  ييا السييائر فيي  حدب الكا ييب  الشيياررب ضيي اي الييد أل عييأل ا   ييرب قد ييه  رميير رم ييه: د/ حح ييد ( (2

الدييياارةب الطععييية ال ان يييةب )د.ت(ب  –لدجاليية الحيي ف ب  د/ عيييد م طعانيييةب دار ن ضيية   ييير لمطعييي   النشييير ب ا
2/173. 
انظر: الك اب )ك اب س ع  ه(ب  ع  عشير ر ير  عيأل ر  ياأل عيأل قنعيرب  حد ير  شيرح: رعيد السي    ح يد ( (3

 .11/429 ب 1988 –ه 1428الداارةب الطععة ال ال ةب  –اار ألب الناشر:  ك عة الدانج  
 . 4/122انظر: ال د ضب: ال عرد ( (4
 .22/224انظر:  دس ر ال حر ر  ال ن  ر: اعأل راش ر  ((5
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چ ڃ  ار وعذادها، فهم األةرياء دةذادها، فقولاه:إيا م من دون هللا، فهم يومئذ مخليُّ دينهم ودين الن

  .(1) و توديع لهم وتقريع دسدب جرم صنيةهم في دنيا م  ڃ   ڃ   چ    چ   چ  چچ

لتهويلااه، وذلااك  ديااوم القيامااةياارس الداةااث لن تقااديم الهاار  علاا  الفةاال جاااء للةنايااة واب تمااام 

 .دانقطاط سدل النفع عن   بء الم ركين؛ ألن لمر النفع والضر قد اُختص داهلل في ذلك اليوم

  [.20يس: ]ٹ ٹ چ ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ ہ  چ          

 (ڱ)المتةلقاان دالفةال  (ں  ں)تقادم الجاار والمجارور  چ ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    ٹچفي قولاه تةاال : 

 .(2)( ڻ  الفاعل )عل

وردت اآليااة القرآنيااة الكريمااة فااي سااياق التااوديع ألصااةاب القريااة )لنطاكيااة( إلساارافهم فااي 

المةاص  وعصيانهم لرسل عيسا  )علياه الساالم( الاذين جااءو م يادعونهم لةداادة هللا وتوةياده، 

م يدعونهم للهداية والر اد، فقادلو م داإلساءة لهم و ددو م وتوعدو م دالتةاذيب والقتال، وجااء 

رجل منهم يدع  ةديب النجار ناصًةا لهم داتداط الرسل، مستنكًرا عليهم استةدادهم عداادة ماا ب 

 .(3)يملك لهم نفًةا وب ضًرا عل  عدادته سدةانه، ولكنهم لعرضوا عل  نصةه وقتلوه 

الذش  و فاعل في  ذه اآلية، وتاأخيره فاي  (ڻ)عل   چ ں  ں  ڻچتقديم قوله: ولسائل يسأل عن 

فالفرق دين ابثناين يةسامه ساياق كال منهماا، فتقاديم  ؟(4)چ   ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئچ قوله

الجار والمجرور عل  الفاعل في  ذه اآلية مناسب لما سدقه من اآليات القرآنية التاي جااءت فاي 

سياق التوديع ألصةاب  ذه القرية، ةيث ُوِص  لصةاب  ذه القرية داإلسارا  فاي المةاصا ، 

ا إليها ليدعوا ل لها لتوةياد هللا، واتدااط ماا جااء وعصيانهم رسل عيس  )عليه السالم ( الذين آتو

ده رسله من  ذاية ور اد، ولكنهم لعرضوا وقادلوا الرسل داإلسااءة والتكاذيب وساوء المةاملاة،  

وتوعاادو م دقااتلهم، ةتاا  جاااء رجاال وقااد آماان داادعوة لولئااك الرساال، ولخااذ ينصااح قومااه دمااا لاام 

من مكان دةياد عان  (  ىئ  ېئ  ېئ)اصًةا لهم ينصةوا ده لنفسهم داتداعهم الرسل، فقد جاء م ن

زيادة فاي تاوديع لصاةاب  اذه  (ڻ)عل   چ ں  ں  ڻچمجتمع لصةاب القرية، فكان تقديم قوله: 

القرية الهاالم ل لهاا، الاذين اساتمةوا للةاق والهداياة عان قارب ولام ي مناوا، و اا دوا مان لولئاك 

نة، ومع ذلاك لعرضاوا ولسارفوا فاي الرسل ما لم ي ا ده ذلك الرجل الذش كان في لطرا  المدي

 الةصيان، فقدم في  ذه اآلية ما تدكيت القوم ده لعهم، والتةجب منه لكثر.

فهو مناسب  چ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئچ  لما تقديم الفاعل عل  الجار والمجرور في قوله: 

من مكاان دةياد ليخداره دماا  –عليه السالم  –لسياق اآلية القرآنية ةيث جاء من ب يةرفه موس  

فيه الكفار من ائتمار م ده وما  م فيه مان تاددير للادطش داه، ولام يكان الساياق  ناا ساياق تاوديع 

                                                           

ب   دسييي ر 6/229ب   دسييي ر الطعيييرم 5/128ب  الكشييياف: الز دشيييرم 224-22/223لسييياعر: اانظييير: ( (1
 .6/524الدرآأل العظ  : اعأل ك  ر 

 .6/317انظر:  رراب الدرآأل الكر  :  ح   الد أل الدر  ش ( (2
 .172-5/171ب  الكشاف: الز دشرم 571-6/572ك  ر انظر:  دس ر الدرآأل العظ  : اعأل ( (3
 .22الد ص: ( (4
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 ساورة ياس،كما  و الةال في اآلية الواردة في  (  ىئ  ېئ  ېئ)وتدكيت للقوم دكون  ذا الرجل 

لذا جاء النهم في  ذه اآلية عل  التركيب األصلي "إذ ب داع  إلا  التقاديم، إذ كاان ذلاك الرجال 

 . (1)ناصةا ولم يكن داعيا لإليمان" 

لفاااد تقااديم الجااار والمجاارور علاا  الفاعاال دبلااة التااوديع والتدكياات ألصااةاب القريااة، كمااا لفاااد 

ول لها؛ ألنه قد يوجد في األطرا  من الخير والصال  ما ب  اب تمام دالثناء عل  لقص  المدينة

يوجد في الوسط، إذ إن الضةفاء يسدقون إل  اإليمان، فال يرد م عنه راد، وب يصد م عن اتداط 

من تر  الةيش وعهمة الجااه، إذ المةتااد لن  -ل ل السيادة  -الةق ما فيه ذوو النفوذ والسلطان 

 . (2)  بء يسكنون وسط المدينة

  [.4١الصافات: ]چ  ٍ  ٌ  ی  ی    ىئ  ىئ    ىئ  ېئٹ ٹ چ  

( المتةلقان دالفةل المدن  للمجهول یتقدم الجار والمجرور ) چ ٌ  ی  ی    ىئچ في قوله تةال :   

 .(3) عليه (ٌ)

اه  -سادةانه وتةاال   –وردت اآلية القرآنية الكريمة في سياق الفضل والمن، لس: فضل هللا   ومنِّ

عل  عداده المخلصين، ةيث يتجاوز هللا عن سيئاتهم إن ُوِجدت لهم سيئات، فاال ياذوقون عاذاًدا، 

نةايمهم  اذا وب يناق ون في الةساب، فضالً عما لعده لهم في جناته من نةيم يتنةمون ده، ومان 

لنه يطا  عليهم دكا وس خمار لايس كخمار الادنيا، ةياث نازه عان اآلفاات التاي تكمان فاي خمار 

الدنيا، فال فيه صداط لرلس، وب وجع لدطن، وب ذ اب لةقال، فقاد نفاي عناه الساكر و او لعهام 

مفاسد ا، فإذا  رب منه عداد هللا الصالةين ب يسكرون، كما خمار مان لنهاار جارياة فاي جناات 

 . (4)ليه، دائمة داقية غير خائفين انقطاعها وب نفاد ا عا

تقديم الجار والمجرور المتةلقان دالفةل عليه دبلة التخصيص؛ ألن الناز  وذ ااب الةقاول لفاد  

، وفاي ذلاك تفضاايل (5)منتا  عان  ااردي الخماار فاي اآلخارة فقااط دون  ااردي الخمار فاي الاادنيا

م الجار والمجرور تةريًضا دخمور  عداه )خمر الدنيا(،للمنف  عنه )خمر اآلخرة( عل  ما  فقد قُدِّ

                                                           

 .22/366 دس ر ال حر ر  ال ن  ر: اعأل راش ر ( (1
 .366-22/365لساعر: ا( (2
ب   دسيي ر ال حر يير  ال نيي  ر: اعييأل 6/384انظيير:  رييراب الدييرآأل الكيير    ع انييه:  ح يي  الييد أل الييدر  ش ( (3

 .23/114راش ر 
ب  الجيييا   212-5/229ب  الكشييياف: الز دشيييرم 13-7/12الديييرآأل العظييي  : اعيييأل ك  ييير انظييير:  دسييي ر ( (4

 .32-18/31 حكا  الدرآأل: الدرطع  
 .23/114انظر:  دس ر ال حر ر  ال ن  ر: اعأل راش ر ( (5
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وفاي ذلاك إههاار ، (1)الدنيا، فخمور اآلخرة ب تغتال الةقول فتذ ب دها كماا تغتالهاا خماور الادنيا

 . (2)لةهيم فضل هللا ومنه عل  عداده المخلصين

     [.10الزخر : ]چ    ەئٹ ٹ چ ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې 

علا  مفةولياه،  (ۉ  )المتةلقاان دالفةال  (ۉ)تقادم الجاار والمجارور  ۉ  ې   ېچ  چ ۉ في قولاه: 

 . (3)مفةوله الثاني( ې)مفةوله األول، و (ې )فقوله: 

وردت اآلية القرآنية في سياق القدرة اإللهياة، فها  إخداار مان الماول  عاز وجال إلههاار قدرتاه 

سدةانه وعهيم فضله ومنه عل  الد ر، وذلك إلقامة الةجاة علا  كال كاافر م ارك جاةاد داأنةم 

ل ، ةيث لخدر دما يدل عل  تمام قدرته وكمالها، وعهيم نةمته عل  عداده، فهاو الاذش جةا(4)هللا 

لهم األرض فراً ا يسيرون عليها، وثدتها دالجدال الرواس  ك  ب تمياد دهام، وجةال لهام الطارق 

دين الجدال واألودية يسلكونها إل  ةيث يريدون، فهم يهتدون دها فاي سافر م وتانقلهم مان مكاان 

، ولةل الغرض من وصفه سدةانه لنفسه دالقدرة التاماة داإلخداار عان نةماه لن يادرك (5)إل  آخر

 .     (6)سديل الةق والر ادإل  مةاي هم وإل  الةداد نةمه عليهم فيهتدون 

للمتقدم؛ لس: جاء تقديم الجار والمجرور المتةلقان دالفةل عل  المفةول ده لديان للةناية واب تمام 

ةجيداة ، و او ماا يادل علا  انفاراده سادةانه دالقادرة ال(١)وإههار فضل هللا ومنِّه عليهم عداد هللا، 

 .(8)الةهيمة، فهو "المنفرد دإسداء النةم التي دها ِقوام لَوِد ةياة الناس"

 التقدٌم والتأخٌر فى المكمالت ودالالته() الثالثالمبحث 

تقوم الجملة في الكالم الةرداي علا  عنصاريها األساسايين، و ماا المساند والمساند إلياه، فالجملاة 

ا ماوالجملاة اإلسامية تقاوم علا  المدتادل والخدار، وب ياتم مةنا  ،الفةلية تقوم علا  الفةال والفاعال

األصدل إب دهما، وقد يتةلق دةنصريها األساسيي ما يسام  داالمكمالت، و ا  التاي تاأتي لزياادة 

في إيضا  المةن  دإزالة اللدس والخفاء عن مةن  الجملة األصيل الذش ين ده من يء الكالم من 

األساسايين ثام  م لن تددل الجملة إسامية كانات لو فةلياة دةنصاريهاوراء الجملة، واألصل في الكال

                                                           

انظر:  د اح العم  ب  ع   عد ب   سف عيأل  ح يد عيأل رمي  السيكاك ب حدديه  قيد  ليه  ف رسيه: د/ رعيد ( (1
 ب 2222 –ه 1422لعنيياألب  –دا مب  نشيي رات  ح ييد رميي  ع ضيي ألب دار الك ييب العم  ييةب ع يير ت الح  ييد انيي

 .341 ييييييي 
 . 582انظر: دالالت ال دد    ال أد ر ف  الدرآأل الكر  : د/ رعد العظ   ال طعناب  د/ رما ج عة  ييييييي ( (2
 .7/68انظر:  رراب الدرآأل الكر    ع انه:  ح   الد أل الدر  ش ( (3
 .  5/47انظر: ال حرر ال ج ز: اعأل رط ة ( (4
 .19/12ب  الجا    حكا  الدرآأل: الدرطع  1335انظر: ف ا الدد ر: الش كان  ( (5
 .19/12انظر: الجا    حكا  الدرآأل: الدرطع  ( (6
 .  622انظر: دالالت ال دد    ال أد ر ف  الدرآأل الكر  : د/ رعد العظ   ال طعناب  د/ رما ج عة  ( (7
 .  25/168انظر:  دس ر ال حر ر  ال ن  ر: اعأل راش ر ( (8
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م المكمالت ، ومع ذلك فقد تتقدلتركيب، وما ذاك إب لكون المكمالت زيادة في اتةقدهما المكمالت

 ، و و ما يةد خروًجا عل  األصل وعدوبً عنه. عل  الةناصر األساسية

 أوالً: تقدٌم الحال ودالالته:

، فالةال فضلة يجرس عليها ما يجرس عل  غير ا من (1)الةال  و فضلة دالة عل   يئة صاةده

الفضاالت كاالمفةول داه والهار  وغير ماا ماان ةياث التقاديم والتاأخير، فاألصال فاي الكااالم لن 

، ولكاان  ااذه (2)تتااأخر عاان عاملهااا وصاااةدها، فتداادل الكااالم دالةاماال ثاام صاااةب الةااال فالةااال

الةناصاار قااد تتةاارض للتقااديم والتااأخير فيمااا دينهااا، فتتقاادم الةااال علاا  عاملهااا، وقااد تتقاادم علاا  

ا لجازه النةاة  اريطة لمان اللادس، و و م ذلك خروًجا عن األصل وعدوبً عنه،صاةدها، ويةد 

 . (3)األصل في الكالم لن تتأخر الةال عن صاةدها إب لنها قد تتقدم عليه ف

 [.28سدأ: ]ہ  ہہ  ہ    ه  هۓ چ   ٹ ٹ چۀ 

(، ليكاون المةنا  علا  ہ( ةال من الكا  في الفةل في قوله: )ہ) چۀ  ہ  ہہ ہچفي قوله تةال :  

(؛ ہ، وقيل دأنه ةال من المجارور فاي قولاه: )(4)ذلك: لرسلناك جامًةا للناس في اإلنذار واإلدالغ

إذ قااال: "وماان جةلااه ةااابً ماان  ه(538)ت: ، و ااو مااا رفضااه الزمخ اارش (5)لس: للناااس كافااة

المجرور فقد لخطأ؛ ألن تقدم ةال المجرور عليه في اإلةالة دمنزلة تقدم المجارور علا  الجاار، 

وكم ترس ممن يرتكب  ذا الخطأ ثم ب يقع ده ةت  يضم إليه لن يجةل الالم دمةن  إلا ؛ ألناه ب 

، ففاي تقاديم الةاال (6)له من ارتكااب الخطاأين"  يستوش له الخطأ األول إب دالخطأ الثاني، فال دد

عل  قاول و و جائز فصيح عل  صاةدها المجرور دةر  الجر خال  مةرو  دين النةويين، 

 .(١)من يجيز ذلك

ال داه رساول هللا )صال    وردت اآلية القرآنية دصدد الةددث عن دعوة اإلسالم والدور الاذش وكِّ

إل  الناس  ادًيا ود يًرا ونذيًرا،  رسولههللا عليه وسلم( من قدل المول  عز وجل؛ ألنه لما لرسل 

د يًرا دالجنة لمن دي ن لنه لم يرسله إل  قوم دصفة خاصة، وإنما لرسله إل  جميع الخلق، فأرسله 

آمان داااهلل ولطااط، ونااذيًرا مان النااار لمان فجاار وكفار، فقااد لُرِسال الرسااول للنااس كااافتهم عااردهم 

                                                           

انظر: ا   ال  ا   ف  شرح ج   الج ا  ب  عا الدضا رعد الرح أل عأل الك اا عأل حعا عكر جي ا اليد أل ( (1
 –الس  ط  الشافع ب  حد ر: حح د ش س الد ألب  نش رات  ح يد رميا ع ضي ألب دار الك يب العم  يةب ع ير ت 

 .2/321ب  شرح ال س  ا: اعأل  ال  2/223 ب 1998 –ه 1418لعناألب 
ه 1422ر ياألب  –انظر:  عان  النح ب د/ فاضا  الا السا رائ ب دار الدكر لمطعارة  النشير  ال  ز ي  ( (2

 .2/294 ب 2222 –ه 1422
 .0/049انظر: همع الهوامع: السٌوطً ( (3

 .3/093وإعرابه: الزجاج  ، ومعانً القرآن9/204انظر: الكشاف: الزمخشري ( (4

 .9/204انظر: الكشاف: الزمخشري ( (5

 .  2/015، وتفسٌر البحر المحٌط: أبو حٌان سابق: نفس الصفحةالانظر: ( (6

 . 2/015انظر: تفسٌر البحر المحٌط: أبو حٌان ( (7
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لنااس وعجمهم، فال فرق عنده سدةانه دين عرد  ولعجم  إب دالتقوس والةمال الصاالح، فاأكرم ا

  .(2) چ  ڇ    ڎ  ڎ  ڌ  ڌچ ، فهو القائل:(1)هم إليهعل  هللا لطوع

ياارس الداةااث لن التةيياار فاا   ااذا ال ااكل التركيدااي دتقااديم الةااال علاا  صاااةدها لاام يكاان لمجاارد 

األصل، وإنما يصةده تغيير عل  صةيد الدبلة، فتقديم الةال عل  صاةدها في  ذه  عنالخروج 

، فاب تمام المراد  و (3)اآلية المداركة جاء لال تمام دها؛ "ألنها تجمع الذين كفروا درسالته كلهم"

چک  ، فهاو القائال: دةينهاا و اب تمام دالتةميم دوصول الهداية لكل الناس دون ابقتصار عل  فئة 

 . (5)، فالتقديم  نا لفاد الةناية واب تمام دهذا التةميم (4)ک  گ گ  گچ

  [.86الصافات: ]ٹ ٹ چ ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڈ   ڈ  چ 

علاا  صاااةدها، و ااو الفاعاال فااي ترياادون،  چإفًكاااچ دمت الةااال فااي اآليااة القرآنيااة الكريمااة تقاا 

 .(6)والمةن  عل  ذلك: لتريدون آلهة آفكين؟ 

وردت اآليااة القرآنيااة فااي سااياق التااوديع لقااوم إداارا يم )عليااه السااالم( والتةجااب ماان صاانيةهم 

، لذا كان الةجب والد  ة من ندي هللا إدرا يم )عليه السالم(، اذ م آلهة من دون هللا يةددونهاداتخ

چ ڇ  و و ما يتضح من توالي ابستفهام اإلنكارش، فدةد ما جيء دابستفهام اإلنكاارش فاي قولاه: 

هااذا اإلنكااار ودياًنااا لااه، جاايء لالتااي جاااءت إيضاااًةا ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڈچ چوعقدااه دجملااة  (١)ڇ  چ 

، وكلها استفهامات ت ير إل  ما كان عليه (8)چ ڍ  ڍ    ڇ  ڇ  چ له: داستفهام إنكارش آخر و و قو

عليه   بء القوم من ضالل، فماا  اذا ابساتفهام إب دطالًناا لصانيع  ا بء الم اركين وزعمهام، 

 . (9)، ولنه المنفرد داستةقاق الةمد وال كر ب غيرهوإثداًتا لردودية هللا

لفااااد تقاااديم الةاااال علااا  صااااةدها دبلاااة اب تماااام دالتةجيااال داااالتةدير عااان كاااذب الم اااركين 

 .(10)وضاللهم

ا: تقدٌم التمٌٌز ودالالته:  ًٌ  ثان

                                                           

 .22/429، والجامع ألحكام القرآن: القرطبً 1/925انظر: تفسٌر القرآن العظٌم: ابن كثٌر ( (1

 .24الحجرات: ( (2

 .00/255تفسٌر التحرٌر والتنوٌر: ابن عاشور ( (3

 .222األنبٌاء: ( (4

 .7/281انظر:  دس ر العحر ال ح ط: حع  ح األ ( (5
رراب الدرآأل الكر    ع انه:  ح   الد أل 5/216انظر: الكشاف: الز دشرم ( (6  .6/424 الدروٌشب  ا 
 .59الصافات: ( (7

 .87ال افات: ( (8
 .5/216ب  الكشاف: الزندشرم 139-23/138انظر:  دس ر ال حر ر  ال ن  ر: اعأل راش ر ( (9

 .23/139انظر:  دس ر ال حر ر  ال ن  ر: اعأل راش ر  ((12
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، واألصل في الكالم لن ياأتي (1)التمييز  و "كل اسم نكرة منصوب مفسر لما اندهم من الذوات" 

التمييز متذيالً الجملة الفةلية؛ ألنه من المكمالت، فيأتي دةد عنصريها األساسيين؛ لس: ياأتي دةاد 

ومغ ذلاك الفةل والفاعل إذا كان فةلها بزًما، لما إذا كان فةلها متةدًيا فإنه يأتي دةد المفةول ده، 

  و و ما لجازه النةاة.، ا عل  األصلفقد ورد التمييز متقدًما، و و ما يةد خروجً 

فالتمييز قد يتقدم عل  المميز، وقد يتقدم عل  اسم التفضيل، وب يكون تقديم التمييز في الكالم إب 

لفائدة ين د ا المتكلم فــــــ "التمييز كدةض الفضالت مةصل لضرب من المدالغاة ففياه تقوياة ب 

 ، (2)الإل كال"  تو ين، فإذا ةكم دجواز التقديم ازدادت التقوية وتأكدت المدالغة فاندفع

  [.33فصلت: ]ٹ ٹ چ چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڎ    ڍچ 

 . (3) (ڇ  ڇ)عل  المفضل عليه  (ڇ)تقدم التمييز  چ چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڎچفي قوله تةال :  

وردت اآلية القرآنية في سياق ابساتفهام المتضامن مةنا  النفاي، لس: ب لةاد مان الخلاق لةسان  

قوبً ممن يدعو إل  توةيد هللا الواةد القهار، ويدعو الناس إل  ما لجاب هللا فيه؛ لس: إلا  عداادة 

ها  عان الخالق تدارك وتةاال ، ويةمال الةمال الخيار، ويتجناب كال  ار، وياأمر داالمةرو ، وين

المنكر؛ لس: يكون عامالً للخيار، داعًياا إلياه، فاذلك  او الناافع لنفساه، الناافع لغياره، فهاو الموةاد 

 . (4)المةتقد لدين هللا الواةد القهار، فهو من المستسلمين ألمر هللا سدةانه، المنقادين له وألوامره

وسالم(؛ ألناه لولا  النااس داذلك، لماا وقيل دأن المراد دهذا الكالم  و رسول هللا )صل  هللا عليه  

، وقيال داأن الماراد  ام صاةادة (5)نه جةل اإلسالم نةلة لاهه ودين رده من الةمل الصالح، إذ إدين

، فقاد روس فاي الةاديث ال اري : (١)، وقيل المراد دهذه اآلياة الم ذناون الصاالةون(6) رسول هللا

 .(8)غفر للمؤذنٌن()اإلمام ضامن، والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد األئمة، وا

                                                           

شييرح ج ييا الزجيياج ب  عيي  الحسييأل رميي  عييأل  ييس أل عييأل  ح ييد عييأل رميي  عييأل ر ييد ر اإلشييع م ب قييد  لييه ( (1
: د/    يا عييد    عديي بب  نشي رات  ح ييد رميي  ع ضيي ألب دار   ضي  ا ا شييه  ف ارسييه: في از الشييعارب  شييراف

 .1/423 ب 1998 –ه 1419لعناألب  –الك ب العم  ةب ع ر ت 
 .2/392شرح ال س  ا: اعأل  ال  ( (2
 .6/635انظر:  رراب الدرآأل الكر    ع انه:  ح   الد أل الدر  ش ( (3
 .7/179الدرآأل العظ  : اعأل ك  ر ب   دس ر 7/475انظر:  دس ر العحر ال ح ط: حع  ح األ ( (4
 .419-18/418ب  الجا    حكا  الدرآأل: الدرطع  5/382انظر: الكشاف: الز دشرم ( (5
 .5/382انظر: الكشاف: الز دشرم ( (6
 .18/419ب  الجا    حكا  الدرآأل: الدرطع  16-5/15انظر: ال حرر ال ج ز: اعأل رط ة ( (7
سنأل حع  دا دب لإل ا  الحافظ حع  دا د سم  األ عأل ا شعث ا زدم السجس ان ب حدده  ضعط ن ه  درج ( (8

سي ر ةب  - درج ححاد  ه  رمر رم ه: شع ب ا رنس طب   ح د كا ا قير  عممي ب دار الرسيالة العال  يةب د شير 
حييد ث رقيي :  ب ك يياب: ال يي ةب عيياب:  ييا  جييب رمييا ال ييسذأل  ييأل  عااييد ال قييتب1/389 ب 2229 –ه 1432
517. 
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والها ر لن  ذه اآلية عامة لكل داط إل  هللا عز وجل، وليست في الم ذنين خاصة، إذ إن  اذه  

فضالً عن لن الدعاء إل  هللا يكون دالدعاء إل   اآلية مكية، واآلذان  رط في المدينة دةد الهجرة،

الانفس عان الهاوس، والهاالمين عان دينه، ودجهاد كل كاافر منااط للخيار مةتاد لثايم، وكاذلك كا  

، فقااد روس عان لنااس )رضا  هللا عنااه( قاال: قااال رساول هللا )صاال  هللا علياه وساالم(: (1) هلمهام

)انصر أخاك ظالًما أو مظلوًمةا، فقةال رجةل: ٌةا رسةول هللا، أنصةره إذا كةان مظلوًمةا أفرأٌةت إذا 

 . (2) ك نصره(كان ظالًما كٌف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم، فإن ذل

يرس الداةث لن تقديم التمييز عل  المفضل عليه جاء لالعتناء دأمر المتقدم، و و القول الةسن؛   

 تةهيًما له دديان لثره الطيب عند هللا الواةد القهار.

 ثالًثا: تقدٌم الفعل على صٌغة النداء:

و و   ذلك يةد خروًجا عن األصل، األصل في الكالم لن تتقدم صيغة النداء عل  الفةل، وخال 

 ما ورد في القرآن الكريم.

  [.18الدخان: ]چ ىئ  ىئ  ىئ   ېئ  ېئ  ېئۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئٹ ٹ چ 

، فقوله (ېئۈئ  ۈئ)عل  صيغة النداء  (ۆئ)( تقدم فةل األمرۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئفي قوله تةال : )

  ۈئ)، و(3)مااا  ااو واجااب علاايكم( التقاادير: )لدوا إلاا  يااا عداااد هللافةاال لماار ةااذ  مفةولااه، و (ۆئ)

، فقاد لجااز (4)منادش مضا ، وةذ  منه ةار  الناداء جاواًزا، والتقادير: )ياا عدااد هللا( (ېئۈئ

، فقد لٌجيز ةذفه لقاوة الدبلاة علياه، ةياث (5)لغلب النةويين ةذ  ةر  النداء إن دل عليه دليل

   ەئ  ەئچ  الكريم، نةو قوله تةال :، و و وارد في القرآن (6)تصير القرائن الدالة عليه كالتلفه ده

 .(8) ، فقد ُةِذ  ةر  النداء، والتقدير: )يا((١)چوئ   وئ   ەئ

                                                           

 .5/16ب  ال حرر ال ج ز: اعأل رط ة 7/476انظر:  دس ر العحر ال ح ط: حع  ح األ ( (1
ع يير تب  – ييح ا العدييارمب لإل ييا  حعيي  رعييد ال  ح ييد عييأل  سيي ار ا العدييارمب دار اعييأل ك  ييرب د شيير ( (2

ديي  ب  ذا ديياف رم ييه ب ك يياب: اإلكييرا ب عيياب:   يي أل الرجييا ل يياحعه:  نييه ح1721 ب  ييييييي 2222 –ه 1423
 .6952الد ا ح  نح  ب حدعث رق : 

 .5/468انظر: الكشاف: الز دشرم ( (3
 .7/121انظر:  رراب الدرآأل الكر    ع انه:  ح   الد أل الدر  ش ( (4
 .228انظر: حسرار العرع ة: حع  العركات ا نعارم  يييييي ( (5
 .1/362انظر: شرح ال د ا لمز دشرم: اعأل  ع ش ( (6
 .29  سف:  ((7
انظر: ح ضا ال سال   لا حلد ة اعأل  الي ب لإل يا  حعي   ح يد رعيد ال ج ياا اليد أل عيأل   سيف عيأل حح يد ( (8
لعنيياألب )د.ت(ب  –عييأل رعييد ال عييأل اشييا  ا ن ييارم ال  ييرمب دار الدكيير لمطعاريية  النشيير  ال  ز يي ب ع يير ت ا
4/11. 
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وردت اآلية القرآنية الكريمة في سياق الةث واإلر اد؛ بنه لما كان ما كان من فرعاون وقوماه 

سادةانه  – من ارتكاب المةاصي واقترا  اآلثام دةد ما فتنوا دنةيم هللا وساةة الارزق، لرسال هللا

إليهم مد ًرا و ادًيا ونذيًرا، فقد جاء م دالةجة  –عليه السالم  –رسوله وكليمه موس   –وتةال  

الهاا رة واألدلااة القاطةاة يةااثهم علا  اتداعااه ولن يا دوا إليااه ماا  ااو واجاب علاايهم مان اإليمااان 

 .(1)سالته وقدول دعوته واتداط سديله فهو الرسول األمين الذش ائتمنه هللا عل  وةيه ور

عل  الصيغة الندائية )يا عدااد هللا(  (  ۆئ  ۆئ  ۇئ)فالسياق سياق ةث وإر اد ددليل تقديم قوله:  

لما ألداة التفساير مان دياان وتندياه ألمار عهايم، فقادم ألجال اب تماام دهاذا األمار، إذ المةنا : لن 

 من تأكيٍد ل أن  ذا األمر.( ۆئ)، فضالً عما لفاده تقديم الجار والمجرور(2) لسلموا عداد هللا

 :النتائج

 لةل لدرز ما لسفر عنه  ذا الدةث:

قدرة التقديم والتأخير عل  توجيه الخطاب لغير الناطقين داللغة الةردية ُمةم ال ددببت  ت    -3

وفوائد جمة تثرس السياق، ومن ثم تذوق غير الناطقين داللغة الةردية لجمالها، وجمال القرآن 

 دوقوفهم عل  مواطن إعجازه، والتي ما كانت لتكون إب دالتقديم والتأخير.

الةردياة دلناجمة عن التقديم والتأخير والتي ددور ا توجه الخطاب لغيار النااطقين الدببت ا  -4

 الكالم والمتلقي. ذوق األددي السليم لدس من يءب يمكن ةد ا دةد، وإنما مدار ا عل  ال

تغلغل لسلوب التقديم والتأخير وانت اره في سياقات النص القرآني، ومن ثم دوره الدارز في    -5

 واللطائ  واألسرار في القرآن الكريم. إههار الدببت

وفااي النهايااة لوصاا  دضاارورة ا ااتمال النصااوص المقااررة علاا  الطااالب غياار الناااطقين داللغااة 

الةردية عل  طرق القارآن الكاريم فاي عاوارض التركياب دصافة عاماة والتقاديم والتاأخير دصافة 

فااي القاارآن  هاااالناجمااة عن خاصااة؛ كاا  يتااذوقوا جمااال الةرديااة دوقااوفهم علاا  مااواطن اإلعجاااز

 الكريم. 

 المصادر والمراجع

لسرار الةردية، لإلمام لدي الدركات عدد الرةمن دن مةمد دن لدي ساةيد األنداارش )ت:   -1

 م.19١5 –ه 13١١ه(، عني دتةقيقه: مةمد دهجة الديطار، مطدةة الترقي ددم ق، 5١١

الرةمن دن الكمال دن لد  دكر جالل األ داه والنهائر في النةو، لإِلَماِم لد  الفضل عدد  -2

 –ه 1406لدنااان،  –ه(، م سسااة الرسااالة، ديااروت 911الاادين الساايوطي ال ااافةي )ت: 

 م.1985

، اليماماة للطداعااة ه(1402)ت:  إعاراب القارآن الكااريم ودياناه، مةياي الاادين الادرويش  -3

 م.1999 –ه 1420ديروت، الطدةة السادةة،  -والن ر والتوزيع، دم ق 

                                                           

 .7/251الدرآأل العظ  : اعأل ك  ر ب   دس ر 469-5/468انظر: الكشاف: الز دشرم ( (1
 .3/403معانً القرآن وإعرابه: الزجاج  ((2
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دن الوضح المسالك إل  للفية ادن مالك، لإلمام لدي مةمد عدد هللا جمال الدين دن يوس     -4

ه(، دار الفكر للطداعة والن ر ١61لةمد دن عدد هللا دن   ام األنصارش المصرش )ت: 

 لدنان، )د.ت(.  –والتوزيع، ديروت 

ه(، ١94ي )ت: الدر ان في علوم القرآن: لإلمام دادر الادين مةماد يان عداد هللا الزرك ا  -5

 م.195١ –ه 12١6القا رة،  –تةقيق: مةمد لدو الفضل إدرا يم، مكتدة دار التراث 

ه(، دراسة ١45تفسير الدةر المةيط: لمةمد دن يوس  ال هير دأدي ةيان األندلسي )ت:  -6

وتةقيق وتةليق: ال يع/ عادل لةمد عدد الموجود، وال يع/ علي مةمد مةوض، و ارك 

زكرياا عداد المجياد الناوتي، ود/ لةماد النجاولي، وقرهاه: ل.د/ عداد الةاي في تةقيقه: د/ 

 م.1993 –ه 1413لدنان،  –الفرماوش، دار الكتب الةلمية، ديروت 

تفسير الدغوش )مةالم التنزيل(، لإلمام مةيي الدين لدي مةمد الةسين دن مسةود الدغاوش  -١

ثمااان جمةااة خميريااة، ه(، ةققااه وخاارج لةاديثااه: مةمااد عدااد هللا النماار، وع516)ت: 

 ه.1409الرياض،  –وسليمان مسلم الةرش، دار طيدة للن ر والتوزيع 

)ت: تفسير التةرير والتنوير، لسماةة األستاذ اإلماام ال ايع مةماد الطاا ر ادان عا اور  -8

 م.1984تونس.  -، الدار التونسية للن ر ه(1393

فاار مةمااد داان جرياار تفسااير الطداارش )جااامع الديااان عاان تأوياال آش القاارآن(، ألدااي جة  -9

، تةقيق: د/ عدد هللا دن عدد المةسان التركاي، دالتةااون ماع مركاز ه(310)ت:  الطدرش

القاا رة،  -الدةوث والدراسات الةردية واإلسالمية، دار  جر للطداعة والن ر والتوزياع 

 م.2001 –ه 1422

د الارازش تفسير الفخر الرازش الم تهر دالتفسير الكديار ومفااتيح الغياب، لإلماام مةما  -10

فخر الدين ادان الةالماة ضاياء الادين عمار الم اتهر دخطياب الارش نفاع هللا داه المسالمين 

 –ه 1401لدنااااان،  –ه(، دار الفكاااار للطداعااااة والن اااار والتوزيااااع، ديااااروت 604)ت: 

 م.1981

دان اتفسير القرآن الةهايم )تفساير ادان كثيار(، للةاافه لداي الفاداء إساماعيل دان عمار   -11

تةقيق: سامي دن مةمد السالمة، دار طيداة للن ار  ه(، ١١4)ت:  يكثير القر ي الدم ق

 م.1999 –ه 1420السةودية، الطدةة الثانية،  –والتوزيع، الرياض 

تفسير الق يرش المسم  لطائ  اإل ارات، لإلمام لداي القاسام عداد الكاريم دان  اوزان  -12

وعلاق علياه: ه(، وضاع ةوا ايه 465دن عدد الملك الق يرش النيسادورش ال افةي )ت: ا

لدنااان، الطدةااة الثانيااة،  –عدااد الطياا  ةساان عدااد الاارةمن، دار الكتااب الةلميااة، ديااروت 

 م.200١ –ه 1428

الجامع ألةكام القرآن والمدين لما تضمنه من السنة وآس الفرقان، ألدي عدد هللا مةمد   -13

ه(، تةقيااق: مةمااد رضااوان عرقسوسااي، 6١1داان لةمااد داان لدااي دكاار القرطدااي )ت: ا

 م.2006 –ه 142١لدنان،  –لرسالة للطداعة والن ر والتوزيع، ديروت م سسة ا

دببت التقديم والتأخير في القرآن الكريم )دراسة تةليلية(، د/ عداد الةهايم المطةناي،  -14

 م.2005 –ه 1426القا رة،  –ود/ علي جمةة، مكتدة و دة 

السجساتاني )ت: سنن لدي داود، لإلمام الةافه لداي داود ساليمان دان األ اةث األزدش  -15

ه(، ةققه وضدط نصه وخرج لةاديثه وعلق عليه:  ةيب األرن وط، ومةمد كامال 2١5

 م.2009 –ه 1430سورية،  -قره دللي، دار الرسالة الةالمية، دم ق 
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 ر  التسهيل، بدن مالك جمال الدين مةماد دان عداد هللا دان عداد هللا الطاائي الجيااني  -16

د الرةمن السيد، ود. مةمد دادوس المختاون،  جار ، تةقيق: د. عده(6١2)ت:  األندلسي

 م.1990 –ه1410للطداعة والن ر والتوزيع، 

 ر  التصريح عل  التوضيح )التصريح دمضمون التوضيح في النةو(، لل يع خالد   -1١

، إعاداد: مةماد داسال عياون الساود، من اورات ه(905)ت:  دن عدد الارةمن األز ارشا

 م.2000 –ه 1421لدنان،  –ة، ديروت مةمد علي ديضون، دار الكتب الةلمي

 ر  جمل الزجاجي، ألداي الةسان علاي دان ما من دان مةماد دان علاي دان عصافور  -18

ه(، قدم له ووضع  وام ه وفهارسه: فواز ال ةار، إ را : د/ إميل 669اإل ديلي )ت: 

لدنااان،  –دااديع يةقااوب، من ااورات مةمااد علااي ديضااون، دار الكتااب الةلميااة، ديااروت 

 .م1998 –ه 1419

 ار  الكافيااة ال اافية، للةالمااة جمااال الادين لدااي عداد هللا مةمااد داان عداد هللا داان مالااك  -19

، ةققه وقدم له: د/ عدد المنةم لةمد  ريادش، ول ار  علا  ه(6١2)ت:  الطائي الجياني

تصةيح تجارده وطدةه: عدد الةزيز ردا ، ولةمد يوس  الدقاق،  دار المأمون للتراث، 

 م.1982 –ه 1402

 صل للزمخ رش، لموفق الدين لدي الدقاء يةيش دن علي دن يةيش الموصلي ر  المف -20

، قدم له ووضع  وام ه وفهارسه: د/ إميل داديع يةقاوب، من اورات مةماد ه(643)ت: 

ه 1422لدناان،  –علي ديضون لن ر كتب السنة والجماعة، دار الكتب الةلمياة، دياروت 

 م.2001 –

ه(، دار 256مةماد دان إساماعيل الدخاارش )ت: صةيح الدخارش، لإلمام لداي عداد هللا  -21

 م.2002 –ه 1423ديروت،  –ادن كثير، دم ق 

ه(، تةقياق: د. مهادس 1١5الةين، ألد  عدد الرةمن الخليل دان لةَماد الفرا يادش )ت:  -22

 المخزومي، ود. إدرا يم السامرائي، )د.ط(، )د.ت(.

التفسير، مةمد دن عل  دن مةماد فتح القدير الجامع دين فني الرواية والدراية من علم  -23

ه(، اعتنااا  داااه وراجاااع لصاااوله: يوسااا  الغاااوش، دار المةرفاااة 1250ال اااوكاني )ت: 

 م.200١ –ه 1428لدنان، الطدةة الرادةة،  –للطداعة والن ر والتوزيع، ديروت 

ه(، تةقيااق 180الكتااب )كتااب سايدويه(، ألداي د ار عماارو دان عثماان دان قندار )ت:  -24

القاا رة، الطدةاة الثالثاة،  –ماد  اارون، النا ار: مكتداة الخاانجي و ر : عدد الساالم مة

 م.1988 –ه 1408

الك ا  عن ةقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل، للةالمة جار    -25

ه(، تةقيق وتةليق ودراسة: ال يع/ 538هللا لدي القاسم مةمود دن عمر الزمخ رش )ت: 

عل  مةمد مةوض، و اارك فاي تةقيقاه: ل.د/ فتةاي  عادل لةمد عدد الموجود، وال يع/

 م.1998 –ه 1418السةودية،  –عدد الرةمن لةمد ةجازش، مكتدة الةديكان، الرياض 

، ه(١11)ت:  لسااان الةاارب، ألدااي الفضاال جمااال الاادين مةمااد داان مكاارم داان منهااور -26

ي، دار ترتيب وتةقيق: عدد هللا عل  الكدير، ومةمد لةمد ةسب هللا، و ا م مةمد ال اذل

 القا رة، )د.ت(. –المةار ، كورنيش النيل 
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ه(، قدمااه 63١المثاال السااائر فااي لدب الكاتااب وال اااعر، ضااياء الاادين داان األثياار )ت:  -2١

، الفجالة والن ر وعلق عليه: د/ لةمد الةوفي، ود/ ددوش طدانة، دار نهضة مصر للطدع

 القا رة، الطدةة الثانية، )د.ت(. –

دان االمةرر الوجيز في تفسير الكتاب الةزيز، للقاضي لدي مةمد عدد الةق دن غالب  -28

، تةقيق: عدد الساالم عداد ال اافي مةماد، من اورات مةماد ه(546)ت:  عطية األندلسي

ه 1422لدناان،  –عل  ديضون لن ر كتب السنة والجماعة، دار الكتب الةلمياة، دياروت 

 م.2001 –

دااي إسااةاق إداارا يم داان الساارش داان سااهل الزجاااج )ت: مةاااني القاارآن وإعرادااه، أل -29

لدنااان،  –ه(،  اار  وتةقيااق: د. عدااد الجلياال عدااده  االدي، عااالم الكتااب، ديااروت 311

 م.1988 –ه1408

 –مةاااني النةااو، د/ فاضاال صااالح السااامرائي، دار الفكاار للطداعااة والن اار والتوزيااع  -30

 م.2000 –ه 1420عمان، 

ه(، ةققااه 626مةماد دان علاي الساكاكي )ت: مفتاا  الةلاوم، ألداي يةقاوب يوسا  دان  -31

وقدم لاه وفهرساه: د/ عداد الةمياد  ناداوش، من اورات مةماد علاي ديضاون، دار الكتاب 

 م.2000 –ه 1420لدنان،  –الةلمية، ديروت 

ه(، تةقياق: مةماد عداد 285المقتضب: ألدي الةدااس مةماد دان يزياد دان المدارد )ت:  -32

ألعلاا  لل اائون اإلسااالمية، لجنااة إةياااء المجلااس ا –الخااالق عضاايمة، وزارة األوقااا  

 م.1994 –ه 1415التراث اإلسالمي، الطدةة الثالثة، 

 مع الهوامع في  ر  جمع الجواماع، ألدا  الفضال عداد الارةمن دان الكماال دان لدا   -33

ه(، تةقيق: لةمد  امس الادين، من اورات 911دكر جالل الدين السيوطي ال افةي )ت: 

 م.1998 –ه 1418لدنان،  –لمية، ديروت مةمد عل  ديضون، دار الكتب الة
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Abstract 

Inversion, especially in The Holy Quran, has great 
importance, The Holy Quran is Allah's miraculous Speech To 
humans. It is miraculous for its selective vocobularyand its 
Unique matchless Style in which inversion represents one of 
its miraculous sides. Its contempelators would find out its 
abundant and varied purposes which are not in vain, but to 
The otherwise unachievable Significance which in turn direct 
the discourse of Non_native Speakers of Arabic and this is 
what is cleary applied in the research that has been divided 
in to three sections: 

1-First: Inversion in Nominal Sentence. 

2-Second: Inversion in Verbal Sentence. 

3-Third: Inversion in Complement. 

The analylical descriptive approach has been chosen, as it 
depends on describing The Linguistic Phenomenon and then 
analyzing it The most remarkable conclusions of The 
research are: 

1-The ability of inversion to direct the discours of Non_native 
Speakers of Arabic that beors denotations that enrich the 
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discourse and help the Non_native Speakers of Arabic to 
appreciate the arsthetics of The Quran throught its 
miraculous longueg. 

2-The dennotalions of Inversion, which in turn direct the 
discours, are limitless and leod to good literary appreciation. 

Keywords: indication,Rendering,The delay, its rhetorical 
effect 

 

 


