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 :ةالمقـدم
﴿اْلَحْمُد ِلمَِّو الَِّذي الحمد هلل كما ينبغي لجالل وجيو وعظيم سمطانو ، َأْحمده 

، وُأصمى وُأسّمم عمى السراج المنير  َأنَزَل َعَمى َعْبِدِه اْلِكتَاَب َوَلْم َيْجَعل لَُّو ِعَوًجا﴾
ومثمو معو( وعمى آلو وصحبو وسمم ، أما  المبعوث بخير دين القائل: )أوتيت الكتاب

 بعد : 
فقد أعز اهلل ىذه األمة بخير نبٍي ُأرسل محمد صمى اهلل عميو وسمم ، بعثو اهلل 
ر  سبحانو وتعالى بمساٍن عربيٍّ مبيٍن ، وقد تكفل اهلل عز وجل بحفظ ىذا الدين ، وسخَّ

ؤالء العمماء الجيابذُة لو العمماء الذين بذلوا كل ما بوسعيم من جيد ، وقد كان لي
 الفضُل الكبير والجيد الواضح في مؤلفاتيم التي أفنوا من أجميا أعمارىم .

ومن ىؤالء العمماء الذين تميزوا في ىذا العمم في كافة مجاالتو ، والتي من 
، نبي صمى اهلل عميو وسمم من حديثوضمنيا مجال المغة وغريب المفظ ، لبيان مراد ال

سنة العرب ، وممن أبدع في ىذا الفن ، اإلمام الجميل أبو محمد وذلك الختالف أل
 عبداهلل بن مسمم بن قتيبة الدينوري .

 .  وخاتمة ، فصول وأربعة ، وتمييد في مقدمة يقعَ  أنْ 
ة الفصل ونظًرا لتعدد أوجو وتنظيًما لماد، ويتناول الحذف  الفصل األول:

، األول: حذف الحركاتيتناول  باحث:ُم مادة الحذف في أربعِة م، فسيتم تنظيالحذف
وأخيًرا  ، بينما يتناول الثالث: حذف األسماء  ،ويتناول الثاني: منيا حذَف الحروف 
 يتناول المبحث الرابع: حذف األفعال .

يادة في كتاب )غريب الحديث البن قتيبة( الفصل الثاني: يتم و ،  ويتناول الزِّ
 عرض محتوى الفصل في مبحثين :

زيادة حرف أحادي البناء ، بينما يعرض المبحث الثاني لزيادة الحروف األول:  
 ثنائيَّة البناء .

ويسير الفصل في  ويعرض لمتَّقديم والتأخير عند ابن قتيبة ، الفصل الثالث:
يا الفرعية ، فيعرض في التنظيم والعرض كسابقيو من حيث المباحث الرئيسة والقضا

ل تقديمَ مبحثين :  ويتناول المبحث الثاني تقديم الجممة وشبو  ،االسم المفرد  المبحث األوَّ
 .الجممة 
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يتم تنظيم المادة العمميَّة لمفصل ، و ويتناول الفصل واالعتراض  الفصل الرابع:
 . يتناول األول : الفصل ، ويتناول الثاني : االعتراض : ض في مبحثينواالعترا

البن ي غريب الحديث وفي كل مطمب من تمك المطالب استشيدت بما ورد ف
 .قتيبة موضحًة معناه وداللتو

وأسأل اهلل سبحانو وتعالى أن يحتسب لي ىذا العمل عنده ، وأن يكون خالًصا 
 لوجيو الكريم . واهلل وحده من وراء القصد ، وىو ييدي السبيل .

 :الفصل الثالث: التقديم والتأخيـر 
 نالت التي أيًضا ، والبالغية النحوية المباحث أكثر من والتأخير التقديم مبحث

 لصور رصدىم في تجمى الذي االىتمام ذلك ، النحو وعمماء المعاني عمماء اىتمام
 إيقاعية أو تأثيرية أو داللية قيمة من صورة كل تؤديو وما ، المتعددة والتأخير التقديم
مختمفين  ، وكان األمر كذلك بالنسبة لعمماء النحو لمعبارة األساسي المعنى إلى مضافة

 في آرائيم نحوه .
عدول عن القاعدة العامة  يعد التقديم والتأخير متغيًرا أسموبًيا في المغة ألنوو 

تطمبو المقام ، إذ يكون ىذا العدول يوذلك بتحويل األلفاظ عن مواقعيا األصمية لغرض 
 . (ٔ)بمثابة منبو فني يعمد إليو المبدع ليخمق صورة فنية متميزة

، ويعد من أىم أساليب  (ٕ)خير أحد األساليب التي عرفتيا العربيةوالتقديم والتأ
 . (ٖ)التأويل التي لجأ إلييا النحويون إلعادة صياغة النصوص المخالفة لترتيب الجممة

فالتقديم والتأخير من أبرز الظواىر المغوية والفنية التي تدل عمى مرونة المغة 
. قال سيبويو: "كأّنيم إنَّما يقّدمون الذي ، فيي ليست قوالب جامدة  (ٗ)ومرونة نظاميا

ن كانا جميًعا ُيِيّماِنيم وَيْعِنيانيم"  . (٘)بيانو أىم ليم وىم ببيانو أعنى ، وا 

                                                           

 . ٕٓٓالبالغة واألسموبية لمحمد عبد المطمب  -ٔ
 . ٙٚٗفقو المغة وسر العربية لمثعالبي  -ٕ

 . ٕ٘ٛي أبو المكارم أصول التفكير النحوي لعم -ٖ

 /فصل التقديم والتأخير . ٕالخصائص البن جني ج -ٗ
 . ٖٗ/ٔالكتاب لسيبويو ج -٘
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 مفيوم التقديم والتأخير: 
 السياق في ترتيبيا األصمي التركيب عناصر تخالف أن والتأخير بالتقديم يراد

ر ، أن فيو األصل ما فيتقدَّم  .يتقدَّم  أن فيو ما األصل أخَّرويت يتأخَّ
 تقدم ، بمعنى البالغة": "وأقدم ، أساس" كتابو في الزمخشري قالفالتقديم لغة: 

 كل ىو التقديم أنّ  أي ، (ٔ)الحرب" في واإلقدام لمجماعة المتقدمة ، الجيش ومنو مقدمة
 أو الصدارة تحتل رتبتو كانت ما فإن ىنا ومن األولى المرتبة واحتل الّشيء من تقدم ما

 . (ٕ)أو رتبة سواء لفًظا بعده ما يأتي كل عن مقدم فيو المقدمة
 وقدم وتقدم ، األمر في السابقة والقدمة ، التقديم: "القدم في المنظور ابن وقال
 ِعْندَ  ِصْدقٍ  َقَدمَ  َلُيم َأنَّ  الَِّذيَن َآَمُنوا َوَبِشرِ ﴿تعالى:  اهلل قول تقدم ومنو واستقدم ،

 أمام وضعو أي الشيء قدم من ىو . والتقديم (ٖ)حسن" وأثر خير ي: سابقةأ ﴾َرِبِيم
 .غيره 

 تقيدم أو المبتدأ عمى الخبر كتقديم التأخير حقو ما تقديم "ىووالتقديم اصطالًحا: 
 ذىن في الخبر تمكين منيا عدة بالغية التقديم العتبارات ويكون الخبر عمى المبتدأ
 . (ٗ)السامع"

 شامل مفيوم وضع إلى الّمغة عموم مجال في القدامى حثينالبا توّصل ولقد
 بعض التقديم: "التقديم في في يقول األثير ابن العربي العالم نجد حيث لمصطمح التقديم

 . (٘)الكالم ، وفواصل اآليات" نظم ومراعاة القول في التفنن الكريم ىو القرآن آيات
 والمعاني البديع والبيان لبالغةا عموم في المفصل المعجم في وردوالتأخير لغة: 

 . (ٙ)غيره" آخر في الشيء وضع أي الّشيء آخر ىو التأخير "أنّ 
الّذي ُيَؤخر  يمي مادة )أ. خ. ر( الُمَؤخَّر كما التأخير العربن لسا في نجده كما
خرتو ك أني أف التأخير التقديم . ويكون عكس والتأخير مواضعيا في فيضعيا األشياء ،

                                                           

 . ٛ٘أساس البالغة لمزمخشري  -ٔ
 . ٕٚٚ/ٔالمعجم المفصل في النحو العربي لعزيزة فوال بابتي ج -ٕ
 . ٙٗ٘/ٕٔلسان العرب البن منظور ج -ٖ
 . ٜ٘ٔ/ٕٔضون جعموم المغة ، األلسنيات لمحمد عمي بي -ٗ
 . ٓٙ األثير البن والشاعر الكاتب أدب المثل السائر في -٘
 . ٖٔٔالمعجم المفصل في عموم البالغة البديع والبيان والمعاني إلنعام فوال عكاوي  -ٙ
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َوَلَقْد  *َوَلَقْد َعِمْمَنا الُمْسَتْقِدِميَن ِمْنُكم ﴿تعالى:  قولو ومنو كتأخر تأخر ،فتأخر واس ،
 . (ٔ)﴾َعِمْمَنا الُمْستَْأِخرين

 الجممة أجزاء من جزء يطرأ عمى الّذي التغير ىو "التأخيرالتأخير اصطالًحا: 
 وتقدم ، (ولد)المبتدأ  تأخر حيث( كثيًرا أحبو ولد لي) نحو األصمي موضعو عن فيؤخره
 . (ٕ)لي(") جممة شبو الخبر عميو

 حالة النحويين . ويعده التقديم ضد يعتبر وىو "أخر" الفعل مصدر من فالتأخير
 حيث األخير ، جانيا يمس والّذي الكممة أجزاء من جزء عمى يطرأ الّذي من التغيير
 .عميو  اعتاد الّذي األصمي موضعو غير موضع في يجب وضعو
 . األصمي الترتيب العادي أو الخط عن انزياًحا والتأخير قديمالت ويعتبر
كونان لغرض معنوي أو فني وبالتالي يقد  أسموبينر باعتبارىما يم والتأخيوالتقد

د )فعل+ ية ال تخرج عن ىذا التحدية في المغة العربيعيا ، فالرتبة الطبيً ولدان أثًرا جمالي
غير  وقع ما إذا حالة وفي( الموصوف+ ةالصف)و( خبر+ مبتدأ) أو (بو مفعولفاعل+ 

 .تأويل  إلى يحتاج الرتبة في ما تشويًشا ىناك فإن الترتيب ىذا
 العرب العمماء عمييا ركز التي العربية األساليب من والتأخير التقديم أسموب ويعد

 لمجممة األصمي لمترتيب مخالفة من فييا لما نتيجة وىذا أىمية عظمى ليا وأعطوا
ن نحوية ، قواعد إلى استناًدا مرتبة أو كمماتيا مفرداتيا أنّ  أساس عمى العربية ،  وا 
 .المعنى  عمى مستوى تغيير يسبب المفردات مستوى عمى تغيير إحداث

قال ابن فارس: "من سنن العرب تقديم الكالم وىو في المعنى ُمؤخر ، وتأخيره 
أراد: ما ، )َيْنسكبُ  الماءُ  منيا عيِنكَ  بالُ  ما(وىو في المعنى ُمقدم ، كقول ذي الرمة: 

﴿َوَلْو   بال عينك ينسكب منيا الماء . وقد جاء مثُل ذلك في القرآن قال اهلل جّل ثناؤه: 
ولو ترى إذ فزعوا  -واهلل أعمم-تأويمو  َفْوَت َوُأِخُذوا ِمْن َمَكاٍن َقِريٍب﴾ َتَرى ِإْذ َفزُِعوا َفالَ 

 . (ٖ)ال فوت يكون بعد األخذ ِخذوا من مكان قريب فال فوَت ؛ ألنّ وأُ 

                                                           

 . ٙٗ٘لسان العرب البن منظور  -ٔ
 . ٖ٘ٔ/ٔالمعجم المفصل في عموم المغة لمحمد التويجي وراجي األسمر ج -ٕ
 . ٜٛٔبي في فقو المغة العربية البن فارس الصاح -ٖ
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إاّل لتوجيو النصوص من جانبي اإلعراب ؛  النحاة إلى ىذا األسموب مجأيولم 
خمف النصوص األصمية ، مبتعدين  يتوىمونياألنيم يبنون قواعدىم عمى نصوص 

 بذلك عن المعنى الذي أريد من خالل ىذا الترتيب الظاىر لأللفاظ .
تقديم والتأخير من حيث إنَّ فيو داللة عمى اعتماد وقد نوه النحاة إلى أىمية ال

العربي عميو في بيان عنايتو واىتمامو بألفاظو ومعانيو ، فنحن حين نقدم بعض أجزاء 
الجممة تارة ، ونؤخرىا تارة ، فإننا ال نفعل ذلك رغبة في التغيير أو تفنًنا في القول 

المتكمم ، فالكالم البميغ ال  فحسب ، إنما ذلك ناشئ عن اختالف المعنى الذي يريده
يجوز أن يكون التقديم فيو لغرض لفظي فقط ، بل يكون مع ىذا الغرض المفظي ىدف 

 . (ٔ)يتعمق بالمعنى"
ويراد بالتقديم والتأخير أن تخالف عناصر التركيب ترتيبيا األصمّي في السياق 

 تقدَّم . ، ويتأخَّر ما األصل فيو أن ي فيتقدَّم ما األصل فيو أن يتأخَّر
 آراء النحاة القدامى والمحدثين في ظاىرة التقديم والتأخير:

تناول النحاة القدامى والمحدثين ظاىرة التقديم والتأخير بالدراسة واالستقصاء 
والتأويل والتحميل موافقين لوجودىا أو مفسرين لما وافقو غيرىم مبررين ليذه الظاىرة بما 

يرى الخميل بن أحمد في حديثو عن التقديم يناسب األصل الذي يرونو صحيًحا ف
والتأخير أن بعضو حسن وبعضو قبيح ، فيو يستقبح في باب االبتداء أن يقال: )قائٌم 
زيد( ، فيرفض تقديم )قائم( ، ويشرح السيرفي وصف الخميل لألسموب بالقبيح بقولو: 

قبيح إذا جعل )قائم( "إذا أراد أن يجعل )قائم( المبتدأ ، و)زيد( خبره أو فاعمو ، وليس ب
خبًرا مقدًما والنية فيو التأخير ، كما يقال: )ضرب زيًدا عمرو( ، والنية تأخير )زيد( 

 . (ٕ)الذي ىو المفعول وتقديم عمرو الذي ىو الفاعل"
فالتقديم عند الخميل يكون عمى نية التأخير ، ويبقى عمى حكمو الذي كان عميو 

( يظل خبًرا إذا قمنا: )ضرب زيًدا عمرو( ، وىذا ىو قبل أن يقدم: "فالخبر في )زيد قائم
ًحا ، ألنو ح الكــالم قبيالشرط لحسن التقديم عند الخميل ، وبغير مراعاة ىذا الشـرط يصب

                                                           

 . ٕٔٔالبالغة فنونيا وأفنانيا لعباس فضل  -ٔ
 . ٕٛٚ/ٔشرح الكتاب لمسيرفي ج -ٕ
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إما أن يؤدي إلى لبس ، كما في تقديم المفعول حين يصبح فاعاًل ، أو يؤدي إلى 
 . (ٔ)رفة"المحال كما في تقديم الخبر حيث يخبر عن النكرة بالمع

 قضية حول اتجاىاتيم اختالف عمى العرب المغويين آراء الباحثين تعددت لقد
 في خاض حيث برمتيا العربية المغة بقضايا اىتم الّذي والتأخير ، فنجد سيبويو التقديم
 كتاب أول وىو الكتاب بعنوان كتاب صاحب وىو دون استثناء ، العربية المغة عموم
 من لعديد مصدر الكتاب ىذا ، ويعد وفروعيا عموميا يعبجم العربية المغة يدرس

 والمعاني واىتم ىذا الكتاب والبيان البديع مثل الباحثين بال تشغل التي المغوية المباحث
. ويعتبر  موضع من أكثر في القضية ليذه تعرض ولقد أيًضا ، والتأخير التقديم بقضية
 عن البحث في توغل من أّول وىو البالغي ، النـوع ىذا إلى تطرق من أول سيبويـو
 لو اعترف ولقد ،وتفصيل بدقة بيذه القضية ييتم سيبويو القضية ، فكان ىذه أسرار
 عند والتأخير التقديم بأن يصرح األديب الرضي ، الّذي بينيم ومن بعممو العمماء
 قدمت ويوضح ذلك بقولو:  "إن الجممة ، في مواقعيا األلفاظ تخالف أن ىو سيبويو

 ، ويعني ذلك أن تغيير رتبة األلفاظ (ٕ)الموضع" في المفظ حرى الفاعل وأخرت مفعولال
 الجممة . نظام عمى تأثير لو ليس التركيب داخل

 قد فإنو النظم وترتيب ولحسن بالغي لسبب يأتي سيبويو ذكر كما التقديم إن
ن حتى الكالم في قبح سبًبا كذلك يكون يحتممون قبح يقول: "و  إذ النحو لقواعد خضع وا 

 . (ٖ)نقص" فيو ليس مستقيم ألّنو الكالم حتى يضعوه في غير موضعو
أما سيبويو فإنو يشير إلى أىمية التقديم والتأخير ودوره في المعنى ، فيقولك "فإن 
قدمت المفعول وأخرت الفاعل ؛ جرى المفظ كما جرى في األول . وذلك قولك: )ضرب 

بو مؤخًرا ما أردت بو مقدًما ، ولم ترد أن تشغل الفعل زيًدا عبداهلل( ، ألنك إنما أردت 
ن كانا جميًعا  ن كان يقدمون الذي بيانو أىم ليم ، وىم ببيانو أعنى ، وا  بأول منو وا 

. فالمفعول محمو التأخير عن الفاعل ، أما إذا تقدم فذلك لعمة  (ٗ)ييّمانيم ويعنيانيم"
                                                           

 . ٜ٘أثر النحاة في البحث البالغي لعبد القادر حسين  -ٔ
 . ٗٔ/ٔالكتاب لسيبويو ج -ٕ
 . ٕٔالكتاب لسيبويو  -ٖ
 . ٖٗ/ٔالكتاب لسيبويو ج -ٗ
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، وىي العمة المقصودة أيًضا في تقديم قصد إلييا المتكمم وىي العناية واالىتمام بو 
ن قدمت االسم فيو عربي جيد ،  المفعول عمى الفعل ، وىذا ما نوه إليو تالًيا بقولو: "وا 
كما كان ذلك عربًيا جيًدا ، وذلك قولك: )زيًدا ضرْبُت( ، والعناية واالىتمام ىاىنا في 

 . (ٔ)ا زيد("التقديم والتأخير سواٌء منك في )ضرب زيد عمًرا ، وضرب عمرً 
 َوَلْوالَ ﴿وتبعو الفراء في ذلك في كتابو معاني القرآن ففي تفسيره لقولو تعالى: 

ل مسمى وال كممة وأجيقول: "يريد ول ﴾مَُّسمِّى َوَأَجلٌ  ِلزَاًما َلَكانَ  رَّبِّكَ  ِمن َسَبَقتْ  َكِمَمةٌ 
 ، ولم يبين سبب ذلك التقديم والتأخير . (ٕ)ان لزاًما مقدم ومؤخرلك

 واحًدا يعد بحيث والتأخير التقديم بقضية أيًضا الميتمين بين من جني ابن ونجد
 بالبالغة الميتمين من كان حيث الرابع القرن في برزوا الذين النحو أبرز عمماء من

 بأكممو فصالً  القضية ليذه خصص خاصة بحيث بصفة التقديم والتأخير وقضية عامة
 من متأخًرا ذكره فإن عنو ، االستغناء فيمكن ديموتق يجوز وال تقديمو يجوز ما موضًحا
 .بو  االىتمام وسبب وضعو عن كان خروًجا عميو قدم فإن وضعو ، فذلك الفاعل

ووضح ابن جني أىمية التقديم بالغًيا ، فمثاًل أىمية تقديم المفعول بو عنده 
س ناد الفعل إلى تظير في ناحيتين "األولى: تقديم المفعول بو ، والثانية حذف الفاعل وا 

 . (ٖ)المفعول بو"
ويوافق ابن جني سيبويو في السبب أو العامل في تقديم المفعول بو عمى الفعل 
أو الفاعل في أنو االىتمام بشأن المفعول والعناية بو وأن ىذه العناية أو ىذا االىتمام 

اعل يقوى ويضعف بحسب الحاالت ، فكمما قويت العناية بو عمى الفاعل تقدم عمى الف
ن كانت العناية بو قوية عمى الفعل تقدم عمى الفعل ، وبتقدمو عمى الفعل يرفع  ، وا 
ويصبح عمدة عمى الجممة بعد أن كان فضمة ، نحو: )عمرو ضربو زيد( ، ويتقدم 
المفعول بو عمى الفعل منصوًبا ، نحو: )عمًرا ضرب زيد( . أما أقوى درجات العناية 

رَب زيٌد( وىي تفضميم ألن الجممة التي بعد المقدم وأرفعيا منزلة فيي نحو)عمرو ض
تصبح مختصة بو عندما تخمو من الضمير . ويذكر ابن جني أن من أدلة شدة العناية 

                                                           

 . ٔٗ/ٔويو جالكتاب لسيب -ٔ
 . ٜ٘ٔ/ٕمعاني القرآن لمفراء ج -ٕ

 . ٘ٙ/ٔالمحتسب البن جني ج -ٖ
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بالمفعول بو "أن ُيحذف الفاعل فيتسمط حينئٍذ الفعل عمى المفعول بو مباشرة وكأنو ىو 
 . (ٔ)("الفاعل كما في حالة بناء الفعل لممجيول نحو )ُضِرَب عمروٌ 

كثيُر الفوائد ، َجمُّ الَمحاسن  "بابٌ  التقديم والتأخير ويرى عبد القاىر الجرجاني أن
، واسُع التصرُّف ، بعيُد الغاية ، ال َيزاُل َيْفَترُّ لك عن بديعٍة ، وُيْفضي بَك ِإلى 

 . (ٕ)َلطيفة..."
 (ٖ)روالتأخي حتمل أكثر من سبب لمتقديمتقد  اوبالغتيالمغة العربية عمى عموميا ف

كتف في وضع المفظة تاأللفاظ ، ورصفيا بجنب بعض ، ولم  ا؛ وذلك لدقة وضعي
جميع المواضع التي وردت فييا المفظة ،  تبمراعاة السياق الذي وردت فيو ، بل راع

لوحة فنية  امن التعبيرات ، كأني امع غيرى قةمتناس ةمتسق المغة العربية في أغمبيافنرى 
 . (ٗ)كاممةواحدة مكتممة مت

، وجميور البصريين فرأوا أنو ال يجوز  والقول بالتقديم والتأخير مذىب سيبويو
، أما بعد تمام الخبر فجائز  العطف بالمرفوع عمى موضع )إن( قبل تمام الخبر

 . (٘)باإلجماع
. وىذا  (ٙ)ره"ي"العرب تبتدئ بذكر الشيء والمقدم غ قال أبو منصور الثعالبي:

م الكالم وىو في ي"من سنن العرب تقد و أحمد بن فارس فقال:يإل األمر نفسو أشار
 . (ٚ)ره وىو في المعنى مقدم"يالمعنى مؤخر ، وتأخ

ل ير باب طو يم والتأخيًرا فقال: "التقديختمف عن ىذا كثير كالم ال يوالبن األث
ختص بداللة األلفاظ عمى يقة ، وىو ضربان ، األول:  يشتمل عمى أسرار دقيض يعر 

                                                           

 . ٖٙٔ لعبدالقادر حسين ، أثر النحاة في البحث البالغي ٕٗٛ/ٕ، ج ٖ٘ٔ/ٔالمحتسب البن جني ج -ٔ
 . ٙٓٔدالئل اإلعجاز في عمم المعاني لمجرجاني  -ٕ
 . ٚ٘ٔلعامري  التقديم والتأخير في القرآن الكريم لحميد أحمد ا -ٖ

 . ٔ٘التعبير القرآني لفاضل صالح السامرائي  -ٗ

، المباب في عمل  ٕٖٕ/ٔلمقيسي ج مشكل إعراب القرآن،  ٙٙ المقاصد البن مالك وتكميل تسييل الفوائد -٘
 . ٕٖٓ/ٔعمى التوضيح لألزىري ج، شرح التصريح  ٕٕٔ/ٔج لمعكبري البناء واإلعراب

 . ٖ٘٘بي فقو المغة وأسرارىا لمثعال -ٙ
 . ٖٓٚالصاحبي في فقو المغة البن فارس  -ٚ
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ختص بدرجة التقدم ي، والثاني:  ر المعنىيعاني ، لو أخر المقدم أو قدم المؤخر لتغالم
 .(ٔ)ر المعنى"يوجب لو ذلك ، ولو أخر لما تغيفي الذكر الختصاصو بما 

ولم يبتعد النحاة المحدثون عن ذلك كثيًرا ، فقد أولوا التقديم والتأخير اىتماًما 
ر إبراىيم أنيس يقول في حديثو عن تأخر الفاعل: كبيًرا ، كٌل بحسب رأيو فيو ، فالدكتو 

"ليس يشفع في انحراف الفاعل عن موضعو ما ساقو سيبويو من حديثو عن العناية 
واالىتمام بالمتقدم ؛ إذ كما قال الجرجاني: لم يذكر في ذلك مثااًل ، وكذلك ال يشفع في 

ام بعبارتو المشيورة: ىذا االنحراف فمسفة عبدالقاىر ، حين أراد توضيح معنى االىتم
)قتل الخارجيَّ زيٌد( ... فما قالو النحاة من جواز تقدم المفعول عمى فاعمو حين يؤمن 
المبس ال مبرر لو من أساليب صحيحة وال يعدو أن يكون رخصة منَّ بيا عمينا النحاة 
دون حاجة ممحة إلييا ، غير أنَّا قد نقبميا في الشعر وذلك ألن لمشعر أسموبو 

 . (ٕ)ص"الخا
ويستغرب الدكتور إبراىيم أنيس من تصرف النحاة في تقديم الحال وتأخيرىا ، 
ويعد ىذا التقديم نوًعا من الفوضى التي ال تقبميا المغة العربية التي يراىا لغة منظمة ، 
فيقول: "النحاة ال يرون غضاضة من تقديم الحال أو تأخيرىا في غير ىذين األسموبين 

ثل: )أعجبني وجو ىند مسفرة( ، وأسموب الحصر نحو: )ما نرسل أسموب اإلضافة م–
بل يفيم من كالميم أن أي تركيب من تراكيب التقديم  –المرسمين إال مبشرين ومنذرين(

والتأخير في الحال جائز ال غبار عميو "... ولعمري تمك ىي الفوضى التي ال تقبميا 
كمغتنا العربية" ، ثم يذكر أنو أستقرأ  لغة من المغات فضاًل عن لغة منظمة دقيقة النظام

جميع الحاالت المفردة في القرآن الكريم فمم ير بينيا مثاًل واحًدا يؤيد ما يزعمو النحاة 
 . (ٖ)من تقديم الحال عن صاحبيا وعمميا مًعا"

أما الدكتور تمام حسان فيرى أن دراسة التقديم والتأخير في البالغة ىي دراسة 
لمتركيب نفسو ، أي أنيا دراسة تتم في نطاقين أحدىما مجال حرية  ألسموب التركيب ال

الرتبة حرية مطمقة واآلخر مجال الرتبة غير المحفوظة ، غير أنو تجنب الحديث في 
                                                           

 . ٓٛٔالمثل السائر في أدب الكاتب والشاعر البن األثير  -ٔ
 . ٕٕٙ، ٕٕ٘من أسرار المغة إلبراىيم أنيس  -ٕ

 . ٖٛٔ، ٖٚٔمن أسرار المغة إلبراىيم أنيس  -ٖ
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الرتبة المحفوظة ، فيقول: "ألن ىذه الرتبة لو اختمت الختل التركيب باختالليا ، ومن 
د معنى األبواب المرتبة بحسبيا . ومن ىنا تكون الرتبة المحفوظة قرينة لفظية تحد

يتقدم الموصول عمى الصمة ، والموصوف  الرتب المحفوظة في التركيب العربي أن
عمى الصفة ، ويتأخر البيان عن المبيَّن ، والمعطوف بالنسق عن المعطوف عميو ، 

دوات والتوكيد عن المؤكد ، والبدل عن المبدل ، والتمييز عن الفعل ونحوه ، وصدارة األ
، يض ، وتقدم حرف الجر عمى المجرورفي أساليب الشرط واالستفيام والعرض والتحض

وحرف العطف عمى المعطوف ، وأداة االستثناء عمى المستثنى ، وحرف القسم عمى 
المقسم بو ، وواو المعية عمى المفعول معو ، والمضاف عمى المضاف إليو ، والفعل 

فعل الشرط عمى جوابو . ومن الرتب غير المحفوظة عمى الفاعل ، أو نائب الفاعل ، و 
رتبة المبتدأ والخبر ، ورتبة الفاعل والمفعول بو ، ورتبة الضمير والمرجع ، ورتبة 

 (ٔ)الفاعل والتمييز بعد نعم ، ورتبة الحال والفعل المتصرف ، ورتبة المفعول بو والفعل"
. 

د تنحرف عن القاعدة ووافق تمام حسان بعض النحاة القدامى في أن المغة ق
األصمية فيما يسمى )بالعدول عن األصل( ألمن المبس ، فيقول: "فالقاعدة األصمية 
مثاًل تجعل المبتدأ متقدًما عمى الخبر، ولكن يحدث أحياًنا أن يشتمل المبتدأ عمى 
ضمير يعود عمى لفظ يشتمل عميو الخبر، فمو اْسُتصِحَب ىذا األصل لعاد الضمير 

ًظا ورتبـة ، وألدى ذلك إلى المبس . عندئٍذ يعدل عن ىذا األصل إلى عمى متأخر لف
القاعدة الفرعية وىي قاعدة تقديم الخبر . واألصل في المبتدأ أن يكون معرفة ، ومن 
شأن تعريف المبتدأ وتنكير الخبر أن يعين عمى تعيين كل منيا فيؤدي إلى أمن المبس 

دأ جاز االبتداء بالنكرة ، ونشأت قاعدة فرعية ، ولكن إذا أمن المبس بدون تعريف المبت
 . (ٕ)لذلك تحدد الحاالت التي يؤمن فييا المبس وتحقق الفائدة"

وأما الدكتور شوقي ضيف فيرى أن العمة في انفتاح أبواب واسعة لمتقديم والتأخير 
يكمن في النشأة الشعرية العربية ؛ وذلك تمبية لحاجة النغم في األبيات ، مما يضطر 

                                                           

 . ٕٚٓالمغة العربية معناىا ومبناىا لتمام حسان  -ٔ
 . ٘ٗٔحسان األصول لتمام  -ٕ
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الشاعر في كثير من األحيان لمخالفة الترتيب النحوي لمعبارة ، إذ الميم عنده الترتيب 
النغمي ، حتى ال يختل ىذا الترتيب . فالتقديم والتأخير بين الكممات في الشعر العربي 
جائز باستثناء التقديم والتأخير بين المضاف والمضاف إليو ، وبين المتبوع والتوابع نعتًا 

 . (ٔ)وغير نعت"
ستفاد من يعمموا لما قالوه ، ولكن يمن العمماء ليذه الظاىرة ، وىم لم  وٌ تنبإذًا ىذا 
 رىم .يأخذوه من غير أسموب عربي خالص لم يم والتأخيكالميم أن التقد

ويرى محمد عبد المطمب أن ثمة عالقة ترابطية تظير من خالل التقديم والتأخير 
نما بين المعنى العام لمجممة والداللة ليس بين المفظ المتقدم والمتأخر ف حسب ، وا 

المقصودة ، فيقول: "ينتج عن ىذين العنصرين ما يمكن أن نسميو بالمعنى والداللة: 
 . (ٕ)فالمعنى ال يختمف سواًء قدمنا أو أخرنا في حين يحدث التغيير في الداللة ذاتيا"

العدول الذي  ويذىب محمد عبدالمطمب إلى أبعد من ذلك عندما يؤكد أن ىذا
تممسو البالغيون من التقديم والتأخير يمثل نظاًما عمى الرغم أنو ال يوافق ما قالو النحاة 
، فيقول: "وليس معنى أن البالغيين اعتبروا التقديم والتأخير نوًعا من االنحراف عن 
النمط المثالي أن ذلك مدعاة ألخذىم بالجور عمى النظام العام لمغة ، بل إن ىذا 

ن لم يكن موافًقا لسنن النحاة  -من وجية نظرنا–نحراف يمكن أن يمثل اال نظاًما ، وا 
 . (ٖ)في رتبيم المحفوظة"

                                                           

 . ٜٓٔ، ٜٛٔتيسير النحو التعميمي قديًما وحديثًا مع نيج تجديده لشوقي ضيف  -ٔ
 . ٖٖٗ، ٖٖٖالبالغة واألسموبية محمد عبد المطمب  -ٕ
 . ٖٖٛالبالغة واألسموبية لمحمد عبد المطمب  -ٖ
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 :وأغراضو التقديم والتأخير داللة
تقتضي دراسة التقديم والتأخير معرفة عناصر تركيب الجممة ، ومعرفة ترتيبيا 

ر من جية موقعيا ، وبالتالي ليتسنى لنا بعد ذلك تحديد التغيير الذي حدث ليذه العناص
 أثر ذلك التغيير في المعنى .

فالجممة التامة من جية التركيب ىي المستوفية لعنصرين أساسيين ىما: المسند 
والمسند إليو ؛ فال تظير فائدة الجممة إال باجتماع ىذين العنصرين ، وىذا ما اتفق 

الركنان المذان ال يستغني  النحويون والبالغيون عميو ، "فالمسند والمسند إليو ىما
أحدىما عن اآلخر ، فأينما حل المسند الزمو المسند إليو كـ)االسم المبتدأ ، والمبني 
عميو ، وىو قولك: )عبداهلل أخوك( و)ىذا أخوك( . ومثل ذلك قولك: )يذىب زيد( فال 

يكون بد لمفعل من االسم ، كما لم يكن لالسم األول بد من اآلخر في االبتداء ، ومما 
بمنزلة االبتداء قولك: )كان عبداهلل منطمًقا( و)ليت زيًدا منطمق( ألن ىذا يحتاج إلى ما 

 . (ٔ)بعده كاحتياج المبتدأ إلى ما بعده"
فالجممة االسمية تشتمل عمى ركنين أساسيين ىما المبتدأ والخبر ، وكذا الجممة 

معتمد الفائدة ، والخبر محل الفعمية ركنييا األساسيين ىما الفعل والفاعل ، "فالمبتدأ 
. وىذا ما نجده عند أغمب النحاة فالجممة تتكون عند ابن ىشام  (ٕ)الفائدة وال بد منيما"

من "الفعل وفاعمو كـ)قام زيد( ، والمبتدأ وخبره كـ)زيٌد قائم( وما كان بمنزلة أحدىما نحو 
. ثم تأتي  (ٖ)و قائًما(")ُضِرب المص( ، و)أقائم الزيدان( ، و)كان زيد قائًما( ، و)ظننت

في الجممة عناصر ثانوية تتم المعنى أو تضيف معنًى إلى المعنى األساسي المفيوم 
من العنصرين األساسيين ، وتمك العناصر الثانوية ىي ما يعرفيا العمماء بالفضالت أو 

 المكمالت أو المتعمقات .
 فأبسط تركيب لمجممة العربية يكون عبارة عن:

 + فضمة    أو    فعل + فاعل + فضمةمبتدأ + خبر 

                                                           

 . ٖٕ/ٔالكتاب لسيبويو ج -ٔ
 . ٜٗ/ٔشرح المفصل البن يعيش ج -ٕ
 . ٖٗٚ/ٕتب األعاريب البن ىشام جمغني المبيب عن ك -ٖ
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ثم إن أي تغيير في ىذا الترتيب لمعناصر ىو ما نطمق عميو التقديم والتأخير ، 
 ويكون ذلك ألسباب نحوية أو بالغية تقتضييا قواعد لغة العرب .

 أن ىو العربية المغة في التحويمي التوليدي النحو قواعد  تأكيده إلى انتيت و"مما
 ، اسم(+اسم+)فعل: ىو العميقة البنية في العربية الجممة لعناصر سياألسا التركيب
 تحريك خالل من جمل عدة منيا تنتج القاعدة وىذه.  بو( مفعول+فاعل+)فعل

 الجمل ، التفاحة( الولد )أكل: جممة من مثالً  فينتج األساسية مواضعيا عن عناصرىا
 :   اآلتية

 . الولـد التفاحة أكل -ٔ
 . لدالو  أكميا التفاحة -ٕ
 . التفاحة أكل الولد -ٖ
 لمقاعدة حدث قد عارض تحويل ىو ، االبتداء موضع إلى االسم تحويل أن أي
 الموقع في تارًكا االبتداء موقع إلى االسم بنقل وذلك ، (اسم+  اسم+ فعل) األساسية

 جممة( اسم+  فعل+  اسم) الجممة بنية أن أي . عميو يعود ضميًرا يحتمو كان الذي
 قاعدة - ذاتيا - اعتبارىا يمكن وال ، العميقة البنية في أساسية ممةج عن محولة
 جمالً  إنتاج إلى يؤدي البنية ىذه اعتماد ألن ؛ العميقة البنية في مستقمة أساسية
 التحويمية التوليدية القواعد مفيوم مع يتعارض وىذا ، صحيحة غير وأخرى صحيحة

 إنتاج نفسو الوقت في وتمنع كميا( يحةالصح) األصولية المغة جمل إنتاج تنتج" التي
 . (ٔ)"(الخاطئة) األصولية غير الجمل

وكما ذكرنا سابًقا نرى سيبويو يذكر في حديثو عن ىذه الظاىرة السبب في المجوء 
إلييا حين يقول: "فإن قدمت المفعول وأخرت الفاعل ؛ جرى المفظ كما جرى في األول 

نك إنما أردت بو مؤخًرا ما أردت بو مقدًما ، ولم . وذلك قولك: ضرب زيًدا عبداهلل ، أل
ن كان يقدمون الذي بيانو أىم ليم ، وىم ببيانو أعنى ،  ترد أن تشغل الفعل بأول منو وا 

ن كانا جميًعا ييّمانيم ويعنيانيم"  . (ٕ)وا 
                                                           

، األلسنية العربية لريمون طحان  ٛٚمن األنماط التحويمية في النحو العربي لمحمد حماسة عبدالمطيف  -ٔ
٘ٗ ،٘٘ . 

 . ٖٗ/ٔالكتاب لسيبويو ج -ٕ
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ن قدمت االسم فيو عربي جيد ، كما كان ذلك عربًيا جيًدا ،  وكذلك قولو: "وا 
ضرْبُت( ، والعناية واالىتمام ىينا في التقديم والتأخير سواء منك في  وذلك قولك: )زيًدا

 . (ٔ)ضرب زيد عمًرا ، وضرب عمًرا زيد"
وكذلك موافقة ابن جني سيبويو في السبب أو العامل في تقديم المفعول بو عمى 
الفعل أو الفاعل في أنو االىتمام بشأن المفعول والعناية بو وأن ىذه العناية أو ىذا 

 . (ٕ)الىتمام يقوى ويضعف بحسب الحاالت"ا
وكذلك رأى عبدالقاىر الجرجاني بقولو: "... لم نجدىم اعتمدوا شيًئا يجري مجرى 

 . (ٖ)األصل غير العناية واالىتمام"
فنالحظ اتفاق أغمب النحاة عمى أن السبب الرئيسي لمجوء إلى التقديم والتأخير 

أًيا كان موقعو . غير أن عبدالقاىر الجرجاني  في رأييم ىو العناية واالىتمام بالمقدم
يؤكد أن االقتصار عمى العناية واالىتمام ال يكفي لبيان سبب تقديم لفٍظ ما ، "بل يجب 

 . (ٗ)أن يفسر وجو العناية فيو وسبب أىميَّتو التي جعمتو يتقدم في حين تأخر غيره"
بب العنصر المقدم ، فممتقديم والتأخير دالالت أخرى متنوعة ، يتعين أحدىا بس
ن كانت كل تمك األسباب ىي   -كما ذكر الجرجاني-وبحسب المقامات واألحوال ، وا 

 تعد تفسيًرا وتعمياًل لتمك العناية وىذا االىتمام: 
التخصيص أو االختصاص ففي تقديم الخبر المفرد عمى المبتدأ تخصيص  -ٔ

أن يقول أحدىم: )زيٌد إمَّا قائم أو قاعد( فيردده بين القيام والقعود من غير أن ك
يخصصو بأحدىما ، فيكون الرد عميو بتقديم الخبر لتخصيص المبتدأ بو ، فيقال: )قائٌم 

واالختصاص في تقديم الخبر الظرف والجار والمجرور ، نحو قولو تعالى:  . (٘)زيد(

                                                           

 . ٔٗ/ٔالكتاب لسيبويو ج -ٔ
 . ٖٙٔبدالقادر حسين ، أثر النحاة في البحث البالغي لع ٕٗٛ/ٕ، ج ٖ٘ٔ/ٔالمحتسب البن جني ج -ٕ
 . ٚٓٔدالئل اإلعجاز في عمم المعاني لمجرجاني  -ٖ
 . ٚٓٔدالئل اإلعجاز في عمم المعاني لمجرجاني  -ٗ
 . ٔٓٔ/ٕج الحاجب البن المفصل شرح في اإليضاح -٘
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فالغرض من تقديم الجار والمجرور ىنا بيان اختصاص الممك  ﴾دُ لُو الُمْمُك وَلُو الَحمْ ﴿
 . (ٔ)والحمد باهلل عز وجل ال بغيره

ومن تقديم الظرف ما يدل عمى االختصاص حال اإلثبات ومن ذلك قولو تعالى: 
 . ﴾إنَّ ِإَلْيَنا ِإَياَبُيم ُثمَّ إنَّ َعَمْيَنا ِحَساَبُيم﴿

ل عمى الفعل ، نحو )أنا سعيت في التخصيص بالخبر الفعمي لتقديم الفاع
 . (ٕ)حاجتك( إلفادة االنفراد بالسعي وعدم الشركة فيو

االفتخار وأكثره في تقديم الخبر المفرد عمى المبتدأ نحو)تميمي أنا( فتقديم  -ٕ
 ، وىو االفتخار . (ٖ)الخبر ىنا يفيم منو معنى ال يفيم بتأخيره

، مى المبتدأ نحو: )ناجٌح إبراىيمٌ التفاؤل أو التشاؤم في تقديم الخبر المفرد ع -ٖ
 . (ٗ)ومقتوٌل زيٌد(

التنبيو في تقديم الخبر الظرف والجار والمجرور وىو التنبيو من أول األمر  -ٗ
 عمى أن الظرف خبر ال نعت ، كما في قول الشاعر من )الطويل(:

 وىمتو الصغرى أجلُّ من الدىر   *لو ىمٌم ال منتيى لكبارىا   
زالة الوىمىمٌم لو :فإنو "لو أخر فقال  .(٘)، لتوىم أنو صفة" فقدم الخبر لمتنبيو وا 

زالة الشك ، نحو )ىو يعطي الجزيل( فميس الغرض ىنا  -٘ تحقيق األمر وا 
نما كما يقول عبدالقاىر: "الغرض تأكيد المعنى  ادعاء اختصاصو بذلك دون غيره ، وا 

 . (ٙ)في نفس السامع"
خميمك عاد من السفر( ، و)الكئيب ، نحو) (ٚ)تعجيل مسرة السامع أو مساءتو -ٙ

 و)الكئيب يزورك اليوم( .
                                                           

 . ٕٔٔ/ٗالكشاف  لمزمخشري ج -ٔ
 . ٕٛٔدالئل اإلعجاز في عمم المعاني لمجرجاني  -ٕ
 . ٖٕٗ/ٔاجب لمرضي جشرح كافية ابن الح -ٖ
 . ٖ٘ٔمعاني النحو لفاضل السامرائي  -ٗ
 . ٘ٙٗ/ٔعروس األفراح في شرح تمخيص المفتاح لمسبكي ج -٘
 . ٜٕٔدالئل اإلعجاز في عمم المعاني لمجرجاني  -ٙ

، واألطول شرح تمخيص مفتاح العموم البن عربشاه  ٙ٘/ٕج الحاجب البن المفصل شرح في اإليضاح -ٚ
 . ٜٖٙ/ٔج
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وىناك غيرىا من األغراض ذكرت في كتب النحو مثل: )االلتفات لممتقدم وعقد 
اليمة بو، إرادة التبكيت بالمتقدم والتعجب من حالو، التقديم لمراعاة التناسب، التشريف، 

مفظ في الداللة عمى التقديم "مناسبة المتقدم لسياق الكالم ، مراعاة اشتقاق ال-المناسبة 
والتأخير" ، الحث عمى المتقدم، التقديم لمترقي أو التدني، التقديم لغمبة المتقدم وكثرتو، 
أن يخل التأخير ببيان المعنى، مراعاة اإلفراد( ، وقد يأتي ذكرىا متخماًل من خالل 

 الشرح .
 آَمُنوا الَِّذينَ  ِإنَّ  ﴿في قولو تعالى: ولم يكن حمل )الصابئون( عمى التأخير 

اِبُئونَ  َىاُدوا َوالَِّذينَ   َفال َصاِلحاً  َوَعِملَ  اْْلِخرِ  َواْلَيْومِ  ِبالمَّوِ  آَمنَ  َمنْ  َوالنََّصاَرى َوالصَّ
ويون ـ، بل ذىب النح القرآني النص في الوحيد القول ﴾َيْحَزُنونَ  ُىمْ  َوال َعَمْيِيمْ  َخْوفٌ 
 : ر، منياخَ وال أُ ـرون إلى أقـوالمفس

ا عمى اختار الكسائي مذىبين أحدىما : أن يكون قولو : )الصابئون( معطوفً -
 . ( ٔ)الضمير في )ىادوا( عمى أن يكون بمعنى )تابوا(

وأنكره الفراء ؛ ألن المعنى عمى غير ذلك ، فاهلل تعالى وصف الذين آمنوا 
﴿َمْن آَمَن  :ئلعز من قا بأفواىيم ولم تؤمن قموبيم ، ثم ذكر الييود والنصارى ، فقال

ا فجعميم ييودً  ِبالمَِّو َواْلَيْوِم اْْلِخِر َوَعِمَل َصاِلحًا َفال َخْوٌف َعَمْيِيْم َوال ُىْم َيْحَزُنوَن﴾
 .  (ٕ)ونصارى

ا مكي بن أبي طالب ؛ لما فيو من العطف عمى المضمر المرفوع قبل وأنكره أيضً 
 .  (ٖ)أن يؤكد أو يفصل بينيما بما يقوم مقام التوكيد

ا إلى فقد قابل بو قول البصريين ، ذاىبً  المذىب اآلخر الذي اختاره الكسائيأما 
جواز العطف عمى اسم )إن( بالمرفوع قبل تمام الخبر ، سواء خفي إعراب االسم أم 

 . (ٗ)عميو بضعف عمل )إن( ظير ، مستدالً 

                                                           

 . ٖٔ٘/ٖ، البحر المحيط ألبي حيان ج ٓٔ٘/ٔ، إعراب القرآن لمنحاس ج ٕٖٔ/ٔمعاني القرآن لمفراء ج -ٔ

عرابو لمزجاج ج ٕٖٔ/ٔمعاني القرآن لمفراء ج -ٕ  . ٕٗٔ/ٕ، معاني القرآن وا 

 . ٕٖٕ/ٔمشكل إعراب القرآن لمقيسي ج -ٖ

 .  ٖٔٔ،ٖٓٔ/ٔمعاني القرآن الفراء ج -ٗ
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ورىم ، وىذا القول يرفضو نحويو البصرة ؛ ألن العامل في خبر المبتدأ عند جمي
، فيؤدي ذلك إلى عمل عاممين مختمفين مستقمين إن االبتداء، والعامل في خبر )إن( 

 .    (ٔ)ا فيو ، وىذا ال يجوزا واحدً في العمل رفعً 
ألن العامل عنده في خبر )إن( ما كان  لكن ىذا األمر ال يتفق ومذىب الكسائي

الكوفيين في الخبر ،  فالعامل  في خبر المبتدأ ، ألن )إن( وأخواتيا ال تعمل عند عامالً 
في خبر )إن( اسميا ، ألن المبتدأ والخبر يترافعان عنده ، فال يمزم صدور أثر عن 

 .(ٕ)"مؤثرين
ا إلى أن نصبيا من ط الزجاج الكسائي في ضعف عمل )إن( ، مشيرً مَّ وقد غَ 

طى أقوى المنصوبات ، فيي تعمل في االسم والخبر ، ويدل عمى قوة عمميا أنيا تتخ
 .      (ٖ)ا َجبَّاِريَن﴾نَّ ِفيَيا َقْومً إِ ﴿ الظروف فتنصب ما بعدىا ، نحو قولو تعالى:

﴿ِإنَّ الَِّذيَن  :ا إلى أن قولو تعالىواتفق أحد الباحثين المحدثين مع الكسائي مشيرً 
اِبُئوَن َوالنََّصاَرى َمْن آَمَن ِبالمَِّو َواْليَ  ْوِم اْْلِخِر َوَعِمَل َصاِلحًا َفال آَمُنوا َوالَِّذيَن َىاُدوا َوالصَّ

ا عمى القول بجواز العطف بالمرفوع يكفي وحده شاىدً  َخْوٌف َعَمْيِيْم َوال ُىْم َيْحَزُنوَن﴾
 . (ٗ)عمى اسم )إن( قبل تمام الخبر ؛ ألن القرآن الكريم أوثق نص في الوجود

م يمنع رفع ا بين جميور البصريين والكسائي ، فما وسطً اختار الفراء مذىبً و 
ا ، بل أشار إلى أن إعراب االسم إن خفي بكونو ا ، ولم يجوزه مطمقً المعطوف مطمقً 

ا مقدر اإلعراب جاز الحمل عمى المحل قبل مضي الخبر ، كما في ا أو معربً مبنيً 
ال فال  . (٘)النص القرآني الكريم وا 

 . (ٙ)، واستحسنو الرازي المبرد الفراء وأجاز قول
أن خبر )إن( مضمر دل عميو الثاني ، فالعطف بـ  ذىب األخفش إلىو 

 . (ٔ))الصابئين( إنما أتى بعد تمام الكالم ، وانقضاء اسم )إن( وخبرىا
                                                           

 . ٚٛٔ/ٔالف لألنباري جاإلنصاف في مسائل الخ -ٔ

 . ٖٕٖ/ٔ، شرح التصريح عمى التوضيح لألزىري ج ٖٓٚ/ٗشرح كافية ابن الحاجب لمرضي ج -ٕ

عرابو لمزجاج ج -ٖ   ٕٕٔ/ٕمعاني القرآن وا 

 . ٙٛ، ٘ٛنظرية النحو القرآني ألحمد مكي األنصاري  -ٗ

 .  ٖٔٔ،ٖٓٔ/ٔمعاني القرآن لمفراء ج -٘

 . ٕ٘/ٕٔلمرازي ج تفسير. ،  ٖٔٔ،ٖٓٔ/ٔمعاني القرآن لمفراء ج -ٙ
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،  (٘)، وابن يعيش(ٗ)، والعكبري(ٖ)، والمبرد (ٕ)وأجازه عدد من النحويين كابن قتيبة
عراب ىذه ىذا باإلضافة إلى آراء أخرى من النحاة نحوىا لتفسير .  (ٙ)وابن ىشام وا 

 اآلية ، مؤيدين أو معارضين لمقول بالتأخير فييا والتقديم .
أرى ف من ناحية التقديم والتأخير فيو وبعد عرض ىذه اآلراء في توجيو النص

، وفي اآلية الكريمة أقوال عدة  (ٚ)الكالم إذا صح من غير تقديم وتأخير كان أولى
غمب اآلراء تقتضي أن يكون كالم اهلل تحمميا عمى الظاىر أرجحيا قول الفراء ؛ ألن أ

نما تحصل الصحة عند تفكيك  تعالى عمى الترتيب الذي ورد عميو ليس بصحيح ، وا 
 ىذا النظم ، وأما عمى قول الفراء فال حاجة إليو ، فكان ذلك أولى . 

إذا تعددت اآلراء في النص لحممو عمى الظاىر من دون إخالل بمعناه أرى أنو و 
 عربية، فيي أولى لألخذ بيا ؛ ألن تراكيب ال هنى آخر يظير إعجاز ، بل بإضافة مع
ليؤدي التركيب بأكممو  اا دقيقً ا فنيً وضعً  توضع افيي ة، فكل لفظادالة عمى إعجازى

ا أن أي تغيير في مواضع األلفاظ يؤدي إلى تغيير في المعنى المراد ا ، عممً معنى معينً 
 .من النص 

ا شأن الظواىر السياقية األخرى كالحذف والزيادة ظاىرة التقديم والتأخير شأني
؛ ففييا  (ٛ)وغيرىا تعتبر مظير من مظاىر شجاعة العربية كما يقول عنيم ابن جني

إقدام عمى مخالفة لقرينة من قرائن المعنى من دون خوٍف من لبس ، وذلك اعتماًدا 
مال أو كما قال عمى قرائن أخرى ، ووصواًل إلى دالالت وفوائد تجعميا عبارة ذات ج

كثيُر الفوائد ، َجمُّ الَمحاسن ، واسُع التصرُّف ، بعيُد  بابٌ عبدالقاىر الجرجاني: أنو "
، وال تزال ترى شعًرا  الغاية ، ال َيزاُل َيْفَترُّ لك عن بديعٍة ، وُيْفضي بَك ِإلى َلطيفة

                                                                                                                                                      

 .  ٕٕٙ/ٔمعاني القرآن لمفراء ج -ٔ

 . ٖٚتأويل مشكل القرآن البن قتيبة  -ٕ

 ٖٖٕ-ٕٖٕ/ٔمشكل إعراب القرآن لمقيسي ج -ٖ

 . ٖٕٔ/ٔالمباب في عمل البناء واإلعراب لمعكبري ج -ٗ

 . ٓٚ/ٛالمفصل البن يعيش ج -٘

 . ٜٕ٘/ٔبن ىشام جأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ال -ٙ

 . ٜٕٔ/ٚمجمع البيان لمطبرسي ج -ٚ

 . ٖٓٙالخصائص البن جني  -ٛ



 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رشا عطية عمي عبدا

- ٔٛٔ - 

 

ك أن يروقك مسمعو ، ويمطف لديك موقعو ، ثم تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف عند
ل المفظ عن مكان إلى مكان  . (ٔ)"ُقدِّم فيو شيء وُحوَّ

نما ، عشوائية بطريقة يتم ال -تأخيًرا أو تقديًما- الجممة أجزاء تحريك و  يجرى وا 
 التعبيرية اإلمكانات إطار وفي  ، األدبي العمل لغة تتطمبيا جمالية مقتضيات وفق
 ليس المحسوسة مواقعيا عن الجممة أجزاء تحريك أن أي ، المغوي النظام يمتمكيا التي
نما ، مطمًقا  أن تأبى ، أخرى مناطق دون معينة نحوية مناطق في محصوًرا يظل وا 

 ما البالغي والتأخير التقديم يتناول ال" فمثالً  ، أجزائيا ترتيب في تغيير أي يصيبيا
 ختلال اختمت لو المحفوظة الرتبة ىذه ألن المحفوظة الرتبة باسم النحو في يسمى

 . (ٕ)"باختالليا التركيب
 وال تقديم َثّمة يكن لم لواله نحوي   مبدأ فالرتبة ىو الرتبة ، ضابط والتأخير فممتقديم
 . (ٖ)المعنى قرائن من نحويَّة قرينة تأخير، والرتبة
 بناء من الكممة موقع "يحدِّد النحويِّ  النظام جزٌء من بأنَّيا تعريف الرتبة ويمكن

ويمتنع  ثانًيا ، واألخرى أوالً  إحداىما تأتي أن ارتباط بينيما ض لكممتينويفر  (ٗ)الجممة"
 تتقدَّم أن محفوظة فيجوز غير الرتبة كانت إذا أمَّا محفوظة ، كانت الرتبة إذا العكس
 التعبيرين أحد اتِّصاف من غير آخر ، تعبير في وتتأخر تعبير في الكممتين إحدى
 . النحوي بالخطأ

وىي نوعان  التراكيب في الكممات لمواقع وصف ىي العربية ةالمغ في فالرتبة
 خمل ألّن أي النحو ، تخص المحفوظة فالرتبة محفوظة غير ورتبة )رتبة محفوظة

 البالغة ، حيث تخص المحفوظة غير الرتبة أن حين في مختالً  التركيب يجعل يمسيا
ال  األسموب دراسة ضمن والتأخير التقديم أغراض بين الذي المعاني عمم بيا اىتم

 .التراكيب 

                                                           

 . ٙٓٔدالئل اإلعجاز في عمم المعاني لمجرجاني  -ٔ
 . ٕٚٓالمغة العربية معناىا ومبناىا لتمام حسان  -ٕ
 . ٕٚٓالمغة العربية معناىا ومبناىا لتمام حسان  -ٖ

 . ٚٔٔض لمحمد إبراىيم عبادة معجم مصطمحات النحو والصرف والعرو  -ٗ
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 التقديم قد أولوا ظاىرة خاصة البالغة وعمماء عامة الّمغة عممنا عمماء ولقد
 المراغي مصطفى الشيخ المحدثين العمماء ىؤالء بين ، ومن بالًغا والتأخير اىتماًما

 .  بالغية ظاىرة والتأخير التقديم أن أثبت الذي
 وبناءات المعاني قوالب فاأللفاظ الشأن: " ىذا في المراغي مصطفى الشيخ فيقول
 رتبة أنّ  البيِّن ومن الطبيعي ترتيبيا بحسب الوضعي ، ترتيبيا يكون أن عميو يجب

 بو ، المحكوم ألّنو التأخير ىو المسند ورتبة عميو ، المحكوم ألنو إليو التقديم المسند
 عمى دائًما يسير ال الكالم كنول الرتبة ، في ليا تالية فتوابع ومتعمقات تأتي عادىما وما
ن تقديمو إلى يدعو ما الكمم يعرض لبعض فقد النحو ، ىذا  فيكون التأخير حقو كان وا 
 يقصد عما ومترجًما يراد الذي الغرض إلى مشيًرا ليكون المقدم ىذا تعبير الحسن من
 . (ٔ)منو"

 ُتحدِّد بيةغير اإلعرا المغات في فالرتبة واإلعراب ، الرتبة بين تجاذبٌ  وىناك
تاحتيا الرتبة مرونة فتظير المغات اإلعرابيَّة في أمَّا الجممة ، ألجزاء التركيبيَّة الوظيفة  وا 
 فإذا ليا ، التركيبية الوظيفة بتحديد اإلعراب تكفُّل األجزاء ؛ بسبب لتمك الحركة حرية
التي  التتابع عالقة فالرتبة" ىذا وعمى. بالرتبة  االلتزام ووجب ذلك اإلعراب انتفى خفي
 الجممة في المبتدأ والخبر تتابع أي الجممة ؛ في األبواب النحوية بين التتابع نسق تحكم

 . (ٕ)"الفعمية في الجممة بو والمفعول والفاعل الفعل وتتابع اإلسمية ،
"والرتبة بين عناصر الجممة تتصل بفكرة الحيز ، أي إن أحد العنصرين يقع في 

ما حكًما ، فإذا وقع أحد العنصرين في حيز اآلخر حيز العنصر اآلخر إما  حقيقة وا 
ذا وقع في ذلك الحيز حكًما أي بحسب األصل  بحسب المفظ تتكون رتبة محفوظة ، وا 

 .(ٖ)فالرتبة غير محفوظة"
والقيمة الداللية لمتقديم والتأخير ترتبط بالجائز منو ، ومرىونة بحسن استعمالو 

ال كان عبثًا ال قيمة عمى وفق مقتضى الحال ، والميار  ة في استعمالو في موضعو ، وا 
 لو وال فائدة ، بل قد يؤدي إلى إفساد المعنى .

                                                           

 . ٖٜعموم البالغة ألحمد مصطفى المراغي  -ٔ
 . ٜٚفي البالغة العربية الحديثة واألسموبيات المسانية لمصموح  -ٕ
 . ٖٛالخالصة النحوية لتمام حسان  -ٖ
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 ، بعض عمى الكمم بعض تقديم النحويين أنّ  عند والتأخير التقديم دالالت ومن
 المتكمم يعنييا معنوية وأمور بالغية يكون لعمل إنما آنذاك الييئات من يكون ما ورعاية

 وقد. أعنى ببيانو وىم ليم أىم بيانو يقدمون الذي والعرب ، العبث من اضربً  وليس ،
 الخميل عن سيبويو نقميا مدونة إشارة وأّول واىتماميم ، أئمتنا، بعناية األمر ىذا حظي
 يحسن ولكنو ، خبر وزيد ، مبتدأ أنو عمى إذا ُعوِمل قائم تقديم يستقبح أنو الخميل "وزعم

 . (ٔ)زيد" المبتدأ المؤخر عمى مبنًيا خبًرا  ُعدّ  إذا

                                                           

 . ٕٚٔ/ٕالكتاب لسيبويو ج -ٔ
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 المصادر والمراجع:
أثر النحاة في البحث البالغي ، الدكتور عبدالقادر حسين ، دار غريب لمطباعة  -ٔ

 م .ٜٜٛٔوالنشر والتوزيع ، القاىرة ، 
أساس البالغة ألبي القاسم جار اهلل الزمخشري ، تحقيق: محمد باسل عيون السود ،  -ٕ

 م .ٜٜٛٔت ، لبنان ، الطبعة األولى ، دار الكتب العممية ، بيرو 
أصول التفكير النحوي ، الدكتــور عمي أبو المكارم ، دار غريب لمطباعة والنشر  -ٖ

 م .ٕٙٓٓوالتوزيع ، القاىرة ، الطبعة األولى ، 
 -فقو المغة -األصول: دراسة إبستيمولوجية لمفكر المغوي عند العرب: "النحو -ٗ

 م .ٕٓٓٓعالم الكتب ، القاىرة ، البالغة" ، الدكتور تمام حسان ، 
األطول شرح تمخيص مفتاح العموم البن عربشاه ، تحقيق: عبدالحميد ىنداوي ، دار  -٘

 م .ٕٔٓٓ+ولى ، -الكتب العممية ، بيروت ، لبنان ، الطبعة األ
إعراب القرآن ألحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس ، تحقيق: خالد العمي ، دار  -ٙ

 ية ، د.ت .المعرفة ، الطبعة الثان
األلسنية العربية ، ريمون طحان ، دار الكتاب المبناني لمطباعة والنشر والتوزيع ،  -ٚ

 م .ٜٔٛٔالطبعة الثانية ، 
اإلنصاف في مسائل الخالف بين البصريين والكوفيين ألبي البركات بن األنباري ،  -ٛ

 تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد ، دار الفكر ، د.ت .
لجمال الدين أبي محمد عبداهلل بن يوسف  ى ألفية ابن مالكأوضح المسالك إل -ٜ

المعروف بابن ىشام األنصاري ، ومعو كتاب عدة السالك الى تحقيق أوضح المسالك لمحمد 
 محيي الدين عبدالحميد ، المكتبة العصرية ، صيدا ، بيروت ، د.ت .

د جميل ، دار البحر المحيط في التفسير ألبي حيان األندلسي ، بعناية: صدقي محم -ٓٔ
 م .ٕٓٔٓالفكر لمطباعة والنشر والتوزيع ، طبعة جديدة ، 

البالغة فنونيا وأفنانيا: عمم البيان والبديع ، الدكتور فضل حسن عباس ، دار  -ٔٔ
 م .ٕ٘ٓٓالفرقان لمنشر والتوزيع ، الطبعة العاشرة ، 

الشركة  البالغة واألسموبية ، الدكتور محمد عبد المطمب ، مكتبة لبنان ناشرون ، -ٕٔ
 م .ٜٜٗٔلونجمان ، الطبعة األولى ،  -المصرية العالمية لمنشر

تأويل مشكل القرآن ألبي محمد عبد اهلل بن مسمم بن قتيبة الدينوري ، تحقيق: السيد  -ٖٔ
 م .ٖٜٚٔأحمد صقر ، دار التراث ، رقم الطبعة الثانية ، 
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محمد   ، تحقيق:  تسييل الفوائد وتكميل المقاصد لمحمد بن مالك الطائّي األندلسي -ٗٔ
 م .ٜٚٙٔكامل بركات ، دار الكتاب العربي لمطباعة والنشر، 

التعبير القرآني: دراسات بيانية في األسموب القرآني، الدكتور فاضل صالح  -٘ٔ
م . ٕٙٓٓالسامرائي، دار عمار لمطباعة والنشر والتوزيع ، عمان ، األردن ، الطبعة الرابعة ، 

 م .ٕٛٓٓوالطبعة السادسة ، 
سير الرازي "المشتير مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير" ألبي عبد اهلل محمد بن تف -ٙٔ

عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الممقب بفخر الدين الرازي ، دار إحياء التراث 
 ىـ .ٕٓٗٔالعربي ، بيروت ، لبنان، الطبعة الثالثة 

عامري ، دار الشؤون التقديم والتأخير في القرآن الكريم ، حميد أحمد عيسى ال -ٚٔ
 م .ٜٜٙٔالثقافية العامة ، بغداد ، الطبعة األولى ، 

تيسير النحو التعميمي قديًما وحديثًا مع نيج تجديده ، الدكتور شوقي ضيف ، دار  -ٛٔ
 م .ٖٜٜٔالمعارف ، القاىرة ، الطبعة األولى ، 

الخصائص لمفتح عثمان بن جني ، تحقيق: محمد عمي النجار ، دار الكتب  -ٜٔ
 رية ، المكتبة العممية ، د. ت .المص

الخالصة النحوية ، الدكتور تمام حسان ، عالم الكتب ، القاىرة ، الطبعة الثالثة ،  -ٕٓ
 م .ٜٕٓٓ
دالئل اإلعجاز لعبد القاىر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني النحوي أبو بكر ،  -ٕٔ

 .ت .مطبعة المدني ، د -تحقيق: محمود محمد شاكر أبو فير ، مكتبة الخانجي 
شرح التصريح عمى التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو لخالد بن  -ٕٕ

عبد اهلل بن أبي بكر بن محمد الجرجاوّي األزىري ، وكان يعرف بالوقاد ، تحقيق: محمد باسل 
 م .ٕٓٓٓعيون السود ، دار الكتب العممية ، بيروت ، لبنان ، الطبعة األولى ، 

جب لمحمد بن الحسن اإلستراباذي الرضي ، تحقيق: شرح الرضي لكافية ابن الحا -ٖٕ
حسن بن محمد بن إبراىيم الحفظي ويحي بشير مصطفى ، جامعة اإلمام محمد بن سعود 

 م .ٜٙٙٔاإلسالمية ، 
شرح المفصل لمزمخشري ألبي البقاء موفق الدين األسدي الموصمي، المعروف بابن  -ٕٗ

ـع يعقـوب ، دار الكتـب العممية ، بيروت ، يعيش وبابن الصانع ، قدم لو: الدكتور إميـل بدي
 م .ٕٔٓٓلبنان ، الطبعة األولى ، 

شرح كتاب سيبويو لحسن بن عبد اهلل بن المرزبان السيرافي أبو سعيد ، تحقيق:  -ٕ٘
أحمد حسن ميدلي وعمي سيد عمي ، دار الكتب العممية ، بيروت ، لبنـان ، الطبعة األولى ، 

 م .ٕٛٓٓ



 

 ــــــــــــــــــــــــــغريب الحديث البن قتيبة "دراسة نحوية داللية" ــــ
 

- ٔٛٙ - 

 

العربية ومسائميا وسنن العرب في كالميا ألحمد بن فارس  الصاحبي في فقو المغة -ٕٙ
م ٜٜٚٔبن زكريا الرازي ، تحقيق: أحمد حسن بسج ، دار الكتب العممية ، بيروت ، لبنان ، 

. 
عروس األفراح في شرح تمخيص المفتاح ألحمد بن عمي بن عبد الكافي بياء الدين  -ٕٚ

كتبة العصرية لمطباعة والنشر، بيروت ، السبكي ، تحقيق: الدكتور عبد الحميد ىنداوي ، الم
 م .ٖٕٓٓلبنان ، الطبعة األولى، 

عموم البالغة "البيـان والمعاني والبديـع" ، أحمد مصطفى المراغي ، دار الكتب  -ٕٛ
 م .ٖٜٜٔالعممية، بيروت ، لبنان ، الطبعة الثالثة ، 

ثعالبي ، فقو المغة وسر العربية لعبد الممك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور ال -ٜٕ
 م .ٕٕٓٓتحقيق: عبد الرزاق الميدي ، إحياء التراث العربي ، الطبعة األولى ، 

في البالغة العربية واألسموبيات المسانية: آفاق جديدة ، الدكتور سعد عبد العزيز  -ٖٓ
 م .ٕٓٔٓمصموح ، عالم الكتب ، 

مد الكتاب لسيبويو ، أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ، تحقيق: عبدالسالم مح -ٖٔ
 م .ٜٛٛٔىارون، مكتبة الخانجي ، القاىرة ، الطبعة الثالثة ، 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ألبي القاسم جار اهلل الزمخشري ، دار الكتاب  -ٕٖ
ىـ ، الكتاب مذيل بحاشية )االنتصاف فيما تضمنو ٚٓٗٔ –العربي ، بيروت ، الطبعة الثالثة 

 أحاديث الكشاف لإلمام الزيمعي .الكشاف( البن المنير اإلسكندري ، وتخريج 
المباب في عمل البناء واإلعراب ألبي البقاء عبد اهلل بن الحسين بن عبد اهلل العكبري  -ٖٖ

م ٜٜ٘ٔالبغدادي، تحقيق: الدكتور عبد اإللو النبيان ، دار الفكر ، دمشق ، الطبعة األولى ، 
. 

دين محمد بن مكرم لإلمام العالمة أبي الفضل جمال اللسان العرب البن منظور ،  -ٖٗ
 ىـ.ٗٔٗٔابن منظور اإلفريقي المصري، دار صادر ، بيروت، لبنان ، الطبعة الثالثة ، 

المغة العربية معناىا ومبناىا ، الدكتور تمام حسان عمر، دار الثقافة ، الدار  -ٖ٘
 م .ٜٜٗٔالبيضاء، المغرب ، 

اهلل بن محمد  المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر لضياء الدين بن األثير، نصر -ٖٙ
، تحقيق: الدكتور أحمد الحوفي ، والدكتور بدوي طبانة ، دار نيضة مصر لمطباعة والنشر 

 والتوزيع، الفجالة ، القاىرة ، د.ت .
 مجمع البيان في تفسير القرآن ألمين اإلسالم أبي عمي الفضل بن الحسن الطبرسي -ٖٚ

 م .ٕ٘ٓٓعة األولى ، الطب،  دار العموم لمتحقيق والطباعة والنشر والتوزيع، 
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المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنيا ألبي الفتح عثمان بن جني  -ٖٛ
، تحقيق: عمي النجدي والدكتور عبدالحميم النجار والدكتور عبدالفتاح إسماعيل شمبي ، أعده 

 م .ٜٙٛٔلمطباعة ، محمد بشير األدلبي ، دار سركين لمطباعة والنشر ، 
 لقرآن لمكي بن أبي طالب القيسي ، تحقيق: الدكتور حاتم صالحمشكل إعراب ا -ٜٖ

 م .ٜٗٛٔالضامن ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الثانية 
ب ، الطبعــة م الكتمعاني القرآن لإلمام أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء ، دار عال -ٓٗ
 م .ٖٜٛٔالثالثـة، 
عرابو إلبراىيم بن السري  -ٔٗ بن سيل أبو إسحاق الزجاج ، تحقيق: معاني القرآن وا 

 م .ٜٛٛٔعبدالجميل عبده شمبي ، عالم الكتب ، بيروت ، لبنان ، الطبعة األولى ، 
معاني النحو ، الدكتور فاضل صالح السامرائي ، دار الفكر لمطباعة والنشر  -ٕٗ

 م .ٕٓٓٓوالتوزيع، األردن ، الطبعة األولى ، 
العممية ،  الكتب بابستي ، دار فوال ةالعربي ، عزيز  النحو في المفصل المعجم -ٖٗ

 م .ٕٜٜٔبيروت ، لبنان، الطبعة األولى ، 
معجم مصطمحات النحو والصرف والعروض والقافية ، الدكتور محمد إبراىيم عبادة  -ٗٗ

 م . ٕٔٔٓ، مكتبة اآلداب ، القاىرة ، الطبعة األولى ، 
بن يوسف مغني المبيب عن كتب األعاريب لجمال الدين أبي محمد عبداهلل  -٘ٗ

المعروف بابن ىشام األنصاري ، تحقيق: محمد محي الدين عبدالحميد ، المكتبة العصرية ، 
 م.ٜٜٔٔصيدا ، بيروت ، 

من أسرار المغة ، الدكتور إبراىيم أنيس ، مكتبة األنجمو المصرية ، القاىرة ، الطبعة  -ٙٗ
 م .ٜٛٚٔالسادسة، 
ة عبدالمطيف، مكتبـة الخانجي، من األنماط التحويمية في النحو العربي، محمد حماس -ٚٗ
 القاىرة .
نظرية النحو القرآني ، الدكتور أحمد مكي األنصاري ، دار القبمة لمثقافة اإلسالمية ،  -ٛٗ

 ه .٘ٓٗٔالطبعة األولى ، 
 


