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 احملاضرة التاسعة

 هـ1437/6/27الثالثاء   هـ1437/6/26االثنني



 اإلجياز  واملساواة واإلطناب•

 التقديم والتأخري•



 اإلجياز  واملساواة واإلطناب•



 مثَّل صاحب الطراز

 اإلجياز
 أقرب الطرق•

 اإلطناب

خمتص مبتنزه حسن، أو مياه عذبة، •

 ......أو زيارة صديق

 التطويل
 غري خمتص بشيء•

 ملن سلك لطلب مقصد من املقاصد ثالثة طرق،

 فإنها كلها موصلة إىل ما يريده 
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 مثَّل صاحب الطراز

 اإلجياز
 أقرب الطرق•

 ملن سلك لطلب مقصد من املقاصد ثالثة طرق،

 فإنها كلها موصلة إىل ما يريده 
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 ملن سلك لطلب مقصد من املقاصد ثالثة طرق، مثَّل صاحب الطراز

 فإنها كلها موصلة إىل ما يريده 
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 اإلطناب

خمتص مبتنزه حسن، أو مياه عذبة، أو •

 ......زيارة صديق



 ملن سلك لطلب مقصد من املقاصد ثالثة طرق، مثَّل صاحب الطراز

 فإنها كلها موصلة إىل ما يريده 
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 التطويل
 غري خمتص بشيء•



 اإلجياز



 اإلجياز•

أسلوب ألنه النشأة؛ أصل من باإلجياز موسوم األصيل العربي األسلوب 

 أصٌل العرب بالغة يف فهو .الفهم سريعة احلّس، دقيقة الذهن، صافية أمة

 .وطبٌع وروٌح
 

 أهم من كانت الذاكرة على االعتماد استلزمت اليت األمية غلبة 

 .غريه من تذكًرا وأقرب حفًظا أيسر املوجز فالكالم اإلجياز دواعي

 

 إىل واحلاجة اإلسالمية، الدولة اتساع إليه ودعا فامتدحه، اإلسالم أتى 

  يتطلب كان إذ الرسائل، تدوين إليه دعا كما األمور، يف البتِّ سرعة

 .شاًقا أمًرا عليها احلصول كان قراطيس
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 الكالم داللة يزيد أنه اإلطناب على لإلجياز الظاهرة املزية 

  ظالاًل املعاني أطراف على ُينزل ألنه ذلك اإلحياء، طريق عن

  وتتلون ترُبز حتى اخليال، فيها وَيعمل الذهن، بها َيشغل خفيفة

  أو بالتفسري اللفظ يتحملها أخرى معاٍن إىل تتشعب ثم وتّتسع،

 .التأويل
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 املزية الظاهرة لإلجياز  •



خالُف الطُّوِل؛ : الَقْصُر والِقَصُر يف كل شيء: يف اللغة 

اللفظ القليل اجلامع للمعاني اجلمة بنفسه : اصطالًحا  . 

 تعريف اإلجياز•
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 اإلجياز نوعان

 ـ إجياز احلذف1 ـ إجياز القصر2
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 النوع األول من اإلجياز

 ـ إجياز احلذف1
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 ـ إجياز احلذف1

 حذف احلرف

قالــت أنَّــى يكــون ) 

لــــــــــي غــــــــــالم و  

ــر،  ميسســــــ  بشــــ

 (و  أُك بغًيا

 حذف املفرد

له عشر  

 صور

 حذف اجلملة

وإذ استســــــــــــــقى )

موسى لقومه فقلنا 

ــاك   ــرب بعصـــ اضـــ

احلجـــر فـــانفجر  

منــــه اثنتــــا عشــــرة 

 (عيًنا

حذف أكثر من 

 مجلة

ــ كم  ) ــا أنبــــــ أنــــــ

بتأويله فأرسـلون،  

ــا  يوســــــــــف أيهــــــــ

 (الصديق
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 ـ إجياز احلذف1

 حذف احلرف

قالـــت أنَّـــى يكـــون لـــي ) 

ــ    ــالم و  ميسســــــ غــــــ

 (بغًياأُك  بشر، و 

 

 أكن
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 : 

 ؟(بغّيـا  و  أك )تعـاىل  يف قولـه  ( أكـن )نـون  ـ ما اللمسة البيانية يف حـذف  

 (فاضل السامرائى.د)

  

احلــذف يف مقـام إجيــاز وأيًذـا إذا كــان الفعـل مكــتماًل    : السـبب البيـاني  

يــأتي القــرلن الكــريم بالصــيغة كاملــة وال ُيقتطــع منهــا، وإذا كــان غــري   

 .مكتمل ُيقتطع منها

 

حــذفت النــون ألنــه لــيس يف مــريم  ( و  أك بغّيــا)مــريم فــى قولــه يف ســورة 

ــا        ــد  مطلًقـ ــن احلـ ــزء مـ ــاك جـ ــيس هنـ ــي ولـ ــن البغـ ــيء مـ ــى شـ ــاًلأدنـ   .أصـ

واهلل .بغًيـا  أن تكـون   بهـا هذه إشارة إىل أن مريم   تك بغًيا فكيـف  ** 

 أعلم



 ـ إجياز احلذف1

 حذف املفرد

له عشر  

 صور
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 حذف املفرد

ـ حذف  1

املسند إليه،  

واملسند  

 واملفعول

ـ حذف  2

 املذاف،

ـ حذف  3

 املذاف إليه

ـ حذف  4

 الصفة ،

ـ حذف  5 

 املوصوف

ـ حذف  6 

 القسم

ـ حذف  7 

 جواب القسم

حذف    ـ 8

 الشرط

حذف   ـ 9 

جواب  

 الشرط

حذف  ـ 10

 املعطوف
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•الصَّالَة َأَضاُعوا َخْلٌف َبْعِدِهْم ِمْن َفَخَلَف 

 ِإال* َغيًّا َيْلَقْوَن َفَسْوَف الشََّهَواِ  َواتََّبُعوا

 َفُأوَلِ َك َصاِلًحا َوَعِمَل َولَمَن َتاَب َمْن

  َشْيً ا ُيْظَلُموَن َوال اْلَجنََّة َيْدُخُلوَن

ـ حذف املسند إليه، 1

 واملسند واملفعول

:  ُحذف املفعول، والتقدير

 عمل عماًل صاحًلا

 حذف املفرد
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 ـ حذف املذاف2

 أهل القرية: والتقدير

 

وواعدنا موسى ثالثني ليلة ) •

 (وأمتمناها بعشر

 ـ حذف املذاف إليه3

 بعشر لياٍل: والتقدير

 حذف املفرد
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•  وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة

 غصًبا

 ـ حذف الصفة4

 ملك ظا  : والتقدير

 

•وعندهم قاصرا  الطرف أتراب 
 ـ حذف املوصوف5

 نساٌء قاصرا : والتقدير

 حذف املفرد
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•ِفي َوالَِّذيَن اْلُمَناِفُقوَن َيْنَتِه َلْم َلِ ْن 

 ِفي َواْلُمْرِجُفوَن َمَرٌض ُقُلوِبِهْم

  ِبِهْم َلُنْغِرَينََّك اْلَمِديَنِة

 ـ حذف القسم6

واهلل ل ن   ينته : والتقدير 

  . 

 َواْلَوْتِر َوالشَّْفِع َعْشٍر َوَلَياٍل َواْلَفْجِر•

 َقَسٌم َذِلَك ِفي َهْل َيْسِر ِإَذا َواللَّْيِل

  ِحْجٍر ِلِذي

 ـ حذف جواب القسم7

ليصنب ربك على : والتقدير

 مكذبيك سوط عذاب

 حذف املفرد

 . واهلل ل ن   ينته : والتقدير . موط ة للقسم ، فالكالم بعدها قسم حمذوف ( ل ن ) الالم يف 

 الم جواب القسم( لنغرينك ) والالم يف 
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• َسِويًّا ِصَراًطا َأْهِدَك َفاتَِّبْعِني  
 حذف الشرط ـ 8

 إن اتبعت : والتقدير

 

•َبْيَن َما اتَُّقوا َلُهُم ِقيَل َوِإَذا 

 َلَعلَُّكْم َخْلَفُكْم َوَما َأْيِديُكْم

 ُتْرَحمون

 ـ حذف جواب الشرط9

وإذا قيــــل  ــــم : والتقــــدير

 ذلك ال يتقون أو يعرضون 

 حذف املفرد
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•ِمْن َأْنَفَق َمْن ِمْنُكْم َيْسَتِوي ال 

  َوَقاَتَل اْلَفْتِح َقْبِل

مع  املعطوفحذف  ـ 10

 حرف العطف

 َأْنَفَق َمْن َيْسَتِوي ال :التقدير

 َوَمْن وقاتل اْلَفْتِح َقْبِل ِمْن

 َبْعَدُه َأْنَفَق

 حذف املفرد
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 ـ إجياز احلذف1

 حذف اجلملة

وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك احلجر فانفجر  منه اثنتا )

 (عشرة عيًنا

 فذرب  موسى: التقدير

 ومن ثم انفجر  منه اثنتا عشرة عيًنا
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 ـ إجياز احلذف1

 حذف أكثر من مجلة

 (أنا أنب كم بتأويله فأرسلون، يوسف أيها الصديق)

 فأرسل  أيها امللك إليه ، فأرسله فأتى السجن: التقدير 
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 ـ إجياز احلذف1

 مثال لخر

 حذف أكثر من مجلة

(             َفَجاَءْتـُه ِإْحـَداُهَما َتْمِشـي َعَلـى     *َفَسَقى َلُهَما ُثـمَّ َتـَولَّى ِإَلـى الظ ـلِّ َفَقـاَل َربِّ ِإنِّـي ِلَمـا َأْنَزْلـَت ِإَلـيَّ ِمـْن َخْيـٍر َفِقـرٌي

 اْسِتْحَياٍء َقاَلْت ِإنَّ َأِبي َيْدُعوَك ِلَيْجِزَيَك َأْجَر َما َسَقْيَت َلَنا 

 :احملذوف جمموعة مجل

فذهبتا إىل أبيهمـا وقصـتا   * َفَسَقى َلُهَما ُثمَّ َتَولَّى ِإَلى الظ لِّ َفَقاَل َربِّ ِإنِّي ِلَما َأْنَزْلَت ِإَليَّ ِمْن َخْيٍر َفِقرٌي : والتقدير

 ....َفَجاَءْتُه ِإْحَداُهَما َتْمِشي َعَلى اْسِتْحَياٍء عليه ما كان من أمر موسى معهما فأرسل شعيب إليه، 
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 النوع الثاني من اإلجياز

 ـ إجياز القصر2
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 ـ إجياز القصر2

 تذمني العبارا  القصرية معاٍن كثرية من غري حذف: هو

29 



 ـ إجياز القصر2

  ُخْذ اْلَعْفَو َوْأُمْر ِباْلُعْرِف َوَأْعِرْض َعْن

 اْلَجاِهِلنَي

 َأال َلُه اْلَخْلُق َواأَلْمُر 

كثر شاكوك وقل شاكروك، فإما 

 اعتدلت وإما اعتزلت
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ُخْذ اْلَعْفَو َوْأُمْر ِباْلُعْرِف َوَأْعِرْض َعْن اْلَجاِهِلنَي 
 

 الشريعة قواعد تذمنت قد ، كلما  ثال  من اآلية هذه : علماؤنا قال

 إال فذيلة وال ، أوضحتها إال حسنة فيه يبق   حتى ، واملنهيا  املأمورا 

  اإلسالم أقسام الثال  الكلما  وأخذ  ، افتتحتها إال أكرومة وال ، شرحتها

   . الثالثة

 واإلعطاء األخذ يف احلرج ونفي ، اللني جانب بالبيان توىل  العفو خذ  : فقوله
   والتكليف

 عرف ما وإنهما ؛ واملنهيا  املأمورا  مجيع تناول  بالعرف وأمر  : وقوله
   . علمه على القلوب واتفقت ، موضعه الشريعة يف واستقر ، حكمه

 يتأتى به الذي بالصرب الصفح جانب تناول  اجلاهلني عن وأعرض  : وقوله
   . أسفاًرا لكان التفصيل على ذلك شرحنا ولو ، وغريه نفسه يف مراد كل للعبد

 ابن العربي/ أحكام القرلن 

 ـ إجياز القصر2
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 َأال َلُه اْلَخْلُق َواأَلْمُر 
 

 والتصرف امللك له : أي
 

 

َّاْلَعْرِش َعَلى اْسَتَوى ُثمَّ َأيَّاٍم ِستَِّة ِفي َواأَلْرَض السََّماَواِ  َخَلَق الَِّذي اللَُّه َربَُّكُم ِإن 
 َلُه َأال ِبَأْمِرِه ُمَسخََّراٍ  َوالنُُّجوَم َواْلَقَمَر َوالشَّْمَس َحِثيًثا َيْطُلُبُه النََّهاَر اللَّْيَل ُيْغِشي

   اْلَعاَلِمنَي َربُّ اللَُّه َتَباَرَك َواأَلْمُر اْلَخْلُق

 تفسري ابن كثري 

 ـ إجياز القصر2
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262ص القاعودحلمي . د/ تيسري علم املعاني 



 :إىل بعض عماله وقد كثر  الشكوى منه الربمكيوقع جعفر 

 .كثر شاكوك وقل شاكروك، فإما اعتدلت وإما اعتزلت

263ص  القاعودحلمي . د/ تيسري علم املعاني 

 أقل هم من والوالة اخللفاء به خياطب العرب، به اشتهر فن :التوقيعا  فن

 كثرية معاني تذم قليلة ألفاًظا وحيمل منهم،

 ـ إجياز القصر2
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 وليس هذا مبحمود يف كل موضع، وال مبختار يف كل

ــاز     ــان اإلجيـ ــو كـ ــال، ولـ ــام مقـ ــل مقـ ــل لكـ ــاب، بـ كتـ

حممــوًدا يف كــل األحــوال جلــرده اهلل يف القــرلن، و      

ــد، وحــذف      ــارة للتأكي ــه أطــال ت يفعــل اهلل ذلــك، لكن

 .تارة لإلجياز، وكرر تارة لإلفهام

 

الكاتب أدب 

 قتيبةابن 
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 املساواة



له مساٍو بلفظ املعنى عن التعبري 

 

 املساواة هي املذهب املتوسط بني اإلجياز واإلطناب

 

258ص القاعودحلمي . د/ تيسري علم املعاني 

 املساواة
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هي التعبري عن املعنى املقصود بلفظ مساٍو له حبسب متعـارف األوسـاط   : املساواة

 .الذين   ترتق درجتهم إىل حد البالغة، و  تنحط بهم إىل حد العّي

َوال َيِحيُق اْلَمْكُر السَّيُِّئ ِإال ِبَأْهِلِه   

 مساواة•

َمْن َكَفَر َفَعَلْيِه ُكْفُرُه  

 مساواة•

 َرِهنٌيُكلُّ اْمِرٍئ ِبَما َكَسَب  

 املساواة
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 اإلطناب



وأطنب هبوبها، يف اشتد  إذا أطنبت، للريح يقال أطنب، مصدر :لغة  
 طنًبا اخليمة حبل مسي ذلك ومن واشتد، فيه أسرع إذا سريه، يف الرجل

   .ذيوله وطول فيه، بالغ إذا كالمه يف وأطنب لطوله،
 

لفائدة املعنى على اللفظ زيادة :اصطالًحا. 

 اإلطناب•

 أي أن الزيادة ال بد أن تكون  لفائدة، )

 (فإذا   حتقق فائدة فإنها تدخل حتت ما يسمى بالتطويل أو احلشو

 القاعودحلمي . د/ تيسري علم املعاني 

 احلشو التطويل
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التطويل :ذلك ُسمِّي متعيِّنة غري وكانت لفائدة، الزيادة تكن   إن 

 التطويل

40 

هنٌد بها وأرٌض هنٌد حبذا فيا 

 وهنٌد أتى من دونها النأُي والبعُد



فائدة لغري الزيادة 

متعيِّنة غري الزيادة 

هنٌد بها وأرٌض هنٌد حبذا فيا 

 والبعُد النأُي دونها من أتى وهنٌد                                         
 

بينهما، اجلمع يف فائدة وال واحد، مبعنى اللفظني ألن تطويل، دوالبع فالنأي 

 .للزيادة أحدهما يتعني و 

 التطويل
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تاًما الكالم لكان منه أسقطته لو لفظًا الكالم إدخالك 

منه بأقصر عنه يعرب أن وميكن طوله، يف فائدة ال طويل بكالم اإلتيان 

يكون الزائد متعيًنا. 

 احلشو
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 :الشاعركقول 

 قبلهعلم اليوم واألمس وأعلم 

 ولكن  عن علم ما يف غٍد عم

 .حشو( قبله)لفظة •



متعينة غري (التطويل ) يف الزيادة 

متعينة (احلشو ) يف الزيادة    

 43 الفرق بني التطويل واحلشو



املواضع اليت حيسن فيها اإلطناب 

 :العبارا  يف البسط تستدعي اليت املقاما  يف

والنصح واإلرشاد املوعظة 

وا جاء والثناء املدح 

واحلكام الوالة كتب. 

البني ذا  وإصالح الصلح، إىل الدعوة 

األعداء أمر من والتهويل املعارك، أخبار 
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أسباب اإلطناب 

النفس يف وتوكيده املعنى تقرير 

اللبس وإزالة اإليهام دفع 

والتهويل التعظيم 

 اإلطناب•

257ص القاعودحلمي . د/ تيسري علم املعاني 



267ص القاعودحلمي . د/ تيسري علم املعاني 

 لفائدة املعنى على اللفظ زيادة

القاعودحلمي . د/ تيسري علم املعاني 

 اإلطناب•

 كيف حنكم 

 بالزيادة؟ 
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 أفواهكمب وتقولون بألسنتكم تَلقُّونه إذ 

 علم به لكم ليس ما

كيف حنكم 

 بالزيادة؟ 

اإلفكيف حديث   

 اإلطناب•
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احلكـــم بزيـــادة كلمـــة أو مجلـــة، أو  

عــدم فائــدتها تتبــع املقــام الــذي قيلــت    

 فيه

كيف حنكم 

 بالزيادة؟ 

 اإلطناب•
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أن قـــو م   : جـــاء  هـــذه الكلمـــة لتفيـــد   

يكن عن يقني واعتقاد، وإمنـا كـان جمـرد    

 قول باللسان

القول ال يكون إال 

 باألفواه

 اإلطناب•
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بعي  رأيته 

بيدي قبذته 

بقدمي وط ته 

على الزيادا  بهذه فُيؤَتى إليه، الوصوُل ويعزُّ مناله، يعُظم شيٍء يف إال تقال ال ألنها  

 .عليه واحلصول نيله على للداللة اإلطناب، وجه

 اإلطناب•
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 اإلطناب بزيادة حرف

بصرًيا فارتد وجهه على ألقاه البشري جاء أن فلمَّا 

 تراٍخ فيه كان بل الفور، على يكن   بعدها الفعل أن على للداللة (أن) زيد 

 السالم عليهما أبيه عن يوسف لبعد وبطء؛
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 اإلطناب يف اجلملة الواحدة

ِمْنُهنَّ ُتَظاِهُروَن الالِئي َأْزَواَجُكْم َجَعَل َوَما َجْوِفِه ِفي َقْلَبْيِن ِمْن ِلَرُجٍل اللَُّه َجَعَل َما 
 َوُهَو اْلَحقَّ َيُقوُل َوَاللَُّه َأْفَواِهُكْمِب َقْوُلُكْم َذِلُكْم َأْبَناَءُكْم َأْدِعَياَءُكْم َجَعَل َوَما ُأمََّهاِتُكْم

 السَّبيل َيْهِدي

مسعه فإذا املقصود، للمعنى تصوير زيادة عظيمة،ففيه فائدٌة اجلوف لذكر 

 .إنكاره إىل أسرع ذلك فكان قلبني، على يشتمل جوًفا لنفسه صور املخاطب
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كما ال يكون للرجل قلبـان كـذلك ال تكـون امـرأة     : هي مثل ضربه اهلل للُمظاِهر أي : اختلف يف سبب نزول هذه اآلية، فقيل *

ــرجلني         ــا لــــــــــــ ــدعيُّ ابًنــــــــــــ ــون الــــــــــــ ــذلك ال يكــــــــــــ ــان ، وكــــــــــــ ــه أمــــــــــــ ــون لــــــــــــ ــى يكــــــــــــ ــه حتــــــــــــ ــاهر أمــــــــــــ  املظــــــــــــ

 لي قلب يأمرني بكذا وقلب بكذا                                                     فتح القدير: كان الواحد من املنافقني يقول : وقيل 

أن قو م   يكن عن يقني واعتقـاد، وإمنـا   : جاء  هذه الكلمة لتفيد: بأفواهكم•

 كان جمرد قول باللسان



 اإلطناب يف اجلمل املتعددة

َعِليٌم َواللَُّه َوَأْنُفِسِهْم ِبَأْمَواِلِهْم ُيَجاِهُدوا َأْن اآلِخِر َواْلَيْوِم ِباللَِّه ُيْؤِمُنوَن الَِّذيَن َيْسَتْأِذُنَك ال  
 َرْيِبِهْم ِفي َفُهْم ُقُلوُبُهْم َواْرَتاَبْت اآلِخِر َواْلَيْوِم ِباللَِّه ُيْؤِمُنوَن ال الَِّذيَن َيْسَتْأِذُنَك ِإنََّما ِباْلُمتَِّقنَي

  َيَتَردَُّدوَن

 الرسول يستأذنون ال املؤمنني أن األوىل اآلية تفيد والنفس،فهم باملال للجهاد 
   .وقت كل يف االستعداد أهبة على

 اإلطناب طريق على املعنى هذا الثانية اآلية وأكد. 
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 التقديم والتأخري•



 التقديم والتأخري 

 (املسند إليه واملسند ومتعلقا  الفعل)اجلملة يف بناء 

 علم املعاني ـ1



 ركنا اجلملة

 املسند إليه املسند



 ركنا اجلملة

 (املبتدأ، أو الفاعل)إليه املسند  (اخلرب أو الفعل) املسند 



 ركنا اجلملة

 (املبتدأ، أو الفاعل)إليه املسند  (اخلرب أو الفعل) املسند 

 يكونقد: 

 امًسا معرًفا، أو منكًرا

 يكونقد:   

 فعاًل مذارًعا، أو ماضًيا

 يكونقد: 

 امًسا معرًفا، أو منكًرا

 65وليد مراد ص/ نظرية النظم



 املسند واملسند إليه

قد يتقدم املسند على املسند إليه 

قد يتأخر املسند عن املسند إليه 

قد يفصل بينهما بفاصل 

 عنصر من عناصر الرتكيب صور متعددةولكل 

؛ كي تعرب عن املعنى تعبرًيا دقيًقابهامكانها اخلاص حالة  ولكل 

 

 65وليد مراد ص/ نظرية النظم

 (اخلرب أو الفعل) املسند  (املبتدأ، أو الفاعل)إليه املسند 



 الفروق يف اخلرب واملسند

 :االسم

 الثبو  على يدل 

 :الفعل

 املتكرر احلدو  على دل مذارًعا جاء فإن التجدد، على يدل 



 :أمرين لقصده ،فعاًل  باملسند يؤتى

 (أواالستقبال احلال، أو املاضي،) الثالثة األزمنة بأحد تقييده ـ1

 احلدو  جتدد ـ2

 اإلتيان باملسند فعاًل

 .املاضي الزمن يف حصل العبور أن (عرب) الفعل أفاد القناة، اجليش عرب قلنا فإذا

 .فجزًءا جزًءا اجلندي يزاوله عمل العبور أن يفيد (اجلندي يعرب) التجدد أما



 اإلتيان باملسند فعاًل

   ِمــَن  َيــْرُزُقُكْمَيــا َأيَُّهــا النَّــاُك اْذُكــُروا ِنْعَمــَة اللَّــِه َعَلــْيُكْم َهــْل ِمــْن َخــاِلٍق َغْيــُر اللَّــِه

  ..السََّماِء َواأَلْرِض 

 يزول وال  ينقطع ال ومستمر متجدد اهلل من فالرزق

َوِعْنَدُه ُأمُّ اْلِكَتاِب  َوُيْثِبُتاللَُّه َما َيَشاُء  َيْمُحوا..  

  َوالشََّقاَوَة َوالسََّعاَدَة َواأَلَجَل الرِّْزَق ِإال َوُيْثِبُت َيَشاُء َما اللَُّه َيْمُحو : َعبَّاٍك اْبُن َقاَل

 االستمراري التجدد (يثبت ميحو،) الفعل من :فاملراد



 .بالوضع االسم يفيده وهذا الثبو ، إفادة لقصده ،امًسا  باملسند يؤتى

 شجاٌع عليٌّ :كقولنا

  عليٌّ :كقولنا واحلدو ، التجدد معنى مراعاة غري من لعليٍّ، الشجاعة إثبا  :فاملراد

 .طويٌل أو قصرٌي

 اإلتيان باملسند امًسا



 ،ودوامه استمراره الثبو  هذا إفادة مع املتكلم يقصد وقد

 القرائن من وإمنا اللفظ، من يستفاد ال املعنى هذا لكن

 :الطائي حامت كقول

 منــــطلق وهو عليـــها يـــمر لكن *** صرتنا املذروب الدرهم يعرف ال

 إال يأبى وهو ،الدوام على ومستمر للدراهم، ثابت االنطالق بأن أفاد مسند، (منطلق) فكلمة

 .للمدح أنسب وهذا السهم، مرور صررهم على مير أن

 اإلتيان باملسند امًسا



 ِذَراَعْيِه ِباْلَوِصيِد  َباِسٌطَوَكْلُبُهْم 

 اإلتيان باملسند امًسا

 الغرض يؤدي ال ذراعيه يبسط قولنا وأن هنا، الفعل امتناع يف أحٌد يشك أن ميكن فال

 :قال ولو ......بالباب، الذراعني بسط هي ثابتة، وصفة هي ة على الكلب أن يفيد :باسط

  منه ويتجدد ويزاوله، البسط حيد  الكلب أن :املعنى لكان ذراعيه، يبسط كلبهم

 وهو بالباب، ذراعيه باسط الكلب أن املراد وإمنا املراد، هو هذا وليس فشيً ا، شيً ا

 من سياج يلفها الكهف لفتية العامة الصورة فتظل اجلامدة، الثابتة الصورة هذه على

 .واخلشية املهابة
 خصائص الرتاكيب



 :املسند إذا كان

 يفيد الثبو : امًسا 

 يفيد التجدد: فعاًل

 (ينطلق) بقولك عنه تعرب أن وبني ،(منطلق) بقولك  االنطالق، عن تعرب أن بني فرق هناك

 ثابًتا انطالًقا أفد  فقد :منطلق قلت إذا

 يتجدد انطالًقا أفد  فقد :ينطلق قلت وإذا

 التجدد إفادة غري من الثبو  على تدل االسم فصيغة

 والتجدد احلدو  على تدل الفعل وصيغة

 
 خصائص الرتاكيب

 الفرق بني داللة االسم والفعل



 اجلملة االمسية تفيد تأكيد املعنى،  و ذا تؤثر على اجلملة الفعلية

َوِإَذا َلُقوا الَِّذيَن لَمُنوا َقاُلوا لَمنَّا َوِإَذا َخَلْوا ِإَلى َشَياِطيِنِهْم َقاُلوا ِإنَّا َمَعُكْم ِإنََّما َنْحُن  

 ُمْسَتْهِزُئوَن اللَُّه َيْسَتْهِزُئ ِبِهْم َوَيُمدُُّهْم ِفي ُطْغَياِنِهْم َيْعَمُهوَن 

 .ألنهم أظهروا اإلميان وأحدثوه؛ خوًفا ومداراة لَمنَّا  خاطب املنافقون املؤمنني باجلملة الفعلية 

ألنهم ثابتون على   و ِإنَّا َمَعُكْم املشددة  بإنوحني خاطبوا شياطينهم، كان باجلملة االمسية احملققة 
 .الكفر

 الفرق بني داللة االسم والفعل



 الفرق بني داللة االسم والفعل

 الفعلية اجلملة على تؤثر و ذا  املعنى، تأكيد تفيد االمسية اجلملة

  َوَلَقــْد َجــاَءْ  ُرُســُلَنا ِإْبــَراِهيَم ِباْلُبْشــَرى َقــاُلوا َســالًما َقــاَل َســالٌم َفَمــا َلِبــَث َأْن َجــاَء ِبِعْجــٍل

 َحِنيٍذ

 (سالًما نسلم ) التقدير :َسالًما َقاُلوا

 (سالٌم عليكم) التقدير : َسالٌم َقاَل

 ثبا  معنى على دال االسم ألن حتيتهم؛ من أحسن بتحية حياهم السالم عليه فإبراهيم

   وحدوثه جتّدده دون  م السالم



من خري األمثلة على ذلك اآلية الكرمية: 

 

 َأَأنَت َفَعْلَت َهَذا ِبآِلَهِتَنا َيا ِإْبَراِهيُم 

 
 :فأجاب إبراهيم

  بل فعله كبريهم هذا 

 مما يدل على أنهم سألوا عن الفاعل

 َأَفَعْلَت : ولو أنهم قدموا الفعل فقالوا

 لكان اجلواب فعلُت، أو   أفعل

 (مع االستفهام با مزة) التقديم والتأخري 



ِإْبَراِهيُم َيا ِبآِلَهِتَنا َهَذا َفَعْلَت َأَأنَت  
 

 :القاهر عبد يقول

 ،الفاعل بأنه تقرره أن غرضك كان (ذاك فعلت أأنت) قلت فإذا )

 َهَذا َفَعْلَت َأَأنَت:منروذ قول عن حكاية تعاىل قوله ذلك ويبني

  ِإْبَراِهيُم َيا ِبآِلَهِتَنا
 أن يريدون وهم السالم، عليه له ذلك يقولوا   أنهم يف شبهة ال

 منه بأنه ُيقرَّ أن ولكن كان، قد األصنام كسر بأن  م ُيقرَّ

 ، َهَذا َفَعْلَت َأَأنَت قو م يف الفعل إىل له أشاروا وقد كان،

  هذا كبريهم فعله بل اجلواب يف السالم عليه هو وقال
 (أفعل   أو فعلت اجلواب لكان بالفعل التقرير كان ولو

 (مع االستفهام با مزة) التقديم والتأخري 



 (مع االستفهام با مزة) التقديم والتأخري 

 ال من أن بني . ينطقون كانوا إن كبريهم فعله بل أراد : قيل

  ويف ، املعاريض من قوله وكان . يعبد أن يستحق ال يعلم وال يتكلم

 . الكذب عن مندوحة املعاريض

 

 اهلل دون من ل ة ويتخذونهم يعبدونهم كانوا أنهم وذلك

 ينطقون ال إنهم ليقولوا هذا كبريهم فعله بل   : إبراهيم فقال
 عليهم فتقوم ؟ تعبدونهم فلم  م فيقول ؛ يذرون وال ينفعون وال

   .منهم احلجة



 التقديم والتأخري

 األصل يف العامل أن يتقدم على املعمول

 

 وقد يقدم املعمول على العامل ألغراض بالغية



 من أغراض التقديم

 ـ التخصيص1

ـ كون 2

املعمول حمل 

 اإلنكار

ـ رعاية الفاصلة يف 3

النثر أو الوزن  يف 

 الشعر



 من أغراض التقديم

 ـ التخصيص1

 ُِْإيَّاَك َنْعُبُد َوِإيَّاَك َنْسَتِعني 

 تعاىل اهلل على االستعانة و العبادة فقصر االختصاص، لغرض به املفعول قدم

 من أن مانع مينع وال لك، العبادة أن على العبارة لدلت (نستعينك نعبدك،) :قيل ولو

 بغريك واالستعانة سواك عبادة

 بسواك نستعني فال باالستعانة وخنصك غريك، نعبد فال بالعبادة خنصك أي

 َوَلِ ْن ُمتُّْم َأْو ُقِتْلُتْم إِلَلى اللَِّه ُتْحَشُروَن 

 غريه إىل ال إليه فاحلشر ،  اهلل على احلشر قصر

 االختصاص لغرض العامل على املعمول قدم

 التخصيص مالزم للتقديم أبًدا



 أغراض تقديم املعمول

ـ كون  2

املعمول حمل 

 اإلنكار

 ُقْل َأَغْيَر اللَِّه َأتَِّخُذ َوِليًّا 

 (ولًيا يتخذ أن مبثابة اهلل غري أيكون ) معنى على اآلية يف  واقع اإلنكاري االستفهام

 الفعل يتناول اإلنكار فإن (ولًيا اهلل غري أأختذ) :قيل ولو

 ؟ [ َوُمِعيًنا َوَناِصًرا َوَمْعُبوًدا َربًّا ] ، َوِليًّا َأتَِّخُذ اللَِّه َأَغْيَر ُمَحمَُّد َيا ُقْل : َتَعاَلى َفَقاَل ، لَباِئِه ِديِن ِإَلى َدَعوه ِحنَي

 َيْرُزُق َوُهَو : َأْي ( ُيْطَعُم َوَلا ُيْطِعُم َوُهَو ) ، َوُمْبَتِديِهَما َوُمْبِدِعِهَما َخاِلِقِهَما : َأْي ( َواأَلْرِض السََّماَواِ  َفاِطِر )

 ُيْرَزُق َوال

 تقدميه على الفعل



 أغراض تقديم املعمول

ـ رعاية الفاصلة 3

يف النثر أو الوزن  

 يف الشعر

 وليَس إىل داعي النََّدى بَسِريِع* سريٌع إىل ابِن العمِّ َيْلُطُم وْجَهُه 

 (سريع) العامل على (الندى داعي إىل ) املعمول  قدم

 الشعر يف الوزن إلقامة 

 تقدميه على الفعل



 من أغراض التقديم

أن يكون يف  ـ4

التأخري إخالل 

 باملعنى

أن يكون  ـ5

يف التأخري 

 إخالل بالنظم

كون املقدم  ـ6

 أهم



 من أغراض التقديم

أن يكون  ـ4

يف التأخري 

 إخالل باملعنى

 َوَقاَل َرُجٌل ُمْؤِمٌن ِمْن لِل ِفْرَعْوَن َيْكُتُم ِإمَياَنُه َأَتْقُتُلوَن َرُجال َأْن َيُقوَل َربَِّي اللَُّه 

 (إميانه يكتم ) قوله عن (فرعون لل من ) أخر لو فإنه

  رجل وقال) .فرعون لل من خوًفا إميانه يكتم أي ،(يكتم) صلة أنه السامع لتوهم

 (فرعون لل من إميانه يكتم مؤمن

 .املراد باملعنى إخالل هذا ويف



 من أغراض التقديم

أن يكون يف  ـ5

التأخري إخالل 

 بالنظم

 َفَأْوَجَس ِفي َنْفِسِه ِخيَفًة ُموَسى ُقْلَنا ال َتَخْف ِإنََّك َأْنَت اأَلْعَلى 

 (خيفة نفسه يف موسى فأوجس ) اجلملة أصل

 النظم مبوسيقى اإلخالل وعدم النسق على احلفاظ :الغرض

  ..األثر عظيم له كان  ُأخر أن بعد جاء فإذا " أوجس " لفاعل تتشوق النفس  وألن

ُهَنا ِلإِلَشاَرِة ِإَلى َأنََّها ِخيَفُة َتَفكٍُّر َلْم َيْظَهْر َأَثُرَها َعَلى َمالِمِحِه ( ِفي َنْفِسِه )   



 كون املقدم أهم ـ6
• َوِإيَّاُكْم َوال َتْقُتُلوا َأْوالَدُكْم َخْشَيَة ِإْمالٍق َنْحُن َنْرُزُقُهْم  

 خشية  قوله بدليل األغنياء؛ لآلباء اخلطاب ألن ؛(وإياكم ْمهْرُزُقَن)  :فقال األوالد، على العائد الذمري قدم•

  ما بإزالة يسرع حتى بالرزق، األبناء وعَد يقدم أن البالغة من فكان يقع،   مما تكون فاخلشية إمالق

 .نفوسهم لتطم ن برزقهم ذلك يتبع ثم الغنى، بعد الفقر إىل صائرون أبنائهم على بإنفاقهم أنهم يتوهمون

•َوال َتْقُتُلوا َأْوالَدُكْم ِمْن ِإْمالٍق َنْحُن َنْرُزُقُكْم َوِإيَّاُهْم  

 الفقراء لآلباء اخلطاب ألن ؛(وإياهم ْمُكْرُزُقَن)  :فقال األوالد، على العائد الذمري على املخاطبني ضمري قدم•

 فيعدهم أبنائهم، رزق من أهم رزَقهم ألن الرزق، من يغنيهم مبا اآلباء هؤالء فَيِعَد يسرع أن البالغة من فكان

   .إليها سبياًل القلق جيد وال .نفوسهم لتسكن بالرزق

 الفعل على بعض معموال تقديم بعض 



 شكًرا إلنصاتكن


