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Abstract
Anastrophe is an important concept of semantics which is divided into two
parts: Anastrophe in Mentioning and Anastrophe in the Syntactical Level.
The great scholar Abd Al-Qahir Al-Jurjani has discussed aforementioned first
part in his famous book “Auguries of Miracles” (Delail ul ijaaz) but he did not
throw light on the second part. It seems apparent that he had just focused on
the ambiguous topics or he did not go into the issues of coherence and
cohesion. The first kind, however, he has discussed widely and interestingly.
On the other hand, Al-Zamakhshari has approached both kinds of anastrophe
in his exegesis of Quran "The Revealer" (Al-Kashshaaf). The purpose of this
article is to discuss Anastrophe in the Syntactical Level and Anastrophe of
Subject and its justifications and circumstances in detail with examples from
Quran and Arabic poetry. Light has also been shed on the worth of Anastrophe
and on the controversy of Al-Jurjani and Al-Sakkaki about this phenomenon.
The last part of this article discusses Common’s Negation and Negation of
Common (pure Arabic terminology) which means whenever the Arabic word
( )كلis placed before Negative words it will be considered Common’s
Negation and if it is placed after Negative Words, it will be considered
Negation of Common. This is a general rule of Abd Al-Qahir and preferable in
the view of Al- Taftazani. As maintained by Al-Zamakhshari, examples from
the Quran show that any deviation from the established rules of Syntax has a
meaningful significance.
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موقعو ،مث تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف عندك ،أن قدم فيو شىء ،وحول اللفظ عن
ٍ ()1
مكان إىل مكان".
نوعا التقديم:
التقدًن ينقسم إىل نوعُت :التقدًن يف الرتبة النحوية ،والتقدًن يف الذكر.
ادلراد من األول ىو تقدًن اللفظ يف رتبة قبل رتبتو األصلية ،أو بعدىا لنكتة بالغية كتقدًن
ادلسند على ادلسند إليو ،وتقدًن ادلسند إليو على اخلرب الفعلي ،وتقدًن بعض ادلتعلقات على
بعض.
وادلراد من الثاين تقدًن أحد األلفاظ ادلقًتنة على األخرى يف الذكر ،وتقدًن إحدى الصفات
ادلتواردة على الثاين أو على بقية الصفات.
قصر اإلم ام عبدالقاىر حديثو يف التقدًن والتأخَت على النوع األول وىو التقدًن يف الرتبة
النحوية ومل يتعرض للنوع الثاين وىو التقدًن يف الذكر؛ ألنو واضح ،واإلمام مل يتناول الواضح
البُت يف كتابيو ويوجو كل جهده ضلو اخلفي ادلشكل غَت الواضح.
ولكن أشار أستاذي الدكتور عادل زلمد زلمد األكرت إىل سبب آخر وقال عدم اخلفاء ليس
سبب تركو؛ ألن اخلفاء أكثر بكثَت يف النوع الثاين من األول ،بل سبب تركو أنو مل يندرج ربت
معاىن النحو الىت ىى زلور حديثو؛ ألنو يعد النظم أساس ادلزية ىف الكالم ومرجع احلسن فيو،
وىو قائم على معاىن النحو.
عليك بعبارتو" :وقد قصر اإلمام عبدالقاىر حديثو يف التقدًن والتأخَت على النوع األول – أي
التقدًن على أساس الرتبة النحوية ،ومل يتعرض للنوع الثاين ،فلم أجد يف كتابو أي إشارة من
قريب أو بعيد إىل ىذا النوع .وىذا ما جعلٍت أحبث عن سبب عدم تعرضو ذلذا النوع ،ىل ألن
األمر فيو ظاىر واضح ال ػلتاج إىل حبث ودراسة ،واإلمام من عادتو ترك احلديث عن الواضح
البُت ويوجو كل جهده ضلو اخلفي ادلشكل؟ يف احلقيقة أن ىذا النوع من التقدًن غٍت بالدقائق
 -1دالئل اإلعجاز ،عبد القاىر بن عبد الرمحن اجلرجاىن ،ربقيق :زلمود زلمد شاكر ،الطبعة الثالثة ،ىـ4991/4141م،
مطبعة ادلدىن ،القاىرة-مصر ،صـ .401
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اليت ال تظهر إال بتأمل السياق ومعرفة قرائن األحوال حىت يتكشف السر يف ذكر ىذه الكلمة
قب ل األخرى ،ناىيك عن الكشف عن أسرار تقدًن الكلمة يف موضع وتأخَتىا يف موضع آخر،
وىذه أمور أدق وأخفى من التقدًن على أساس الرتبة النحوية؛ ألن التقدًن على أساس الرتبة لو
عالمة يعرف ّٔا ،وقواعد تدل عليها ،وال صلد شيئاً من ىذه القواعد يف التقدًن يف الذكر
ترشدنا إىل مكان التقدًن حىت نتعرف على سره ،وذلذا لست مقتنعا بأن يكون ىذا ىو السبب
عند اإلمام.
فبحثت عن سبب آخر أكثر إقناعاً يف ىذا ادلوضوع ،وىو أن اإلمام جعل النظم أساس ادلزية
يف الكالم ومرجع احلسن فيو ،والنظم -كما ىو معروف -قائم على معاين النحو ،حيث قال
يف تعريفو" :توخي معاين النحو وأحكامو فيما بُت الكلم" .وقال":وإنو على اجلملة حبث ينتقى
لك من علم اإلعراب خالصو ولبو" ،فقصر اإلمام حديثو على التقدًن يف الرتبة؛ ألنو معٌت من
معاين النحو الذي على أساسو يبٌت النظم ،وترك احلديث عن تقدًن بعض الكلمات على
بعض يف الذكر؛ ألنو ليس من معاين النحو ،فالتقدًن فيو ليس على أساس الرتبة النحوية،
وبالتايل ال يعد من مسائل النظم اليت ىي زلور الكتاب عند اإلمام" (.)2
ولكن العالمة الزسلشري مع تأثره الشديد باإلمام مل يقتصر دراستو للتقدًن ىف تفسَته الكشاف
على التقدًن ىف الرتبة فحسب بل درس كال النوعُت منو ،واىتم اىتماماً بالغاً بالتقدًن يف الذكر،
وتناولو يف معظم األسئلة ادلتعلقة بالتقدًن والتأخَت ،فهو يقول ىف تفسَت آية من سورة النساء
ِ ِ
الس ُدس ِمن بـع ِد و ِصيَّ ٍة ي ِ
ِ
ِ
وصي َِّٔا أ َْو َديْ ٍن آبَا ُؤُك ْم َوأَبْـنَا ُؤُك ْم َال
وىي﴿ :فَإ ْن َكا َن لَوُ إ ْخ َوةٌ فَأل ُّْمو ُّ ُ ْ َ ْ َ ُ
ب لَ ُك ْم نـَ ْف ًعا﴾ ( )3فإن قلت :مل قدمت الوصية على الدين ،والدين مقدَّم
تَ ْد ُرو َن أَيـُّ ُه ْم أَقْـَر ُ

عليها يف الشريعة؟ قلت :دلا كانت الوصية مشبهةً للمَتاث يف كوهنا مأخوذة من غَت عوض

تطيب أنفسم ّٔا ،فكان أداؤىا مظنَّة
يشق على الورثة ،ويتعاظمهم ،وال
كان إخراجها شلا ُّ
ُ
للتفريط خبالف الدين ،فإن نفوسهم مطمئنة إىل أدائو؛ فلذلك قدمت على الدين بعثا على
 -2قراءة يف التقدًن والتأخَت عند اإلمام عبدالقاىر اجلرجاين ،الدكتور عادل زلمدزلمد األكرت ،رللة اجلامعة اإلسالمية
العادلية ،العدد العشرون3311 ،ىـ 2132م ،ص .2
 -3سورة النساء ،اآلية.33 :
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وجؤّا وادلسارعة إىل إخراجها مع الدين؛ ولذلك جيء بكلمة "أو" للتسوية بينهما يف
الوجوب ،مث َّ
ب فيو بقولو "آبَا ُؤُك ْم َوأَبْـنَا ُؤُك ْم" إىل آخر السؤال وىو يف احلقيقة
أكد ذلكُ ،
ور ّْغ َ
األقرب األدىن" (.)4
سأدرس ىف الصفحات القادمة النوع األول من التقدًن أال وىو التقدًن ىف الرتبة النحوية (أي:
تقدًن ادلسند إليو)
تقديم المسند إليو:
ادلراد ّٔذا التقدًن اإلتيان بو مقدماً ،سواء كان مقدما من تأخ ٍَت ،أو كان مرتبتو التقدًن .وىذا
التقدًن يكون لدواع ،وأحو ٍال تقتضيو ،ومرجع ىذه الدواعى واألحوال إمجاال إىل مخسة ٍ
أصول:
-1

العناية واالىتمام.

-2

إرادة التخصيص إذا كان ادلسند فعلياً.

-3

إرادة التقوى إذا كان ادلسند فعلياً.

-4

تقدًن يرى كالالزم.

-5

تقدًن ادلسند إليو على أداة السلب لعموم السلب ،وعكسو ىف عكسو.

وقد كان القدماء قبل عبد القاىر ال يعللون التقدًن إال ِ
باألول ،ويريدون بو إمجاالً ما عداه من
األصول واألنواع ،دون أن غلشموا أنفسهم شيئا من التفصيل ،فنعا عليهم عبد القاىر ىذا
اإلمجال إذ يقول" :ولو أن كالمو ىف مطلق التقدًن :واعلم أنا مل صلدىم اعتمدوا فيو شيئا غلرى
ٍ
بشىء ،ويعرف فيو ادلعٌت،
رلرى األصل غَت العناية واالىتمام ،لكن ينبغى أن يفسر وجو العناية
وقد ظن كثَت من الناس أنو يكفى أن يقال :قدّْم للعناية ،من غَت أن يذكر من إين كانت تلك
العناية ومب كان أىم".

()5

-1وألجل ىذا أشار اخلطيب القزويٌت إىل تفصيل وجو كونو أىم ،ومن قبلو السكاكي ىف
ادلفتاح ،وطريقتو ىف ذلك أنو يقدم لكون ذكره أىم ،إما:
 -4الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل ،زلمود بن عمر الزسلشرى ،ربقيق :يوسف احلمادي ،الطبعة
األوىل[ ،ب ت] ،مكتبة مصر ،ج  ،3ص .321 -322
 -5دالئل اإلعجاز ،صـ .401-401
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-1

ألنو األصل ،أي :ا﵀كوم عليو ،وال شك أن تصور ا﵀كوم عليو يكون سابقا ىف التعقل
على تصور احلكم ،لكن مقتضى ىذه األصالة ،وىو التقدًن مشًتط فيو أن ال يكون
ىناك مقتض لتقدًن ادلسند ،إذ لو كان أمر يقتضى تقدًن ادلسند فإنو ال يقدَّم ادلسند إليو،
كما ىف الفعل والفاعل ،فإن مرتبة العامل التقدم على ادلعمول ،وكما ىف إرادة قصر ادلسند
إليو على ادلسند أو التشويق إىل ادلسند إليو بتقدًن ادلسند إذا كان ىف ادلسند ما يثَت ىذا
التشويق ،أو غَت ذلك؛ فإ ّن ىذه األسباب أقوى من التقدًن لألصالة؛ ألهنا أضعف
األسباب البالغية ىف التقدًن ،بل وىف البالغة وىف غَت البالغة ،بل وىف الكالم وىف غَت
الكالم ،وأنت ال تزال تسمع من مقاالت العلماء :ما جاء على أصلو ال يُسأل عنو.

 -2وإما ليتمكن اخلرب ىف ذىن السامع ،ألن ىف ادلبتداء تشويقاً إليو :إما لغرابة صلتو إن كان
ادلعرى:
موصول ،كقول أىب العالء ّ
ِ
والذى َح َارت البَرية فِيو

ث ِمن جم ٍ
اد
َحيَ َوا ٌن ُمستَح َد ٌ
ََ

أي :الذى اختلفت الربية ىف معاده وبعثو حىت حارت بسبب ىذا االختالف ،بدليل قولو

قبلو:

با َن أمر ِ
ف النا
اإللو َواختَ لَ َ
َ ُ

ضالل ِ
وىاد
س فَ َد ٍاع إِلَى َ
ُ

فهذه احلَتة ادلذكورة ىف ضمن ادلسند إليو تشوق إىل معرفة من وقعت فيو ،وتعلقت بو،وىو
ادلسند ،حىت إذا ما ذكر ادلسند بعد ىذا االشتياق إىل معرفة حقيقتو وكنهو وسبكن ىف
النفس فضل سبك ٍن لتهيئها لو ،واستشراف مشاعرىا إليو.
وإما لغرابة صفتو إن كان موصوفاً كقولك متصرفاً ىف الشاىد السابق :الشىء اجلالب حلَتة
ّ

الربية ،أو ادلوقع ذلا ىف احلَتة حيوان مستحدث من مجاد.
ٍ
أح ٌد﴾( ،)6وقولو﴿ :فَإنـ ََّها
وإما لكونو ضمَت شأن ،أو قصة ،كقولو –تعاىل﴿ :-قُ ْل ُى َو ا﵁ َ
األبصار﴾( )7وقول أبو الفرج الساوي:
عمى َ
َال تَ َ
 -6اإلخالص ،اآلية .4
 -7احلج ،اآلية .11
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ول بِ ِم ِ
لء ِفيِ َها
ِى َي الدنْياَ تَ ُق ُ
ِ
س ِامى
فَ َال يَغُرْرُكم ُح َ
سن ابْت َ
القصة ،دبا
فإن ضمَت الشأن ،أو ّ

ح َذا ِر ح َذا ِر ِمن بطْ ِشى وفَ ِ
تكى
َ
َ َ
َ
ض ِح ٌ ِ
عل ُم ْب ِكى
فَ َقولِى ُم ْ
ك َوالف ُ
يشوق نفس السامع إىل التفسَت والبيان،
فيو من اإلّٔام ّ

الل َذين يتكفل ّٔما ادلسند ،فَتد على النفس مورد ادلشتاق إليو ،فيتمكن فيها فضل سبك ٍن،
لتهيئها لو ،واستشرافها إليو.
 3و -4وإما لتعجيل ادلسرة أو ادلساءة كقولك :سعيد بن سعيد ىف دارك ،وسفاك بن اجلراح
ىف دار صديقك.
-5وإما إليهام أنو ال يزول عن اخلاطر ،فهو إىل الذكر أقرب ،بل إن وقوعو دائماً ىف أول
الفقرة ،ومبدأ الذكر كما قيل:

أنت ّأو ُل فِ ْك َرتِى
ص َح ُ
وت فَ َ
وإذَا َ

أنت ِ
آخ ُر َز ِادى
َوإذَا َرقَ ُ
دت فَ َ

وذلك اإليهام:

إما لكونو مطلوباً ،كقول اجلائع العطشان :الرغيف وادلاء أفضل ما ربت السماء.
مبٍت على التخييل
وإما ألنو يستلذه استلذاذاً حسيِّا ،وال جلعلو استلذاذاً عقلياً؛ ألن األمر ٌ
واإليهام ،وال عجب ىف ىذا التخييل واإليهام فالشاعر يقول:
ِ
ِمن ِ
ور ِع َذابا
يَحلُو لَ َدى األفْ َواهِ ِطيب َح ِديثِ ِهم
أجل َذا تَجد الث غُ َ
ويقول احلطيئة:
ِ
ِ
َع ُد ٌّو َوبِاألفْواهِ أسما ُؤىم تَحلُو
ْهم
ع ٌ
ذاب َعلَى األفَ َواه َمالَم يَذق ُ
وشاىد ىذا الذكر على سبيل التقدًن إليهام استلذاذه استلذاذاً حسياِّ قول مجيل:
اب َوََل ِف َيها إ َذا نُ ِسبَت أ َشب
بُثَينَةُ َما ِف َيها إ َذا َما تُبُص َرت
ُم َع ٌ
أي :وليس ىف نسبها اختالط ،لنقاء ىذا النسب ،فهي الوسيمة األصيلة.
وقول اآلخر:

وََل شىء أحلَى ِمن ِزيارتِهم ِع ِ
ندى
ََ
َ
َ

ونَج ٌد بِها قَوم ىواىم ِزي ِ
ارة
َ ٌ ََ ُ َ
للتربك بو كقولنا :ا﵁ ربُّنا ،وزلم ٌد –صلى ا﵁ عليو وسلم -نبيُّنا.
وإما ّ
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مشهر ّٔما إما بذاتو مثل
6و -7وإما للمبادرة إىل إظهار تعظيمو ،أو ربقَته إذا كان اللفظ ٌ
بدر أو مشس ،أو أبو الفضل عندنا ،ومثل :أبو جهل وأنف الناقة ،وضلو ذلك.
وإما باإلضافة ضلو ابن السادة األماجد قادم ،وابن اللئام ذاىب.
وإما بوصفو مثل رجل من الكرام ،أو من اللئام عندنا.
 -8قال السكاكي وإما ألن كونو متصفاً باخلرب يكون ىو ادلطلوب ال نفس اخلرب ،كما إذا قيل
لك :كيف الزاىد؟ فتقول :الزاىد يشرب ويطرب .ومراده باخلرب األول ادلسند ،وبالثاىن اإلخبار.
وحاصل ىذا النوع أن تقدًن ادلسند إليو ىنا؛ ألنو ليس ادلطلوب ىو اإلخبار بأن رجالً معيناً
أخص من ذلك ،وىو من كان ال يظن دبثلو أن يشرب ويطرب،
يشرب ويطرب بل ادلراد ما ىو ُّ
أو ينهى مثلو من يشرب ويطرب ،فالتقدًن ىنا لطرافة حصول ادلسند من ادلسند إليو ال ّٓرد
إثباتو لو.
التقوى.
2و -3تقديم المسند إليو للتخصيص ،أو ّ

مذىب اإلمام عبد القاىر اجلرجاىن ،واجلمهور

يتلخص ىذا ادلذىب ىف أنو إذا تقدم ادلسند إليو على خربه الفعلي ،والياً حلرف النفي ،فإنو
معرفا أو من ّكراً ،وسواء كان
يفيد قصر نفي اخلرب عليو وجهاً واحداً ،سواء كان ادلسند إليو ّ
ادلعرف مظهراً أو مضمراً ،ولو أنو مل ؽلثّْل إال للمضمر.
ّ

أما إذا مل يكن ادلسند إليو والياً حلرف النفي ،وكان خربه أيضاً فعلياً ،ومل يكن نكرةً فإنو يأتى

حكم على خالف حكمك ،وللتقوية إن مل يكن لو ىذا
للتخصيص إن كان للمخاطب
ٌ
احلكم ،وادلرجع ىف ذلك إىل القرائن وادلقامات.
أما إذا كان نكرة فإنو للتخصيص قطعاً إال أنو يتنوع إىل نوعُت :زبصيص اجلنس ،وزبصيص
أي ٍ
عدد آخ ٍر منو).
الواحد من اجلنس (أو ُّ
وسواء ىف مجيع ىذه الصور أن يكون اخلرب مثبتاً أو منفيا إذ ال فرق ،فالصور ىف القسم األول
ست ،فآّموع تسع ،أما أمثلتها فهي:
ثالث ،وفيما يليو ّّ
ٌ
-2

-1

ما زيد فعل ىذا
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-7

زيد ما فعل ىذا

-3

ما رجل قال ىذا

-8

رجل قال ىذا

-4

فعلت ىذا
أنا ُ

-6

زيد فعل ىذا

-9

رجل

ما

قال

-5

ىذا

فعلت ىذا
أنا ما ُ

معرفاً :مظهراً
ىف الصور :الرابعة ،واخلامسة ،السادسة ،السابعة ،وىي ما يكون فيها ادلسند إليو َّ
أو مضمراً غَت و ٍال حلرف النفي يكون ىذا التقدًن إلفادة زبصيص تارةً ،والتقوي أخرى ،على
علمت.
ادلدار الذى
َ

وأما ىف الصورتُت أخَتتُت فإن التقدًن ،أي :تقدًن النكرة ال يفيد إال التخصيص.
وعلى ىذا فصور التخصيص قطا مخس :وىى الثالث األوىل إليالء ادلسند إليو فيها حرف
نفي ،وىف الصورة الثالثة سبب آخر ىو كونو مع ذلك نكرة ،واالثنتان أخَتتان لكون مسند

إليو نكرة.
معرفاً غَت و ٍال حلرف النفي فادلدار عند عبد القاىر
والصور ا﵀تملة أربع لكون ادلسند إليو فيها ّ

واجلمهور إذن إلفادة التخصيص وجو واحد على أمرين :كون ادلسند فعليا ،وكون ادلسند إليو
واليا حلرف النفي ،أو منكرا ،فإذا مل يكن ادلسند إليو واليا حلرف النفي ،أو مل يكن منكرا،
فالتقدًن زلتمل للوجهُت.
أما تفصيل ىذا ادلذىب اجلزل ،كما يستفاد من دالئل اإلعجاز لعبد القاىر( ،)1وما وفق إليو
اخلطيب من تلخيصو ىف اإليضاح

()2

وما ؽلكن أن نستعُت بو ىف العرض والتحليل من وسائل

اإليضاح ،أو بيان الشراح فهو أنو كما يقول عبد القاىر:
قد يقدم ادلسند إليو لتخصيصو باخلرب الفعلي إن ويل حرف النفي كقولك :ما أنا قلت ىذا،
أي :مل أقلو مع أنو مقول ،فأفاد نفي الفعل عنك ،وثبوتو لغَتك ،على الوجو الذى وقع عليو

 -1دالئل اإلعجاز ،صـ .411-411
 -2اإليضاح ىف علوم البالغة ،جالل الدين زلمد بن عبد الرمحن اخلطيب القزويٌت ،ربقيق :الدكتور أمحد شتيوي ،الطبعة
األوىل ،ىـ1041/4111م ،دار الغد اجلديد ،القاىرة-مصر ،صـ .11-11
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النفي من العموم ،أو اخلصوص ،فال تقل ذلك إال ىف شىء ثبت أنو مقول ،وأنت تريد نفي
كونك قائال لو ،ومنو قول ادلتنىب:

مت ِج ِ
مت فِى ال َق ِ
لب نَ َارا
سمى بِو
أضر ُ
وما أنَا أس َق ُ
َ
َوََل أنَا َ
إذ ادلعٌت أن ىذا السقم ادلوجود ،والضرم الثابت ما أنا جالبا ذلما ،فالقصد إىل نفسى كونو

فاعال ذلما ،ال إىل نفيهما ،ومثل ذلك قول رسول ا﵁ –صلى ا﵁ عليو وسلم -دلن استحملو
من األشعريُت للجهاد فلم غلد ما ػلملهم عليو ،مث ساق ا﵁ إليو ما محلوا عليو :ما أنا محلتكم،
قلت ،وال أحد غَتى دلناقضة منطوق الثاىن مفهوم
ولكن ا﵁ محلكم ،وذلذا ال يقال :ما أنا ُ
األول؛ ألن مفهوم األول أن غَتك ىو القائل لو ،فال يصح أن تعود فتنفيو ،بل يقال عند قصد
النفي عنك وعن غَتك :ما قلت أنا ،وال أحد غَتى ،بتأخَت ادلسند إليو ،وعدم إيالئو حرف
النفي.وال يقال أيضا :ما أنا رأيت أحدا من الناس ،وال ما أنا ضربت إال زيدا ،بل يقال :ما
رأيت ،أو ما رأيت أنا أحدا من الناس ،وما ضربت أو ما ضربت أنا إال زيداً ،ألن ادلنفي ىف
األول الرؤية الواقعة على كل واحد من الناس ،وىف الثاىن الضرب الواقع على كل واحد منكم
سوى ز ٍ
علمت أظلا يفيد التقدًن ثبوتو لغَت ادلذكور ىو ما نفي عن ادلذكور إن عاما
يد ،وقد
َ
فخاص ،فيكون األول مقتضيا ألن إنسانا غَت ادلتكلم قد رأى كل الناس؛
فعام ،وإن خاصا
ٌ
ٌ
ألنو قد نفى عن ادلتكلم الرؤية على وجو العموم ىف ادلفعول فيجب أن تثبت لغَته على ىذا

الوجو نفسو من العموم ليتحقق زبصيص ادلتكلم ّٔذا النفي وقصره عليو ،ويكون الثاىن مقتضيا
زلال.
ألن إنسانا غَت ادلتكلم قد ضرب من عدا زيدا منو ،دلثل ما سبق ،وكالعلا ٌ
ىذا كلو إذا ويل ادلسند إليو حرف النفي ،وإن كان عبد القاىر مل ؽلثل لو إال بادلضمر لكن
ادلفهوم من كالمو بطريق ادلقايسة أن ادلضمر وغَته إذا كان واليا حلرف النفي فهو ىف احلكم
سواء.فإن مل يكن ادلسند إليو واليا حلرف النفي ،وذلك صادق إجاال بصورتُت:
-1

أن ال يكون ىف الكالم حرف نف ٍي.

-2

أن يكون حرف النفي متأخراً عن ادلسند إليو.

فإن كان معرفةً كان القصد إىل الفاعل ،وإن شئت فقل إىل ادلسند إليو ،وينقسم إىل قسمُت:
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أحدعلا ما يفيد زبصيص ادلسند إليو بادلسند ،وقصر ادلسند عليو:
إما للرد على من زعم انفراد غَته بالفعل ،وإما دلن زعم مشاركتو لو فيو ،كقولك :أنا كتبت ىف
معٌت فالن وأنا سعيت ىف حاجتو ،ولذلك إذا أردت التأكيد قلت للزاعم على الوجو األول،
أي :على تقدير أنو يزعم انفراد غَتك بالفعل أنا كتبت ىف معٌت فالن ،وأنا سعيت ىف حاجتو ال
غَتى ،وضلو ذلك مثل ال زيد ،وال عمرو ،وال من سواي؛ أنو الدال صرػلا على نفي شبهة أن
الفعل صدر من غَتك فيكون قصر ٍ
قلب.
وعلى الوجو الثاىن ،أى على تقدير أنو بزعم مشاركة غَتك لك ىف الفعل :أنا كتبت ىف معٌت
فالن أى مقصوده ،وأنا سعيت ىف حاجتو وحدى ،وضلو ذلك مثل منفردا ،أو متوحدا ،أو غَت
مشارك ،ألنو الدال صرػلا على إزالة شبهة اشًتاك غَتك ىف الفعل ،فيكون قصر إفراد.
ىذا ولفظ "ال غَتى" وضلوه وإن كان يدل التزاما على معٌت "وحدى" كما يدل لفظ "وحدى"
وضلوه التزاما على معٌت "ال غَتى" إال أن ادلقام مقام الداللة الصرػلة ألن التأكيد إظلا يكون
لدفع شبهة خاجلت قلب السامع ،والتصريح أشبو ّٔذا ادلقام.

ومن البُت ىف أن التقدًن على ما ذكرنا يأتى للتخصيص قوذلم ىف ادلثل :أتُعلِ ُم ٌِت بضب أنا
حرشتو ،أي أعلمت احليلة اخلاصة ىف صيده حىت اصطدتو( )1فإن ادلعٌت ما حرشو أحد غَتى،
ِ
أىل ادل ِدينَ ِة مردوا علَى النّْـ َف ِ
اق َال تَعلَ ُم ُهم َضل ُن نَعلَ ُم ُهم﴾ .2مردوا على
وقولو –تعاىلَ ﴿ -ومن ِ َ َ َ ُ َ
النفاق ،سبهروا فيو ،فإن ادلعٌت ال يعلهم إال ضلن ،وذلك إلبطاهنم الكفر ىف سويداوات قلؤّم،
ولعلك قد الحظت أن التخصيص جار ىف الشاىدين على الوجو األول ،وأن القصر فيهما من
قصر القلب ،ألن حرش الضب ال يكون من اثنُت ،وألن العلم دبا ىف القلوب ال يكون إال من ا﵁.
ومثال التخصيص على الوجو األول واخلرب منفى قولك دلن زعم أنو كتب ىف معناك وسعى ىف
حاجتك ال غَته :أنت ما كتبت ىف معناى ،وال سعيت ىف حاجىت ،تقصد أن الفاعل غَته ال ىو.

 -1ىذه احليلة أن ػلرك يده على باب جحره حىت يظن أهنا حية فيضرّٔا بذيلو فيمسكو.
 -2التوبة ،اآلية .404
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وعلى الوجو الثاىن دلن زعم أنو كتب وسعى مع غَته :أنت ما كتبت ىف معناى وال سعيت ىف
حا جىت ،تقصد زبصيصو بالنفى وحده ،وإثباتو على االنفراد دلن زعم مشاركتو لو فيكون على
األول قصر قلب ،وعلى الثاىن قصر إفراد.
بعد تأمل ىف كالم عبد القاىر اجلرجاىن يفهم منو أن التقدًن ادلفيد لالختصاص يفيد ىف الوقت
نفسو تقوية احلكم وتأكيده ،ألن إفادة االختصاص تقتضى تأكيد احلكم وتقويتو ،وليس
العكس ،فالتقدًن ادلفيد للتقوية ال يفيد االختصاص ،قال الدكتور زلمد زلمد أبو موسى:
"ومعٌت االخ تصاص والتقوية ،ال يتعارضان ،فما يفيد االختصاص يفيد التقوية ألن االختصاص
كما قالوا تأكيد على تأكيد ،نعم قد يكون الًتكيب مفيدا للتقوية فقط ،وال تصلح معو داللة
االختصاص".

()1

وكان اخلطيب القزويٌت دقيقا ىف تعبَته عن فائدة تقوى احلكم وتأكيده ،حيث عرب بأسلوب
القص ر للداللة على أن ىذه الفائدة ىى ادلقصودة وحدىا دون القصر وذلك ىف قولو" :الثاىن:
()2
عرب عن الفائدة األوىل
ما ال يفيد إال تقوى احلكم وتقرره ىف ذىن السامع وسبكنو" .بينهما ّ
بأسلوب خال من القصر ليستفاد أنو مع إفادة زبصيص يفاد تقوى احلكم وتقديره ،وذلك ىف

قولو" :أحدعلا ما يفيد زبصيصو بادلسند".

()3

الثاىن من القسمُت :ما ال يفيد إال تقوى احلكم ،وتقرره ىف ذىن السامع ،وسبكنو كقولك .ىو
يعطى اجلزيل ،ال نريد أن غَته ال يعطى اجلزيل وال أن تعرض بإنسان خاص ،ولكن تريد أن
تقرر ىف ذىن السامع ،وربقق أنو يفعل إعطاء اجلزيل ،ومن البُت ىف ذلك قول عروة بن أذينة:
َسليمى أزمعت بَيناً

أزمعت بينا :قطعت العزم على الفراق .تقوذلا :تظنها.

فأين تقولُها أَيناَ
َ

 -1خصائص الًتاكيب دراسة ربليلية دلسائل علم ادلعاىن ،الدكتور زلمد زلمد أبو موسى ،الطبعة التاسعة،
ىـ1041/4111م ،مكتبة وىبة ،القاىرة-مصر ،صـ .111
 -2اإليضاح ىف علوم البالغة ،صـ .19
 -3اإليضاح ىف علوم البالغة ،صـ .19
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فإن عروة مل يقصد أن غلعل اإلزماع خاصا بسلمى؛ بل أراد أن ػلقق األمر ويؤكده.
بُت اإلمام السبب ىف إفادة تقوى احلكم وتأكيده من تقدًن ادلسند إليو على اخلرب الفعلي بأنو
دبنـزلة تكرار اإلعالم باخلرب والقوة واإلحكام ،وذلك ىف قولو" :فإن ذلك من أجل أنو ال يؤتى
ٍ
قلت :عبد
معرى من العوامل إال حلديث قد نوى إسناده إليو .وإذا كان كذلك ،فإذا َ
باالسم ّ
ا﵁ ،فقد أشعرت قلبو بذلك أنك قد أردت احلديث عنو ،فإذا جئت باحلديث فقلت مثال:
قلت :خرج ،أو قلت :قدم ،فقد علم ما جئت بو وقد وطأت لو وقدمت اإلعالم فيو،
قام ،أو َ

فدخل على القلب دخول ادلأنوس بو .وقبلو قبول ادلهيأ لو ادلطمئن إليو ،وذلك ال زلالة أشد
لثبوتو ،وأنفى لشبهة ،وأمنع لشك ،وأدخل ىف التحقيق ومجلة األمر أنو ليس إعالمك الشىء
بغتة غفالً ،مثل إعالمك لو بعد التنبيو عليو والتقدمة لو ،ألن ذلك غلرى رلرى تقرير اإلعالم ىف
التأكيد واإلحكام".

()1

وقد اعًتض على ىذا التعليل "بأنو شامل لنحو :زيد إنسان ،أي دلا كان خربه مفرداً فإن ادلبتدأ
ٍ
حلديث نوي إسناده إليو ،مث ذكر احلديث وىو اخلرب ،فمقتضى
معرى عن العوامل
قد جيئ بو ّ
()2
ذلك أنو يفيد التوكيد والتقوية ،ومل يقل بذلك أح ٌد".
وعلل السكاكي إفادة التقوى والتأكيد بتكرار اإلسناد ،فإن الفعل مسند فيو إىل ادلبتدأ مرتُت:
أحدعلا :إىل ضمَته ،والثاىن :ىف ضمن اجلملة ادلسندة إىل مرجع ىذا الضمَت الذى ىو ادلبتدأ،
فقولك :ىو يعطى اجلزيل ،ىف قوة :يعطى اجلزيل يعطى اجلزيل ،وقول عروة ىف قوة :أزمعت
()3

سليمى بينا أزمعت بينا.

شهادة المقامات واألحوال على إفادة التقديم التأكيد والتقوى:

 -1دالئل اإلعجاز ،صـ .411
 -2دراسة تفصيلية شاملة لبالغة عبد القاىر ،الشيخ عبد اذلادى العدل ،الطبعة الثالثة ،ىـ4911/4111م ،مكتبة مصر،
القاىرة-مصر ،صـ.111
 -3مفتاح العلوم ،أبو يعقوب يوسف بن زلمد السكاكي ،ربقيق :الدكتور عبد احلميد ىنداوى ،الطبعة األوىل،
ىـ1000/4110م ،دار الكتب العلمية ،بَتوت-لبنان ،صـ .111
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قال عبد القاىر ىف ذلك :ويشهد دلا قلنا من أن تقدًن ا﵀دث عنو يقتضى تأكيد اخلرب،
وربقيقو لو أنا تأملنا وجدنا ىذا الضرب من الكالم غليء يف ما سبق فيو إنكار من منكر ،ضلو
أن يقول الرجل :ليس ىل علم بالذى تقول ،فتقول لو :أنت تعلم أن األمر على ما أقول،
ولكنك سبيل إىل خصمى ،ولعلك قد الحظت أن ادلخاطب ىنا منكر ،ويستطيع على ضوء ما
()1

عرفت ىف أضرب اخلرب أن تعد ىذا األسلوب من الضرب الثالث.
ِ ِ
ب َو ُىم يَعلَ ُمون"( )2ألن الكاتب السيما ىف الدين
وكقولو –تعاىلَ " :-ويَ ُقولُو َن َعلَى اهلل ال َكذ َ
ال يعًتف بأنو كاذب ،فيمتنع أن يعًتف دبضمون ىذا اخلرب ،وىو العلم بأنو كاذب .ولعلك قد
الحظت أن ادلنكر ىنا ىو ا﵀دث عنهم ال ادلخاطب أن اخلرب ىنا من الضرب الثالث.
وفيما اعًتض فيو شك ،ضلو أن تقول للرجل :كأنك ال تعلم ما صنع فالن؟ فيقول :أنا أعلم،
واخلرب ىنا من الضرب الثاىن ألنو للمًتدد السائل.
وىف تكذيب مدع كقولو -تعاىل" :-وإذا جاءكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وىم قد خرجوا
()3

بو"

فإن قوذلم( :آمنا) دعوى منهم أهنم مل ؼلرجوا بالكفر ،كما دخلوا بو ،ودعواىم ذلك إنكار
للخرب ،وىو أهنم خرجوا بو فاخلرب ىنا من الضرب الثالث ،وادلنكر أيضا وا﵀دث عنهم ال
ادلخاطب.

وفيما يقتضى الدليل أن ال يكون ،كقولو –تعاىل" :-و َّازبَ ُذوا ِمن ُدونِو ِآذلةً َال َؼللُ ُقو َن َشيئاً َّوُىم

ُؼللَ ُقو َن".

()4

فإن مقتضى دليل األلوىية لشىء أن ال يكون سللوقاً ،فكأهنم ينكرون خلقهم ،فاخلرب ىنا أيضا
من الضرب الثالث .وفيما يستغرب ،كقولك :أال تعجب من فالن ،يدعى العظيم ،وىو يعيا
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باليسَت ،فإن احلكم عليو بالعجز عن األمر اذلُت مع ادعائو األمر العظيم من شأنو أن يًتدد
ادلخاطب بو ىف قبولو فينـزل منـزلة ادلًتدد السائل ،فاخلرب ىنا من ضرب الثاين.
وىف الوعد والضمان كقولك للرجل :أنا أكفيك .أنا أقوم ّٔذا األمر ألن من شأن من تعده،
وتضمن لو أن يعًتض الشك ىف إصلاز الوعد ،والوفاء بالضمان ،فهو من أحوج شىء من
التأكيد لتنـزيلو منـزلة ادلًتدد السائل ،فاخلرب ىنا من ضرب الثاىن.
وىف ادلدح واالفتخار؛ ألن من شأن ادلادح أن ؽلنع السامعُت من الشك فيما ؽلدح بو ،ويبعدىم
عن الشبهة ،يعٌت إلنو ال ؽلدح وال يفتخر إال على سبيل ادلبالغة ،واإلفراط ىف األوصاف،
واإلغراب فيها فهو ينـزل ادلخاطبُت منـزلة ادلًتدد السائل ،فيكون أخباره ىف البابُت :من الضرب
الثاىن ،وػلتمل التأكيد ىف البابُت أن يكون لالىتمام بشأن اخلرب.
أما ادلدح فكقول عمرة اخلثعمية:
ِ
ُعلا يلب ِ
بس ٍة
سان ادل َ
جد ْ
َ ََ
أح َسن ل َ
َ
َعلَ ِيو كِ َال ُعلَا
بناء الفعل على النكرة:

َش ِحيح ِ
ان َما اسطاعا
َ

ىذا الذى ذكرناه آنفا :من أن التقدًن يكون للتخصيص ،وتارة للتقوى خاص ببناء الفعل على
ادلعرف غَت و ٍال احلرف النفي.
أما إذا كان الفعل مبنيا على منكر فإنو يكون للتخصيص وجها واحداً ،إال أنو يكون مرة
لتخصيص اجلنس بالفعل ،ومرة لتخصيص الواحد من اجلنس (أو غَته من أنواع العدد بو)،
والفصل بُت ادلقامُت إظلا ىو حلال ادلخاطب فإن كان النـزاع ىف اجلنس فالتخصيص لو ،والقصر
عليو ،وإن كان ىف العدد فالتخصيص للعدد ،تقول دلن عرف أن قد أتاك آت ،ومل يدر ،أرجل
ىو أم امرأة ،أو اعتقد أنو امرأة ،رجل جاءىن ،أى ال امرأة ،فيفيد قصر آّيء على جنس
الرجل تعييناً كادلثال األول ،وقلبا كالثاىن.

203

أسرار تقديم المسند إليو في لغة الضاد (دراسة بالغية ربليلية)

وتقول دلن عرف أن قد أتاك من ىو من جنس الرجال ،ومل يدر ،أرجل ىو أم رجالن ،أو
اعتقد أنو رجالن ،رجل جاءىن ،أى ال رجالن فيفيد قصر آّىء على العدد ادلذكور ،وىو
الواحد من جنس الرجال تعيينا أو اقرارا على الًتتيب ىف ادلثالُت.
ىذا .ويلحق باجلنس ىف ىذا الباب النوع حبسب الوصف ،أو غَته قال عبد القاىر وكذلك إن
قلت :رجل طويل جاءىن ،مل يستقم حىت يكون السامع قد ظن أنو قد أتاك كثَت ،أو نزلتو منـزلة
من ظن ذلك.

()1

سر تنوع المقصور عليو إلى الجنس أو العدد فى المنكر:
ّ

سر ىذا التنوع فهو أن االسم النكرة حاول دلعنيُت :اجلنس والعدد ،ألن أصل النكرة أن
أما ّ
تكون لواحد من اجلنس ،فيقع القصد ّٔا تارة إىل اجلنس فقط ،أي إذا كانت منازعة ادلخاطب
ىف اجلنس ،وتارة إىل الوحدة (أو غَتىا من أنواع العدد) إذا كانت ادلنازعة ىف العدد.
مذىب السكاكي فى إفادة تقديم المسند إليو على الخبر الفعلي التخصيص أو التقوى:
اشًتط السكاكي ىف إفادة التقدًن التخصيص شرطُت :أحدعلا :أن غلوز تقدير كونو ىف األصل
فاعل ىف ادلعٌت أن يكون توكيدا للفاعل،
مؤخرا على أن يكون فاعال ىف ادلعٌت فقط ،ومعٌت أنو ٌ
أو بدال منو.

وثانيهما :أن يقدر كونو كذلك ،أى :أن يق ّدر كونو مؤخرا ىف األصل ،وإن شئت فقل :مقدماً
من تأخَت.
عرب عن ىذين الشرطُت الدكتور زلمد زلمد أبو موسى بأسلوب أروع وأسهل فهو يقول:
"ذىب السكاكي ىف ربديد داللة ىذا لون الًتاكيب مذىباً آخر مل ينظر فيو إىل النفي ،تقدم
أو تأخر ،وجد أم مل يوجد ،وإظلا ادلعول عليو عنده ىف إفادة تقدًن ادلسند إليو على اخلرب الفعلي
االختصاص أن يتحقق شرطان :األول :أن يصح تأخَت ادلسند إليو وتصَت العبارة قمت أنا،
ويكون ادلسند إليو ٍ
حينئذ فاعالً ىف ادلعٌت ال ىف اللفظ؛ ألن الفاعل ىف اللفظ ىو التاء ىف قمت،
والشرط الثاىن أن يق ّدر أن أصل العبارة ىو التأخَت أى :أن يعترب ادلتكلم أن أصل العبارة قمت
 -1دالئل اإلعجاز ،صـ .411
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أنا ،مث يتصرف فيها ويقول أنا قمت؛ وىذا التصرف واالعتبار من ادلتكلم يفيد أنو حُت قصد
إىل ىذا التقدًن إظلا أراد االختصاص ،فلو قال قائل :أنا قمت ،ومل يراع أن األصل قمت أنا،
وإظلا بناىا ىكذا على تقدًن ادلسند إليو ،قلنا :إن ىذا الًتكيب ال يفيد االختصاص".

()1

وذلك كقولك:
أنا قمت ،فإنو غلوز أن تقدر أصلو ،قمت أنا ،على أن (أنا) تأكيد للفاعل اللفظى ،وىو التاء،
فيكون أنا فاعال ىف ادلعٌت.
فإن انتفى الشرط األول بأن كان ادلبتدأ امسا ظاىرا كقولك :زيد قام فإنو ال يفيد إال التقوى،
فإنو لو قدر أن لفظ زيد مؤخر ىف األصل ،وأن أصلو قام زيد لكان فاعال ىف اللفظ ،ال فاعال
ىف ادلعٌت.
أو انتفى الشرط الثاىن بأن قدر الكالم ىف مثل (أنا قمت) مبنيا من األصل على ادلبتدأ واخلرب،
ومل يقدر تقدًن وتأخَت ،فإنو كذلك ال يفيد إال التقوى ،ومثل ذلك ما أنا قمت ،وما زيد قام.
واستثٌت من االسم الظاىر ادلنكر ،كما ىف ضلو رجل جاءىن أي :ال امرأة ،أو ال رجالن ،بأن
قدره مؤخراً ومقدما ،على أن يكون أصلو جاءىن رجل ،ال على أن لفظ( ،رجل) ىو الفاعل،
بل على أنو بدل من الفاعل الذى ىو الضمَت ادلستًت ىف جاءىن قال .كما قيل ىف قولو –
أسروا النجوى الذين ظلموا" إن "الذين ظلموا" بدل من الواو ىف "وأسروا" وفرق بينو
تعاىل" :-و ّ

وبُت االسم الظاىر ادلعرف بأنو لو مل يقدر ذلك التقدًن والتأخَت فيو (ادلفيد للتخصيص)
النتفى زبصيصو ،إذ ال سبب لتخصيصو ،سواه ،ولو انتفى زبصيصو مل يقع مبتدأ ،خبالف

ادلعرف ،لوجود شرط االبتداء فيو ،وىو التعريف.
مث اشًتط ىف إفادة تقدًن ادلنكر التخصيص أن ال ؽلنع من التخصيص مانع ،وحاصل ىذا ادلانع
أن ال يكون ادلعٌت على زبصيص اجلنس ،وال على زبصيص العدد ،وقد مثل لذلك بادلثل العرىب
ادلشهور (شر أىر ذا ناب) ،أى شر جعل الكلب ينبح .قال :أما على التقدير األول ،أى على
زبصيص ا جلنس فال متناع أن يراد .ادلهر شر الخَت ،وأما على الثاىن ،وىو العدد رأى األئمة
 -1خصائص الًتاكيب دراسة ربليلية دلسائل علم ادلعاىن ،صـ .111
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يصرحون فيو بالتخصيص حيث تأولوه دبا أىر ذا ناب إال شر التمس للقصر والتخصيص فيو
وجها آخر غَت زبصيص اجلنس ،أو العدد ،فجعل معناه .شر فظيع أىر ذاناب .أى :ال غَت
()1

فظيع ،أى بال تقدًن وال تأخَت.

مالحظاتنا على ىذا المذىب على مافهم الخطيب منو:
يالحظ على ىذا ادلذىب عدة مالحظات:
-1

أنو قائم على إىدار إيالء ادلسند إليو حرف النفى.

-1

أنو مل يبُت أصل القصر ىنا على حال ادلخاطب مع أنو األصل باتفاق ىف القصر
اإلضاىف كالذى ىنا.

-1

أن حاصل زبرغلو للمثل بأن ادلراد منو :ما أىر ذاناب إال شر فظيع إظلا يصلح ردا
عليو ىف اشًتاط تقدير التقدًن والتأخَت؛ ألنو إظلا أراد بالوصف مسوغا لالبتداء
غَت التقدًن والتأخَت اللذين بٌت عليهما زبصيص اجلنس أو العدد.

-1

أنو مل يتنبو إىل أن النوعية بالوصف ادلستفاد من تنكَت لفظ "شر" ىى ىف حكم
اجلنسية كما سبق عن عبد القاىر ىف "رجل طويل جاءىن" أى :ال قصَت.

-1

أننا مل طلرج من اشًتاطو ىف النكرة ما اشًتط إال بوجو آخر من وجهي زبصيص
اجلنس ،وإن كان ما صور بو وجود ادلانع ال يصلح زبصيصا للعدد ال عنده ،وال
عند سواه ،المتناع أن يراد ادلهر شر الشران.

موازنة الخطيب بين المذىبين:
وازن اخلطيب بُت ادلذىبُت ضمن نقده دلذىبو فذكر أنو سلالف دلا ذكره الشيخ عبد القاىر ىف
عدة أمور:

 -1مفتاح العلوم ،صـ .111
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أ -ألن ظاىر كالم الشيخ فبما يلى حرف النفي القطع بأنو يفيد التخصيص مضمرا كان
أو مظهرا ،معرفا أو منكرا ،من غَت شرط لكنو مل ؽلثل إال بادلضمر ،وكالم السكاكى
صريح ىف أنو ال يفيده إال إذا كان مضمرا ،أو منكرا ،بشرط تقدير التأخَت ىف األصل.
فنحو" :ما زيد قام" يفيد التخصيص على إطالق قول الشيخ ،وال يفيده على قول السكاكى،
وضلو" :ما أنا قمت" يفيده على قول الشيخ مطلقا ،وعلى قول السكاكى بشرط.
ب -وظاىر كالم الشيخ أن ادلعرف إذا مل يقع بعد النفى ،وخربه مثبت ،أو منفى قد
يفيد االختصاص مضمرا كان ،أو مظهرا ،لكنو مل ؽلثل إال بادلضمر ،وكالم السكاكى
صريح ىف أنو ال يفيده إال ادلضمر.
فنحو" :زيد قام" قد يفيد االختصاص على إطالق قول الشيخ ،وال يفيده عند السكاكى.
حاصل ىذه الموازنة على التفصيل:
أما حاصل ىذه ادلوازنة على التفصيل مع استعراض صور التقدًن التسع فهى:
 -4أن مثل" :ما أنا فعلت" .متعُت للتخصيص عند الشيخ زلتمل عند السكاكى.
 -1أن مثل" :ما زيد فعل ىذا" .متعُت للتخصيص عند الشيخ زلتمل عند السكاكى.
 -1أن مثل" :ما رجل قال ىذا" .متعُت للتخصيص عند الشيخ وعند السكاكى.
1و -1أن مثل" :أنا فعلت ىذا" و "أنا ما فعلت ىذا" .زلتمل للتخصيص والتقوى
عندعلا وإن اختلف االشًتاط.
1و -1أن مثل" :زيد فعل ىذا" و "زيد ما فعل ىذا" .زلتمل للتخصيص والتقوى عند
الشيخ ،متعُت للتقوى عند السكاكى.
1و -9أن مثل" :رجل قال ىذا" و "رجل ما قال ىذا" متعُت للتخصيص عندعلا.
مآخذ الخطيب على مذىب السكاكى اآلنف:
أخذ اخلطيب على مذىب السكاكى اآلنف عدة مآخذ ىى كما يلى:
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-4

أن فيما احتج بو دلا ذىب إليو نظر إذ الفاعل (اللفظى) وتأكيده (وىو الفاعل
ادلعنوى) سواء ىف امتناع التقدًن ،ما دام الفاعل فاعال ،والتأكيد تأكيدا ،فتجويز
تقدًن التأكيد دون الفاعل ربكم ظاىر ،وقد زاد بعض الشراح على ىذا أن تقدًن
الفاعل ادلعنوى أقوى ىف االمتناع؛ ألنو تابع للفاعل اللفظى؛ ألن ادلراد تقدؽلو على
العامل ،وىو الفعل ،وتقدًن الفاعل اللفظى على الفعل ،فيو تقدًن عليو فقط ،أما
تقدًن ادلعنوى فهو تقدًن عليو ،وعلى ادلتبوع مجيعاً.

-1

وأنا ال نسلم انتفاء التخصيص ىف صورة ادلنكر لوال تقدير أنو كان ىف األصل
مؤخرا فقدم جلواز حصول التخصيص فيو بالتهويل كما ذكر ،وغَت التهويل ،يعٌت
شلا يفيده التنكَت كالتحقَت ،والتكثَت ،والتقليل.

-1

وأنا النسلم امتناع أن يراد ادلهر شر الخَت ،يعٌت ال نسلم امتناع أنو لتخصيص
اجلنس :قال الشيخ عبد القاىر :إظلا قدم "شر" ألن ادلراد أن يعلم أن الذى أىر
ذاناب ىو من جنس الشر المن جنس اخلَت ،فجرى رلرى أن تقول :رجل
جاءىن :تريد أنو رجل الامرأة )1(،وقول العلماء :إنو إظلا صلح؛ ألنو دبعٌت ما أىر
ذاناب إال شر بيان لذلك ،وىذا صريح ىف خالف ما ذكره.

رأيى فى ىذا المثل:
قد علمت أن السكاكى ؽلنع أن يراد :ادلهر شر الخَت ،ووجهو أنو ال قائل بأن ادلهر يكون من
جنس اخلَت ،ويعُت أن يكون ادلراد شر فظيع لشدة ما يسمع مثال من اذلرير ،ورأٌن أنو ما دام
عبد القاىر مصمما على أن ادلراد أن ادلهر من جنس الشر المن جنس اخلَت مع وضوح ما
احتج بو السكاكى –دلنعو -أن نتصور ىذا األسلوب على أنو أسلوب تعريضى ،يقال مثال لراع
غافل ،أو حارس غَت مستيقظ ،يسمع اذلرير فال ينـزعج لو ،بل يبقى على حالة من الغفلة
واذلدوء حىت كأن ادلهر خَت الشر ،فيقال لو" :شر أىر ذاناب" تعريضا بغبائو ،حىت كأنو
ػلسب أن ادلهر خَت الشر.
 -1دالئل اإلعجاز ،صـ .411
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تقديم "مثل" و "غير" على الخبر الفعلى:

شلا يرى تقدؽلو كالالزم لفظ" :مثل" و "غَت" إذا استعمال على سبيل الكناية من غَت تعريض
بإنسان (خاص) تريده بلفظ مثل ،وغَت؛ وذلك كما ىف قول ادلتنىب يعزى عضد الدولة ىف أمو:
مثلُ َ ِ
الدمع عن غَربِ ِو
ويَسترد
الحز َن َعن صوبِ ِو
ك يَثْنى ُ
َ
يثٌت :يرد ،صوب الدمع :انصبابو ،غربو :سيلو واهنمالو.
وىف مثل قول الناس :مثلك ال يبخل ،ومثلك رعى احلق واحلرمة ،وكقول ابن القبعثرى للحجاج
دلا قال لو ألمحلنك على األدىم :يريد القيد :مثل األمَت ػلمل على األدىم ،واألشهب ،وأراد
باألدىم الفرس بقرينة األشهب ،وما أشبو ذلك من مثل "مثلى يفعل كذا ،ومثل زيد ال يفعل
كذا إخل" :شلا ال يقصدون فيو بلفظ" :مثل" غَت ما أضيف إليو ،ولكنهم يعنون أن من كان
على الصفة الىت ىو عليها كان من مقتضى القياس ،وموجب العرف والعادة أن يفعل ما أسند
إىل لفظ مثل ،أو أن ال يفعل ،ولكون ادلعٌت ىذا قال ادلتنىب بعد البيت السابق:
سواك ،يافرداً بال ُم ْشبِ ِو
ولم أقل ِمثلك ،أعني بو
وكذلك حكم "غَت" إذا سلك ّٔا ىذا ادلسلك ،فقيل :غَتى يفعل ذاك ،على معٌت أىن ال
أفعلو ،فقط ،من غَت إرادة التعريض بإنسان ،بأنو يفعلو ،ومنو قول ادلتنىب:
غَي ِرى بأكث ِر ىذا ِ
ع إِن قَاتَلُوا َجبُ نُوا أو َحدثُوا َش ُجعُوا
الناس يَ ْن َخ ِد ُ
فإنو مل يرد أن يعرض بواحد كان ىناك ،فيصفو بأنو ينخدع ،بل أراد فقط أنو ليس شلن ينخدع،
وكذا قول أىب سبام:
وغَْي ِرى يَاْ ُك ُل
َ
المعروف ُس ْحتاً

وتَ ْشحب عنده بِيض األَي ِ
ادى
ُ َ
َ ُ

سحتا :حراما .تشحب :يتغَت لوهنا إىل الصفة .األيادى :النعم ،والعبارتان رلازيتان.

فإنو مل يرد أن يعرض بشاعر سواه ،فيزعم أن الذى قرف بو ،وغيب عند ادلمدوح :من أنو
ىجاه –كان من ذلك الشاعر ال منو -بل أراد أن ينفى عن نفسو أن يكون شلن يكفر النعمة،
ويلؤم ،الغَت.
مرجع ىذا اَلستعمال فيهما ،وىل يمكن مخالفتو؟:
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أما مرجع ىذا االستعمال فيهما ،كما ذكر عبد القاىر فهو الطبع ،والعرف اللغوى .قال:
"واستعمال "مثل" و "غَت" على ىذا السبيل شىء مركوز ىف الطباع ،وىو جار ىف عادة كل
قوم ،فأنت اآلن إذا تصفحت الكالم وجدت ىذين االمسُت يقدمان أبدا على الفعل إذا ضلى
ّٔا ىذا النحو الذى ذكرت لك (أى :إذا مل يرد ّٔما إال ما أضيفا إليو) ،وترى ىذا ادلعٌت ال
يستقيم فيهما إذا مل يقدما ،أفال ترى أنك لو قلت" :يثٌت احلزن عن صوبو مثلك" ،و "رعى
احلق واحلرمة مثلك" ،و"ػلمل على األدىم واألشهب مثل األمَت" ،و"ينخدع غَتى بأكثر ىذا
الناس" ،و"يأكل غَتى ادلعروف سحتا" ،رأيت كالما مقلوبا عن جهتو ،ومغَتا عن صورتو،
()1

ورأيت اللفظ قد نبا عن معناه ،ورأيت الطبع يأىب أن يرضاه".

السر فى استعمال مثل وغير مقدمين إذا استعمال كناية َل تعريضا:
أما السر ىف ذلك فهو أن تقدؽلهما يفيد تقوى احلكم ،كما سبق تقريره ،وأسلوب مثلك ال
يبخل ،وغَتك ال غلود ،وضلوعلا من أساليب الكناية عن احلكم (النسبة) إذ ادلراد بنسبة عدم
البخل إىل مثلو نسبة عدم البخل إليو ،وبنسبة عدم اجلود إىل غَته نسبة اجلود إليو بطريق
األوىل ،ومقام الكناية ىو مقام ادلبالغة ىف إثبات ادلراد؛ ألهنا كدعوى الشىء ببينة ،فكان تأكيد
ىذه النسبة ،أو ىذا احلكم بأسلوب التقدًن أعون على ىذا ادلقام.
-5

تقديمو إلفادة عموم السلب وعكسو لعكسو:

يقدم ادلسند إليو إذا كان لفظ" :كل" على أداة السلب ،ليفيد عموم السلب ،ومشولو لكل ما
أضيف إليو لفظ "كل".
فإذا ما عكست ،فقدمت أداة السلب على لفظ "كل" انعكس ادلعٌت ،فأفاد سلب العموم
والشمول عما أضيف إليو فلظ "كل" ،واقتضى ذلك ثبوت الفعل لبعض ونفيو عن بعض.
وىذا ىو مذىب اإلمام عبد القاىر ،فهو قال :كلمة "كل" ىف النفى إن أدخلت ىف حيزه ،بأن
قدم عليها لفظا ،كقول أىب الطيب:
 -1دالئل اإلعجاز ،صـ .410-419
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ما كل ما يَتَ َمنى المرءُ يُ ْد ِرُكو

ياح بما َل تَ ْشتَهى الس ُف ُن
تأتى الر ُ

ماكل رأ ِى الفتى يدعُو إلى َر َش ِد
ُ

إذا بدالك رأى مشكل فَ ِق ِ
ف
ٌ
ٌ

وقول اآلخر ألىب العتاىية:

وقولنا :ما جاء القوم كلهم ،وما جاء كل القوم ،ومل آخذ الدراىم كلها ،ومل آخذ كل الدراىم.
أو تقديرا؛ بأن قدمت على الفعل ادلنفى ،وأعمل فيها –ألن العامل رتبتو التقدم على ادلعمول-
كقولك :كل الدراىم مل آخذ (بنصب "كل") توجو النفى إىل الشمول خاصة دون أصل
الفعل ،وأفاد الكالم ثبوتو لبعض (ىف ادلسند للفاعل) ،أو تعلقو ببعض (ىف الواقع على ادلفعول)
ووجو ذلك عنده أن الكلية نوع من التقييد ،والنفى إذا اذبو إىل كالم مقيد بقيد فإنو ينصب
خاصة على ىذا القيد.

1

وإن أخرجت من حيزه :بأن قدمت عليو لفظا ،ومل تكن معمولة للفعل ادلنفى توجو النفى إىل
أصل الفعل ،وعم ما أضيف إليو لفظ "كل" وذلك كقول الشاعر:
فكيف ،وُكلٌّ ليس يع ُدو ِحمامو وَل إلم ِر ٍ
ضى اهللُ َم ْز َح ُل
ىء َع َما قَ َ
ََ
َ
فادلعٌت على نفى أن يعدو أحد من الناس محامو ،ولو عكست ،فقلت :فكيف ،وليس يعدو
كل محامو؟ فأخرت لفظ "كل" ألفسدت ادلعٌت ،وصرت كأنك تقول :إن من الناس من يسلم
من احلمام ،ويبقى خالدا ال ؽلوت .ومثلو قول دعبل:
ِ
فو ِ
ِ
الم ْك ِدى
اهلل م ا أَ ْد ِرى :بأَي ِس َه ِام َها
َرَم ْتنى ،وُكلٌّ عندنا ليس ب ُ
ِ
أَبِا ل ِ
الج ْع ِد
اح وإننى
ْج ْي ِد؟ أ َْم َم ْج َرى ال ِو َش ِ
َألُتْ ِه ُم َعينَ ْي َها َم َع ال َفاح ِم َ
ادلعٌت على نفى أن يكون ىف سهامها مكد ال يصيب ،بوجو من الوجوه.
ىذا ،ومثل النفى ىف إفادة ادلعنيُت النهى :فقول القائد جلنده :كل األسرى ال يقتل –هنى عن
قتل كل واحد منهم ،وعفو شامل جلميعهم ،وقولو :ال يقتل كل األسرى هنى عن قتل بعض
منهم ،وإبقاء على بعض.

 -1دالئل اإلعجاز.111-111 ،
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وقد استشهد ذلذه القاعدة بقول النيب –صلى ا﵁ عليو وسلم -دلا قال لو ذو اليدين :أقصرت
الصالة ،أم نسيت يا رسول ا﵁؟ "كل ذلك مل يكن" أى :مل يكن واحد منهما :ال القصر ،وال
النسيان .وقول أىب النجم:

ت أم ِ
الخيَا ِر تدعى
َصبَ ْح ْ
قَ ْد أ ْ

َصنَ ِع
علي َذنْباً ُكلو لَ ْم أ ْ

برفع "كل" كما ىى الرواية ،ألن ادلعٌت أنو مل يصنع من الذنب قليال ،وال كثَتا ،وال بعضا ،وال
كال :شلا ادعتو عليو ،ألن مشول النفى للجميع ىف حالة تقدًن "كل" على حرف النفى مشروط
بأن يكون لفظ "كل" مقدما ىف اللفظ والرتبة على حرف الفى ،أى أنو يكون مرفوعا باالبتداء،
فالتقدًن ىنا من نوع التقدًن الذى ليس على نية التأخَت ،فتقول ىف "مل أصنع كل ىذا"" ،كل
ىذا مل أصنعو" ،برفع كل على االبتداء بعد نقلها من ادلفعول إىل ادلبتدأ .فتفيد مشول النفى
للجميع .أما إذا قدمت كل على حرف النفى ىف اللفظ فقط دون الرتبة ،بأن تبقى على إعرأّا
وحكمها قبل التقدًن من كوهنا مفعوال أو توكيدا ،فإن ىذا التقدًن ال يفيد مشول النفى للجميع،
وإظلا يفيد نفى الفعل عن البعض وثبوتو للبعض اآلخر ،وىذه اإلفادة ىى نفس إفادة التأخَت،
وال فرق بينهما ،فقولك" :كل الطالب مل أعاقبهم" ،و"مل أعاقب كل الطالب" ،سواء ىف
ادلعٌت ،فالتقدًن ىف اللفظ فقط ال يعتد بو ىف ربقيق مشول النفى للجميع ،وىذا أيضا ما سبيزت
بو "كل" عن بقية األلفاظ ىف مثل قولنا :زيدا ما ضربت ،فـ "زيدا" مقدم ىف اللفظ فقط دون
الرتبة ،ومع ذلك أفاد التقدًن التخصيص.
والسر ىف إفادة تقدًن "كل" على النفى عموم السلب ،أنك إذا بدأت بكل كنت قد بنيت
النفى عليو ،وسلطت الكلية على النفى ،وأعملتها فيو ،وإعمال معٌت الكلية ىف النفى يقتضى
أن ال يشذ شىء عن النفى.

()1

وجو اَلستشهاد بالحديث والبيت:
قال اخلطيب :واالحتجاج باخلرب من وجهُت:

 -1دالئل اإلعجاز ،صـ .111
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أحدعلا :أن السؤال بأم عن أحد األمرين لطلب التعيُت بعد ثبوت أحدعلا عند ادلتكلم على
اإلّٔام ،فجوابو إما بالتعيُت ،أو بنفى كل واحد منهما ،يعٌت :وال يصلح أن يكون اجلواب بنفى
أحدعلا ال على التعيُت ،كما ىف سلب العموم ،فإنو معتقد السائل فلم يبق إال أنو لعموم
السلب.
ثانيهما :ما روى من أنو دلا قال رسول ا﵁ –صلى ا﵁ عليو وسلم" :-كل ذلك مل يكن" قال
لو ذو اليدين" :بعض ذلك قد كان" واإلغلاب اجلزئى( ،وىو قول ذى اليدين) نقيضو السلب
الكلى (وىو قولو –صلى ا﵁ عليو وسلم).
وبقول أىب النجم ما أشار إليو الشيخ عبد القاىر ،وىو أن الشاعر فصيح ،والفصيح الشائع ىف
مثل قولو نصب "كل" (يعٌت حىت ال يكون ىف الكالم هتيئة للعامل وىو الفعل "أصنع" للعمل
مث قطعو) ،وسياق كالمو كما يقول عبد القاىر أنو أراد أهنا تدعى عليو ذنبا مل يصنع منو شيئا
البتو ال قليال ،وال كثَتا ،فلو كان النصب مفيدا لذلك والرفع غَت مفيد مل يعدل عن النصب إىل
الرفع ألنو ال ضرورة لذلك ،لكنو رأى النصب ؽلنع من ىذا ادلعٌت ،ويقتضى أن يكون قد أتى
من الذنب الذى ادعتو بعضو.
ىل ىذه القاعدة مسلمة؟:
اجلواب على ذلك أن اخلطيب مل يسلم عموم ىذه القاعدة لعبد القاىر إذ جعلها موضع نظر،
وإن مل يبُت ىو ذلك النظر ،وقد بُت ذلك النظر السعد ىف مطولو دبا غلعلها قاعدة أغلبية ال
كلية حيث يقول :معلقا على قول عبد القاىر( :إنا) إذا تأملنا وجدنا إدخال كل ىف حيز النفى
ال يصلح إال حيث يراد أن بعضا كان ،وبعضا مل يكن –قال السعد" :وفيو نظر؛ ألناصلده
حيث ال يصلح أن يتعلق الفعل ببعض كقولو –تعاىل﴿ :-إن اهللَ ََل يُ ِحب ُكل ُم ْختَ ٍ
ال
فَ ُخوٍر﴾( )1وقولو –تعاىلَ ﴿ :-واهللُ ََل يُ ِحب ُكل َكفا ٍر أَثِ ٍيم﴾ ( )2وقولوَ ﴿ :وََل تُ ِط ْع ُكل
()1
حال ٍ
ف َم ِهي ٍن﴾ ( )3ؤّذا يرى السعد أن ىذا احلكم أكثرى ال كلى.
َ
 -1احلديد ،اآلية .11
 -2البقرة ،اآلية .111
 -3القلم ،اآلية .40
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واعًتض أيضا الطاىر بن عاضور على ىذا احلكم ،وقد محل كالم اإلمام عبد القاىر على أن
ادلقصود بو "كل" الىت تقع تأكيدا وليس ادلقصود بو "كل" الىت تكون تأسيسا .وذلك ىف قولو،
تعليقا على قولو –تعاىل﴿ -واهللَ ََل يُ ِحب ُكل ُم ْختَ ٍ
ال فَ ُخوٍر﴾" :وال ؼلطر ببال أىل
َ
االستعمال أن يكون مفاده أن ا﵁ ال ػلب رلموع ادلختالُت الفخورين إذا اجتمعوا بناء على ما
ذكره عبد القاىر من أن "كل" إذا وقع ىف حيز النفى مؤخرا عن أداتو ينصب النفى على
الشمول ،فإن ذلك إظلا ىو ىف "كل" الىت يراد منها تأكيد اإلحاطة ال ىف "كل" الىت يراد منها
األ فراد ،والتعويل ىف ذلك على القرائن ،على أن نرى ما ذكره الشيخ أمر أغلىب غَت مطرد ىف
استعمال أىل اللسان ،ولذلك نرى صحة الرفع والنصب ىف لفظ "كل" ىف قول أىب النجم.

()2

ومن احلق علينا معشر ادلعجبُت بعبد القاىر ،وادلتتملذين كجميع أىل ىذا الفن عليو ،أن
الندعو ذلذا االعًتاض القوى دون أن نلتمس عنو دفاعا حيثما وجدناه ،ويعجبٌت ىف ىذا رأى
ىف مثل ىذه اآليات الثالث نقلو الشيخ الربقوقى ىف شرحو للتلخيص عن شيخو زلمد عبده
قال" :فإن قلت :فما تصنع ىف قولو –تعاىل﴿ :-إن اهللَ ََل يُ ِحب ُكل ُم ْختَ ٍ
ال فَ ُخوٍر﴾،
﴿واهللُ ََل يُ ِحب ُكل َكفا ٍر أَثِ ٍيم﴾ ؟ فأجاب دبا يشرح الصدر ،وؽلأل النفس ارتياحا قال :قد
َ
يعدل عما يدل على عموم السلب إىل ما يفيد سلب العموم ،والسلب عام على احلقيقة
للتعريض بادلخاطب ،واإلؽلاء إىل أنو شر صنفو .مثال إذا قلت لسفيو تعرض بأنو شر السفهاء
–أنا ال أحب كل سفيو ،فادلعٌت أنو لو فرض أن زلبىت تتعلق بسفيو لكنت غَت موضع ذلا،
وكذلك الذى جاء ىف اآليات الكرؽلة ،أريد بو –وا﵁ أعلم -التعريض دبن نـزلت فيهم من أعداء
ا﵁ وأهنم شر أصنافهم ،فقولو –تعاىل﴿ :-إن اهللَ ََل يُ ِحب ُكل ُم ْختَ ٍ
ال فَ ُخوٍر﴾ .معناه أن
زلبة ا﵁ التعم ادلختالُت الفخورين حىت تشمل ىؤالء ،فكأنو –سبحانو -يقول" :لو أن زلبتنا

 -1ادلطول ،سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاىن ،ربقيق :الدكتور عبد احلميد اذلنداوى ،الطبعة الثالثة،
ىـ1041/4111م ،دار الكتب العلمية ،بَتوت-لبنان ،صـ .119
 -2التحرير والتنوير ادلعروف بتفسَت ابن عاشور ،زلمد الطاىر بن عاشور ،الطبعة األوىل[ ،ب ت] ،مؤسسة التاريخ،
بَتوت-لبنان ،جـ  ،11صـ .114
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تعلقت دبختال فخور دلا تعلقت بأولئك؛ ألن سلتاذلم وفخورىم شر سلتال وفخور ،وىكذا يقال
ىف سائر اآليات .وما ظاىره أنو من سلب العموم ،وحيقيقتو أنو من عموم السلب.

()1

 -1شرح التلخيص ىف علوم البالغة ،عبد الرمحن الربقوقى ،الطبعة األوىل ،ىـ4901/4111م ،مكتبة مصر ،القاىرة-مصر،
صـ .11
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نتائج البحث
بعد ىذه الرحلة السعيدة حول ادلوضوع" أسرار تقدًن ادلسند إليو يف لغة الضاد دراسةً بالغيةً
ربليةً "
وصلنا إىل بعض النتائج ملخصها ما يلي:
-4

التقدًن والتأخَت من أىم أبواب علم ادلعاين ولو دور بارز يف إعجاز القرآن الكرًن.

-1

اإلمام عبد القاىر اجلرجاين مل يتناول التقدًن يف الذكر يف باب التقدًن والتأخَت يف
كتابو"دالئل اإلعجاز"؛ ألنو ليس من مسائل النظم ،وىي زلور حديثو ،واىتم
اىتماماً بالغاً بالتقدًن يف الرتبة النحوية.

-1

العالمة الزسلشري ولوكان متأثراً باإلمام عبد القاىر اجلرجاين يف أكثر ادلسائل
البالغية ،وخاص ًة يف نظرية النظم ،لكنو مع ذلك درس التقدًن يف الذكر يف
تفسَته الكشاف بكل بسط وتفصيل للنكت البالغية ادلوجودة فيها.

-1

من مباحث التقدًن يف الرتبة النحوية ،تقدًن ادلسند إليو ،وتقدؽلو يكون لدواع،
وأحوال تقتضيو ومرجع ىذه الدواعي واألحوال إمجاالً إىل مخس أصول :العناية
واالىتمام ،وإرادة التخصيص إذا كان ادلسند فعلياً ،وإرادة التقوي إذا كان ادلسند
فعلياً ،وتقدًن يرى كالالزم ،وتقدًن ادلسند إليو على أداة السلب لعموم السلب،
وعكسو يف عكسو.

-1

عند اإلمام عبد القاىر اجلرجاين إذا تقدم ادلسند إليو على خربه الفعلي ،والياً
حلرف النفي ،فإنو يفيد قصر نفي اخلرب عليو وجهاً واحداً ،سواء كان ادلسند معرفاً
ومنكراً ،وسواء كان ادلعرف مظهراً ومضمراً.

-1

إذا مل يكن ادلسند إليو والياً حلرف النفي ،وكان خربه أيضاً فعلياً ومل يكن نكرًة
فإنو يأيت للتخصيص إن كان للمخاطب حكم على خالف حكمك ،وللتقوية
إن مل يكن لو ىذا احلكم .وأما إذا كان نكرةً فإنو للتخصيص قطعاً.
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-1

اشًتط السكاكي يف إفادة التقدًن التخصيص شرطُت :األول أن غلوز تقديركونو
يف األصل مؤخراً على أن يكون فاعالً يف ادلعٌت ،والثاين أن يقدر كونو كذلك.
ألجل ىذين الشرطُت" ما أنا فعلت" و" ما زيد فعل ىذا" متعُت للتخصيص عند
اإلمام وزلتمل عند السكاكي ،و"زيد فعل ىذا" و" زيد ما فعل ىذا" زلتمل
للتخصيص والتقوي عند اإلمام ،ومتعُت للتقوي عند السكاكي.

-1

تقدًن ادلسند إليو إذا كان لفظ"كل" على أداة السلب ،يفيد عموم السلب،
وعكسو يفيد سلب العموم ،ىذا قاعدة كلية عند اإلمام وأغلبية عند العالمة
التفتازاين.
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أىم المصادر والمراجع
 -3اإليضاح ىف علوم البالغة ،جالل الدين زلمد بن عبد الرمحن اخلطيب القزويٌت ،ربقيق :الدكتور أمحد شتيوي،
الطبعة األوىل ،ىـ1041/4111م ،دار الغد اجلديد ،القاىرة-مصر.
 -1الربىان يف علوم القرآن ،بدر الدين زلمد بن عبدا﵁ الزركشي ،ربقيق :أبو الفضل الدمياطي( ،ب.ط) ،عام
1001م – 4111ىـ ،دار احلديث ،القاىرة – مصر.
 -1التبيان يف علم ادلعاين والبديع والبيان ،شرف الدين حسُت بن زلمد الطييب ،ربقيق :الدكتور ىادي عطية مطر
اذلاليل ،ط ،4:عام 1044م – 4111ىـ ،عامل الكتب ،بَتوت – لبنان.
 -1التحرير والتنوير ادلعروف بتفسَت ابن عاشور ،زلمد الطاىر بن عاشور ،الطبعة األوىل[ ،ب ت] ،مؤسسة التاريخ،
بَتوت-لبنان.
 -1تلخيص ادلفتاح يف ادلعاين والبيان والبديع ،جالل الدين زلمد بن عبد الرمحن اخلطيب القزويٍت ،ربقيق :الدكتور
ياسُت األيويب( ،ب.ط) ،عام 1041م – 4111ىـ ،ادلكتبة العصرية ،صيدا ،بَتوت – لبنان.
 -1خصائص الًتاكيب دراسة ربليلية دلسائل علم ادلعاىن ،الدكتور زلمد زلمد أبو موسى ،الطبعة التاسعة،
ىـ1041/4111م ،مكتبة وىبة ،القاىرة-مصر.
 -1دراسة تفصيلية شاملة لبالغة عبد القاىر ،الشيخ عبد اذلادى العدل ،الطبعة الثالثة ،ىـ4911/4111م ،مكتبة
مصر ،القاىرة-مصر.
 -1دالئل اإلعجاز ،عبد القاىر بن عبد الرمحن اجلرجاىن ،ربقيق :زلمود زلمد شاكر ،الطبعة الثالثة،
ىـ4991/4141م ،مطبعة ادلدىن ،القاىرة-مصر.
 -9شرح التلخيص ىف علوم البالغة ،عبد الرمحن الربقوقى ،الطبعة األوىل ،ىـ4901/4111م ،مكتبة مصر ،القاىرة-
مصر.
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قراءة يف التقدًن والتأخَت عند اإلمام عبدالقاىر اجلرجاين ،الدكتور عادل زلمدزلمد األكرت ،رللة

اجلامعة اإلسالمية العادلية ،العدد العشرون3311 ،ىـ 2132م.
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الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل ،زلمود بن عمر الزسلشرى ،ربقيق:

يوسف احلمادي ،الطبعة األوىل[ ،ب ت] ،مكتبة مصر.
 -41ادلطول ،سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاىن ،ربقيق :الدكتور عبد احلميد اذلنداوى ،الطبعة الثالثة،
ىـ1041/4111م ،دار الكتب العلمية ،بَتوت-لبنان.
 -41مفتاح العلوم ،أبو يعقوب يوسف بن زلمد السكاكي ،ربقيق :الدكتور عبد احلميد ىنداوى ،الطبعة األوىل،
ىـ1000/4110م ،دار الكتب العلمية ،بَتوت-لبنان.
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