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  :منيجية الدراسة

فقػػاـ البا ػػث باسػػتقراا األلفػػاظ المتشػػابهم مػػف  ،الت ميمػػيالكصػػفي  اتبػػع البا ػػث المػػنه 
كبعػػد ذلػػؾ قػػاـ  ،كجمعهػػا فػػي مم ػػل مسػػتقل ،التقػػديـ كالتػػأخير الػػكاردة فػػي القػػرآف الكػػريـ  يػػث

ثػػػـ النظػػر فػػػي تكجيهػػػات عممػػػاا المتشػػابه المفظػػػي كعممػػػاا التفسػػػير  ،البا ػػث بكصػػػف الظػػػاهرة
أك ذكػػر رأيػػا آخػػر غيػػر مػػا  ،ثػػـ بعػػد ذلػػؾ أبػػد  البا ػػث رأيػػه بالمكافقػػم أك المخالفػػم ،كت ميمهػػا

 .ذكر
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Abstract 

"The secrets behind preceding and delaying similar utterances in the 
holy Quraan".  

Done by: Ibrahim Abdullah Suleiman AlHinai 

Under the supervision of: Dr. Said Jasim Alzubaidi 

The researcher presented the study to Nizwa University, to  Arabic 
literature section in the College of science and arts. This study is a 
part of the postgraduate studies requirements.  

The researcher analysed the secrets of preceding and delaying the 
similar utterances in the Holly  Quraan. This dissertation consists of 
three sections: the introduction and other sections 

The introduction here the researcher discusses the definition of both 
preceding and delaying of similar at utterances according to the 
linguistics experts. 

Section 1 

The preceding of similar utterances in the holy Koran and the 
delaying of them in nouns are articulated in this section focusing on 
different types of nouns. 

Section 2 
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In this section the focus is mainly on verbs so the researcher is 
looking at the preceding of similar utterances and the delaying of 
them focusing on verbs and highlighting these features in different 
types of verbs.  

Section 3 

In section 3 the researcher is looking at the positions and the 
connection with the preceding and delaying of similar utterances in 
the holly Quraan.  

The researcher followed the analysis approach, so similar utterances 
in the holly Quraan are analysed both preceding and delaying. All of 
these are gathered in an appendix. Then this is described presenting 
linguistic's views and giving the researcher's own opinion.  
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 :المقدمة

 أما بعد  :ال مد هلل كالصبلة كالسبلـ عمو أشرؼ خمل هللا كعمو آله كص به أجمعيف
 ،ل م نػزؿ بهػا القػرآف الكػريـ ألنهاميز هللا تعالو الم م العربيم بخصائص كميزات عدة ف

كقػػػػد تعػػػددت مبا ػػػػث الم ػػػػم ، معجػػػز كبميػػػػ سػػػػائر الم ػػػات بتركيػػػػب  مػػػػففالم ػػػم العربيػػػػم تمتػػػاز 
   .بالكثير مف التفصيل كالت ميل ،كاهتـ بها العمماا ،العربيم

يب ػػػػث فػػػػي سػػػػبؾ األلفػػػػاظ ك كمب ػػػػث التقػػػػديـ كالتػػػػأخير مػػػػف أهػػػػـ مبا ػػػػث عمػػػػـ المعػػػػاني 
كالقػرآف الكػريـ خيػر مػكرد كزاد فػي  ،ليبّيف ما فيها مػف أسػرار كمزايػا ببلغيػم ؛كالعبارات كالجمل

بل إنه ش ل العالـ منذ نزكله فتسػابل العممػاا  ،ما ي تكيه مف غزارة المفظ كتعدد المعنول ؛ذلؾ
 الب ث في ألفاظه كأساليبه كاستخراج أسرارا كدررا.إلو 

فنهضػػػػت  ،كفػػػػتب الب ػػػػث فػػػػي اإلعجػػػػاز البيػػػػاني لمقػػػػرآف الكػػػػريـ أبكاباػػػػا كاسػػػػعم لمبػػػػا ثيف
  هنػػػا جػػػاا عنػػػكاف رسػػػالم البا ػػػث كمػػػف  ،دراسػػػات ال تعػػػد كال ت صػػػو فػػػي كجػػػكا هػػػذا اإلعجػػػاز

مػف د البا ػث التػي أر  ،فػي القػرآف الكػريـ ( في المتشػابه المفظػي كتأخيرها)أسرار تقديـ األلفاظ 
 .كالم م العربيم ،خبللها اإلسهاـ في شرؼ خدمم كتاب هللا العزيز

 تطمب مف البا ػث اسػتقراا )التقػديـ كالتػأخير( فػي ا يػات المتشػابهم المفظػي زمناػا لػيس
كالنظػر فػي تعميػل  ،فضبلا عف النظر في الكتب التي كردت فيها إشارات لهػذا الصػكر ،قصيراا

كم اكلػػم الكقػػكؼ عمػػو تمػػؾ األسػػرار بمػػا تمتمكػػه العربيػػم مػػف  ،أسػػرار التقػػديـ كالتػػأخيرالعممػػاا 
إلدراؾ األسػباب التػي تقػف كراا  ؛كذكؽ رفيػع ،كما يمتمكه هؤالا العمماا مف دقم نظػر ،كسائل
 .ذلؾ

 :أىمية البحث

لمتشػػػابه المفظػػػي فػػػي القػػػرآف الكقػػػكؼ كالنظػػػر فػػػي أسػػػرار تقػػػديـ األلفػػػاظ كتأخيرهػػػا فػػػي ا -
 .لكج إلو البياف كاالعجاز القرآني، يفتب لنا باب الك الكريـ

استقراا ألفاظ المتشابه المفظي في القرآف الكريـ كبياف العمم كراا التقػديـ كالتػأخير، يعػد  -
، كأف هػػذا الكتػػاب مػػف عنػػدا سػػب انه م كػػبلـ هللا تعػػالوعظمػػكسػػيمم مػػف كسػػائل اظهػػار 

 .اف عجز البشريم عف اإلتياف بمثمهكتعالو كبي
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الب ػػث كسػػيمم مػػف الكسػػائل  المعينػػم لممتطمعػػيف كالبػػا ثيف عػػف أسػػرار ألفػػاظ القػػرآف يعػػد  -
 .الكريـ

 .البشريم إلو اإليماف باهلل تعالودعكة كسيمم مف كسائل يعد الب ث  -

 :موضوعأسباب اختيار ال

 .لـ يب ث فيه أ د -
 .في الدراسات القرآنيم مف  يث مفرداتهاكالش ف الرغبم  -
 .الكقكؼ عمو أسرار تقديـ األلفاظ كتأخيرها  -
 .إعجازا مف  يث المفرداتجانب مف جكانب خدمم القرآف الكريـ كبياف  -

 تقسيم الرسالة:
لػػػـ إذ  ،لببلغيػػػيفكاصػػػطبل ا عنػػػد ا ،ف التقػػػديـ ل ػػػميػػػتعر  :فيػػػهكتنػػػاكؿ البا ػػػث التمهيػػػد  -

 ،يتطرؽ الكثير منهـ إلػو مفهػـك التقػديـ كالتػأخير فػي المتشػابه المفظػي بصػكرة صػري م
كتكصػػل البا ػػث مػػف خػػبلؿ سػػياؽ طرك ػػاتهـ إلػػو تعريػػف مػػكجز لمتقػػديـ كالتػػأخير فػػي 
المتشػػػابه المفظػػػي كهػػػك )التماثػػػل كالتشػػػابه الػػػكارد بػػػيف األلفػػػاظ ب يػػػث يقػػػع فيهػػػا تماثػػػل 

بقصػػػد ت سػػػيف  ؛ؼ أك الكممػػػات أك أ يانػػػا الجمػػػل بالتقػػػديـ كالتػػػأخيركتشػػػابه بػػػيف ال ػػػرك 
طػرؽ إلػو دالالت التقػديـ كالتػأخير عنػد الن ػكييف ثػـ بعػد ذلػؾ ت ،نظـ التعبيػر كتجميمػه(

 .كأفاضكا كتكسعكا في بياف تمؾ الدالالت ،كالببلغييف
 ي في االسـ أسرار التقديـ كالتأخير لممتشابه المفظ :الفصل األكؿ كتناكؿ البا ث فيه -

 االسػػـ فػػي كتأخيرهػػا المفظػػي المتشػػابه ألفػػاظ تقػػديـأسػػرار  :أكلػػه ه عمػػو مب ثػػيفكقسػػم ،
 فػػي كتأخيرهػػا المفظػػي المتشػػابه ألفػػاظ : أسػػرار تقػػديـثانيهػػا ، مثمػػه اسػػـ عمػػو المعطػػكؼ

 .االسـ عمو االسـ
 ،الفعػل فػي المفظػي لممتشػابه كالتػأخير التقػديـ أسػرارفيه  البا ث كتناكؿ :الفصل الثاني -

فػػي  كتأخيرهػػا المفظػػي المتشػػابه ألفػػاظ تقػػديـأسػػرار  :أكلهػػا ،ه عمػػو ثبلثػػم مبا ػػثكقسػػم
 المفظػػػي المتشػػػابه ألفػػػاظ تقػػػديـ أسػػػرار :ثانيهػػػا ،عطػػػكؼ مثمػػػه الفعػػػل المعطػػػكؼ عمػػػو م

 كتأخيرهػػا المفظػػي المتشػػابه ألفػػاظ تقػػديـ أسػػرار :ثالثهػػا ،فػػي الفعػػل عمػػو االسػػـ كتأخيرهػػا
 .في متعمقات الفعل



3 
 

فػي الجػار  أسػرار التقػديـ كالتػأخير لممتشػابه المفظػي فيػه البا ػث كتناكؿ :لفصل الثالثا -
 المفظػػػي المتشػػػابه ألفػػػاظ تقػػػديـ أسػػػرار :أكلهػػػا ،ه عمػػػو ثبلثػػػم مبا ػػػثكقسػػػم ،كالمجػػػركر
 ألفػػػاظ تقػػػديـ أسػػػرار :ثانيهػػػا ،جػػػار كمجػػػركر مثمػػػهفػػػي الجػػػار كالمجػػػركر عمػػػو  كتأخيرهػػػا
 ألفػاظ تقػديـ أسػرار :ثالثهػا ،عمػو االسػـلجػار كالمجػركر في ا كتأخيرها المفظي المتشابه
 .في الجار كالمجركر عمو متعمقات الفعل كتأخيرها المفظي المتشابه

كأسػػػرار  ،كاسػػػتخمص البا ػػػث فيهػػػا مػػػا رآا أنػػػه تكضػػػب هػػػدؼ الرسػػػالم :الخاتمػػػم كالنتػػػائ  -
 .التقديـ كالتأخير في ا يات المتشابهم التي كانت مكضع الب ث كالدراسم

ػػا  :لمصػػادر كالمراجػػعا - ككتػػب  ،فػػي الدراسػػات القرآنيػػمكقػػد بم ػػت أكثػػر مػػف ثمػػانيف مرجعا
 .ككل مصدر أك مرجع أعانني عمو كشف اسباب التقديـ كالتأخير ،التفسير، كالببلغم

عرفاناػا بعػكنهـ، كأخػص بالشػكر  ااكأعضػا ،كال يفكتني هنا أف أشكر قسـ الم ػم العربيػم
زبيػػػدي عمػػػو كػػػل دقيقػػػم قضػػػيتها معػػػه، كعمػػػو كػػػل مم كظػػػم األسػػػتاذ الػػػدكتكر سػػػعيد جاسػػػـ ال

ا فػػي سػػبيل االرتقػػاا بالرسػػالم إلػػو األفضػػل ،كتصػػكيب أجػػاد بػػه عمػػي لػػه  ،كالػػذي لػػـ يػػدخراا جهػػدا
 ، كجزاا هللا عني خير الجزاا. مني جزيل الشكر كجل التقدير كاال تراـ

 كهللا كلي التكفيل
 الباحث  

 

 

  



4 
 

 .التمييد :أوالً  

 
 تعريف التقديم لغة واصطالًحا المبحث األول

 
 

 تعريف المتشابو المفظي لغة واصطالحا المبحث الثاني
 
 

دالالت التقديم والتأخير عند النحويين  المبحث الثالث
 والبالغيين 
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  .التمييد

ـ، كتمتػػاز ل ػػم نػػزؿ بهػػا القػػرآف الكػػري ألنهػػاالم ػػم العربيػػم بميػػزات عػػدة تعػػالو  شػػرؼ هللا 
 خػػاص يختمػػف عػػف الكممػػات األخػػر   بيػػرلهػػا تعفيهػػا فكػػل كممػػم  ز،معجػػ كيػػبعػػف غيرهػػا بتر 

كتناكلهػػا العممػاا بػػالكثير  ،، كقػػد تعػددت مبا ػػث الم ػم العربيػمالمعنػو ـسػكاا مػف  يػػث المفػظ أ
 .مف التفصيل كالت ميل

نػػػػاكؿ بنػػػػاا الجمػػػػل كمػػػػف أهػػػػـ مبا ػػػػث عمػػػػـ المعػػػػاني مب ػػػػث التقػػػػديـ كالتػػػػأخير الػػػػذي يت
، كقػػػد جعػػػل زايػػػا الببلغيػػػم فػػػي التركيػػػب الم ػػػكي كيكشػػػف عػػػف األسػػػرار كالم، كصػػػياغم العبػػػارات

نمػػػا كفػػػل ،كهػػػذا الرتػػػب ال تػػػتـ عبثػػػا ،ة لمكػػػبلـ رتبػػػا بعضػػػها أسػػػبل مػػػف بعػػػضالن ػػػا أسػػػس  كا 
كقػػاـ الببلغيػػكف بت ميػػل  ،كضػػكابو كأغػػراض يقصػػد بهػػا المػػتكمـ ال ػػرض مػػف التقػػديـ كالتػػأخير

 .ال رض كالعمل كراا التقديـ كالتأخير
ف مفػػردات القػػرآف إإذ فػػف الببلغػػي تعبيػػرا رائعػػا كدقيقػػا لقػػرآف الكػػريـ يعبػػر عػػف هػػذا الكا

كمػػؤثرا تاركػػم أثػػرا كا عجػػازا بيانيػػا مؤديػػم تعبيػػرا منسػػقا  ،الكػػريـ جػػاات مرتبػػم ترتيبػػا جمػػيبل كرائعػػا
 في نفكس قارئيه.
 .لغة واصطالحا تعريف التقديم المبحث األول : 

 .أوال: لغة
كجد البا ػث أف لهػا معػاف  ،و التقديـ كالتأخير في المعاجـ العربيمعند الب ث عف معن

فػي هػػػ( كذكػر  571فراهيػدي )ت كأقدـ معجـ ل كي هػك معجػـ العػيف لمخميػل بػف أ مػد ال ،عدة
ـْ  معجػػـ ػػد  ػػم كالق   ڤ  ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ چالسػػابقم فػػي األمػػر، كقكلػػه تعػػالو:  :العػػيف " الْقَدم 

ـْ شػػر.  أي( ٣ يػػكنس:)       چ  ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ سػػبل لهػػـ عنػػد هللا خيػػر، كلمكػػافريف ق ػػد 
مػػه فيهػػا"، قػػاؿ ال سػػف:  تػػو يجعػػل هللا  كفػػي ال ػػديث: "إف جهػػنـ ال تسػػكف  تػػو يضػػع هللا ق د 
ـْ مصػػدر  ـر لمجنػػم. كالق ػػد  ـْ هللا لمنػػار كالمسػػممكف ق ػػد  م هـ مػػف شػػرار خمقػػه فيهػػا، فهػػـ ق ػػد  الػػذيف ق ػػدم

ـ  ي قػػ ـْ قكمػػه يػػـك  ،ْدـْ القػػديـ مػػف كػػل شػػيا، كتقػػكؿ: ق ػػْد ـ  فػػبلف قكمػػه أي يكػػكف أمػػامهـ، ي َقػػْد كق ػػد 
ـْ: المضػػػي أمػػػاـ  أمػػػاـ كتقػػػكؿ: يمضػػػي ْقػػػْدماا أي ال ينثنػػػي. كالْقػػػدـ:  ،القيامػػػم مػػػف هاهنػػػا. كالْقػػػْد

ـْ ال ـ  ي َقد  ـْ العيف: ما يمي األنػف، كالمػؤخر:   ،  رجكع مف السفر، كق د  ـر نقيض مؤخر، كْمَقد  كْمقدم
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ـ العػػػيف كمؤخرهػػػا،  ـر كمػػػؤخر"دغ. كلػػػـ يػػػأت فػػػي كبلمهػػػـ "ْمقػػػدم مػػػا يمػػػي الصػػػ بػػػالتخفيف إال ْمَقػػػد 
   (5)كسائر األشياا بالتشديد.
فتعريػػف التقػػديـ عنػػد الخميػػل  ،تشػػابهمأف مػػادة )قػػدـ( تػػؤدي معػػاني م كيخمػػص البا ػػث

مػػف خػػبلؿ سػػياؽ طر ػػه السػػابل هػػك )السػػبل فػػي األمػػر كالمقػػدـ عنػػدا نقػػيض المػػؤخر( أي أف 
 .ديـ هك عكس التأخيرالتق

فػػػي القػػػامكس الم ػػػيو "أقػػػدـ عمػػػو األمػػػر: شػػػجع، هػػػػػ(  857كذكػػػر الفيركزآبػػػادي ) ت
كالمقػداـ الكثيػر اإلقػداـ عمػو  ،كالق ػدـ السػابقم فػي الخيػر ،كأقدمتػه كقدمتػه. كالقػدـ ضػد ال ػدكث

أخػر ك  ،كالْقدمػم مقدمػم الجػيش كهػي ضػد المػؤخرة كتػأخر كأخػر تػأخيرا كاسػتأخر كأخرتػه ،العدك
ـ   :ضػػد قػػدـ كتقػػدـ اأْلْخػػْر بضػػممت َيف ػػدا الْقػػْد ر  ْأْخػػراا  :تقػػكؿْ  .ض  ػػو ْقػػْدماا كت ػػأ خم رْ  .م ض  ػػدا  :التمػػأ خا ض 

راا فػي  ػديث  ْعم ػر  رضػي  هللْا عنػه ـ  كقد ت أ خمر عنه ت أ خا " أفم النبػّي صػممو هللْا عميػه كسػممـ  :التمق دا
َر عنّ ي يا ْعم   :قاؿ له   (٣) "ر" أ خّ 

 وخالصة القول:
التقػديـ إليػه كهػك نقػيض كضػد التػأخير(  التقديـ كالتأخير هك )مقدمم الشيا كالسػبلأف 
 كقػػد كػػاف متػػأخرا ،فػػي الم ػػم متناقضػػاف إذ يعنػػو األكؿ بكضػػع الشػػيا أمػػاـ غيػػرا إذف كالتػػأخير

 .عميهكضع الشيا خمف غيرا كقد كاف متقدما، كيعنو الثاني عنه
  

                                                           
كزارة الثقافػػػم  ،إبػػػراهيـ السػػػامرائي، مهػػػدي المخزكمػػػيالعػػػيف تػػػب:  معجػػػـ: الخميػػػل بػػػف أ مػػػد ، الفراهيػػػدي (5)

 5٣٣/ 1،   مادة قدـ ،ـ5981 ،ب داد ،العراقيم
تػػب: مكتػػب ت قيػػل التػػراث فػػي مؤسسػػم  ،القػػامكس الم ػيو ،ػػػػه857 ، دمحم بػػف يعقػػكب   :الفيػركز آبػػادي (٣)

  5517ص  5987ت:  ،الطبعم الثالثم ،سكريا ،مؤسسم الرسالم ،الرسالم
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   .اصطالحا :ثانيا
مماا الم م سكاا كانكا متقػدميف مف ع عددصطبل ا كقف عند تعريف التقديـ كالتأخير ا

لـ يظفر عندهـ بتعريػف صػريب لمتقػديـ كالتػأخير فػي المتشػابه البا ث بيد أف  ؛(5) متأخريف ـأ
 .كضك ه إلو كربما ذلؾ عائد ،المفظي

 مقكلتػػهؿ خػػبل قػػديـ مػػفالػػذي بػػيف عمػػم التتقػػديـ كالتػػأخير سػػيبكيه المنظػػر األكؿ ل كيعػػد
ػ ،عنػوأ  كهػـ ببيانػه ه أهػـ لهػـ،نػالػذي بيا يقػدمكف  إنمػا كػأنهـالمشهكر " ف كانػا جميعا ا يهمػانهـ كا 
كما ذكر سػيبكيه يقػدـ كيػؤخر فػي التركيػب عمػو كفػل األهميػم كالعنايػم  إذفالمتكمـ ا "كيعنيانهـ

 .كمقتضو ال اؿ
مت المفعػػكؿ كأخػػرت الفاعػػل ففػػي بػػاب الفاعػػل الػػذي يتعػػد  إلػػو مفعػػكؿ قػػاؿ " فػػ ف قػػد

ضػػرب زيػػدا عبػػدهللا ألنػػؾ إنمػػا أردت بػػه مػػؤخرا مػػا  :كذلػػؾ قكلػػؾ ،جػػر  المفػػظ كمػػا جػػر  األكؿ
ف كػاف مػػؤخرا فػي المفػظ فمػػف كػاف  ػػد  ،كلػػـ تػرد أف تشػػ ل الفعػل بػأكؿ منػػه ،أردت بػه مقػدما كا 

 ( ٣)" جيد كثيرمفظ أف يككف فيه مقدما كهك عربي ال
كلكػف المفعػػكؿ بػه قػد يتقػػدـ عمػو الفاعػػل  ،عمػو المفعػكؿ بػػه كاألصػل أف يتقػدـ الفاعػػل 

أك ألي غػرض ببلغػي آخػر يقتضػيه  ،لعمم ببلغيم أشار إليها سيبكيه كهي )العنايم كاالهتماـ(
 .السياؽ

يمكػػػػف أف قػػػػديـ كالتػػػػأخير تعريفػػػػا صػػػػري ا، ك متلقػػػػاهر الجرجػػػػاني فمػػػػـ يػػػػذكر لكأمػػػػا عبػػػػد ا
تػأخير( )قسػـ عمػو نيػم ال :قسػميف عمػوكالتػأخير نستخمص التعريف مػف خػبلؿ تقسػيمه لمتقػديـ 

كتبقػػو أركانػػه بػػنفس الكظيفػػم كآخػػر )ال عمػػو  ،فػػي السػػياؽ م أركانػػهكهػػذا القسػػـ ال تت يػػر كظيفػػ

                                                           
تب: عبد ال ميد  ،مفتاح العمـك  ،هػػ (6٣6يعقكب يكسف بف دمحم السكاكي ) ت أبك: السكاكي :ينظر   (5)

دار  ،٣ج،شػػػػركح التمخػػػػيص ،عد التفتػػػػازانيالسػػػػ  ،ـ٣111ت  ،دار الكتػػػػب العمميػػػػم بيػػػػركت  ،هنػػػػداكي 
 د.ت ،بيركت ،الكتب العمميم

، ت: ٢،طالخػػػانجي القػػػاهرة ،تػػػب: عبػػػد السػػػبلـ هػػػاركف  ،سػػػيبكيه: عمػػػرك بػػػف عثمػػػاف بػػػف قنبػػػر، الكتػػػاب (٣)
5988، 5/٢1 
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هػػك كذكػػر أف التقػػديـ    .نيػػم التػػأخير( كتت يػػر كظيفػػم أركانػػه فػػي السػػياؽ بعػػد التقػػديـ كالتػػأخير
 (5)باب كثير الفكائد جـ الم اسف كاسع التصرؼ""

إف إذ  ،كبػػػدا لمبا ػػػث أف عبػػػد القػػػاهر الجرجػػػاني أفػػػاد مػػػف مقكلػػػم سػػػيبكيه كبنػػػو عميهػػػا
فػػػي القػػػكؿ فػػػي التقػػػديـ  "الػػػدالئل "التقػػػديـ كالتػػػأخير عنػػػدا مػػػرتبو بالعنايػػػم كاالهتمػػػاـ كجػػػاا فػػػي 

غيػر العنايػم كاالهتمػاـ،  ،كأعمـ أنا لـ نجػدهـ اعتمػدكا فيػه شػيئا يجػري مجػر  األصػلكالتأخير "
كهػـ  ه أهـ لهػـ،نالذي بيا يقدمكف  إنما كأنهـكهك يذكر الفاعل كالمفعكؿ"  :لكتابقاؿ صا ب ا

ف كانا جميعا  ،أعنو ببيانه  (٣)" ا يهمانهـ كيعنيانهـكا 
نمػػا كقػػف عنػػد كا ػػد مػػنهـ  ،جمػػيعهـ م ػػدثيفكلػػـ يتكقػػف البا ػػث مػػع ال   ليػػر  مػػاذا كا 

آخػػػر مػػػف تنػػػاكؿ التقػػػديـ ككنػػػه  ؛رشػػػيد بم بيػػػبريػػػف التقػػػديـ كالتػػػأخير كهػػػك كتػػػب فػػػي بػػػاب تع
 (٢).ك فظ المراتب في الن ك العربي كالتأخير بشكل مفصل ككاسع في كتابه " ضكابو التقديـ

نمػػا كانػػت  ،رشػػيد بم بيػػب فػػي كتابػػه تعريفػػا صػػري ا عػػف التقػػديـ كالتػػأخيرلػػـ يػػذكر    كا 
أف كذكػر  ،نقاشػه كطر ػه لمتقػديـ كالتػأخيرسػياؽ هناؾ إشػارات استخمصػها البا ػث مػف خػبلؿ 

 ،عػف  الػم ببلغيػم عامػم ت كػـ شػكل البنيػم اإلسػناديم فػبل يقػدـ اف يعبػرافالتقديـ كالتأخير نمط
كليػػم أعمػػل تتكفػػل بمطػػابل المقػػاؿ كال يػؤخر عنصػػر إال  ػػيف يكػػكف ذلػػؾ مترتبػػا عػػف شػػركط تدا

 .لممقاـ –المقدـ كالمؤخر -
ب فػي كذكر أيضػا كضػع المفظػم فػي غيػر مكضػعها مػف شػأنه أف يػؤدي إلػو االضػطرا

ألف  ؛فتعػػكؽ بػػذلؾ أيػػم عمميػػم تكاصػػميم ،فتفقػػد العبػػارة السػػكيم الن كيػػم كالمقبكلػػم الداللػػم ،الفهػػـ
  (1) .ترتيب األلفاظ عمو غير ترتيبها مف شأنه أف يسيا إلو التركيب كالمعنو معا

نمػػػا يكػػػكف لداللػػػم أرادهػػػا كهػػػي  ،ال يقػػػدـ كال يػػػؤخر اعتباطػػػا لمػػػتكمـكمعنػػػو ذلػػػؾ أف ا كا 
 .الهتماـالعنايم كا

                                                           
تػػب:  ،دالئػػل االعجػػاز ،هػػػػ175ت:   عبػػد القػػاهر بػػف أبػػي بكػػر بػػف عبػػدالر مف بػػف دمحم  :الجرجػػاني   (5)

  516ص  ،ـ٣111ت:  ، 1ط   ،القاهرة ،مكتبم الخانجي ،د دمحم شاكرم مك 
 511ص  ،دالئل االعجاز    (٣)
دار  ،مطبعػػم النجػػػاح الجديػػػدة ،ضػػػكابو التقػػديـ كالتػػػأخير فػػػي الن ػػك العربػػػي ، رشػػيد بم بيػػػب :  :ينظػػر (٢)

 ٣18،ص 5998 :ت ،5ط ،البيضاا
 ٣18ص  ،نفسه  (1)
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   :وخالصة القول
أكؿ مػػف كشػػف عػػف هػػذا  كيعػػد سػػيبكيه ،جميػػع التعريفػػات تركػػز عمػػو العنايػػم كاالهتمػػاـ

مػػا جػػاا بػػه سػػيبكيه كبنػػو عمػػو مقكلتػػه األسػػرار عمػػو كأمػػا الجرجػػاني فأكمػػل  ،(5)السػػر الببلغػػي
 (٣).الببلغيم البعيدة لمتقديـ كالتأخير

ديـ كالتػػػأخير نمطػػػاف يعبػػػراف عػػػف  الػػػم رشػػػيد بم بيػػػب فػػػي تعريفػػػه إلػػػو أف التقػػػكأشػػػار 
 .ببلغيم عامم
أف التقػػديـ كالتػػأخير هػػك مخالفػػم  :إذف تبػّيف لمبا ػػث مػػف خػػبلؿ سػػياؽ الطػرح السػػابل   

كيتػأخر  ،فيتقدـ عنصر عمو عنصر كاألصل فيه أف يتػأخر ،عناصر التركيب لؤلصل الم كي 
كغالبػا مػا  ،يػب أك الكاتػبل رض ببلغػي أرادا األد ،عنصر عف عنصر كاألصل فيه أف يتقدـ

 .يككف هذا ال رض )العنايم كاالهتماـ(
  

                                                           
 ،85، ص 5998دار غريب القاهرة ت:  ،أثر الن اة في الب ث الببلغي ، عبد القادر:  سيف  :ينظر (5)

 ،مكتبػػػم ا داب ،األصػػػكؿ الببلغيػػػم فػػػي كتػػػاب سػػػيبكيه كاثرهػػػا فػػػي الب ػػػث الببلغػػػي ، أ مػػػد: ك سػػػعد 
  ٢9ص  ،ـ٣119 :، ت٣ط ،القاهرة

 516ص  ،دالئل اإلعجاز  :ينظر (٣)
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 .لغة واصطالحا المتشابو المفظيتعريف  المبحث الثاني : 
عمـك القرآف متعددة كمتشعبم، كثمم عمـ مف بينهػا يسػمو "عمػـ المتشػابه المفظػي"، كهػك 

كالمصػنفات  ،ئدا كمزايػااعمـ كبير له قكاعدا )أصكله كفركعه(، كله عمماؤا كمصنفاته، كله فكا
 .التي ألفت فيه قميمم كم دكدة

كهػػك بػػاب مػػف أبػػكاب تفسػػير القػػرآف  ،كيعػػد هػػذا العمػػـ مػػف عمػػـك إعجػػاز القػػرآف الكػػريـ  
 .ألنه ْيظهر عظمم كقدسيم كببلغم القرآف الكريـ ،الكريـ
 .لغة :أكال

ي مادة العيف المتشابه ف معجـهػػ( في  571ترؼ الخميل بف ا مد الفراهيدي )ع
ألنه  ؛كسمي شبها ،ضرب مف الن اس يمقو عميه دكاا فيصفر :الشبه” "شبه" قاؿ الخميل:

بهر مف فبلف ،شبه بالذهب بهه أي شبيهه ،كفي فبلف ش  بهه كش  كتقكؿ شبهت هذا  ،كهك ش 
 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ  ڳ ڳ چ عز كجل كأشبه فبلفر فبلناا كقاؿ هللا ،بهذا

 ﮴ ﮳ ۓ﮲ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ

 (7 آؿ عمراف:)چ           ﯁ ﯀     ﮿ ﮾ ﮽ ﮼  ﮻ ﮺ ﮹ ﮷﮸ ﮶ ﮵
 .أي يشبه بعضها بعضا

 :أبك العتاهيمكالمشبهات مف األمكر المشكبلت قاؿ  
ـَ بأنؾ في زما         ٍف مشبهات هف ْهنه    كاعم

ػػب ،كاشػػتبه األمػػر أي اخػػتمو ،إذا خمػػو ،اكشػػّبه فػػبلف عميػػ ػػبه، كرأيتػػؾ مثمػػه فػػي الش  ه كالش 
كتقػكؿ إنػي لفػي ْشػبهٍم منػه ك ػركؼ الشػيف يقػاؿ لهػا أشػباا، ككػل شػيا  ،كفيه مشابه مف فبلف
 :قاؿ لبيد .يككف سكاا ف نها أشباا

 فأشباا ْ ذيف عمو مثاؿ  الهاجري إذا أبتناا           كعقر    
كالشباا  بر عمو لكف الْ رؼ ْيشرب لمدكاا" 

(5) 
ابه عمػػو اخػػتبلؼ اشػػتقاقاتها المتشػػ لفظػػمرح الخميػل أف بػدا لمبا ػػث مػػف خػػبلؿ سػػياؽ طػػ

 .المثل كالتماثل كالتشابه(تأتي بمعنو كا د كهي بمعنو )

                                                           
 111/  ٢،  مادة شبه ،معجـ العيف  (5)
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به  ذكرهػػ(  755)ت كفي لساف العرب البف منظكر  المتشابه في مادة شبه " الشّ 
به كالشبيه به أباا مف أش :كفي المثل ،ماثمه:كأشبه الشيْا الشيا  ،كالجمع أشباا ،المثل :كالشم

 ،كتشابه السيئاف ،كشابهته ،كأشبهت فبلنا،كذلؾ إذا عجز كضعف ،كأشبه الرجل أمه،فما ظمـ
به ،أشبه فبلف أباا :كتقكؿ ،أشبه كل كا د صا به:كاشتبها به كالشم كتقكؿ  ،كأنت مثمه في الشّ 
بيْهه ،فبلف شبه مف فبلففي  ب ْهْه كش  بْهْه كش   ڦ ڦڦ ڤ ڤ چ :كقكله تعالو ،كهك ش 

إنما هك مف  ،ليس مف االشتباا المشكل ،(٣1 :لبقرة)اچ   ڃ ڃ ڄ ڄڄ ڄ ڦ
" عف  :كفي ال ديث ،ككذلؾ كل شيا يككف سكااا ف نه أشباا ،التشابه الذي بمعنو االستكاا

 :كفي التنزيل ،"َست رضع ال مقاا ف ف المبف يشبهنهو رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أف تْ  :زياد السهمي قاؿ
 ﮷﮸   ﮶ ﮵ ﮴ ﮳   ﮲ ۓ ۓ ے ھے ھ ھ ھ ہچ

كفيه  ،كشبه إذا ساك  بيف شيا كشيا ،(515: األنعاـ)چ   ﮿ ﮾ ﮽    ﮼ ﮺﮻ ﮹
به العمد أثبلث ،أي شبه :ْشبهم منه ياٍت ديم ش   . (5)كفي ال ديث " الد 

فجميػع التقمبػات لمػادة شػبه تػؤدي  ،)هػك المثػل كالسػكاا أك المثيػل كالشػبيهإذف المتشابه 
 الشبيه كالمماثل كالمشابه(.معنو المثيل ك 

كتشػػابه  ،ماثمػػه :هػػػػ( " شػػابهه كأشػػبهه 857كفػػي القػػامكس الم ػػيو لمفيػػركز آبػػادي )ت 
 (٣)كأمكر مشتبهم كمشّبه: مشكمم" ،أشبه كل منهما ا خر  تو التبسا :كاشتبها

بقكلػػه " كمنػػه أف ي صػػل  هػػػػ( المتشػػابه المفظػػي 5595كي )ت كعػػرؼ العبلمػػم التهػػان  
إمػػػا فػػػي  ،فػػػي الخػػػو كالنطػػػل لكػػػف ي صػػػل االخػػػتبلؼ أك االشػػػتباا بالتقػػػديـ كالتػػػأخيراالتفػػػاؽ 
كػأف يقػع التقػديـ كالتػأخير فػي االسػـ الكا ػد  ،كيسمو المتشابه المقمػكب أك ن ػك ذلػؾ ،االسميف

 (٢) .كدكيزيد بف أس ،أسكد بف يزيد :في بعض  ركفه بالنسبم إلو ما يشبه به ن ك
 

                                                           
 ،بيػكالؽ مصػر الم ميػم،المطبعػم الكبػر  الميريػم  ،لساف العػرب ،:  أبك الفضل جماؿ الديفابف منظكر (5)

 ٢98-٢99/ 57 ،هػ 5٢11:ت
 5٣18، صمادة شبه   ،القامكس الم يو   (٣)
،  تقػديـ كاشػراؼ د. رفيػل العجػـ ،مكسػكعم كشػاؼ اصػطبل ات الفنػكف كالعمػكـ ، دمحم بف عمػي: التهانكي  (٢)

 5115/ ٣  ،5996:، ت5ط  ،بم لبنافمكت ،عمي د ركج :تب
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   :خالصة القولو 
ديـ كالتػػأخير فػػػي متقػػلتعريفػػا دقيقػػػا  لديػػهالتػػي تػػػكافرت  اتبا ػػث فػػػي المعاجمػػلػػـ يجػػد ال
، بيػػػػد أنػػػػه كجػػػػد إشػػػػارة لمتهػػػػانكي فػػػػي مكسػػػػكعم كشػػػػاؼ اصػػػػطبل ات الفنػػػػكف المتشػػػػابه المفظػػػػي

ذكػر  شار ب شارات بعيػدة إلػو التقػديـ كالتػأخير فػي المتشػابه المفظػي عنػدماأفالتهانكي  ،كالعمـك
 .السـ الكا د في بعض  ركفه بالنسبم إلو ما يشبه بهفي ا يقع التقديـ كالتأخير

إلػو تعريػف مػكجز لمتقػديـ كالتػػأخير  عرضػهمػا تػـ سػياؽ مػف خػبلؿ  البا ػث كصػلكت  
فػػي المتشػػابه المفظػػي كهػػك )التماثػػل كالتشػػابه الػػكارد بػػيف األلفػػاظ ب يػػث يقػػع فيهػػا تماثػػل كتشػػابه 

لتػػػػأخير بقصػػػػد ت سػػػػيف نظػػػػـ التعبيػػػػر بػػػػيف ال ػػػػركؼ أك الكممػػػػات أك أ يانػػػػا الجمػػػػل بالتقػػػػديـ كا
 كتجميمه(. 
 .اصطالحاثانيا : 

التقػديـ كالتػأخير  التي تناكلػت لهفرت االتي تك  كتب المتشابه المفظيكقف البا ث عمو 
 المتشابه اصطبل ا كنظر في آراا مؤلفيها مف العمماا كرتبهـ  سب تأريخ الكفاة.  في 

 ،تقػػديـ كالتػػأخير فػػي المتشػػابه المفظػػيلم الأهػػػػ( مسػػ 1٣1)ت  ذكػػر الخطيػػب اإلسػػكافي
التقػػػديـ لعمػػػم  عبػػػارة عػػػف آيػػػات تكػػػررت كاشػػػتبهت كذلػػػؾ عنػػػدما ذكػػػر أف المتشػػػابه المفظػػػي هػػػك

أخػػر  أك ابػػداؿ كممػػم أك  ػػرؼ مكػػاف كممػػم أك الزيػػادة كال ػػذؼ أك التعريػػف كالتنكيػػر  كالتػػأخير
 (5) .أك  رؼ آخر

كذلػػؾ بػػذكر مسػػألم  ،تشػػابه المفظػػيفػػي الم كع التقػػديـ كالتػػأخيرإلػػو مكضػػ يشػػير  فهػػك 
 .مكضع الب ثلب هك كهذا  ،التشابه بالتقديـ كالتأخير

هػػػػ( فػػي مقدمػػم كتابػػه ا يػػات المتشػػابهات التػػي تكػػررت فػػي  111كذكػػر الكرمػػاني )ت 
أك ابػػداؿ  تقػػديـ أك تػػأخيركلكػػف كقػػع فػػي بعضػػها زيػػادة أك نقصػػاف أك  ،القػػرآف كألفاظهػػا متفقػػم

ذلػػؾ ممػػا يكجػػب اختبلفػػا بػػيف ا يتػػيف أك ا يػػات التػػي تكػػررت مػػف  ػػرؼ مكػػاف  ػػرؼ أك غيػػر 
كمػا  ،بف العمم ك السػبب فػي تكرارهػا كالفائػدة فػي إعادتهػاثـ ذكر أنه سيّ  ،غير زيادة أك نقصاف

                                                           
، درة التنزيػل كغػرة التأكيػل هػػ (1٣1عبدهللا بػف دمحم بػف عبػدهللا األصػبهاني ) :الخطيب االسكافي :ينظر (5)

 ،هػػػػػػػػػ51٣٣ت:  ،جامعػػػػػػػػم أـ القػػػػػػػػر   ،معهػػػػػػػػد الب ػػػػػػػػكث العمميػػػػػػػػم ،، تػػػػػػػػب: دمحم مصػػػػػػػػطفو آيػػػػػػػػديف5ج
 15ص،ـ٣155
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كمػا ال كمػم مػف تخصػيص ا يػم بػذلؾ  ،كاالبػداؿ ،المكجب لمزيادة كالنقصاف كالتقػديـ كالتػأخير
   (5).ما في السكرة التي تشاكمها أـ الا في هذا السكرة مكاف كهل يصمب م ،دكف ا يم األخر  

يـ كالتػػػأخير فػػػي المتشػػػابه نػػػه يتطػػػرؽ إلػػػو التقػػػدإتعريػػػف الكرمػػػاني جػػػامع كشػػػامل، إذ   
 .السبب كراا ذلؾ التقديـ كالتأخيرمع ذكر العمم ك المفظي 

فػػا فػػي هػػػػ( لمتقػػديـ كالتػػأخير فػػي المتشػػابه المفظػػي تعري 718كلػػـ يضػػع ال رنػػاطي )ت 
نمػػا أشػػار  ،ل ػػاد كالتعطيػػل فػػي تكجيػػه المتشػػابه المفظػػيابػػه مػػبلؾ التأكيػػل القػػاطع بػػذكي اإلكت كا 

إليػػه فػػي مقدمػػم كتابػػه إلػػو مػػا تكػػرر مػػف آياتػػه لفظػػا أك اختمػػف بتقػػديـ أك تػػأخير أك زيػػادة فػػي 
 (٣).التعبير

ف مػػػػػػف المثػػػػػػاني البػػػػػػف جماعػػػػػػم  نظرنػػػػػػا فػػػػػػي كتػػػػػػاب كشػػػػػػف المعػػػػػػاني فػػػػػػي المتشػػػػػػابه كا 
كذلػؾ  ،في كتابه إلو مسػألم التقػديـ كالتػأخير فػي المتشػابه المفظػينجد أنه أشار  ،(ػػه7٢٢)ت

 ،بالتقػػػػديـ كالتػػػػأخير ،كتنكيػػػػع العبػػػػارات ،مػػػػف خػػػػبلؿ ذكػػػػرا اخػػػػتبلؼ األلفػػػػاظ كالمعػػػػاني المكػػػػررة
 (٢).كالزيادة كالنقصاف

ي هػػػػ( فتطػػرؽ إلػػو قضػػيم التقػػديـ كالتػػأخير فػػي المتشػػابه المفظػػ9٣6كأمػػا األنصػػاري )ت
 ،أك التقػديـ أك التػأخيرعندما ذكر في كتابه ا يات المتشابهات األلفاظ المختمفػات فػي الزيػادة 

 (1).مع بياف سبب التقديـ كالتأخير كالتكرار
  

                                                           
هاف في تكجيػه المتشػابه المفظػي  لمػا فيػه مػف ال جػم كالبيػاف، البر  ، م مكد بف  مزة  :الكرماني :ينظر (5)

  ٣5ص  ،دار الفضيمم ،تب: عبدالقادر أ مد عطا
ل ػاد كالتعطيػل فػي ، مػبلؾ التأكيػل القػاطع بػذكي اإل أبك أ مد بػف إبػراهيـ بػف الزبيػر   :ال رناطي :ينظر(٣)

بيػػػػركت  ،ر ال ػػػػرب االسػػػػبلميدا ،سػػػػعيد الفػػػػبلح :تػػػػب،5ج ،تكجيػػػػه المتشػػػػابه المفظػػػػي مػػػػف آي التنزيػػػػل
 51٢ص  ،ـ٣117 :ت،5ط

دار  ،عبد الجكاد خمف  :تب ،مف المثاني في المتشابه كشف المعاني   ،بدر الديف: ابف جماعم :ينظر (٢)
 85ص  ،ـ5991ت: ،5الكفاا لمطباعم كالنشر كالتكزيع، ط

 ،دمحم عمػي الصػابكني :تػب ،آفالقػر  مػف فتب الر مف ما يمتػبس ، أبك ي يو بف زكريا   :األنصاري :ينظر (1)
 57ص  ،598٢ت:  ،5ط ،بيركت ،دار القرآف
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م التقػػديـ كالتػػأخير فػػي المتشػػابه المفظػػي فػػي هػػػػ( إلػػو قضػػي5191كأشػار أبػػك البقػػاا )ت 

 دة يمكف أف تأتي في صكر كفكاصػل مختمفػم كذلؾ عندما ذكر أف القصم الكا، كتابه الكميات
 (5).في التقديـ كالتأخير

 بناا عمو ما تـّ سردا مف تعريفات لممتشابه المفظي نصل إلو الخبلصم ا تيم:ك  
البقػاا؛ ألنهمػا ذكػرا أف  يهك تعريف الكرماني كأب ،إف أقرب كأكسع تعريف يراا البا ث

كهذا هػك الكاقػع  ،مختمفم في التقديـ كالتأخيرالقصم الكا دة يمكف أف تأتي في صكر كفكاصل 
 ـالتػأخير أ ـفالقصم الكا دة ترد في أكثر مف صكرة كبصػكر شػتو سػكاا بالتقػديـ أ ،في القرآف

كمثػػاؿ عمػػو ذلػػؾ قصػػم سػػيدنا مكسػػو )عميػػه السػػبلـ( مػػع  ،غيػػر ذلػػؾ مػػف األسػػاليب القرآنيػػم 
 ،مقػػػرآف فػػػي التصػػػرؼ باأللفػػػاظظهػػػار القػػػدرة العظيمػػػم كالكبيػػػرة لإكال ػػػرض مػػػف ذلػػػؾ  ،فرعػػػكف 

ظهار عجز االنساف عف االتيػاف بمثػل ذلػؾ ،كتكيفها كفل السياؽ مػف أبػكاب  اكيعػد هػذا باباػ ،كا 
كباإلضػػافم إلػػو ذلػػؾ فتشػػابه األلفػػاظ كتكرارهػػا كاختبلفهػػا فػػي القػػديـ  ،القرآنػػياإلقنػػاع كاإلعجػػاز 

التأمػػػل  إلػػػوي تػػػدعك القػػػار  يعػػػد لفتػػػه كلمسػػػم بيانيػػػم مػػػف لمسػػػات القػػػرآف الكػػػريـ التػػػ ،كالتػػػأخير
 .كالتفكر في هذا الكتاب العظيـ

  

                                                           
 ،معجػػـ المصػػطم ات كالفػػركؽ الم كيػػم :الكميػػات : أيػػكب بػػف مكسػػو ال سػػيني الكفػػكي،البقػػاا ك: أبػػينظػػر (5)

 811ص  ،ـ 5998هػػ  5159ت:  ،٣ط ،مؤسسم الرسالم
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 .دالالت التقديم والتأخير عند النحويين والبالغيين :المبحث الثالث
هػػػػػ(، الػػػذي ينقػػػل عنػػػه 571إف أكؿ مػػػف تنػػػاكؿ التقػػػديـ كالتػػػأخير الخميػػػل بػػػف أ مػػػد )ت

أنػػػه  –ر مػػػه هللا  –ل تمميػػػذا سػػػيبكيه فػػػي بػػػاب االبتػػػداا كجهػػػم نظػػػرا فيػػػه فيقػػػكؿ " كزعػػػـ الخميػػػ
كذاؾ إذا لـ تجعل قائما مقػدما مبنيػا عمػو المبتػدأ كمػا تػؤخر كتقػدـ  ،قائـ زيد :يستقبب أف يقكؿ

كيكػػكف  ،ككػػاف ال ػػد أف يكػػكف مقػػدما ،كعمػػرك عمػػو ضػػرب مرتفػػع ،ضػػرب زيػػدا عمػػرك :فتقػػكؿ
كذلػؾ قكلػؾ  ،كهػذا عربػي جيػد ،ال ػد فيػه أف يكػكف االبتػداا فيػه مقػدما ،ككذلؾ هذا ،زيد مؤخرا
 ،كمشػنكا مػف يشػنؤؾ ،كرجػل عبػدهللا، كذلػؾ قكلػؾ تميمػي أنػا ،كمشػنكا مػف يشػنؤؾ ،تميمي أنػا

 (5)كخزٌّ صْفّتؾ" ،كرجل عبدهللا
أصػػػل  يػػػأتي كال يقػػػع إال بمراعػػػاة كالتقػػػديـ كالتػػػأخير عنػػػد الخميػػػل )عربػػػي جيػػػد( كلكػػػف ال

 .الرتبم
 ،تقػػديـ كالتػػأخير كدكاعيػػهأسػػمكب ال عمػػمفػػي هػػػػ( أكؿ مػػف ب ػػث  581كيعػػد سػػيبكيه )ت 

كيعػػد أيضػػا مػػف األكائػػل  ،إذ تكقػػف كأمعػػف الفكػػر فيػػه ،كأكؿ مػػف طػػرؽ سػػر هػػذا المػػكف الببلغػػي
إذ يقػػكؿ  فػػي بػػاب الفاعػػل  ،الػػذيف أسػػهمكا فػػي تأسػػيس البعػػد التعميمػػي النظػػري لمتقػػديـ كالتػػأخير

رب زيػػػػدا كأخػػػرت الفاعػػػل كقكلػػػؾ ضػػػ ،الػػػذي يتعػػػداا فعمػػػه إلػػػو مفعػػػكؿ " فػػػ ف قػػػػدمت المفعػػػكؿ
كػأنهـ إنمػا يقػدمكف  ،كهػك عربػي جيػد كثيػر ،.. ككاف  د المفػظ أف يكػكف الفاعػل مقػدما.عبدهللا

ف كانا جميعا يهمانهـ كيعنيانهـالذي بيانه أهـ لهـ كهك ببيانه أعنو ك   (٣)" ا 
  

                                                           

  ٢9ص  األصكؿ الببلغيم في كتاب سيبكيه،ك  ،٣/5٣7 ،الكتاب   (5)
 85ص   أثر الن اة في الب ث الببلغي، : كينظر  ،5/٢1،٢1الكتاب،  (٣)
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 :وخالصة القول
ؿ بػػه التػػي قصػػدها المػػتكمـ هػػي العمػػم الببلغيػػم كراا تقػػديـ المفعػػك العنايػػم كاالهتمػػاـ ف إ

 ،كأ يانػا لمتأكيػد كالتنبيػه ،لػذلؾ يقػع لػذلؾ التقػديـ كالتػأخير عنػد سػيبكيه كثيػرا مػا، ك عمو الفاعل
   (5).كلربما كاف سببا في قبب الكبلـ كسكا التركيب ،كأ يانا يككف ل ير عمم ببلغيم

فػػػي )معػػػاني القػػػرآف( مػػػف داللػػػم التقػػػديـ  (٣)هػػػػػ( ٣17ك ينمػػػا نتتبػػػع مكقػػػف الفػػػراا )ت 
ككػػػاف يكتفػػػي بػػػذكر المقػػػدـ  ،ر نجػػػدا لػػػـ ينتفػػػع بمػػػا قالػػػه سػػػيبكبه مػػػف العنايػػػم كاالهتمػػػاـكالتػػػأخي

،  رقػػديـ كالتػػأخيالتكراا كالمػػؤخر فػػي ا يػػم دكف أف يبػػّيف الداللػػم كال ػػرض كالعمػػم الببلغيػػم مػػف 
يريػد  (5٣9 طػه:  )چ  ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ  ڇ ڇ        چ چ چفمثبل عندما تناكؿ قكله تعالو 

دكف أف يبػّيف العمػم الببلغيػم  ،"اكتفو بػذكر "مقػدـ كمػؤخر "أجلر مسمو لكاف لزاماال كمممر ك كلك "
 .مف ذلؾ التقديـ كالتأخير
المقتضب إلػو التقػديـ كالتػأخير دكف أف يػذكر ال ػرض  هػػ( في ٣81كأشار المبرد )ت 

 ؛كػاف جيػدا أف تنصػب ال ػبلـ بيضػرب ،يضػرب غبلم ه كػاف زيػدر  :" لك قمت:منه فقاؿالببلغي 
فػػي )إف( فمػػػـ  كالتػػأخير كأمػػا التقػػديـ ،مفعكلػػهنػػه مػػا جػػاز أف يتقػػدـ مػػف األخبػػار جػػػاز تقػػديـ أل

 ،كلكف إف كػػػاف الػػػذي يميهػػػا ظرفػػػا فكػػػاف خبػػػرا أك غيػػػر خبػػػر جػػػاز،ألنهػػػا  ػػػركؼ جامػػػدة ؛يجػػػزا
ال ك األفعػػاؿ ) كػػأف كليػػت كلعػػل ( فهػػي  ػػركؼ مشػػبهم ب ككػػذلؾ لػػـ يجػػز التقػػديـ كالتػػأخير فػػي

   (٢).تتصرؼ
فػي األكؿ  :هػػ( فقد كقف عمػو التقػديـ كالتػأخير فػي مكضػعيف ٣9٢بف جني )ت كأما ا

أك  ،صػ ته ،كػاف يراعػي مسػألم القيػاس (الخصػائص)ففػي  ،الم تسػبالخصائص كالثاني في 
أ ػػػدهما يقبػػػل  :قسػػػميف اثنػػػيف عمػػػوكقسػػػمه  ،كأطػػػاؿ ال ػػػديث فػػػي مسػػػائمه ،أك فسػػػادا ،ضػػػعفه
ديـ المفعػػػكؿ بػػػه عمػػو الفاعػػػل تػػػارة كتقػػػديـ الفعػػػل كا خػػػر مػػػا يسػػػهمه االضػػطرار " كتقػػػ ،القيػػاس

كالمسػػػتثنو كال ػػػاؿ ن ػػػك جػػػاا  ،كالظػػػرؼ ن ػػػك قػػػاـ عنػػػدؾ زيػػػد ،الناصػػػب كضػػػرب زيػػػدا عمػػػرك
                                                           

 81ص  : أثر الن اة في الب ث الببلغي،ينظر (5)
، 598٢، ت: ٢، ط بيػػركت ،، عػػالـ الكتػب٣ج ، معػػاني القػرآف  أبػك زكريػػا بػف ي يػػو بػف زيػاد  :الفػراا (٣)

 5٢9ص ، أثر الن اة في الب ث الببلغي :كينظر591 ص 
 :ت ،القػػػاهرة  ،تػػػب: دمحم عبػػػد الخػػػالل عضػػػيمم   ،المقتضػػػب ، ك العبػػػاس بػػػف دمحم بػػػف يزيػػػدأبػػػ :المبػػػرد (٢)

5991، 1/515  ،519 
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ي سػػاقها ابػػف جنػػي فػػي خبػػر المبتػػدأ عمػػو المبتػػدأ كغيرهػػا مػػف المسػػائل التػػكتقػػديـ  ،ضػػا كا زيػػد
 (5)"كتاب الخصائص
: ـ كالتػػأخير فػػي كػػبلـ العػػرب يقػػكؿ ابػػف جنػػي مػػف طػػرح مسػػائل التقػػديانهػػو  كبعػػد مػػا

ف تركنا شيئا ف نه معمـك ال اؿ كال قا مما قدمناا" ،فهذا كجكا التقديـ كالتأخير"  كا 
ببلغيػم مػف تقػديـ المفعػكؿ )الم تسب( نجدا يذكر ال رض كالنكتػم ال كعندما ننظر في 
 )العنايم كاالهتماـ بشأنه(.به عمو الفعل كالفاعل 

 ،كذلػؾ أف أصػل كضػع المفعػكؿ أف يكػكف فضػمم ،مػا أذكػرا هنػا يقكؿ " ينب ػي أف يعمػـ
كضػػرب زيػػدر عمػػراا، فػػ ذا عنػػاهـ ذكػػر المفعػػكؿ قػػدمكا عمػػو الفاعػػل فقػػالكا ضػػرب  ،كبعػػد الفاعػػل
فػػ ف  ،فػػ ذا ازدادت عنػػايتهـ بػػه قػػدمكا عمػػو الفعػػل الناصػػبم فقػػالكا عمػػراا ضػػرب زيػػدر  ،عمػػراا زيػػدر 

عمػرك ضػربه  :فقػالكا ،كتجاكزا به ككنه فضػمم ،لجمممتظاهرت العنايم به عقدكا عمو أنه رب ا
 (٣)كا به مجيئا يتنافو ككنه فضمم "فجاا ،زيدر 

هػػػػػ( إلػػػو التقػػػديـ كالتػػػأخير فػػػي كتابػػػه )دالئػػػل  175كينظػػػر عبػػػد القػػػاهر الجرجػػػاني )ت 
مػػف  وكال بػػد أف يػػؤدي معنػػ ،االعجػػاز( عمػػو أنػػه سػػبب مػػف أسػػباب الجمػػاؿ فػػي الػػنص األدبػػي

يم يقكؿ " كقد رأينا عند الن ػاة جممػم مػف المعػاني يقػف عمػو رأسػها سػيبكيه مػف المعاني الببلغ
 ( ٢)" ذ جعل التقديـ لمعنايم كاالهتماـإ ،ذلؾ

كاسػػػػع  ،جػػػػـ الم اسػػػف ،كيقػػػكؿ فػػػػي كصػػػف التقػػػػديـ كالتػػػأخير " هػػػػك بػػػاب كثيػػػػر الفكائػػػد
تػػزاؿ تػػر  كال  ،كيفضػػي بػػؾ إلػػو لطيفػػه ،ال يػػزاؿ يفتػػر لػػؾ عػػف بريقػػه ،بعيػػد ال ايػػم ،التصػػرؼ

كلطػف عنػػدؾ أف  ،ثػـ تنظػر فتجػػد سػبب أف راقػؾ ،كيمطػف لػػديؾ مكقعػه ،شػعرا يركقػؾ مسػمعه
 ( 1)"ؿ المفظ عف مكاف إلو مكافك كّ  ،قدـ فيه شيا

                                                           
دار الكتػػػػب  ،المكتبػػػػم العمميػػػػم ،تػػػػب: دمحم عمػػػػي النجػػػػار ،الخصػػػػائص ،أبػػػػك الفػػػػتب عثمػػػػاف  :ابػػػػف جنػػػػي (5)

 ٢51 ص : أثر الن اة في الب ث الببلغي،كينظر،  ٢87 ص  ٣ج ،المصريم
ت:  ،القػػاهرة ،د. عبػػدالفتاح اسػػماعيل ،د. عبػػدال ميـ النجػػار ،عمػػي النجػػد  ناصػػيف :تػػب الم تسػػب،   (٣)

 ٢56ص  : أثر الن اة في الب ث الببلغي،كينظر، 61/ 5 ،5991
 ،٣115ت:  ،التقديـ كالتأخير عند الم ػكييف العػرب قػدامو كم ػدثيف ،الكريـ   سف عبد:ش كد  :ينظر (٢)

  5٣5ص 
 516ص  ،دالئل االعجاز  (1)
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كأفػػػػرد فصػػػػبل لمتقػػػػديـ كالتػػػػأخير فػػػػي كتابػػػػه )دالئػػػػل االعجػػػػاز( كظػػػػف فيػػػػه ارتبػػػػاط عمػػػػـ 
 (5) .المعاني بعمـ الن ك

ديـ كالتػػػػػأخير )العنايػػػػػم لػػػػػم سػػػػػيبكيه فػػػػػي داللػػػػػم التقػػػػػكتبنػػػػػو عبػػػػػد القػػػػػاهر الجرجػػػػػاني مقك 
 ،( " كأعمـ أّنا لـ نجدهـ اعتمدكا فيه شيئا يجري مجري األصل غير العنايم كاالهتمػاـكاالهتماـ

كهػػك  ،كػػأنهـ يقػػدمكف الػػذي ببيانػػه أهػػـ لهػػـ "قػػاؿ صػػا ب الكتػػاب كهػػك يػػذكر الفاعػػل كالمفعػػكؿ 
ف كانػػا جميعػػػا يهمػػػانهـ كيعنيػػك  ،ببيانػػه أعنػػػو تجػػػاكز مػػا كقػػػف عنػػػدا يكيتكسػػػع فيػػه بػػػل  (٣)انهـ"ا 

كألف ذكػرا أهػـ  ،" كقع في ظنكف الناس أنه يكتفي اف يقاؿ قدـ لمعنايم كاالهتمػاـسيبكيه كيقكؿ 
كلتخػػيمهـ ذلػػؾ قػػد صػػ ر أمػػر  ،مػػف غيػػر أف يػػذكر مػػف أيػػف كانػػت تمػػؾ العنايػػم  كبػػـ كػػاف أهػػـ 

كالنظػر  ،و إنػؾ لتػر  أكثػرهـ يػر  تتبعػه تػ ،كهكنػكا الخطػب فيػه ،التقديـ كالتأخير فػي نفكسػهـ
 (٢)"ـ تر ظنا أزر  عمو صا به كشبههكل ،فيه ضربا مف التكمف

اهر الجرجاني فػي ( فسار في الطريل التي رسمها عبد القػه 1٢8كأما الزمخشري )ت 
فكػػاف يطبػل المعػػاني كاألغػػراض الببلغيػػم  ،غػػراض الببلغيػم لمتقػػديـ كالتػػأخيرذكػر المعػػاني كاأل

عميهػػا ) الكشػػاؼ( كيضػػيف عمػػو آيػػات القػػرآف الكػػريـ فػػي  كرهػػا عبػػد القػػاهر الجرجػػانيالتػػي ذ
 .أخر   يمعان

فمثبل عندما تناكؿ التقديـ كالتػأخير فػي سػياؽ )االسػتفهاـ بػالهمزة( اعتمػد عمػو المعػاني 
 أ يانػػػا يضػػػيف إليهػػػادالئػػػل االعجػػػاز( ك ) عبػػػد القػػػاهر الجرجػػػاني فػػػي  كعالجهػػػاعرضػػػها التػػػي 

 :)الكشاؼ(أهـ المعاني التي ذكرها في ك  ،أخر   يأغراضا كمعان
 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں چكهػػػػػك مػػػػػا ذكػػػػػرا الجرجػػػػػاني فػػػػػي كتابػػػػػه كقكلػػػػػه تعػػػػػالو  :اإلنكػػػػػار -

كاإلنكار هنػا فػي اتخػاذ غيػر هللا كليػا   (51األنعاـ:  )چہ ہ  ہ ہ ۀ ۀ
 (1).ككاف أكلو بالتقديـ

                                                           
 516، ص  دالئل االعجاز  (5)
 517ص  نفسه،  (٣)
 518ص  ،نفسه  (٢)
مكتبػػم  ،عمػػي دمحم معػػكض ،عػػادؿ دمحم :، تػػب، الكشػػاؼ بػػف عمػػر دمحم هللا أبػػك القاسػػـ : جػػارالزمخشػػري  (1)

 ٢٣9 /٣ ،ـ5998 ،هػػ5158:ت ،5ط  ،الرياض ،العبيكاف
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ػا العنايم كاالهتماـ هذا المعنو الببلغػي ذكػرا الجرجػاني -  ہ ہچ كقكلػه تعػالو أيضا

 (5).فير  أف التقديـ لممسند كاف لمعنايم كاالهتماـ (16مريـ:  ) چھ ھ ہ ہ
إذ قصػػػػد  (6٣:ااألنبيػػػػا)چ   ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ چ التقريػػػػر كقكلػػػػه تعػػػػالو -

 (٣).التقرير لنفسه
 ھھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ   چ كقكلػػه تعػػالو (٢)التػػكبيخ كالتعجػػب  -

 .بيخا عظيماإذ بّيف في ذلؾ تك  (11 البقرة:)چ   ے ھ
 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ چكقكلػػػػػػػه تعػػػػػػػالو  (1)التعجػػػػػػػب  -

    (٢1 رةالبق ) چٹٹ ٹ ٿ
 .كغيرها مف المعاني الببلغيم لمتقديـ كالتأخير التي تناكلها الزمخشري في تفسيرا )الكشاؼ(

ػػػ6٣6السػػػكاكي )ت أفػػػاد ك  مقكلػػػم سػػػيبكيه )العنايػػػم مػػػف د الببلغػػػم كصػػػنفها هػػػػػ( الػػػذي قع 
يػػرادا فػػي  ،ر بقكلػػه " كال الػػم المقتضػػيم لػػذلؾ هػػي كػػكف العنايػػم بمػػا يقػػـك أتػػـ( فػػذككاالهتمػػاـ كا 
  ( 1)كالعنايم التامم بتقديـ ما يقدـ كاالهتماـ بشأنه" ،كيقع باعتبارات مختمفم ،الذكر أهـ

إذ فصػل  ،كيب ث التقديـ كالتأخير مف خبلؿ المسند كالمسند إليه كالفعػل كمػا يتعمػل بػه
( فبػػػدأ فػػػي  ديثػػػه بتقػػػديـ المسػػػند إليػػػه هػػػذا المسػػػائل الػػػثبلث يتقػػػدـ ك  ،فػػػي كتابػػػه )مفتػػػاح العمػػػـك

  (6): كاألهميم عندا تقع في أكجه عدة ،المسند إليه عمو المسند إذا كاف ذكرا أهـ كأعنو
 .أف يككف أصمه التقديـ كال مقتضو لمعدكؿ عنه -
أيهػػػػـ  :أف يكػػػػكف لػػػػه الصػػػػدارة فػػػػي الكػػػػبلـ كأسػػػػماا االسػػػػتفهاـ كضػػػػمير الشػػػػأف كقكلػػػػؾ -

 .هك زيد المنطمل ،المنطمل
   :دمحم بف كهيب في المعتصـ الخميفمكقاؿ  ،البرااة  كـ القاضي :التفاؤؿ كقكلؾ -

                                                           
 ٣1/  1الكشاؼ  (5)
 51٢/  1الكشاؼ  (٣)
 ٣61/  5الكشاؼ  (٢)
 ٣1٣، ص نفسه  (1)
 591ص  ،مفتاح العمـك   (1)
 ٣95 ص نفسه،  (6)
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دَت ب رة  كجه ؾ األياـْ  ع             س 

 كتزينَت ببقائ ؾ األعكاـْ  
 

 
 :التمذذ قاؿ الشاعر قيس -

           باهلل  يا ظبيات  القاع  قمف لنا

 و مف  البشر  ليبلي منكف  أـ ليم 

بػػّيف أنػػه كاجػػب التقػػديـ إذا كػػاف مػػف االسػػماا التػػي فكأمػػا تقػػديـ المسػػند عنػػد السػػكاكي   
     ( 5) .كيف زيدر  :لها  ل الصدارة كأسماا االستفهاـ كقكلؾ

كافل سيبكيه كعبػد القػاهر الجرجػاني فػي ذكػر ال ػرض  أنه ،يكنخمص مف قكؿ السكاك
 ،تمػػاـ(؛ ألنػػه لػػـ يخػػرج عػػف مسػػارهـ بػػل سػػار عمػػو نهجهػػـالببلغػػي مػػف التقػػديـ ) العنايػػم كااله

 .كلكنه يفصل هذا العنايم في عدا أكجه كما أكردت ذلؾ سابقا
هػػ( فصبل مستقبل لمتقديـ كالتأخير في كتابػه )المثػل السػائر  6٢7كأفرد ابف األثير )ت 

منهػػا مػػا  ،فػػي أدب الكاتػػب كالشػػاعر( إذ قػػاؿ عنػػه "كهػػذا بػػاب طكيػػل يشػػتمل عمػػو أسػػرار دقيقػػم
، كقسػػـ ابػػف (٣)كمنهػػا مػػا كجدتػػه فػػي أقػػكاؿ عممػػاا البيػػاف كسػػأكرد ذلػػؾ مبينػػاا "  ،اسػػتخرجته أنػػا

 :قسميف عمواألثير التقديـ كالتأخير 
قسػػػـ يخػػػػتص بداللػػػػم األلفػػػػاظ عمػػػػو المعػػػػاني كلػػػػك أّخػػػػر المقػػػػدـ أك قػػػػدـ المػػػػؤخر لت يػػػػر  -

 .المعنو
ب له ذلؾ كلك أّخر لمػا ت يػر قسـ يختص بدرجم التقدـ في الذكر الختصاصه بما يكج -

   .المعنو
 :ونخمص  لما أورده ابن األثير في مسألة التقديم والتأخير

 .المثل السائر في أدب الكاتب كالشاعر(أكرد له فصبل مستقبل في كتابه ) -
كقسػػـ يخػػتص بدرجػػم  ،قسػػـ يخػػتص بداللػػم األلفػػاظ عمػػو المعػػاني :قسػػميف عمػػوقسػػمه  -

 .يكجب له ذلؾ التقدـ في الذكر الختصاصه بما
 ذكر ابف األثير أف العمم مف تقديـ المفعكؿ به عمو الفعل تأتي لمراعاة النظـ . -

                                                           
 ٢٣5 مفتاح العمـك ، ص  (5)
د. بػػدكي  ،. أ مػػد ال ػػكفيد :تػػب ،المثػػل السػػائر فػػي أدب الكاتػػب كالشػػاعر  ،ضػػياا الػػديف  :ابػػف األثيػػر (٣)

 ٣٣1 ،٣٣٢ ،٣51/ ٣ ،القاهرة ،دار نهضم مصر ،طبانم 
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ي ػػاكؿ تعمػػيـ النػػاس الكػػبلـ كاألسػػاليب كالطػػرؽ المناسػػبم لؤل ػػكاؿ المتعػػدة خاصػػم فػػي  -
 كأما الزمخشري كمف سبقه فتممسكا جكانب االعجاز في الكبلـ. ،القسـ الثاني

 ،المسػند عمػو المنسػد  تػأخيرك  سػبقه مػف القػدماا فػي داللػم تقػديـمػف كخالف إبراهيـ أنيس 
فالتقػػديـ كالتػػأخير عنػػدا ال يتعمػػل بالبنيػػم كالتركيػػب الػػداخمي المػػرتبو بػػالمعنو فػػي ذهػػف المػػتكمـ 

فػػذكركا لنػػا أف  ،يقػػكؿ " ال داعػػي أف نسػػمؾ مسػػمؾ الببلغيػػيف  ػػيف عرضػػكا األ ػػكاؿ كػػل منهمػػا
أ كالػه أيضػا ذلػؾ التقػدـ  ثػـ عرضػكا لممسػند جعمػكا مػف ،لتػأخرمف أ كاؿ المسػند إليػه التقػدـ كا

 (5)"كالتأخر
كيقكؿ أيضا " ال معنو ألف ننساؽ مع الببلغيػيف  ػيف يعػزكف تقػدـ المسػند إليػه إلػو أمػكر 

 ،كاالسػتمذاذ ،كالتعجيل بالمسػرة كالمسػااة ،كالتمكف في ذهف السامع ،تممسكها مف شكاهد معينم
داعيػػا مػػف دكاعػػي تقػػدـ  ،هػػـ يجعمػػكف نفػػس هػػذا األسػػباب أك معظمهػػاكمػػف ال ريػػب أن ،كالت قيػػر

 (٣)" المسند أيضا
كيػػر  أف دراسػػتهـ هنػػا ال تعػػدك أف تكػػكف نقػػدا أدبيػػا ألمثمػػم معينػػم تصػػكرا فيهػػا تمػػؾ األمػػكر 

 .التي أشاركا إليها
كعد التقديـ كالتأخير في بعض ا يات التي ناقشها العمماا في تقػديـ المفعػكؿ بػه عمػو 

نما كاف التقديـ فيها مػف بػاب  ،ني االسناد لمعنايم كاالهتماـ ليس ص ي ارك مكسػيقو  مراعػاةكا 
سػػػناد فػػػي الجممػػػم الفعميػػػم بػػػل إنػػػه يػػػرفض تقػػػدـ المفعػػػكؿ بػػػه عمػػػو ركنػػػي اإل ،الفاصػػػمم القرآنيػػػم

    (٢).المثبتم
كيخػػػػالف البا ػػػػث مػػػػا ذهػػػػب إليػػػػه إبػػػػراهيـ أنػػػػيس مػػػػف أف التقػػػػديـ كالتػػػػأخير عنػػػػدا غيػػػػر 

كعمػػػـ  ،ألف التقػػػديـ كالتػػػأخير أسػػػمكب مػػػف أسػػػاليب عمػػػـ المعػػػاني ،ف بالبنيػػػم كالتركيػػػبمػػػرتبطي
كال تتقػدـ لفظػم دكف أخػر  إال ل ػرض ببلغػي قصػػد  ،المعػاني متعمػل كمػرتبو بالبنيػم كالتركيػب

( كمقكلػػم سػػيبكيه )العنايػػم كاالهتمػػاـ ،مػػف كرااا  الفائػػدة الببلغيػػم كالمعنكيػػمأك األديػػب المػػتكمـ 
 .كهذا ما يراا البا ث ،دليل ذلؾ ،صل مف أصكؿ التعميل الببلغيالتي هي أ

                                                           
ص  ،5978ت:  ،6ط  ،القػػاهرة ،مكتبػػم األنجمػػك المصػػريم ،مػػف أسػػرار الم ػػم ، نظػر : أنػػيس : إبػػراهيـي (5)

٢16 
 ٢16 نفسه، ص (٣)
 ٣٢1ص  ،نفسه (٢)
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 ،التقديـ كالتأخير مف  يث األقساـأسرار كقد أفاض العمماا المعاصركف في ال ديث عف 
(5).موغراض التي تعد تفصيبل لما أجممه القداكاأل كاألنكاع،

                                                           

1
 ،دار المدار االسبلمي ،5ج ،ببلغم التقديـ كالتأخير في القرآف الكريـ ،عمي أبك القاسـ : عكف  :ينظر

  ،75ص  ،دار الهدايم  ،أسرار التقديـ كالتأخير ،يد م مكد الس:شيخكف  ك،٣116 ،5ط ،بيركت  
 ،5ط ،القاهرة ،مكتبم كهبم ،٣خصائص التعبير القرآني كسماته الببلغيم ج   ، عبد العظيـ  كالمطعني:

 ،5998 ،دراسم تطبيقيم ،األسرار الببلغيم في سكرة البقرة   ،خالد دمحم :العثيـ  ك ،511ص  ،599٣ت: 
ضكابو التقديـ ك  ،1٢٢ص  ،ـ5988:ت ،دار المنارة جدة ،الببلغم العربيم معجـ، بدكي  :طبانمك 

.كالتأخير في الن ك العربي
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 ثانيا: فصول الرسالة 

 الفصل األول

 

 :الفصل األول
 

والتأخير لممتشابو المفظي  أسرار التقديم
 في االسم 

 
 
 

 المفظي تقديم ألفاظ المتشابواسرار  المبحث األول
اسم وتأخيرىا في االسم المعطوف عمى 

 . مثمو
 
 
 

المفظي تقديم ألفاظ المتشابو أسرار  المبحث الثاني 
 وتأخيرىا في االسم عمى االسم 
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 متشابو المفظي في االسم أسرار التقديم والتأخير لم :األول الفصل

اسـم وتأخيرىا في االسم المعطوف عمـى  المفظي تقديم ألفاظ المتشابوأسرار  :المبحث األول
 .مثمو

 (السمع –المفظة األولى )القمب 
 (5)( في مكضعيفمو )السمع( مقدمم عكردت لفظم )القمب

   (7) البقرة:       چ  ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ چقاؿ تعالو 
 (٣)دمت لفظم )السمع( عمو )القمب( في مكضعيفكتق

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ    ٻ ٻ ٻ ٱ چقػػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػػالو  

 (٣٢) الجاثيمچ   ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ
نمػا  ،لفػاظ القػرآف الكػريـ ال ي ػدث اعتباطػاالمتشابه المفظػي ألإف التقديـ كالتأخير في  كا 

ظهػػػر ذلػػػؾ السػػػر الببلغػػػي يترتيبهػػػا كسػػػياؽ ا يػػػات ك  ،لسػػػر ببلغػػػي أرادا هللا سػػػب انه كتعػػػالو
 .الدقيل

كتػأخير خػتـ )القمػب(  ،كمف ذلؾ تقديـ ختـ)القمكب( عمو ختـ )السػمع( فػي سػكرة البقػرة
ذلػػػؾ سػػػؤاؿ يجيػػػب عميػػػه  ،فهػػػل مػػػف فػػػرؽ بػػػيف ا يتػػػيف .عمػػػو خػػػتـ )السػػػمع( فػػػي سػػػكرة الجاثيػػػم

 :العمماا
ف اسػػػتنتاج السػػػػر يمكػػػػك  ،هػػػػػػ(، تعمػػػيبل صػػػػري ا لممسػػػألم 1٢8لػػػـ يقػػػػدـ الزمخشػػػري )ت 

 .الببلغي كالكصكؿ إلو ذلؾ مف خبلؿ سياؽ تفسيرا لآليم
كألف  ؛شػػدا إعراضػػهـبسػػبب  جػػااتتقػػديـ خػػتـ القمػػكب عمػػو خػػتـ السػػمع عمػػم فػػذكر أف 
كال يخمػػص إلػػو ضػػمائرهـ بسػػبب إعراضػػهـ كاسػػتكبارهـ عػػف قبػػكؿ ال ػػل  ،ال ػػل ال ينفػػذ إليهػػا

كيبػػػدك أف العمػػػم كراا  ،مػػػف هللا سػػػب انهتػػػي هػػػي الف القمػػػب عنػػػدا م ػػػل الهدايػػػم إإذ  ،كاعتقػػػادا
فالقمػػب م ػػل العنايػػم  ،التقػػديـ مػػف خػػبلؿ سػػياؽ شػػر ه لآليػػم جػػاات لمعنايػػم كاالهتمػػاـ بالمتقػػدـ

                                                           
 518الن ل / كردت في:  (5) 
 16األنعاـ /  كردت في: (٣) 
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كال  تػػو مػػف  ،كلػػـ يػػذكر عمػػم تقػػديـ خػػتـ السػػمع عمػػو خػػتـ القمػػب فػػي سػػكرة الجاثيػػم ،كالهدايػػم
   ( 5)خبلؿ تفسيرا لآليم.

فالقمب  ،تفسيرا آيم البقرة إلو أف السمع كالقمب مترابطاف هػػ(عند616كأشار الرازي)ت 
كمكانتػه  ،أي أف القمػب لػه مكانػم ،يتأثر بما يسمعه اإلنساف سكاا كاف ما سمع   سنا أـ سيئا

 ( ٣).مقدمم عمو سائر جكارح اإلنساف كلذلؾ قدـ لعمم الرتبم كالمكانم كالشرؼ
قػاؿ كيظهر ذلػؾ جميػا عنػدما فسػر ا يػم  ،ليهفيما ذهب إ هػػ( الرازي  675ككافل القرطبي )ت 

     (7)البقرة        چ  ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ چتعالو
كأمػا  ،كقػد يتػأثر بهػا ،كالجكارح تابعػم لػه ،فذكر أف القمب مفضل عمو جميع الجكارح  

عمػػػم تقػػػديـ خػػػتـ السػػػمع عمػػػو خػػػتـ القمػػػب فػػػي آيػػػم الجاثيػػػم فجػػػاات لعػػػدـ اسػػػتفادتهـ كسػػػمعاهـ 
     (٢)كمككثهـ في عبادة اال جار. ،مكعظم كالقكؿ ال سفلم

بيػد أنػه بػّيف أنهػـ  ،هػػ( لعمػم التقػديـ كالتػأخير فػي ا يػم 695كلـ يتطرؽ البيضاكي )ت 
فكأف قكله فيه شيا مػف بيػاف عمػم تقػديـ  ،تمكنه في قمكبهـ مف رغـال عمو أعرضكا عف ال ل

ر كالقبػكؿ كاإلعػراض كلػذلؾ قػدـ عمػو السػمع القمكب عمو السمع، فالقمب كمػا ذكػر م ػل التػأث
 .، كلـ يشر إلو عمم تقديـ السمع عمو القمب في آيم الجاثيم( 1)

هػػ(  بتفسير آيم البقرة دكف التطرؽ إلػو العمػم أك السػبب مػف  751كاكتفو النسفي ) ت
يػم كلكنػه ذكػر فػي سػياؽ تفسػيرا لآل ،تقديـ ختـ القمكب عمو ختـ السػمع صػرا م فػي آيػم البقػرة

فالقمب م ػل  ،العمم مف تقديـ القمبيشير إلو  هفكأن ،عدـ استفادتهـ مف الكعظ كالقكؿ ال سف

                                                           
 561/  5 ،الكشاؼ :ينظر (5) 
لفكر لمطباعم دار ا ،مفاتيب ال يب ،  فخر الديف دمحم بف عبدهللا بف عمر التميمي  :الرازي  :ينظر  (٣) 

 ٣71/ ٣1 ،ـ5985 :ت ،5ط ،كالنشر
عبدهللا بف عبد الم سف  :تب ،الجامع أل كاـ القرآف ، أبك عبدهللا بف دمحم بف أ مد  :القرطبي:ينظر (٢) 

 ٣86 ،٣81ا /  ،٣116 :ت ،5ط  ،بيركت ،مؤسسم الرسالم ،التركي
دار إ ياا  ،ا التنزيل كأسرار التأكيلأنك  ، ناصر الديف أبي الخير الشافعي ا :البيضاكي  :ينظر  (1) 

  ،1٣/ 5 ، بيركت ،مؤسسم التأريخ العربي ،التراث
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، كلػػـ ينػػاقش العمػػم (5)قػػكؿ ال سػػف يقػػع فػػي القمػػب دكف غيػػراألف الػػكعظ كال ؛االهتمػػاـ كالعنايػػم
   .الببلغيم مف تقديـ ختـ السمع عمو ختـ القمب في آيم الجاثيم

بيػػاف عمػػم هػػػػ( تعمػػيبل  سػػنا انفػػرد بػػه عػػف غيػػرا ل 711ت األندلسػػي ) بػػك  يػػافأ كذكػػر
فالقمػب أشػرؼ  ،كعمم ذلػؾ )التقػديـ بالشػرؼ( ،تقديـ ختـ القمكب عمو ختـ السمع في آيم البقرة

 (٣).مف السمع كالبصر كهك المت كـ في هاتيف ال استيف
قمػػكب األندلسػػي فػػي بيػػاف عمػػم تقػػديـ خػػتـ الأبػػا  يػػاف  هػػػػ( 98٣ككافػػل أبػػك السػػعكد )ت 

كذكػر أف القمػب م ػل الهدايػم التػي هػي  مػف  ،كأما في آيػم الجاثيػم فكافػل الػرازي  ،عمو السمع
   (٢) .هللا سب انه كتعالي مع عممه بها

هػػ( أف عمم تقديـ ختـ القمػكب عمػو خػتـ السػمع كاألبصػار فػي 791كير  الزركشي )ت
    .( تخدـ القمب كمكصمم إليهذلؾ أف هذا ال كاس )السمع كاألبصار ،آيم البقرة جاات لؤلهميم

لعنايػػػم ذـ تقػػػديـ خػػػتـ السػػػمع فػػػي آيػػػم الجاثيػػػم فجػػػاات كأمػػػا عمػػػم تػػػأخير خػػػتـ القمػػػب ك  
كلهػذا  ،(1)القطػف عمػو آذانهػـ  تػو ال يسػمعكا المتصاميف عػف السػماع، كمػنهـ الػذيف يضػعكف 

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ  گ گ         گ ک ک ک ک چرت السػكرة بػػذكرهـ فػي قكلػه تعػػالو صػد

     (8،  1) الجاثيم:  چ  ڻ ڻ ں ڱں ڱ    ڱ
هػػ( أف العمم مف تقػديـ خػتـ القمػكب عمػو خػتـ السػمع فػي آيػم  881كذكر البقاعي )ت 

  كدليػل ذلػؾ قكلػه  ،جاات لتسكيم اإلنذار كتسكيتهـ بالبهػائـ مػف عػدـ اسػتفادتهـ باإلنػذار ،البقرة
 (6)البقرة:چٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ      ڀ   ڀ  چ   ٹ 

                                                           
يكسف عمي بدكي  :تب ،مدارؾ التنزيل ك قائل التأكيل ، أبك البركات عبدهللا بف أ مد  :النسفي:ينظر (5) 

 ـ 5998 :ت ،5ط ،بيركت ،دار الكمـ الطيب ،كم ي الديف
 ،عادؿ أ مد كعمي دمحم معكض :تب ،الب ر الم يو ، دمحم بف يكسف  :سي األندلأبك  ياف  :ينظر  (٣) 

 577/ 5 ،599٢ :ت ،5بيركت، ط  ،دار الكتب العمميم
دار إ ياا التراث العربي  ،إرشاد العقل السميـ إلو مزايا الكتاب الكريـ ،دمحم ال نفي :السعكد  ك:أبينظر (٢) 
 ٢7/ 5 ،ط .د ،بيركت ،
 ،تب: أبك الفضل الدمياطي ،البرهاف في عمـك القرآف ، بدر الديف دمحم بف عبدهللا   :الزركشي :ينظر  (1) 

 781ص  ،٣116 :ت ،دار ال ديث القاهرة
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فجػػاات لبلهتمػػاـ ع عمػػو خػػتـ القمػػب فػػي آيػػم الجاثيػػم العمػػم مػػف تقػػديـ خػػتـ السػػم كأمػػا
عػف الهدايػم أ ػكج شػيا إليػه كالضػاؿ  ،ألف هللا تعالو أخبػر فػي ا يػم عػف اإلضػبلؿ ؛كالعنايم
  (5).السماع

كربمػػػا لمناسػػػبم سػػػياؽ ا يػػػات  ،متقػػػديـ هػػػك العنايػػػم كاالهتمػػػاـالببلغػػػي لأي أف ال ػػػرض 
 عف ضبلؿ اإلنساف. التي تت دث

هػػػػ( إلػػػو عمػػػم تقػػديـ خػػػتـ القمػػكب عمػػػو خػػػتـ السػػمع فػػػي آيػػػم 955كأشػػار السػػػيكطي )ت
كأمػػا فػػي آيػػم الجاثيػػم فيػػر  أف عمػػم تقػػديـ  ،فػػذكر أف القمػػكب م ػػل العقػػل كالعمػػـ كالفهػػـ ،البقػػرة

 (٣).ذلػؾ لمػا كانػت األسػماع مجكفػم كػاف إسػناد الخػتـ إليهػا أكلػو ،ختـ السمع عمو خػتـ القمػب
 فكأف سمعهـ مجكؼ ال فائدة منه.  ،أي أنهـ لـ يستفيدكا مف سماع المكعظم كالقكؿ ال سف

هػػػ( إلػو العمػػم مػف تقػديـ خػتـ القمػػكب عمػو خػتـ السػمع فػػي 5٣71كتطػرؽ األلكسػي )ت
القمػػػب هػػػك كأف  ،فػػػذكر أنهػػػا جػػػاات بسػػػبب اقتػػػراؼ المعاصػػػي كعػػػدـ اإليمػػػاف بػػػاهلل ،آيػػػم البقػػػرة

 ،ا ال ػػرارة ال ريزيػػم الممػػددة لمجسػػد كمػػه، كيكنػػو بصػػبل ه كفسػػاداالعضػػك الػػرئيس الػػذي منشػػأ
ذا فسػػدت  ،صػػمب الجسػػد كمػػه ،)أال أف فػػي الجسػػد مضػػ م إذا صػػم ت :يقػػكؿ )ملسو هيلع هللا ىلص(كالرسػػكؿ  كا 

فهػػـ لػػـ يسػػتفيدكا مػػف  ،كالمضػػ م هػػذا م ػػل العمػػـ كالهدايػػم ،أال كهػػي القمػػب( ،فسػػد الجسػػد كمػػه
كلػػذلؾ ناسػػب تقػػديـ القمػػكب عمػػو السػػمع فػػي آيػػم  ،كب دكف االسػػماعاإلنػػذار الكاقػػع عمػػو القمػػ

كهػػػذا مػػػا ذهػػػب إليػػػه الزركشػػػي الػػػذي يػػػر  أف  ،ألنػػػه م ػػػل اإليمػػػاف كالسػػػمع كاألبصػػػار ؛البقػػػرة
 ال كاس )السمع كالبصر( تخدـ القمب.

فػػي آيػػم الجاثيػػم ) خػػتـ هللا عمػػو سػػمعه تقػػديـ خػػتـ السػػمع عمػػو خػػتـ القمػػب  كأمػػا عمػػم
فكاف مػػػػف ،كلػػػػذلؾ جػػػػاات الفاصػػػػمم )أفػػػػبل تػػػػذكركف( ،لعػػػػدـ المبػػػػاالة بػػػػالمكاعظ كقمبػػػػه( فجػػػػاات

  (٢).المناسب هنا تقديـ السمع عمو القمب

                                                           
دار الكتاب  ،نظـ الدرر في تناسب ا يات كالسكر ال سف إبراهيـ بف عمر ، ك: أبالبقاعي:ينظر (5) 

 97/ 5 ،القاهرة ،االسبلمي
كزارة  ،تب: أ مد دمحم الّ مادي ،قطف األزهار ككشف األسرار  الديف، : جبلؿالسيكطي :ينظر  (٣) 

 58٢ ،58٣/  5 ،5991 :ت ،5ط  ،قطر ،األكقاؼ كالشئككف الدينيم
دار  ،ركح المعاني في تفسير القرآف كالسبع المثاني  ،الفضل  شهاب الديف ك:  أباأللكسي :ينظر  (٢) 

  ٢1/  5 ،ت .د ،بيركت ،إ ياا التراث العربي
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ذلػؾ  ،البقػرةكعمل فاضل السامرائي سبب تقديـ ختـ القمكب عمو ختـ السػمع فػي سػكرة 
 ڑ ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ چ انه كتعػػػػالو ذكػػػػر القمػػػػكب المريضػػػػم ألف سػػػػب

أيضا ذكرت سكرة البقرة أصناؼ الكافريف مف هـ أشػد ضػبلال ك  (51 بقرة:ال)چ   ک       ک ڑ
 ڀ      پ    پ  پ   پ  ٻ ٻ           ٻ ٻ   ٱ چقػػاؿ تعػػالو ككفػػرا ممػػف ذكػػرتهـ آيػػم الجاثيػػم

 .فاإلنذار كعدمه عميهـ سكاا كميؤكس مف إيمانهـ( 6 البقرة:)چ   ڀ
، فكافػل األلكسػي فػي آيػم الجاثيػم بياف عمػم تقػديـ خػتـ السػمع عمػو خػتـ القمػب فػي كأما

 (5) .ذلؾ
 :وخالصة القول
 ا تي:السابقم  العمماا تكجيهاتمف خبلؿ بدا لمبا ث 
ذكر السيكطي في بياف عمم تقديـ ختـ القمكب عمو السػمع لممكانػم كالرتبػم كلتناسػب  -
 كهذا جيد ك سف. ،السياؽ

التػػػػػأخير يكػػػػػكف لمعنايػػػػػم أفػػػػػاد الزركشػػػػػي مػػػػػف مقكلػػػػػم سػػػػػيبكيه المشػػػػػهكرة أف التقػػػػػديـ ك  -
ف ال ػػػكاس )السػػػمع كاألبصػػػار( تخػػػدـ أل ؛كيكافػػػل البا ػػػث مػػػا ذهػػػب إليػػػه الزركشػػػي ،كاالهتمػػػاـ

 .القمب كلهذا قدـ ختـ القمكب عمو ختـ السمع
أفػػاد األلكسػػي مػػف رأي الزمخشػػري كالبيضػػاكي فػػي أف القمػػب م ػػل لئليمػػاف كالهدايػػم  -
 .كالكعظ

أألندلسػػي فػػي بيػػاف عمػػم تقػػديـ القمػػب عمػػو يػػاف أبػػك  يختػػار البا ػػث مػػا ذهػػب إليػػه  -
ذا ختـ عميه فبل ينفع سمع كال بصر ؛السمع ألنهػا خادمػم  ؛ألف القمب م ل الهد  كالضبلؿ كا 
ذا فسػػػد القمػػػب فسػػػدت سػػػائر األعضػػػاا ،لػػػه   ،فػػػ ذا  صػػػمب القمػػػب صػػػم ت سػػػائر األعضػػػاا كا 

 .فالمكانم كالشرؼ تميز بهما القمب عف سائر الجكارح
الجاثيػػم رأيػػا آيػػم فػػي با ػػث فػػي مسػػألم تقػػديـ خػػتـ السػػمع عمػػو خػػتـ القمػػب كيػػر  ال - 

آخػػػر غيػػػر مػػػا ذكػػػر، فسػػػكرة الجاثيػػػم تكممػػػت عػػػف فئػػػم بعينهػػػا الػػػذيف يتخػػػذكف العبػػػادة بػػػأهكائهـ 
كهػػػـ لػػػـ  ،ككسػػػيمم لمفهػػػـألنػػػه سػػػمع التعقػػػل  ،فناسػػػب ذلػػػؾ تقػػػديـ خػػػتـ السػػػمع عمػػػو خػػػتـ القمػػػب

                                                           
ص  ، 5998  :ت ،دار عمار ف عماف األردف ،التعبير القرآني ،فاضل صالب : السامرائي  :ينظر  (5) 
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سمعهـ مجكؼ ال فائدة منه، بل إنهـ استكبركا كتعنتػكا  فكأف ،يستفيدكا مف الكعظ الذي سمعكا
إذف ترتيػػب المكاقػػف كا يػػات ناسػػب تقػػديـ خػػتـ السػػمع عمػػو خػػتـ القمػػب فػػي سػػكرة  ،فػػي ذلػػؾ
إذ جػػاات مرتبػػم  ،جػػاا لعمػػم تناسػػب السػػياؽ كا يػػات مػػع المكاقػػف أي أف التقػػديـ هنػػا ،الجاثيػػم

 .كفل األ داث
 

 عمي(  -) صم  :المفظة الثانية
 (5).دت لفظم )الصـ( مقدمم عمو )العمي( في مكضعيفكر 

 (58: البقرة)چ  ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ چقاؿ تعالو 
   .( في مكضع كا د)الصـ  لفظمكتقدمت لفظم )العمي( عمو 

 (97:اإلسراا)چ ٹٹ   ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ       ٺ ٺ چ قاؿ تعالو
قػػدمت عمػػو ت السػػمعالتػػي هػػي ضػػد ا الصػػـنجػػد أف لفظػػم  ،ا يتػػيف السػػابقتيفإذا تأممنػػا 

كلمعرفػػػم السػػػر  ،كتػػػأخرت فػػػي آيػػػم اإلسػػػراا ،فػػػي آيػػػم البقػػػرة اإلبصػػػارالتػػػي هػػػي ضػػػد  العمػػػي
بالمتشػػابه  كقػػف البا ػػث عمػػو كتػػب العممػػاا الػػذيف اهتمػػكا ،الببلغػػي كراا ذلػػؾ التقػػديـ كالتػػأخير

فمف العمماا مف لػـ يػربو بػيف هػاتيف المفػردتيف )العمػي( ك)الصػـ( مػف  يػث التقػديـ  ،المفظي 
 :كمنهـ عمل التقديـ كالتأخير كجاات تكجيهاتهـ كا تي ،تأخيركال

كلػػـ يتطػػرؽ لعمػػم التقػػديـ  ،لم تكجيهػػا عامػػاأهػػػػ( لممسػػ 1٢8الزمخشػػري )ت  جػػاا تكجيػػه
عقػب ذلػؾ بهػذا  ،كالػتأخير في آيم البقرة، كذكر أنهـ لما كصفكا بأنهـ اشػتركا الضػبللم بالهػد 

كالضػبللم التػي اشػتركها  ،ار المضػيئم مػا  ػكؿ المسػتكقدليمثل هداهـ الذي باعكا بالنػ ؛التمثيل
      .ا عمو قمكبهـ كأذهب هللا نكرهـكْطبع به

چٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹٹ ٹ چ كأمػػػػػػا فػػػػػػي آيػػػػػػم اإلسػػػػػػراا 

كيتصػػاّمكف عػػف  ال يستبصػػركف كال ينطقػػكف بػػال ل فػػذكر كمػػا كػػانكا فػػي الػػدنيا (97اإلسػػراا: )
كال يسػمعكف مػا يمػذ مسػامعهـ كال  ،يبصػركف مػا يقػّر أعيػنهـفهـ في ا خػرة كػذلؾ ال  ،استماعه

 چ  ڭ ڭ    ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  ٴۇ چقػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػالو  ،طقػػػػػػػكف بمػػػػػػػا يقبػػػػػػػل مػػػػػػػنهـين

تفسيرا لآليم أف تقػديـ العمػي عمػو الصػـ جػاا مناسػبا  سياؽكيظهر مف خبلؿ   (7٣اإلسراا:)
                                                           

 575البقرة /  كردت في: سكرة (5) 
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كهػك مكقػف  ،يد عمػيهـفالسػياؽ يت ػدث عػف مكقػف عظػيـ كشػد ،كمتماشيا مػع  المقػاـ كالسػياؽ
كالمقػػاـ مقػػاـ عقكبػػم كعػػذاب كمقػػاـ انتقػػاؿ مػػف مقػػاـ إلػػو  ،يػػـك القيامػػم كمشػػاهدة النػػار كأهكالهػػا
 (5)آخر لذلؾ تقدمت العمي عمو الصـ.

مناسػػبم  ػػالهـ كمنظػػرهـ عنػػد  ،نخمػػص مػػف هػػذا أف ال ػػرض مػػف التقػػديـ جػػاا لممناسػػبم
 .منهـ لهكؿ المنظر أف  كاسهـ تسمبفك ،رؤيم النار كأهكالها ألكؿ مرة

جػاات   هػػ( فذكر أف عمم تقديـ الصـ عمػو العمػي فػي آيػم البقػرة616كأما الرازي )ت 
فصػػاركا مثػػل األصػػـ فمػػـ  ،كعػػدـ انتفػػاعهـ  بسػػماع الػػك ي ،لمناسػػبم  ػػاؿ المنػػافقيف فػػي الػػدنيا
فترتػػػػػب عمػػػػػو ذلػػػػػؾ عمػػػػػايتهـ فػػػػػي طريػػػػػل الضػػػػػبلؿ قػػػػػاؿ  ،يتكممػػػػػكا باإليمػػػػػاف كيشػػػػػهدكا بػػػػػال ل

كػػأنهـ لػػـ  ،كذكػػر أنهػػـ صػػاركا بمنزلػػم الصػػـ (58:البقػػرة  )چ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿچ:تعػػالو
كبمنزلػم العمػو مػف  يػث أنهػـ أعرضػكا  ،كبمنزلم البكـ لعدـ اسػتجابتهـ لمػا دعػكا إليػه ،يسمعكا

بم مػػػا يقتضػػػػيه المقػػػػاـ لػػػػذلؾ جػػػاات العمػػػػم لمناسػػػػ ،عػػػف الػػػػدالئل فصػػػاركا كػػػػأنهـ لػػػػـ يشػػػاهدكها
       .كالسياؽ

ذلػػؾ ألنهػػـ عمػػي ال يػػركف  ،أف عمػػم تقػػديـ العمػػي عمػػو الصػػـ ااإلسػػر كذكػػر فػػي آيػػم ا
لػذلؾ جػاات عمػم  التقػديـ   ،بكػـ ال ينطقػكف ب جػم ،صػـ ال يسػمعكف شػيئاا يسػرهـ ،شيئاا يسػرهـ

 ،فهػػػـ أكؿ مػػػا يػػػدخمكف يشػػػاهدكف العػػػذاب ،مناسػػػبم كمكافقػػػم لهػػػكؿ كعظػػػـ مػػػا يػػػركف كيشػػػاهدكف 
  (٣) .يئا يسرهـأص بكا عميا ال يركف ش كلكف لهكؿ المكقف

ذكػػػر أف الترتيػػػب كتقػػػديـ العمػػػي عمػػػو إذ  ،هػػػػػ( لفتػػػم بيانيػػػم جميمػػػم675كلمقرطبػػػي )ت 
دا هػكؿ مػا شػاهدكا  ػيف دخػكؿ كلشػ ،الصـ في سكرة اإلسراا جاا مناسبا لزيادة العذاب عميهـ

 (٢).النار
ا ألنهػػـ لمػػ ؛هػػػػ( مناسػػبم السػػياؽ عمػػم التقػػديـ فػػي آيػػم البقػػرة695كجعػػل البيضػػاكي )ت 

سػػػػدكا مسػػػػامعهـ عػػػػف اإلصػػػػاخم إلػػػػو ال ػػػػل، كأبػػػػكا أف ينطقػػػػكا بػػػػه ألسػػػػنتهـ كيتبصػػػػركا ا يػػػػات 
ْمػػػكا كأنمػػػا أيفػػػت مشػػػاعرهـ كانتفػػػت قػػػكاهـ ،بأبصػػػارهـ لعػػػدـ اسػػػتفادتهـ مػػػف الػػػكعظ كالكممػػػم  ،ْجع 

                                                           
 111/  1ك  591/ 5 :الكشاؼ:ينظر (5) 
 81/  5 ،مفاتيب ال يب  :ينظر  (٣) 
 579/  5٢ ،الجامع أل كاـ القرآف  :ينظر (٢) 
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فهػـ اشػتركا الضػبللم بالهػد  فناسػب  التقػديـ المقػاـ  ،ال سنم  سػب مػا ذكػرت ا يػات السػابقم
 .كالسياؽ
چ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ  ٺ   ٺ چ تعػػػػالو أمػػػػا فػػػػي آيػػػػم اإلسػػػػراا قػػػػاؿك 

فتقػػػديـ العمػػػي عمػػػو الصػػػـ جػػػاا مناسػػػبا ك  ،فكػػػرر مػػػا ذهػػػب إليػػػه الزمخشػػػري  (97 اإلسػػػراا:)
ألف المكقػف فػي ا خػرة لػيس كمػا هػك فػي الػدنيا  ؛متماشيا مع السياؽ كمناسػبا لػه فبػدأ فػالعمي

 (5).أعينه كنهـ ال يبصركف ما تقرفهنا يبصركف قبل سمعهـ ل
هػػ( ما ذهب إليه الزمخشري كالبيضاكي فػي تفسػيرهما لآليتػيف، 751ككرر النسفي )ت 

 ،فالمكقفػاف مختمفػاف ،كذكر أف ال رض مف التقديـ مف خبلؿ سياؽ تفسيرا هك لمناسبم السياؽ
 (٢) .هػػ(711األندلسي)ت أبك  ياف كتبعه في ذلؾ  ( ٣).لذلؾ السياؽ  تـ هذا التقديـ 

تقػػديـ الصػػـ عمػػو الػػبكـ فػػي آيػػم البقػػرة هػػػػ( فػػي تعميػػل مسػػألم 881بقػػاعي ) تب الكذهػػ
ثػـ ثنػو بػالقكؿ ألنػه  ،ألنه عمدة كالمقاـ مقاـ إجابم الداعي إلو اإليمػاف ؛جاا لؤلهميم كالمكانم

 .مكانيم االهتدااإفصاح عف المراد ثـ بالبصر يمكف لؤلصـ اإل
ألنػه  ؛فقػدـ البصػر ،مػف الػدنيا إلػو الم شػر كأما في آيم اإلسراا المقاـ هنا مقاـ انتقاؿ

   ( 1.)عمدة في ذلؾ كلهكؿ المقاـ يظهر كير  كل إنساف  اله كمصيرا في ذلؾ المكقف
 ،هػػ(  إلو العمم مف تقػديـ الصػـ عمػو العمػي فػي آيػم البقػرة5٣71كتطرؽ األلكسي )ت

ذلػػؾ ألنػػه شػػامل  ؛مػػوذلػػؾ ألنػػه إذا كػػاف خمقيػػا يسػػتمـز الػػبكـ كأخػػر الع ،فػػذكر أف الصػػـ قػػدمكا
)ال بػػػكلػػك قػػدـ ألكهػػـ تعقمػػه  ،لعمػػو القمػػب ال اصػػل مػػف صػػرؼ المبصػػرات كال ػػكاس الظػػاهرة

كلػذلؾ  ،ألنه بدايم يسمع دعكة ال ل ثـ يجيب كيعترؼ ثـ بعد ذلؾ يتأمل كيتبصػر ؛يبصركف(
النػػار  كأمػػا فػػي آيػػم اإلسػػراا فػػذكر أنهػػـ عنػػدما يػػركف  ،جػػاا التقػػديـ مناسػػبا لعمػػم المقػػاـ كالسػػياؽ

كأهكالهػػػا ال يػػػػركف شػػػيئا يسػػػػرهـ كال يسػػػمعكف ذلػػػػؾ كال ينطقػػػكف ب جػػػػم كمػػػا كػػػػانكا فػػػي الػػػػدنيا " 
 ( 1) .فالتقديـ أيضا ناسب المكقف كال الم التي هـ عميها

                                                           
 ٣5٣/ ٢التنزيل كاسرار التأكيل   أنكار :ينظر (5) 
 ٣79/  ٢ ،16/  5  ،مدارؾ التنزيل ك قائل التأكيل  :ينظر (٣) 
 61/ 6 ،518/ 5 ،الب ر الم يو   :ينظر (٢) 
 157/  5٣5،55/  5 ،نظـ الدرر في تناسب ا يات كالسكر : ينظر (1) 
 576/  51 ،569/ 5 ،ركح المعاني في تفسير القرآف كالسبع المثاني : ينظر (1) 
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تقديـ العمػي عمػو الصػـ فػي بياف عمم في يـ إبراهيـ المطعني له رأي جميل كعبد العظ
كتػػأخير الصػػـ الػػذي هػػك ضػػد  ،هػػك ضػػد اإلبصػػارفػػذكر أف تقػػديـ العمػػو الػػذي  ،آيػػم اإلسػػراا

ألف مػػف ألقػػي عمػػو كجهػػه ثػػـ سػػ ب عميػػه لػػـ  ؛جػػاا لعمػػم مناسػػبم ال شػػر عمػػو الكجػػكا ،السػػمع
فتأخذا دهشم الهكؿ فبل يكػاد يسػمع ممػا  ،كلـ يستطع أف يتكمـ بكبلـ مسمكع ،يبصر منه شيئا

أف التقػػػديـ جػػػاا مناسػػػبا أي  (5). كلػػػه شػػػيئا كعمػػػو هػػػذا النسػػػل العجيػػػب جػػػاات ا يػػػم ال كيمػػػم
        .ل التهـ

كذهػػب منيػػر م مػػكد المسػػيري إلػػو أف ال ػػرض مػػف تقػػديـ الصػػـ عمػػو العمػػي فػػي آيػػم 
فصػاركا مثػل  ،جاا لممناسبم كالتكافػل مػع  ػاؿ إعراضػهـ كعػدـ انتفػاعهـ بسػماع الػك ي ،البقرة
 ،ي طريػل الضػبلؿفترتب عمو ذلؾ عمايتهـ ف ،ثـ لـ يتكممكا باإليماف كيشهدكا بال ل ،األصـ

كيػػر  أف ال ػػرض مػػف تقػػديـ العمػػي عمػػو الصػػـ فػػي آيػػم اإلسػػراا جػػاا مناسػػبم لم الػػم التػػي هػػـ 
 (٣).عميها مف الهكؿ كالخكؼ مف مشاهد النار كعذابها، ففقد البصر أشد إيبلما مف فقد السمع

   :خالصة القولو 
 :بدا لمبا ث مف خبلؿ تفسير الزمخشري  يم البقرة ا تي

فا يػػم نزلػػت  ،ألف التقػػديـ ناسػػب السػياؽ كالمقػػاـ لآليػػات السػػابقم ؛جػػاا لممناسػػبمالتقػديـ  -
كأخبػر هللا تعػالو فػي بدايػم سػكرة البقػرة عػف أ ػكالهـ مػع الرسػكؿ )صػمو  ،في المنافقيف

هللا عميػػه كسػػمـ(، كمػػع القػػرآف الكػػريـ، كبػػيمف  قيقػػم مػػكاقفهـ منهمػػا، ككشػػف عػػف خفايػػا 
ػػػا صػػدكرهـ، كفضػػب نفػػاقهـ، كأراد ا تاما  ،سػػب انه كتعػػالو كشػػف  قيقػػتهـ المكنكنػػم كشػػفا

فتبػّيف تمسػكهـ ك عنػادهـ عػف  ،فأتبعها بضػرب هػذا المثػل، زيػادة فػي التكضػيب كالبيػاف
 ،ـ تمكػػنهـ مػػف الجػػكابدثػػـ الػػبكـ لعػػ ،فبػػدأ بالصػػـ لعػػدـ سػػماعهـ الهػػد  ،سػػماع الهػػد 

 ألنهـ إذا لـ يسمعكا كلـ يبصركا طريل الهد . ؛العمي كأّخر
 البقاعي مف سبقه مف المفسريف في تعميمه لمسألم التقديـ كالتأخير.افل ك  -
يختار البا ث ما ذكرا عبد العظيـ المطعني في عمم تقديـ الصػـ الػذي هػك ضػد السػماع و

 مناسػبم سػياؽ ا يػات التػي جػاات ألجػل ،عمو العمي الػذي هػك ضػد اإلبصػار فػي سػكرة البقرة
                                                           

 55٣/  ٣  ،خصائص التعبير القرآني كسماته الببلغيم :ينظر (5) 
 ،5ط ،القاهرة ،مكتبم كهبم ،دالالت التقديـ كالتأخير في القرآف الكريـ ،منير م مكد :المسيري  :ينظر  (٣) 

 581ص  ،٣111هػػ 51٣6ت 
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المنػػافقيف كانػػت  ينمػػا أصػػاخكا بسػػمعهـ عػػف آيػػات هللا ألف بدايػػم ضػػبلؿ  ؛كفػػي غايػػم اإل كػػاـ
 .التي تتمو عميهـ

فالسػماع هنػا لػف  لت يػر الصػكرة،كأما عمم تقديـ العمي عمو الصـ في آيم اإلسراا فجاات 
السػػماع لهػػكؿ عنػػد ذلػػؾ قػػدـ العمػػي عمػػو  ،كالعمػػو أشػػد عمػػيهـ مشػػقم فػػي ذلػػؾ اليػػـك ،يػػنفعهـ

ذلػؾ التقػديـ  تػو  كردلػذلؾ  ،في كمتػا ا يتػيف مختمفتػاف إذفالصكرتاف ، المكقف في ذلؾ اليـك
 .ا يات التي سبقت كل مف ا يتيف في كل سكرةمع سياؽ يككنا مكافقيف 

 
 الصابئون( –المفظة الثالثة  )النصارى 

 لفظم )النصار ( مقدمم عمو )الصابئيف( في مكضع كا د في سكرة البقرة. كردت
پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ    ڀ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ     قػػػاؿ تعػػػالو

    (6٣)البقرة:چٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ 

  (5) .اثنيف في مكضعيف (لفظم )الصابئكف( عمو )النصار   كتقدمت
ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  چ   ٹ ٹ    

 (69)المائدة:  چ ې  ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  
)الصػابئكف كالنصػار ( عمػو مػا كرد  لفظتػي التأخير فػيإف مكقف العمماا مف التقديـ ك 

   :في ا يات التي تقدـ ذكرها يتجمو لمبا ث في ا تي
هػػػػػػ( أف ال ػػػػرض مػػػػف تقػػػػديـ لفظػػػػم النصػػػػار  عمػػػػو  1٣1رأ  الخطيػػػػب اإلسػػػػكافي )ت

ترتيػػب الطكائػػف الػػثبلث ب سػػب الكتػػب السػػماكيم  ،الصػػابئيف فػػي آيػػم البقػػرة جػػاا لعمػػم الترتيػػب
 كألف طائفم الصابئيف ليس لهـ كتاب سماكي فجاؤكا متأخريف. ؛يهاالمنزلم عم

فػػال رض مػػف تقػػديـ الصػػائبيف عمػػو النصػػار  جػػاا ألجػػل السػػبل  ،كأمػػا فػػي آيػػم المائػػدة
 (٣).ألنهـ كانكا قبل النصار  في الكجكد؛بالزمف

التقػػػػديـ رض الببلغػػػػي مػػػػف أشػػػػار إلػػػػو ال ػػػػ، ك ذلػػػػؾ فػػػػي  هػػػػػػ(111الكرمػػػػاني )ت هككافقػػػػ
ففػػي آيػػم البقػػرة ذكػػر أف ال ػػرض الببلغػػي مػػف تقػػديـ النصػػار   ،فػػي كػػبل المكضػػعيف كالتػػأخير

                                                           
 57ال   /   (5) 
 ٣٢1/ 5  ،درة التنزيل كغرة التأكيل  :ينظر (٣) 
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ألنهػػػـ ال  ؛ر الصػػػابئيفكأّخػػػ، ألنهػػػـ أهػػػل كتػػػاب ك  ؛عمػػػو الصػػػابئيف جػػػاا ألجػػػل الرتبػػػم كالترتيػػػب
لسػػبل فػػي الػػزمف فهػػـ قبػػل  ؛ـ الصػػابئكف عمػػو النصػػار  كأمػػا فػػي آيػػم المائػػدة فْقػػد   ،كتػػاب لهػػـ

 (5)النصار  في الكجكد.
 718ابػػػػػػػػف الزبيػػػػػػػػر ال رنػػػػػػػػاطي )ت ككافػػػػػػػػل الخطيػػػػػػػػب اإلسػػػػػػػػكافي أيضػػػػػػػػا فػػػػػػػػي ذلػػػػػػػػؾ 

ك صػالب عبػدهللا  ،(1)هػػػ(  9٣6كزكريا األنصاري )ت ،  (٢)هػػ( 857كالفيركزآبادي )ت ،(٣)هػػ(
 (1).الشتري 

فػػذكر أف  ،هػػػػ( لفتػػم معنكيػػم جميمػػم كراا تقػػديـ كتػػأخير المفظتػػيف 111كلمزمخشػػري )ت 
عمػػو أف الصػػابئيف  جػػاات لفائػػدة التنبيػػه و النصػػار  فػػي آيػػم المائػػدةعمػػم تقػػديـ الصػػابئيف عمػػ

ذلؾ أف الصابئيف أبػيف هػؤالا المعػدكديف  ،يتاب عميهـ إف صب منهـ اإليماف كالعمل الصالب 
    (6).ضبلال كأشدهـ غيا

هػػػػػ( مػػػا ذكػػػرا الزمخشػػػري فػػػي ال ػػػرض الببلغػػػي كراا التقػػػديـ 751ككافػػػل النسػػػفي )ت  
 (7).المفظتيفكالتأخير لهاتيف 

هػػ( عمػو نهػ  الزمخشػري فػذكر أف ال ػرض كراا 5٢9٢كسار الطاهر بف عاشكر )ت 
جػػاا لعمػػم التنبيػػه عمػػو تعجيػػل اإلخبػػار  ،تقػػديـ لفظػػم الصػػابئيف عمػػو النصػػار  فػػي آيػػم المائػػدة

 (8) .كأنهـ أماـ عدؿ هللا يساككف غيرهـ ،كاإلعبلـ بشمكؿ فصل القضاا بينهـ

                                                           
 71ص  ،البرهاف في تكجيه المتشابه المفظي  لما فيه مف ال جم كالبياف  :ينظر (5) 
 ٣٣1،ص ،ل اد كالتعطيل في تكجيه المتشابه المفظي  : مبلؾ التأكيل القاطع بذكي اإلينظر (٣) 
 :تب بصائر ذكي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، ،مجد الديف دمحم بف يعقكب :الفيركزآبادي :ينظر  (٢) 

 511/ 5 ،بصيرة )الـ (  ،بيركت ، المكتبم العمميم ،دمحم عمي النجار
 ٢1،٢5ص  ،فتب الر مف ما يمتبس مف القرآف   :ينظر (1) 
المممكم العربيم  ،المتشابه المفظي في القرآف كأسرارا الببلغيم ،صالب عبدهللا : الشتري  :ينظر (1) 

  هػػ 51٣1 :ت ،لشريفمجمع الممؾ فهد لطباعم المص ف ا ،السعكديم
 ٣/٣7٢الكشاؼ  :ينظر (6) 
 16٢/ ٣ ،مدارؾ التنزيل ك قائل التأكيل   :ينظر (7) 
/  ٢ ،5981ت:  ،تكنس ،دار التكنسيم لمنشر ،الت رير كالتنكير ،الطاهر : بف عاشكر ا :ينظر  (8) 
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هػػ( فمػه لفتػه ببلغيػم جميمػه انفػرد  بهػا عمػف سػبقه فػي تقػديـ 7٢٢كأما ابف جماعم )ت 
جػػاات ألجػػل الفضػػل  ،فػػذكر أف عمػػم التقػػديـ ،لفظػػم النصػػار  عمػػو الصػػابئيف فػػي آيػػم البقػػرة

 كلذلؾ تقدمكا عميهـ. ،فالنصار  أهل كتاب فهـ أفضل كأشرؼ مف الصابئيف ،كالشرؼ
فػػال رض  ،الببلغػػي مػػف التقػػديـ كأمػا فػػي آيػػم المائػػدة فكافػػل مػػف سػػبقه فػػي بيػػاف ال ػػرض

الصػابئيف أسػبل فػي الكجػكد أي أف  ،كما ذكر الخطيب اإلسكافي كالكرماني هك السبل بالزمف
 (5).مف النصار  

هػػػػ( مػػا ذهػػب إليػػه ابػػف جماعػػم مػػف بيػػاف عمػػم  955ككػػرر جػػبلؿ الػػديف السػػيكطي )ت 
 ،فالنصػػار  أهػػل كتػػاب ،كهػػك التقػػديـ بالشػػرؼ ،تقػػديـ النصػػار  عمػػو الصػػابئيف فػػي آيػػم البقػػرة

 (٣)ال كتاب لهـ. كف كالصابئ
)ابػػف جماعػػم( فػػي مسػػألم تقػػديـ  (1) أبػػك القاسػػـ عػػكف ، ك (٢)ككافػػل عبػػد العظػػيـ المطعنػػي

فػػػذكرا أف ال ػػػرض مػػػف تقػػػديـ  ،كتػػػأخير  لفظتػػػي النصػػػار  كالصػػػابئيف فػػػي آيتػػػي البقػػػرة كالمائػػػدة
كأمػػػا  ،كهػػػـ أهػػػل كتػػػاب ،ؼالنصػػػار  عمػػػو الصػػػابئيف فػػػي آيػػػم البقػػػرة جػػػاا كػػػكنهـ أفضػػػل كأشػػػر 

 .ال رض مف تقديـ الصابئيف عمو النصار  فجاا بسبب سبقهـ في الزمف
 :وخالصة القول

بدا لمبا ث مف خبلؿ تكجهاتهـ اختبلؼ العمماا في ذكػر السػر الببلغػي كراا  تقػديـ   
 .النصار  عمو الصائبيف في آيم البقرة

لترتيب، كمنهـ مف نظػر إلػو رتبم كافأغمب مف نافش هذا المسألم كانت العمم عندهـ ال
 ،كآخػػػركف ذكػػػركا أف عمػػػم التقػػػديـ جػػػاات ألجػػػل الشػػػرؼ كالفضػػػل كالمكانػػػم كاألهميػػػم ،السػػػياؽ

عػػػػد المنظػػػػر األكؿ لبيػػػػاف عمػػػػم التقػػػػديـ الػػػػذي يْ  هػػػػػػ(  581)تكسػػػػبقهـ فػػػػي هػػػػذا العمػػػػم سػػػػيبكيه
هػػـ يانػػه أهػػـ لهػػـ ك نمػػا يقػػدمكف الػػذي بفػػذكر فػػي الكتػػاب مقالتػػه المشػػهكرة " كػػأنهـ إ ،كالتػػأخير

 (1). ببيانه أعنو، ك إف كانا جميعا ْيهمان هـ ك يعنيان هـ "
                                                           

 515ص  ،٢1المسألم  ،كشف المعاني في المتشابه مف المثاني  :ينظر (5) 
 ٣66ص  ،قطف األزهار ككشف األسرار لجبلؿ الديف السيكطي   :ينظر (٣) 
  561/ ٣ ،خصائص التعبير القرآني كسماته الببلغيم    :ينظر (٢) 

919/  ٢ببلغم التقديـ كالتأخير ،   :ينظر(4)

 ٢1/  5 ، الكتاب   :ينظر (1) 
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آيم المائدة تتناكؿ ذـ معتقدات االيات التي ذكرت بعد سياؽ  كير  البا ث أف
كألف المذمـك يذكر متأخر فاقتضي سياؽ  ،النصار  الذيف شكككا بالتك يد كلـ يؤمنكا به

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   چ     ٹ ٹ ار  متأخريفا يات في آيم المائدة ذكر النص

ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڃ  ڃ  ڃڃ  چ    چ  چ  چ  ڇ  

گ  گ   ڳ  ڳ     گژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گچ   ٹ ٹ ) 72المائدة:)چڈ 

 ، )73المائدة:)چڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ       ڻ   ۀ  ۀ   ڱڳ     ڳ
 .مر لذلؾ قدـ النصار  عمو الصابئيفكلـ تذكر آيات البقرة هذا األ

 
 عدل (  ،)شفاعة:المفظة الرابعة

 .عدؿ( في مكضع كا د في سكر البقرةكردت لفظم )شفاعم(عمو لفظم مقدمم )
چ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ چتعػػالو قػػاؿ 

 (18 البقرة: )
 .قرةكتقدمت لفظم )عدؿ(عمو لفظم )شفاعم( في مكضع كا د في سكرة الب

چ   ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ  گ گ گ  گ ک چتعػػػػػػػػػػػػػالو قػػػػػػػػػػػػػاؿ 

 (5٣٢البقرة: )
ككقػػف عنػػدهما كثيػػر  ،هاتػػاف ا يتػػاف تت ػػدثاف عػػف يػػـك القيامػػم كنزلتػػا فػػي بنػػي إسػػرائيل

كاضػػعيف نصػػب أعيػػنهـ الب ػػث عػػف السػػر  ،كممػػف صػػنفكا فػػي متشػػابه القػػرآف ،مػػف المفسػػريف
 .العدؿ كالشفاعم ( في كمتا ا يتيفالببلغي كراا تقديـ كتأخير لفظتي )

 :بين العمماء سر التقديم والتأخير بين المفظتين كاآلتي 
هػػػػ( أف اإلنسػػاف فػػي الػػدنيا يب ػػث عمػػا يخمصػػه مػػف  1٣1ذكػػر الخطيػػب اإلسػػكافي )ت

ثػـ ينتقػل إلػو الشػفاعم كبعػدها إلػو الفديػم  ،فيبدأ بالب ث عف النفس المجازيػم ،الم ف كالشدائد
كلهػذا أراد سػب انه أف يقطػع األمػل عػف بنػي إسػرائيل لػزعمهـ أف آبػااهـ  ،النصػرةكأخيرا طمب 

قػدمت الشػفاعم عمػو الفديػم فػي ا يػم األكلػو  كلػذلؾ ،كأصنامهـ تشفع لهـ يـك القيامم عنػد هللا
 .لتناسب السياؽ كال اؿ كالمقاـ 
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ب قطػػػع عمػػػو الشػػػفاعم مػػػف بػػػا التػػػي هػػػي العػػػدؿ كأمػػػا فػػػي ا يػػػم الثانيػػػم فقػػػدمت الفديػػػم 
كأمػػا التكػػرار ف رضػػه ال ػػث عمػػو تػػذكر النعمػػم كت ػػذر مػػف اإلعػػراض عػػف هللا   ،األمػػل عمػػيهـ

 (5)كرسكله.
مػػػػا ذكػػػػرا الخطيػػػػب  (٢)هػػػػػػ(857، كالفيركزآبػػػػادي )ت (٣)هػػػػػػ( 111ككػػػػرر الكرمػػػػاني )ت

   .بياف العمم كراا التقديـ في كبل المكضعيف مفاإلسكافي 
ا لقطع زعمهـ أف أصنامهـ تشػفع لهػـ يػـك القيامػم فتقديـ الشفاعم في ا يم األكلو جا 
كالشػفاعم فػي  ،جاا ليككف لفظ القبكؿ مقدما فيهػا األخر  كتقديـ نفي الفديم في ا يم  ،عند هللا

 .كلذلؾ ناسب التقديـ سياؽ المقاـ كال اؿ ،كبل المكضعيف ال تقبل منهـ 
فهػػػك يضػػػع  ،يتػػػيفهػػػػػ( لفتػػػم ببلغيػػػم جميمػػػم فػػػي شػػػرح كتفسػػػير ا 1٢8كلمزمخشػػػري )ت 

 .عكدا الضمير لمنفس في )منهما( العمم كراا التقديـ كالتأخير
كلذلؾ قػدمت  ،فذكر أف الضمير في ا يم األكلو ي تمل أف يعكد عمو النفس المجرمم

 ،كأمػا فػي ا يػم الثانيػم في تمػل أف يعػكد الضػمير فػي )منهمػا( عمػو الػنفس المجازيػم ،الشػفاعم
 (1) .و الشفاعمكألجل هذا قدمت الفديم عم

كعػػكدة الضػػمير لمػػنفس فػػي لفظػػم )منهمػػا( كانػػا عمػػم تقػػديـ لفظتػػي )العػػدؿ إذف السػػياؽ 
      .فسياؽ ا يات كترتيبها كمقامها  تـ هذا التقديـ في كمتا المفظتيف ،كالشفاعم( في كمتا ا يتيف

الزمخشػػري فػػي القػػكؿ بعػػكدة الضػػمير )منهمػػا( فيػػر   هػػػػ( 7٢٢كخػػالف ابػػف جماعػػم )ت
ذلػؾ ألف الشػافع يقػدـ الشػفاعم عمػو  ؛الضمير في ا يم األكلو يعكد عمو الػنفس المجازيػم أف

 .تمؾ النفس ال ْيقبل منها شفاعم غير أف ،الماؿ
كأمػػا فػػي ا يػػم الثانيػػم  فالضػػمير يعػػكد عمػػو الػػنفس المجرمػػم فهػػي تفتػػدي نفسػػها مػػف  

   (1).سياؽ ا ياتفي كمتا ا يتيف جاا مناسبا لإذف التقديـ  ،الهبلؾ بالماؿ 

                                                           
 ٣٣6/  5 ،درة التنزيل كغرة التأكيل   :ينظر (5) 
 7٣ ،75ص  ،51لم أ، المسالبرهاف في تكجيه المتشابه المفظي   :رينظ (٣) 
 1٣/  5 ،لـ (أفي لطائف الكتاب العزيز، بصيرة )بصائر ذكي التمييز  :ينظر (٢) 
 ٣66/  5 : الكشاؼ،ينظر (1) 
 91ص  ،٣7المسألم   ،كشف المعاني في المتشابه مف المثاني  :ينظر (1) 



38 
 

هػػ( ابف جماعم في بياف العمم كراا التقديـ كالتأخير لمفظتػي  791ككافل الزركشي )ت 
كهػػػي أف لفظػػػم الشػػػفاعم  ،كيضػػػيف لفتػػػم بيانيػػػم جميمػػػم ،)شػػػفاعم كعػػػدؿ( فػػػي كػػػبل المكضػػػعيف

 (5).كالمذنب هنا هـ بنك إسرائيل ،قدمت ال تقار المذنب كعدـ اال تفاا به
هػػ( جكابه عمو المسألم مرتبو )بالميل( أي مف كاف ميمػه إلػو  616كجعل الرازي )ت 

 ،ف نػػه يقػػدـ التمسػػؾ بالشػػفاعم عمػػو إعطػػاا الفديػػم ، ػػب المػػاؿ أشػػد مػػف ميمػػه إلػػو عمػػك الػػنفس
كمػف كػاف ميمػه إلػو عمػك الػنفس أشػد مػف ميمػه إلػو  ،لذلؾ تقدـ ذكر الشػفاعم فػي ا يػم األكلػو

 (٣).ذا ما نجدا في ا يم الثانيم مف تقديـ العدؿف نه يقدـ ذكر الفديم كه ، ب الماؿ
هػػػػ( الػػرازي فػػي ترتيػػب لفظتػػي )العػػدؿ كالشػػفاعم(  711كخػػالف أبػػك  يػػاف األندلسػػي )ت

 ،إذ يػر  أف األمػر اختمػف عنػد النػاس فػي الشػفاعم كالفديػم ،ككافقه في بيػاف العمػم كراا التقػديـ
ي مػب عميػه  ػب المػاؿ  كمػف ،الفديػمي مب عميػه  ػب الػنفس كالرياسػم قػدـ الشػفاعم عمػو  فمف

كفػي  ،ألف ذلػؾ أليػل بعمػك الػنفس ؛ْبػد  بالشػفاعم االيػم األكلػوففػي  ،قدـ الفديم عمػو الشػفاعم
  (٢).الماؿ لثانيم ْبد  بالفديم ل با يم ا

فكػرر مػا ذكػرا أبػك  يػاف  ،هػػ( أبا  ياف في تعميمػه لممسػألم 9٣6ككافل األنصاري )ت 
 (1).الشفاعم كالعدؿ في كبل المكضعيف تيفي بياف عمم تقديـ لفظ

العمػم  كراا  ،هػػ( جعل لمػا يقتضػيه السػياؽ مػف أ ػكاؿ 718كابف الزبير ال رناطي )ت 
 .تقديـ لفظتي )الشفاعم كالعدؿ ( في كبل المكضعيف

ففػػي ا يػػم األكلػػو سػػبقتها آيػػات ت ػػث بنػػي إسػػرائيل عمػػو التمسػػؾ بػػالبر، كمػػف تمسػػؾ 
كلتػكهـ بنػك إسػرائيل بشػفاعم  ،بالتػالي النجػاة مػف العػذاب يػـك القيامػمبالبر سمـ مػف العصػياف ك 
 ،فناسػب تقػديـ الشػفاعم لسػبل مػا يقتضػي تقديمػه ،نفو الشػفاعم عػنهـ ،مف أمركهـ بهذا األمر

  (1)كلـ يتقدـ  ذكر البر كالتمسؾ به في ا يم الثانيم لذلؾ تأخر ذكر الشفاعم.

                                                           
 91ص  ،لقرآفالبرهاف في عمـك ا  :ينظر (5) 
 18/ ٢ ،مفاتيب ال يب  :ينظر (٣) 
 ٢11/  5 ، الب ر الم يو  :ينظر   (٢) 
 ٣1ص  ،ما يمتبس مف القرآف : فتب الر مف ينظر (1) 
 596ص   ،ل اد كالتعطيل في تكجيه المتشابه المفظي  : مبلؾ التأكيل القاطع بذكي اإلينظر (1) 
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يػػه ابػػف الزبيػػر ال رنػػاطي مػػف بيػػاف عمػػم التقػػديـ مػػا ذهػػب إل فاضػػل السػػامرائيدمحم  ككافػػل
 (5).في كبل المكضعيف

 ،هػػ( إلو لفتم بيانيم جميمػم انفػرد بهػا عمػف سػبقم5٢9٢كأشار الطاهر بف عاشكر )ت 
فعمػم  ،التيئػيس كالت قيػر(فػم فػي سػياؽ شػر ه لآليتػيف ، كهػي )كأشار إليهػا بمم ػم بسػيطم خاط

جػاات  لعػدـ قبػكؿ شػفاعم مػف نفػس كال عػدؿ تػأتي بػه  ؛تقدـ )نفي الشػفاعم( فػي ا يػم األكلػو
كلػػذلؾ العمػػم كراا  ،ألف المقصػػكد هػػك ابطػػاؿ عقيػػدة تنصػػل المجػػـر مػػف عقػػاب هللا ؛يػػـك القيامػػم

 .التقديـ هي التيئيس كالت قير
كأمػػا فػػي ا يػػم الثانيػػم فتقػػدـ ذكػػر )نفػػي قبػػكؿ الفديػػم(، كهػػذا مػػف بػػاب التفػػنف فػػي الكػػبلـ 

  (٣)ة.اإلعادكلتنفي سآمم 
عميػػه )قطػػع الرجػػاا عمػػو بنػػي إسػػرائيل يػػـك  زادك  المطعنػػي عبػػدالعظيـككافقػػه فػػي ذلػػؾ 

 (٢).القيامم مف طمب الشفاعم كتقديـ الفديم(
 :وخالصة القول

 :ا تي العممااالسابقم بدا لمبا ث مف خبلؿ تكجيهات
شػػفاعم( انقسػػـ العممػػاا فػػي بيػػاف العمػػم كال ػػرض الببلغػػي كراا تقػػديـ لفظتػػي )العػػدؿ كال

 .في كمتا ا يتيف
فمف العمماا مف جعل ال رض الببلغي لمتقديـ )المناسبم كترتيب السياؽ(،  كمػنهـ مػف 
جعل)التناسػػب كالتناسػػل بػػيف المفػػظ كالمعنػػي (هػػك العمػػم كالسػػبب كراا التقػػديـ كالتػػأخير، كمػػنهـ 

ضػػػاؼ ابػػػف كأ ،مػػػف جعػػػل ) التيئػػػيس كقطػػػع الرجػػػاا كالت قيػػػر( ال ػػػرض الببلغػػػي كراا التقػػػديـ 
 .عاشكر التنبيه

لػػـ يخػػالف الزمخشػػري ابػػف جماعػػم كالزركشػػي مخالفػػم قطعيػػم فػػي رأيهػػـ بعػػكدة الضػػمير 
رأيػػه  إفكلػػذلؾ يمكػػف القػػكؿ ) ،فهػػك لػػـ يقطػػع قكلػػه ،فػػي لفظػػم ) منهمػػا (، ألنػػه ذكػػر )ي تمػػل(

 لرأيهـ(. مكافل
                                                           

  ،سم المتشابه المفظي مف آي التنزيل في مبلؾ التأكيل لم رناطيدرا ،دمحم فاضل  : السامرائي :ينظر  (5) 
 59٢ص

 186/  5 ،الت رير كالتنكير  :ينظر (٣) 
 591/  ٣ ،خصائص التعبير القرآني كسماته الببلغيم : ينظر (٢) 
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كيختػار  ،شػفاعمبيػاف عمػم تقػديـ نفػي ال انفرد الطاهر بف عاشكر بمفتم بيانيم جميمم فػي
كمػا يقتضػيه  ،فالتناسب كالتناسل بيف المفظ كالمعنو في السياؽ ،البا ث ما ذهب إليه الرازي 

فالطبيعػم  ،العمػم كراا التقػديـ كالتػأخير فػي كػبل المكضػعيف كػافذلؾ السياؽ مػف تقػديـ كتػأخير 
مػاؿ خكفػػا لػػذلؾ مػف الطبيعػي أف تقػػدـ الشػفاعم عمػػو ال ،البشػريم تطمػب كتميػػل إلػو  ػػب المػاؿ

لػػذلؾ تفػػديها بالمػػاؿ لت ػػافظ عمػػو ك  ،كفئػػم قميمػػم مػػف النػػاس تميػػل إلػو عمػػك الػػنفس ،مػف ضػػياعه
 .هذا النفس كعمكها

 
 حطة( –) سجدا  :المفظة الخامسة

 كردت لفظم )سجدا( مقدمم عمو لفظم ) طم( في سكرة البقرة في مكضع كا د.
 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چقاؿ تعالو 

 (18 البقرة:  )            چٿ ٿ ٿ ٿ  ٺ  ٺ

 .في سكرة األعراؼ في مكضع كا د (سجدالفظم ) مو( ع طملفظم ) تقدمتك 
 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ چ قاؿ تعالو

 ( 565 األعراؼ:)چڳ ڳ گگ گ گ ک ک

 طػػم( عمػػو مػػا كرد فػػي ا يػػات  -إف مكقػػف العممػػاا مػػف التقػػديـ كالتػػأخير فػػي )سػػجدا 
   :يتجمو لمبا ث في ا تيالتي تقدـ ذكرها 

مػػػف الخيػػػػر بدايػػػم أف أذكػػػػر سػػػياؽ المفظتػػػػيف  تػػػو تتضػػػػب العمػػػم كالسػػػػبب كراا التقػػػػديـ 
 .كالتأخير أكثر

فذكر أمكراا كثيػرة فػي مقػاـ  ،سياؽ ا يات في سكرة البقرة دؿ عمو التكريـ لبني إسرائيل
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ  ڀ  چ  ٹ ٹ التكػػػػػػػّرـ كالتفّضػػػػػػػل 

 ې ې چ ( كقكله تعػالو19البقرة: ) چ   ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ    ڀڀ  ڀ

 (17البقرة) چ  وئ ەئ ەئ ائ ائ ى   ى ې ې
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هنػا كالمقاـ ،كمعاصػيهـ بنػي إسػرائيل كأما سياؽ ا يات في سكرة األعػراؼ فػذكر ذنػكب
 پ پ پ پ ٻ   ٻ ٻ ٻ ٱ چ قػػاؿ تعػػالو مقػػاـ تأنيػػب كتقريػػع لبنػػي إسػػرائيل

كالفػػػػػاا  (5٢8 األعػػػػػراؼ: ) چ ٹ ٹ  ٹ ٹ ٿٿ ٿ      ٿ ٺ   ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ
في قكله )فػأتكا( تفيػد المباشػرة أي بمجػرد أف أنجػاهـ سػب انه كتعػالو مػف ال ػرؽ أتػكا عمػو قػـك 

. ،يعبدكف األصناـ  فسألكا مكسو أف يجعل لهـ إلهاا كمثل هؤالا القـك
لبنػػػي ففػػػي آيػػػم البقػػػرة دؿ عمػػػو التكػػػّرـ كالتفّضػػػل  ،كنخمػػػص إلػػػو أف السػػػياقيف مختمفػػػاف

 كأما في آيم األعراؼ فدؿ عمو تأنيبهـ كتقريعهـ.   ،إسرائيل
عػػػف سػػػر  سػػػألكاا ف إلػػػو مكقػػػف المفسػػػريف كعممػػػاا المتشػػػابه المفظػػػي الػػػذيف لننظػػػر ك 

 .االختبلؼ بيف ا يتيف بالتقديـ كالتأخير
لفظتػػي )سػػجدا ك طػػم( فػػي آيتػػي البقػػرة هػػػػ( تقػػديـ  1٣1اإلسػػكافي )تأرجػػع الخطيػػب 

 ،كما يػدؿ عمػو ذلػؾ أف ل ػتهـ غيػر العربيػم ،أف القرآف  كو المعنو دكف المفظ كاألعراؼ إلو
 (5)كما داـ كذلؾ فبل غرابه أف نجد هذا االختبلؼ في التقديـ كالتأخير.

فػػػػي كػػػػبل  كتاخيرهمػػػػا لفظتػػػػي )سػػػػجدا ك ػػػػو( تقػػػػديـ  ،هػػػػػػ(1٢8كعمػػػػل الزمخشػػػػري )ت 
إذا اختمفػػت العبارتػػاف إذا لػػـ يكػػف كذكػػر أف ال بػػأس   ،المكضػػعيف بعػػدـ التنػػاقض بػػيف ا يتػػيف

كالػػػدخكؿ سػػػاجديف دكف األخػػػذ  ،ك جتػػػه فػػػي ذلػػػؾ الجمػػػع بػػػيف القػػػكؿ بال طػػػم ،هنػػػاؾ تنػػػاقض
 سػػػب قكلػػػه بأي أف الترتيػػػب ال أهميػػػم لػػػه إذا لػػػـ يكػػػف هنػػػاؾ تنػػػاقض؛ ألنهػػػـ ،بأهميػػػم الترتيػػػب

يمػػػا ذهػػػب هػػػػػ( الزمخشػػػري ف 98٣ككافػػػل أبػػػك السػػػعكد )ت ،  (٣).جػػػامعكف فػػػي اإليجػػػاد بينهمػػػا
 (٢).إليه

فالعمػم فػػي كػبل المكضػػعيف جػاات ألجػػل  ،إلػػو عمػم التقػػديـ هػػػ(616كأشػار الػػرازي )ت 
ظهار الخضكع كالخشكع هلل تعالو  (1) .التنبيه كالتعظيـ كا 

                                                           
 ٣٢8/ 5درة التنزيل كغرة التأكيل  :ينظر (5) 
 ٣7٣/  5 ،الكشاؼ :ينظر (٣) 
 511/ 5لسميـ إلو مزايا الكتاب الكريـ إرشاد العقل ا :ينظر (٢) 
 ٢8/  51 ،مفاتيب ال يب  :ينظر (1) 
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كاأللكسي)ت  (٣)هػػ( 881، كالبقاعي )ت (5)هػػ( 711 ياف األندلسي)ت ككذكر أب
سياؽ ما تقدـ مف  ،جاات لمناسبم السياؽعيف في كبل المكضأف عمم التقديـ  (٢)هػػ(5٣71
 فالسياؽ اقتضو ذلؾ التقديـ.  ،آيات

 :كاآلتي  ،خالل النظر في السياقوفسر الباحث كالميم  من 

 ،فػػي آيػػم البقػػرة تقػػدمت هػػذا ا يػػم آيػػات دلػػت عمػػو الػػنعـ التػػي كػػاف عميهػػا بنػػك إسػػرائيل
 ې ې ې ې ۉ ۉ چكمػػػف الخيػػػر أف أذكػػػر بعػػػض هػػػذا ا يػػػات قػػػاؿ تعػػػالو

كبعػػػػػد مػػػػػا  (17)البقػػػػػرة: چ ۈئ ۈئ     ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئوئ ەئ ەئ ائ   ائ ىى
 ،ثػػـ أمػػرهـ أف يقكلػػكا بمػػا يم ػػكا الػػذنكب ،طمػػب مػػنهـ دخػػكؿ البػػاب سػػجدا لػػه ،أنعػػـ هللا عمػػيهـ

 .لذلؾ ناسب تقديـ األمر بالدخكؿ عمو القكؿ بال طم ألف الفعل داؿ عمو الخضكع
كمػػف كػػاف مػػذنبا اشػػت ل ب ػػو  ،ـ مػػذنباكأمػػا فػػي آيػػم األعػػراؼ في تمػػل أف يكػػكف بعضػػه

فناسػب تقػديـ كتػأخير  ،فكاف التكميف أف يقكلكا أكال  طم ثـ الػدخكؿ سػجدا ،الذنب عف العبادة
ضػػافم لمػػا ذكػػرا الػػرازي مػػف بيػػاف عمػػم التقػػديـ فػػ ف لػػه لفتػػم بيانيػػم  ،المفظتػػيف السػػياؽ كالمقػػاـ كا 

قػػرة جػػاا مػػف أجػػل التعظػػيـ هلل تعػػالو كهػػي أف التقػػديـ فػػي آيػػم الب  ،جميمػػم انفػػرد بهػػا عػػف غيػػرا
ظهار الخضكع كالتنبيه  (1) .هػػ( 5٢11ككافقه في ذلؾ  دمحم رشيد رضا )ت ،كا 

( هػػػػػػ لفتػػػػم معنكيػػػػم جميمػػػػم فػػػػذكر أف تقػػػػديـ األمػػػػر 718كالبػػػػف الزبيػػػػر ال رنػػػػاطي ) ت 
)بالسػػػجكد( عمػػػو القػػػكؿ )بال طػػػم( فػػػي آيػػػم البقػػػرة جػػػاا مػػػف بػػػاب الػػػدعاا  تػػػو يت قػػػل القػػػكؿ 

 (1) .كألف السجكد يسبل كيتقدـ البدا بالدعاا ،ل طم في  اؿ السجكدبا

                                                           
 ٢٢1/  6الب ر الم يو    :ينظر (5) 
 ٢91/  5 ،نظـ الدرر في تناسب ا يات كالسكر   :ينظر (٣) 
 ٣67/ 5 ،ركح المعاني في تفسير القرآف كالسبع المثاني :ينظر (٢) 
 5991 ،هػػ 5٢11 :ت ،دار الهيئم المصريم العامم لمكتاب ، المنار تفسير ،دمحم رشيد : رضا  :ينظر (1) 
 ٢5٢/ 9 ،ـ
 ٣11ص  ،ل اد كالتعطيل في تكجيه المتشابه المفظي  كي اإلمبلؾ التأكيل القاطع بذ :ينظر (1) 
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تعميبل  سنا  (٣)هػػ(955،كجبلؿ الديف السيكطي )ت(5)هػػ(7٢٢ابف جماعم )ت كذكر 
ذلؾ ألف هللا تعالو  ،البقرة آيم فتقدمت لفظم ) السجكد( عمو لفظم ) طم( في ،لعمم التقديـ

 ەئ ەئ ائ ائ ى   ى ې ې ې ېچ قاؿ تعالو ،افتتب ا يات بذكر النعـ

   .كالسجكد مف ضمف كسائل الشكر ،كهذا يفرض شكر النعمم(17البقرة: )چ   وئ

كأما في آيم األعراؼ فقدـ لفظم ) طم( عمو لفظم )السجكد( ذلؾ ألف ا يات فػي آيػم 
   ٻ ٻ ٻ ٱ چتعػالوقػاؿ  ،ألنهـ أذنبكا ؛ع لهـاألعراؼ افتت ت بما فيه تكبيخ كتقري

 چٹ ٹ  ٹ ٹ ٿٿ ٿ      ٿ ٺ   ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ

 (5٢8األعراؼ: )
فػػي عبػػد العظػػيـ المطعنػػي ككافقهمػػا  ،ناسػػب السػػياؽ كالمعنػػو بسػػبب كفػػرهـ إذف التقػػديـ

  (٢).ذلؾ
كعمػػػػي أبػػػػك  (1)هػػػػػػ(5٢9٢كالطػػػػاهر بػػػػف عاشػػػػكر)ت ،(1)هػػػػػػ(791كأرجػػػػع الزركشػػػػي )ت 

ف فػػػي الفصػػػا م كالتػػػأخير إلػػػو التفػػػنهػػػذا االخػػػتبلؼ بػػػيف ا يتػػػيف فػػػي التقػػػديـ  (6)القاسػػػـ عػػػكف 
خراج الكبلـ عمو   .ساليب مختمفم كمتنكعمأكا 

  

                                                           
    96ص  ،٣9لم أ، المسكشف المعاني في المتشابه مف المثاني  :ينظر (5) 
  ٣17/  5 ،ألسرار  قطف األزهار ككشف ا: ينظر (٣) 
 51٣/  ٣ ،خصائص التعبير القرآني كسماته الببلغيم :ينظر (٢) 
 811 ، صالبرهاف في عمـك القرآف :ينظر (1) 
  15٣/ 5 ،الت رير كالتنكير  : ينظر  (1) 
 96٣/  ٢ ،ببلغم التقديـ كالتأخير في القرآف الكريـ :ينظر  (6) 
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   :وخالصة القول
 :ا تي العمماا السابقم لمبا ث مف خبلؿ تكجيهات بدا

أغمػػب العممػػاا تجمػػو مكقفػػه كرأيػػه كراا تقػػديـ كتػػأخير هػػاتيف المفظتػػيف باالعتمػػاد  -
 .عمو سياؽ المفظتيف كا يات التي سبقتها

العممػػاا ذكػػر أف العمػػم كراا تقػػديـ كتػػأخير المفظتػػيف فػػي كػػبل المكضػػعيف أغمػػب  -
أي أف  ،كتقػػػديـ سػػػبل مػػػا تقتضػػػي تقديمػػػه ،المناسػػػبم )مناسػػػبم السػػػياؽ لممعنػػػو(

كبعضػهـ قػاؿ مػف أجػل تعظػيـ هللا سػب انه كتعػالو  ،السياؽ اقتضو ذلؾ التقديـ
ظهػػار الخضػػكع لػػه مػػاـ كالعنايػػم هتهـ اهػػتـ بػػالمعنو دكف المفػػظ أي االكبعضػػ ،كا 

خراج الكػبلـ  بالمعنو، كآخركف ذكركا أف السبب مف باب التفنف في الفصا م كا 
كالػػػبعض مػػػنهـ أرجػػػع السػػػبب كراا تقػػػديـ السػػػجكد عمػػػو  ،عمػػػو أسػػػاليب مختمفػػػم

ال طػػػم فػػػي آيػػػم البقػػػرة ألهميػػػم السػػػجكد كتقدمػػػم عمػػػو القػػػكؿ بال طػػػم كهػػػذا رأي 
 .ال رناطي

عمػػػم تقػػػديـ األمػػػر )بالسػػػجكد( عمػػػو القػػػكؿ رأي ابػػػف الزبيػػػر ال رنػػػاطي فػػػي بيػػػاف  -
بػػالمهـ ثػػـ المهػػـ )بال طػػم( فػػي آيػػم البقػػرة  سػػف؛ ألف مػػف عػػادة العػػرب أف تبػػدأ 

كبػدا لمبا ػث أنػه أفػاد مػف مقكلػم سػيبكيه   ،كهكذا، فالسػجكد أهػـ مػف الػدعاا جدا
 المشهكرة.

اإلسػػػكافي ذكػػػر أف التقػػػديـ جػػػاا مػػػف أجػػػل اهتمامػػػه بػػػالمعنو دكف المفػػػظ، كذكػػػر  -
كػػاف  بالمقابػػلك  ،ف كايػػم المفػػظ زائمػػم كيبقػػو المعنػػو ،نهػػـ خكطبػػكا ب يػػر العربيػػمأ

كال يكافػػػػػػػل البا ػػػػػػػث مػػػػػػػا ذهػػػػػػػب إليػػػػػػػه  ،مخيػػػػػػػرا بػػػػػػػأي لفػػػػػػػظ أراد تأديػػػػػػػم المعنػػػػػػػو
كقػد ْأمر نػا أف  ،ألف القرآف نزؿ بمساف عربي مبيف كهك في غايم الدقم؛اإلسكافي

 .البياني اإلعجاز نتدبر القرآف في  ألفاظه كمعانيه معا لما فيهما مف
فػرض تقػديـ كتػأخير يفسػياؽ ا يػات  ،كيختار البا ث ما ذهب إليه ابف جماعػم -

 المفظتيف في كبل المكضعيف.
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 .تقديم وتأخير ) السماء عمى األر  ( :المفظة السادسة
كثمػانيف مكضػعا فػي القػرآف  كسػتمكردت لفظم )السماا( مقدمم عمو لفظػم )األرض( فػي مائػم 

 (5).الكريـ
ڎ   ڎ  ڈ  ڈ      ڌڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڇڃ  ڃ  چ     چ  چ  چڇ  ٹ ٹ  

  (٢أسب)چ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ   گ   گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ
 (٣).عمو لفظم )السماا( في سبعم مكاضعكتقدمت لفظم )األرض( 

 ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ  ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ  وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى چ وتعػػػػالقػػػػاؿ 

چمث           جث يت   ىت مت خت حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ىئی

 ( 65يكنس: )
لبيػػػػػاف مسػػػػػألم المتػػػػػأخريف  نالػػػػػت هاتػػػػػاف المفظتػػػػػاف الكثيػػػػػر مػػػػػف الت ميػػػػػل كالتعميػػػػػل عنػػػػػد

 .االختبلؼ بالتقديـ كالتأخير
األصل الكارد في القرآف الكريـ أف تتقدـ لفظػم )السػماا( عمػو لفظػم )األرض( كمػا فػي 

ثػػـ إف مقػػاـ سػػياؽ ا يػػات يفػػرض كيقتضػػي  ، سػػب انه كتعػػالوكهػػذا ل كمػػم أرادهػػا هللا ،آيػػم سػػبأ
كاختمفػػت آراا المفسػػريف كعممػػاا المتشػػابه المفظػػي فػػي بيػػاف عمػػم االخػػتبلؼ لهػػذا  ،ذلػػؾ التقػػديـ

 :المسألم
هػػػػػػ( إلػػػػو مفتػػػػتب السػػػػكر إلبػػػػراز العمػػػػم كراا تقػػػػديـ  1٣1نظػػػػر الخطيػػػػب اإلسػػػػكافي )ت

 ٻ ٻ ٱ چهللا سػب انه كتعػالو السػكرة بقكلػه ففي سكرة سبأ افتػتب  ،السمكات عمو األرض

 (5) سبأ:  چٿ   ٺ  ٺ ٺٺ ڀ ڀ  ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ
فتت ت السػكرة بتقػديـ السػمكات عمػو األرض لػذلؾ ناسػب تقػديـ السػماا عمػو األرض، ا

كلػػػذلؾ  ،كهنػػػاؾ عمػػػم أخػػػر  ذكرهػػػا اإلسػػػكافي كهػػػي عظػػػـ ممػػػؾ شػػػأف السػػػمكات ككبػػػر سػػػمطانها
 .العنايم بهاقدمت ألهميتها كمكانتها ك 

                                                           
 1 ص ،مم ل ألفاظ ا يات المتشابهم   (5) 
 1ص  ،مم ل ألفاظ ا يات المتشابهم  (٣) 
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 ۇئ ۇئ وئ  وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى چبعػد قكلػه  ذكػرت كأما في سكرة يػكنس فػ ف ا يػم

 (65يكنس: )چىئی ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ  ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ
كيكػػكف  ،فكػػاف القصػػد ذكػػر عممػػه بمػػا يتصػػرؼ فيػػه العبػػاد مػػف عمػػل كػػاف خيػػرا أك شػػرا

   (5)كلذلؾ تقدمت األرض ألجل الترتيب كمناسبم السياؽ لممعنو. ،ذلؾ العمل في األرض
اإلسػػػكافي فيمػػػا ذهػػػب  (٢()هػػػػػ 1٢8، كالزمخشػػػري )ت(٣)هػػػػػ (111الكرمػػػاني )ت ككافػػػل

 إليه.
التقػديـ كالتػأخير لزمخشري كاإلسكافي في بياف عمػم هػػ( ا5٢9٢ككافل ابف عاشكر )ت 

كهػػـ فػػي األرض لػػذكر أعمػػاؿ النػػاس يػػم يػػكنس تقػػدمت األرض عمػػو السػػماا ففػػي آ ،لمفظتػػيف
 .فناسب ذلؾ التقديـ

 ،ا تقػػػدـ السػػػماا عمػػػو األرض فػػػي آيػػػم سػػػبأ فػػػذكر أف المقػػػاـ ذكػػػر فيػػػه عمػػػـ ال يػػػبكأمػػػ
كمراعػػاة لػػذلؾ ناسػػب تقػػديـ السػػماا عمػػو األرض لمفضػػل  ،كمعظػػـ هػػذا العمػػـ يػػأتي مػػف السػػماا

 (1)كالشرؼ.
األندلسػي )ت  يػاف  أبػكك  (6)(هػػػ 791، كالزركشػي )ت (1)هػػػ ( 616الػرازي )ت  كعبر

 ،يـ لفظػم )األرض عمػو السػماا( بعبػارات تقتػرب ممػا ذكػرا اإلسػكافيعف عمم تقد( 7)هػػ (711
كذكركا أف سبب تقػدـ األرض عمػو السػماا فػي آيػم يػكنس، ذلػؾ ألف هللا سػب انه كتعػالو ذكػر 

{  مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ثػػـ كصػل قكلػػه تعػػالو  ،أ ػكاؿ أهػػل األرض
ديـ السػػػماا عمػػػو األرض كأمػػػا قػػػكلهـ فػػػي سػػػبب تقػػػ ،فناسػػػب ذلػػػؾ تقػػػديـ األرض عمػػػو السػػػماا

فػػذكركا أف السػػماا مػػف  قهػػا أف تتقػػدـ األرض لعمػػك مكانتهػػا كلعظمهػػا كهػػذا هػػك المعهػػكد فػػي 
 القرآف الكريـ.

                                                           
 5176/  ٢ ،درة التنزيل كغرة التأكيل   :ينظر (5) 
  515ص ،597المسألم  ،البرهاف في تكجيه المتشابه المفظي :ينظر (٣) 
 51٣/  ٢ ،الكشاؼ  :ينظر (٢) 
 ٣51/  55 ،الت رير كالتنكير :ينظر (1) 
 5٣9/  57 ،مفاتيب ال يب  :ينظر (1) 
 786 ، صالبرهاف في عمـك القرآف :ينظر  (6) 
 ٢٢5/  6 ، الب ر الم يو :ينظر  (7) 
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هػػػ( اإلسػكافي فػي بيػاف العمػم كراا التقػديـ فػي 661ككافل دمحم بف أبػي بكػر الػرازي )ت 
 (5).بيد أنه اضاؼ أف عمم تقدـ السماا جاات لشرفها ،كبل المكضعيف
مػػف سػػبقهما فػػي تعميػػل ( ٢)هػػػػ( 881كالبقػػاعي )ت  (٣)هػػػػ (7٣8النيسػػابكري )ت  ككػػرر

فذكرا أف ذلؾ هك المعهكد كالمعركؼ في القرآف الكػريـ أف  ،تقديـ لفظم )السماا عمو األرض(
جػػاات  مػػو السػػماا( فػػذكرا أف عمػػم التقػػديـكأمػػا تقػػديـ لفظػػم )األرض ع ،تتقػػدـ السػػماا األرض
 لشاهدته عمو أهل األرض فناسب أف تتقدـ األرض عمو السماا. ألف ا يات سيقت 

هػػػ( مػف سػبقه فػي العمػم كاالخػتبلؼ كراا التقػديـ كالتػأخير  7٢٢ككافل ابف جماعم )ت 
 ،ذكػػر أف النػػكر كالتػػكراة كالعمػػل يكػػكف فػػي األرض لمفظتػػي )األرض كالسػػماا( ففػػي آيػػم يػػكنس

 وئ  وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى چ لػػػه تعػػػػالوكلػػػذلؾ ناسػػػب تقػػػديـ األرض عمػػػػو السػػػماا كدلػػػل بقك 

 (65يكنس:  )چىئی ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ  ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ
كما فيهػا  ،كأما تقديـ السماا عمو األرض في آيم سبأ فجاا بسبب انكار الكفار لمقيامم

إلظهػػار ال جػػم كالػػدليل عمػػو كقػػكع يػػـك ؛فناسػػب تقػػديـ السػػمكات عمػػو األرض ،مػػف أمػػكر غيبػػم
  (1)القيامم. 

لفظػػػػػم   هػػػػػػ( العمػػػػػم كالسػػػػر الببلغػػػػػي كراا تقػػػػديـ 715لجكزيػػػػػم )ت كأرجػػػػع ابػػػػػف القػػػػيـ ا
 .ل كالشرؼلرتبم الفض سبأ ( في آيم)السماا( عمو لفظم )األرض

فعمػػػػػػم تقػػػػػػديـ لفظػػػػػػم )األرض( عمػػػػػػو )السػػػػػػماا( جػػػػػػاات ألجػػػػػػل  يػػػػػػكنسكأمػػػػػػا فػػػػػػي آيػػػػػػم 
  ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ چ كألنها منتظمػػػم إلػػػو مػػػا هػػػي أقػػػرب إليػػػه كهػػػـ المخػػػاطبكف بقكلػػػه،الرتبػػػم

                                                           
 ،المكتبم العصريم ،أسئمم القرآف المجيد كأجكبتها ،بكر بف عبد القادر  كدمحم بف أب:  الرازي : ينظر (5) 

 5٣٣ص  ،ـ٣11٢هػػ / 51٣٢ :ت ،بيركت
الشيخ  :تب ،غرائب القرآف كرغائب الفرقاف بف  سيف، ظاـ الديف ال سف بف دمحمن :النيسابكري : ينظر  (٣) 

  191/ ٢ ،5996 ،هػ 5156 :ت ،5ط ،لبناف ،بيركت ،دار الكتب العمميم ،زكريا عميراف 
 119/  51نظـ الدرر في تناسب ا يات كالسكر   :ينظر ،(٢) 
 ٢15ك  ٣16ص  ،٢19ك  591كشف المعاني في المتشابه مف المثاني المسألم  :ينظر (1) 
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مها مرتبػػػػػم فػػػػػي ، فاقتضػػػػػو  سػػػػػف الػػػػػنظـ تقػػػػػدي(65يػػػػػكنس:   )چىئی ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ
   (5).الذكر مع المخاطبيف

  ،ما ذهب إليه ابف القػيـ الجكزيػم ،(٢)عبد العظيـ المطعنيك  ،(٣)فاضل السامرائيككافل 
لفتػػم معنكيػػم بسػػيطم  اأضػػاف افػػي ذكػػر عمػػم تقػػديـ كتػػأخير لفظتػػي )السػػماا كاألرض(، بيػػد أنهمػػ

كهي أف سبأ تت دث عف السػاعم التػي هػي  ،ـ السماا عمو األرض في آيم سبأفي مسألم تقدي
ف ك  ،مف أمكر ال يب   .أمرها يأتي مف السمااا 
 :وخالصة القول

 :ا تي السابقم تكجيهات العمماالمبا ث مف خبلؿ  بدا
هنػػػػاؾ مػػػػف نظػػػػر إلػػػػو العمػػػػم كالسػػػػبب كراا تقػػػػديـ األرض عمػػػػو السػػػػماا إلػػػػو المناسػػػػبم 

كآخػركف نظػركا  ،كمػنهـ مػف أرجػع العمػم كالسػبب إلػو الفضػل كالشػرؼ ،لممعنػومناسبم السياؽ 
 .تبم مع ذكر المخاطبيف في األرضإلو السبب في ذلؾ إلو الر 

كأجمعت أقكاؿ العممػاا فػي مصػنفاتهـ إلػو أف العمػم كراا تقػديـ )السػماا عمػو األرص( 
هػػا، كهنػػاؾ مػػف نظػػر إلػػو يرجػػع إلػػو مكانػػم السػػماا عمػػو األرض كعمكهػػا كالعنايػػم كاالهتمػػاـ ب

 ،أك النظر إلو مفتػتب السػكر كمناسػبم السػياؽ لػذلؾ ،مناسبم ما يقتضي تقديمم لآليات السابقم
 .كالبا ث يرجب ما ذهب إليه ابف عاشكر

األندلسػػي فػػي بيػػاف عمػػم بػػك  يػػاف أمػػا ذهػػب إليػػه الػػرازي كالزركشػػي ك  كيختػػار البا ػػث
 ،هللا سػػػػب انه ذكػػػػر أ ػػػػكاؿ أهػػػػل األرض ألف ؛تقػػػػديـ )األرض عمػػػػو السػػػػماا( فػػػػي آيػػػػم يػػػػكنس

كأمػا عمػم  ،كلذلؾ ناسب تقديـ األرض عمو السماا ،تككف في األرض كاألعماؿ التي يعممكنها
فجاات لعمك مكانتها ، كأنها م ل ال يب عنػد النػاس  )تقديـ السماا عمو األرض( في آيم سبأ

   فناسب تقديمها باإلضافم إلو أف السكرة تت دث عف أمكر ال يب.
                                                           

عادؿ عبد ال ميد العدكي  :تب ،بدائع الفكائد ،بكر ايكب الزرعي أبيدمحم بف  :ابف القيـ الجكزيم :ينظر (5) 
 5 ،5996 ،هػػ 5156 :ت  ،5ط ،مكم المكرمم ،مكتبم مصطفو الباز ،ك هشاـ عبدالعزيز كأشرؼ أ مد

/67 
 ،٢ط  ،عّماف ،دار عمار ،تنزيلالمف نصكص  بيانيم فيلمسات  صالب ، فاضلالسامرائي : :ينظر  (٣) 
 ٢11/  5 ،ـ ٣11٢ ،هػػ51٣٢ :ت
 557/ ٣خصائص التعبير القرآني كسماته الببلغيم   : ينظر (٢) 
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 (  نذير –)بشير  :المفظة السابعة
 (5).مكاضع تسعمكردت لفظم )بشير( مقدمم عمو لفظم )نذير( في 

 (559 البقرة:)چىب مب خب حب جب ىئيئ مئ حئ جئ ی چلوتعا قاؿ 
 (٣).لفظم ) بشير( في مكضعيف اثنيف تقدمت لفظم )نذير( عموك  
 ٺٿ ٺ ٺ  ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ  ٻ ٱ چقاؿ تعالو   

 (588 األعراؼ)چ   ڦ ڤ     ڤ ڤ  ڤ ٹ   ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ

ا أف أذكر سػياؽ ا يتػيف ألبػّيف ال ػرض الببلغػي كراا تقػديـ كتػأخير كمتػا  مف الخير بداا
 .المفظتيف

 :ىــ( في تفسيرىا 471ففي آية البقرة يقول الطبري )ت
 (559 البقرة:)چ   ىب مب خب حب جب ىئيئ مئ حئ جئ ی چلوتعا ؿقا   

مبشػراا مػف اتبعػؾ  ،ـ الذي ال اقبل مف أ ػد غيػرا مػف األديػافإنا أرسمناؾ يا دمحم باإلسبل
كالظفػػػػر بػػػػالثكاب فػػػػي  ،دنياكقبػػػػل منػػػػؾ مػػػػا دعكتػػػػه إليػػػػه مػػػػف ال ػػػػل بالنصػػػػر فػػػػي الػػػػ ،فأطاعػػػػؾ
 (٢).ا خرة

 :وأما آية األعراف فقال الطبري مفسرا اآلية

ني إلػػيكـ أف مػػا أنػػا إال رسػػكؿ هللا أرسػػم   چ  ڦ ڤ     ڤ ڤ  ڤ ٹ   ٹ چ     قػػاؿ هللا تعػػالو
كأبشر بثكابه مف آمف به كاطاعه منكـ كالنذير مبال ػم فػي ،أنذر عقابه مف عصاا منكـ كخالف

كالبشير مبال م في البشارة بػالثكاب عمػو  ،اإلنذار بالعقاب عمو فعل المعاصي كترؾ الكاجبات
 (1).فعل الكاجبات كترؾ المعاصي

                                                           
، اإلسراا  97، مريـ / 8، الفتب /  ٣1فاطر /  ،٣8سبأ /  ،59المائدة /  :كردت في  السكر (5) 
 1-٢، فصمت /  11، األ زاب / 511/
  ٣كد / كردت  في  سكرة ه (٣) 
عبدهللا  .د :تب ،دار هجر  ،جامع البياف في تأكيل القرآف : دمحم بف جرير بف يزيد ،الطبري  :ينظر (٢) 

 181/  ٣ ،  ،عبد الم سف التركي
 657/  51 ، نفسه (1) 
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ا التفسػػير، كأغمػػبهـ لػػـ يقػػف عنػػد نالػػت هاتػػاف المفظتػػاف الكثيػػر مػػف التفسػػير عنػػد عممػػا
 مسألم االختبلؼ بالتقديـ كالتأخير بيف ا يتيف.

مػف  ،لـ يظفر البا ث بشػيا أك إشػارة فػي مصػنفات المتشػابه المفظػي التػي تػكافرت لػه
 التقديـ كالتأخير بيف المفظتيف. بّيف العمم كراا

ظػم النػذير( كمػا فػي كاألصل الكارد فػي سػياؽ القػرآف أف تتقػدـ )لفظػم البشػير( عمػو )لف
كمنػذرا  ،ذلؾ ألف النبي )ملسو هيلع هللا ىلص( بعث إلو األمم مبشػرا برضػكاف هللا كجنتػه لمػف أطاعػه ؛آيم البقرة
   .مف عقابه لمف عصاابعد ذلؾ 

كأمػػا تقػػدـ لفظػػم )نػػذير( عمػػو لفظػػم )بشػػير( كمػػا كردت فػػي آيػػم األعػػراؼ فكقػػف عنػػدها 
 :قمم مف المفسريف

و إلػو ال ػػرض كراا تقػػديـ لفظػػم )نػػذير( عمػػ ،هػػػػ( 711ندلسػػي  )ت أشػار أبػػك  يػػاف اال
كبمػػػا أنهػػػـ كفػػػار  ،أف هػػػذا ا يػػػم سػػػبقت بآيػػػم يسػػػأؿ فيهػػػا الكفػػػار عػػػف السػػػاعم بشػػػير( كذكػػػر)

كأف  ،كمػػف أجػػل أف ينػػذركا مػػف عقػػاب هللا ،فاقتضػػو المقػػاـ كالسػػياؽ أف تتقػػدـ نػػذير عمػػو بشػػير
      (5)الساعم كاقعم ال م الم.

جػاا ألف  ،هػػػ(، أف ال ػرض كراا تقػديـ النػذير عمػو البشػير 98٣ك السػعكد )تكذكر أب
كلكنػه لػـ يعػيف  ،فػالنبي )ملسو هيلع هللا ىلص ( كشػف لمكػافريف مجػيا أمػر السػاعم كاقترابهػا ،المقاـ مقاـ إنػذار
 (٣)أف تتقدـ )النذير( عمو )البشير(كلذلؾ ناسب  ،كهذا مف باب اإلنذار ،لهـ كقت  دكثيها

هػػػػػػ( العمػػػػم كراا تقػػػػديـ لفظػػػػم )النػػػػذير( عمػػػػو  5٢9٢جػػػػع الطػػػػاهر بػػػػف عاشػػػػكر ) تكأر 
فالسػػػػياؽ يت ػػػػدث عػػػػف خطػػػػاب المكػػػػذبيف  ،إلػػػػو المقػػػػاـ كالسػػػػياؽ فػػػػي آيػػػػم األعػػػػراؼ )البشػػػػير(

فػػػي آيػػػم  لؾ ناسػػػب تقػػػديـ النػػػذير عمػػػو البشػػػيرالمشػػػركيف فالنػػػذارة أعمػػػل بهػػػـ مػػػف البشػػػارة كلػػػذ
 ٢) ).األعراؼ

 

 

                                                           
 ٢1٢/  1 ،ينظر:  الب ر الم يو (5) 
 81/  ٢إرشاد العقل السميـ إلو مزايا الكتاب الكريـ  :ينظر (٣) 
 ٢8٣/  8الت رير كالتنكير   :نظري (٢) 
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 :وخالصة القول

ض مف تقديـ )لفظم نذير( عمو )لفظم بشير( في آيم األعراؼ جػاا ألجػل مناسػبم ال ر 
 .كسبل ما يقتضي تقديمم مف آيات ،السياؽ لمقاـ ا يات

فسػياؽ ا يػات يت ػدث عػف الكفػار  ،األندلسػي بػك  يػافأ كيختار البا ث ما ذهب إليه 
   .فاقتضو تقديمهـ لينذركا مف عقاب هللا ،الذيف يسألكف عف الساعم

 
 حميم (  –) غفور  :المفظة الثامنة

 (5).كردت لفظم )غفكر( مقدمم عمو لفظم ) ميـ( في أربعم مكاضع

 (٣٣1البقرة)چ   ٺ ٺ ڀ ڀڀ        ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چقاؿ تعالو 

 (٣).ـ( عمو )غفك( في مكضعيف اثنيفكتقدمت لفظم ) مي

 ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ  گ گ گ چتعػػػػػػػالو  قػػػػػػػاؿ 

 (11اإلسراا:  )چ  ہ ہ     ہ ۀ
كلػػـ يجػػد   ،ككتػػب المتشػػابه المفظػػي التػػي تػػكافرت لػػه ،كقػػف البا ػػث عمػػو كتػػب التفسػػير

 ،ال فػكر( فػي كمتػا ا يتػيف -مف أشار إلو ال رض الببلغي كراا تقديـ كتأخير لفظتي )ال مػيـ 
يف الػػذيف فسػػركا كأغمػػب المفسػػر  ،بيػػد أنػػه تكصػػل فػػي سػػياؽ تفاسػػيرهـ إلػػو عمػػم التقػػديـ كالتػػأخير

 هاتيف ا يتيف اتفقكا في تفسيرهـ لهما:
هػػػػػ( ذكػػػر أف آيػػػم البقػػػرة تت ػػػدث عػػػف الم ػػػك مػػػا كػػػاف فػػػي الهػػػزؿ  1٢8فالزمخشػػػري )ت 

كيعػػد هػػذا  ،كال ػػديث الػػذي ال يعقػػد القمػػب عميػػه كقكلػػؾ أعمػػو هللا بصػػري  ،كالمػػراا كالخصػػكمم
 تػػو يكػػكف فػػي قمبػػه كعنػػد  ،ال يؤاخػػذا فػػاهلل سػػب انه كتعػػالو ،ل ػػكا إذا كػػاف بالمسػػاف دكف القمػػب

كلذلؾ ناسػب تقػديـ ال فػكر عمػو ال مػيـ  ،ذلؾ ي فر هللا لمف تاب كي مـ، كال يتعجل في العقاب

                                                           
  515المائدة /  ،511آؿ عمراف /   :كردت في السكر  (5) 
 15سكرة فاطر /  :كردت في  (٣) 
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فػال فكر هػك الػذي ي فػر ذنػكب العبػاد لمػف تػاب كعػاد إلػو هللا بعػد تقصػيرا  ،في المقاـ كالسياؽ
 هللا. كي مـ كيتأنو في العقاب لعمه يرجع إلو ،مع هللا تعالو 

كلػػـ  ،فالخطػػاب فيهػػا لممشػػركيف الػػذيف جعمػػكا هلل آلهػػم ) آيػػم اإلسػػراا( كأمػػا ا يػػم الثانيػػم
 ،كلػػـ يستكضػػ كا الداللػػم عمػػو الخػػالل ،يفقهػػكا تسػػبيب كػػل مػػف فػػي السػػمكات كاألرض هلل تعػػالو

فكػػاف هللا بهػػـ  ميمػػا غفػػكرا فمػػـ يعػػاجمهـ كلػػـ يسػػارعهـ بالعقكبػػم عمػػو غفمػػتهـ كجهمهػػـ بالتسػػبيب 
فناسب تقػديـ ال مػيـ الػذي ال يعاجػل فػي العقػاب عمػو ال فػكر الػذي ي فػر  ،كشركهـ باهلل تعالو

كال مػػػـ هػػػك  ،كالمقػػػاـ كالسػػػياؽ فػػػي ا يػػػم هػػػك مقػػػاـ امهػػػاؿ كابطػػػاا ،ذنػػػكب مػػػف يتػػػكب إلػػػو هللا
   (5)األناة.

 أبػػكك ، (٢)هػػػػ( 7٣8كالنيسػػابكري )ت  ،(٣)هػػػػ (616الػػرازي )ت ككافقػػه فػػي هػػذا التفسػػير 
كالبقػػػػػػػػاعي  ،(1)هػػػػػػػػػػ (771)ت الدمشػػػػػػػػقي كابػػػػػػػػف كثيػػػػػػػػر ،(1)هػػػػػػػػػػ (711األندلسػػػػػػػػي )ت يػػػػػػػػاف  
هػػ ( 5٣71كاأللكسي ) ت ،(6)(هػػ881)ت

 .(7)  
 :وخالصة القول

جػػاات مػػف أجػػل ،يػػر  البا ػػث أف عمػػم تقػػديـ لفظػػم )غفػػكر( عمػػو ) مػػيـ( فػػي آيػػم البقرة
بػالم ك بألسػنتهـ كلكػف يؤاخػذهـ بمػا فػاهلل سػب انه كتعػالو ال يؤاخػذ النػاس  ،سياؽ كمقػاـ ا يػات

 .كال يتعجل كيسارع في عقابهـ لعمهـ يتكبكف إؿ هللا ،قمكبهـ في فر لمف تاب منهـكسبت 
فجاات أيضػػػػا ؛كأمػػػا عمػػػم  تقػػػديـ لفظػػػم ) مػػػيـ( عمػػػػو لفظػػػم )غفػػػكر( فػػػي آيػػػم اإلسػػػراا

عػػف مػػف  إذ إف السػػياؽ جػػاا فػػي الػػرد عمػػو المشػػركيف كغفمػػتهـ ،سػػياؽ كمقػػاـ ا يػػات لمناسػػبم
فهـ لـ يعػاجمهـ  ،يسبب هلل تعالو في السماا كاألرض، فبّيف سب انه أف كل شيا يسبب ب مدا

                                                           
 1٣٣/  1 ،الكشاؼ :ينظر (5) 
 ٣٣5/  ٣1  ،81/  6 ،مفاتيب ال يب :ينظر (٣) 
 519/  1 ،غرائب القرآف كرغائب الفرقاف :ينظر (٢) 
  177/ 9 ، ٢91/  ٣ ،الب ر الم يو :ينظر (1) 
تب مصطفو كآخريف، مؤسسم قرطبم  ،تفسير القرآف العظيـ ،الدمشقيإسماعيل  :ابف كثير:ينظر (1) 

 ٢٢8/  55 ، 599/  51 ،القاهرة
 1٣8/  55 ،نظـ الدرر في تناسب ا يات كالسكر :ينظر (6) 
 8٢/  51 ،ركح المعاني في تفسير القرآف كالسبع المثاني :ينظر (7) 
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إذف فػػي كمتػػا المفظتػػيف جػػاا لمناسػػبم  التقػػديـ كالتػػأخير .كي فػػر لمػػف رجػػع تػػاب مػػنهـ ،بالعقكبػػم
 السياؽ كالمقاـ.

 
 الحرث(  –) األنعام  :المفظة التاسعة

   .لفظم ) ال رث( في مكضع كا د في سكرة آؿ عمراف كردت لفظم )األنعاـ( مقدمم عمو
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ڇ  ٹ ٹ  

 (51 :آؿ عمراف)ڇ  ۓھ    ھ  ھ  ے  ے
 .كتقدمت لفظم )ال رث( عمو )األنعاـ( في مكضع كا د سكرة األنعاـ

ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڇ  ٹ ٹ   

ڻ  ڻ  ڻۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ڱ  ڱڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  

 (5٢6األنعاـ: )ڇ   ھ   ھھ   ھ  ے  ے  

كمػػف أجػػل  ،إف المتأمػػل فػػي ا يتػػيف السػػابقتيف يجػػد االخػػتبلؼ بينهمػػا بالتقػػديـ كالتػػأخير
ككتب المتشابه المفظػي  ،سبر البا ث أغكار نصكص المفسريف ،معرفم السر كراا ذلؾ التقديـ

 :ماا لمبا ث كا تيتجمو مكقف العمك  ،التي تكافرت له
لم تعميبل جيدا، فعمم تقديـ لفظم )األنعاـ( عمػو أهػػ( هذا المس 791)ت  الزركشيل عم

فا يم ْصػد رت بػذكر  ،لفظم )ال رث( في آيم آؿ عمراف جاات مف باب تقديـ األهـ في الرتبم
يـ ككػػاف الم بػػكب مختمػػف المراتػػب متفػػاكت الػػدرج لػػذلؾ اقتضػػت ال كمػػم اإللهيػػم تقػػد ،ال ػػب

   (5).مف الم بكب لمهـ جداثـ ا المهـا
   .في هذا المسألم الزركشيما ذهب إليه  (٣)هػػ(771ابف كثير الدمشقي )ت  ككرر

هػػػػ( فػػرأ  أف العمػػم كراا تقػػديـ األنعػػاـ عمػػو ال ػػرث فػػي آيػػم  695كأمػػا البيضػػاكي )ت 
 (٢). رتيب مكانم  الشهكات عند اإلنسافآؿ عمراف جاات لبياف كت

                                                           
 781ص  ،البرهاف في عمـك القرآف :ينظر (5) 
 59/  ٣ ،تفسير القرآف العظيـ :ينظر (٣) 
 51/  5 ،أنكار التنزيل كأسرار التأكيل: ينظر (٢) 
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ف إإذ  ،هػػ( أف العمم كراا ذلؾ التقديـ جاات بسبب ميبلف النفس955سيكطي )تكذكر ال
 (5).أكثر مف ال رث لجمالها كمكانتها النفس تميل إلو األنعاـ

هػػػػػػػ( إلػػػػػو أف العمػػػػػم كراا تقػػػػػديـ )األنعػػػػػاـ( عمػػػػػو  5٢11كأشػػػػػار دمحم رشػػػػػيد رضػػػػػا )ت 
كأمػػا  ،المهػػـ جػػدامهػػـ إلػػو )ال ػػرث( فػػي آيػػم آؿ عمػػراف جػػاات ألجػػل الترقػػي كاالنتقػػاؿ مػػف ال

فجػػاا أيضػػا ألجػػل الترقػػي كلكػػف مػػف  البقػػرةتقػػديـ لفظػػم )ال ػػرث( عمػػو لفظػػم )األنعػػاـ( فػػي آيػػم 
   (٣)ف مكانم ال رث عند اإلنساف أقل مف مكانم األنعاـ.إإذ  ،األدنو إلو األعمو

 كلـ يجد البا ث مف أشار مػف عممػاا المتشػابه المفظػي كعممػاا التفسػير فػي مصػنفاتهـ
إال صػػػا ب كتػػػاب  ،إلػػػو ال ػػػرض الببلغػػػي كراا تقػػػديـ  لفظػػػم )ال ػػػرث( عمػػػو لفظػػػم )األنعػػػاـ(

   .المنار الذي ذكر ال رض الببلغي جاا مف أجل الترقي مف األدنو إلو األعمو كاألفضل
   :وخالصة القول

أغمػػب التكجهػػات كانػػت تنظػػر لؤلهميػػم كمكانػػػم لفظػػم )األنعػػاـ( عمػػو )ال ػػرث( عنػػػد   
كبعضػهـ نظػر إلػو االنتقػاؿ كالترتيػب  ،نعػاـ مكانتهػا مقدمػم غمػو ال ػرث لجمالهػافاأل ،اإلنساف

 .مف األعمو إلو األقل
كأمػػا تقػػػدـ  لفظػػم )ال ػػػرث( عمػػػو لفظػػم )األنعػػػاـ( فمػػػـ يتناكلهػػا إال دمحم رشػػػيد رضػػػا )ت 

فػذكر أف ال ػرض كراا التقػديـ جػاا مػف أجػل الترقػي مػف األقػل  ،هػػ( فػي تفسػير المنػار 5٢11
ألف هنػػػا األمػػػر م ػػػل  ،نػػػو إلػػػو األفضػػػل كاألعمػػػو كهػػػذا تكجيػػػه جيػػػد ال بػػػأس بػػػه كمقبػػػكؿكاألد

خػػراج كعػػادة اإلنسػػاف يعطػػي كيخػػرج األدنػػو ثػػـ األعمػػو كاأل سػػف كال يعطػػي مباشػػرة  ،إعطػػاا كا 
 .كهذا طبيعم م ركسم كمكجكدة في النفس البشريم ،األ سف ل به لمماؿ  با جما

فػي النكتػم الببلغيػم كالدالليػم كراا تقػديـ )األنعػاـ( كير  البا ث سرا آخر غير ما تقػدـ 
 تماـ ال رث.إألنها كسيمم في  ؛عمو )ال رث(، فتقديـ األنعاـ أكلو مف ال رث

  

                                                           
 :ت ،٣ط ،دار االعتصاـ ،عبد القادر ا مد عطا :تب ،أسرار ترتيب القرآف  :السيكطي  :ينظر (5) 

 9٣ص  ،ـ5978هػػ، 5٢98
 ٣11/  ٢  ،تفسير المنار :ينظر (٣) 
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 المغفرة (  -) الجنة  :المفظة العاشرة
    ( في مكضع كا د في القرآف الكريـ.كردت لفظم )الجنم( مقدمم عمو لفظم )الم فرة

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ     ڳگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  گک ک   ک  ک    ڇ   ٹ ٹ 

 (٣٣5البقرة:)ڇں  
 (5)لكريـ.كتقدمت لفظم )الم فرة( عمو لفظم )الجنم( في مكضعيف اثنيف في القرآف ا

ڇٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڇ   ٹ ٹ 

 (5٢٢آؿ عمراف: )
كالتػػػػأخير عنػػػػد النظػػػػر إلػػػػو ا يتػػػػيف السػػػػابقتيف نجػػػػد كجػػػػكد االخػػػػتبلؼ بينهمػػػػا بالتقػػػػديـ 

كجػػػاات تكجيهػػػاتهـ  ،كلمعرفػػػم السػػػر كراا هػػػذا االخػػػتبلؼ كقػػػف البا ػػػث عمػػػو كتػػػب المفسػػػريف
   :لممسالم كا تي

أجمعت أقكاؿ العمماا في مصنفاتهـ أف السر الببلغػي كراا تقػديـ لفظػم )الم فػرة(  :أكال
 ؛كؿ الجنػمفػالم فرة تسػبل دخػ ،عمو لفظم )الجنم( في آيم آؿ عمراف جاا لعمم السبل كالسػببيم

كهػػػػذا هػػػػك األصػػػل فػػػػالم فرة دائمػػػػا تسػػػبل الجنػػػػم كسػػػػبب فػػػػي  ،كألنهػػػا سػػػػبب فػػػػي دخػػػكؿ الجنػػػػم
 (٣).دخكلها

كأمػػػػا العمػػػػم كراا تقػػػػديـ لفظػػػػم )الجنػػػػم( عمػػػػو لفظػػػػم )الم فػػػػرة( فػػػػي آيػػػػم البقػػػػرة فتعػػػػددت 
 :كاختمفت آرااهـ في ذلؾ

ذلػؾ أف  ،م فػرةهػػػ( أف عمم تقدـ ذكر الجنم عمػو ال711فذكر أبك  ياف األندلسي )ت 
گ    گک   ک  ک     کڇ   ٹ  الجنم متسببم عف  صكؿ الم فػرة كلت سػف المقابمػم فػي قكلػه

أف ، كألجػػػػػػػػػػل (٣٣5 البقػػػػػػػػػػرة:)ڇڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں    ڳگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ

                                                           
 ٣5ال ديد ا يم /  سكرة :كردت في (5) 
  ،5٣1/  ٣   ركح المعاني في تفسير القرآف كالسبع المثاني   ،576/ ٣الب ر الم يو   :ينظر  (٣) 

  ،158/ ، دار القمـ دمشل ،تب: أ مد دمحم الخراط ،الدر المصكف  ،أ مد يكسف :السميف ال مبيينظر : 
 61٣ ، صألسرار قطف األزهار ككشف ا  :ينظر
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كذلؾ  ينما ذكر )كهللا يدعك( فأتو باألشػرؼ لؤلشػرؼ ثػـ  ،يبدأ األنساف بما تشكؽ إليه النفس
 (5).لتتممذكر الم فرة عمو سبيل ا

 955كجػػػبلؿ الػػػديف السػػػيكطي )ت  ،(٣)هػػػػػ(716السػػػميف ال مبػػػي )ت لػػػؾ ككافقػػػه فػػػي ذ
   (٢).(هػػ

إلػػو أف ال ػػرض مػػف  (1)هػػػػ(5٣71كاأللكسػػي )ت ،(1)هػػػػ ( 98٣السػػعكد )ت  ككأشػار أبػػ
تطهير الػنفس مػف هػك أف التخميػم كمعناهػا) ،تقديـ لفظم الجنم عمو لفظم الم فرة في آيػم البقػرة

ألخبلؽ ( مقدمم عمو الت ميم كمعناها )ت ميم القمب بالعمل بالطاعات(، كقدمت أيضػا رذائل ا
 .ألجل مراعاة مقابل النار

هػػ( فير  أف العمم كراا تقػدـ ذكػر الجنػم عمػو ذكػر 5٢٢٣كأما دمحم يكسف أطفيش )ت 
 (6).ذلؾ أف التخميم مقدمم عمو الت ميم بالزمف ،الم فرة في آيم البقرة
 :وخالصة القول

 ا تي:السابقم  العمماا تكجيهات بدا لمبا ث مف خبلؿ 
أجمعػػػت أقػػػكاؿ العممػػػاا الػػػذيف تنػػػاكلكا هػػػذا المسػػػألم فػػػي العمػػػم كالسػػػبب كراا تقػػػدـ لفظػػػم 

فػذكركا أف العمػم كراا ذلػؾ التقػديـ هػي )التقػدـ ،)الم فرة( عمو لفظم )الجنم( في آيػم آؿ عمراف
 كلذلؾ ال بد أف تتقدـ. ،ا هك األصلفالم فرة سبب في دخكؿ الجنم كهذ ،بالسبب(

فتعػددت العمػل فمػنهـ مػف  ،كأما تقدـ لفظػم )الجنػم( عمػو لفظػم )الم فػرة( فػي آيػم البقػرة
كمػػنهـ  ،كمػػنهـ مػف أجػػل تشػكيل الػػنفس ،عمػل ألجػػل مقابمػم ذكػػر النػار فػػي المفظػم التػػي سػبقتها

 .ألجل البدا باألشرؼ كاألهـ
مػػؤمف فػػي مػػو لفظػػم )الم فػػرة( أكلػػو ترغيبػػا لمكيػػر  البا ػػث أف تقػػديـ لفظػػم )الجنػػم( ع

 .الجنم عف طريل الم فرة

                                                           
 576/ ٣الب ر الم يو  :ينظر :(5) 
 158/  5الدر المصكف  :ينظر (٣) 
   119قطف األزهار ككشف األسرار /   :ينظر (٢) 
 ٣٣5/  5إرشاد العقل السميـ إلو مزايا القرآف الكريـ  :ينظر (1) 
 5٣1/  ٣ركح المعاني في تفسير القرآف كالسبع المثاني  :ينظر (1) 
 ٣19/ 5 ،الجزائر  ،5ط ،تيسير التفسير ، يكسف أطفيش قطب األئمم : دمحم :رينظ  (6) 
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 الكافرين (  –) المنافقين  :المفظة الحادية عشرة
 (5). لفظم )المنافقيف( في ثبلثم مكاضعكردت  لفظم )الكافريف( مقدمم عمو 

ڇڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ   پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پٹ ٹ ڇ 

(5األ زاب: )
 (٣) .المنافقيف( عمو )الكافريف( في مكضعيف اثنيفكتقدمت لفظم ) 

ې  ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ    ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ڇ   ٹ ٹ 

 ڇحئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب     جئی  ی  ی  یېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ
   (511النساا: )

آيػم نم ظ تقدـ ذكر )الكافريف( عمو )المنػافقيف( فػي  ،عند النظر إلو ا يتيف السابقتيف
  .كتأخير ذكر )الكافريف( عمو ذكر )المنافقيف( في آيم النساا ،األ زاب

األصل الكارد في القرآف الكريـ أف تتقػدـ لفظػم )الكػافريف( عمػو لفظػم )المنػافقيف( كهػذا 
ظهػػار ال قػػد لممسػػمميف  ؛مػػا ذكػػر فػػي آيػػم األ ػػزاب ألف الكػػافريف أكضػػب فػػي طمػػب التنػػازالت كا 
 .كيتميزكف بالخداع كالكذب ،هركف عدكاتهـ لممسمميف صرا ممف المنافقيف الذيف ال يظ

هػػػ(، فػي  581كأشػار إلػو ذلػؾ سػيبكيه )ت  ،كمف عادة العرب تقديـ األهـ في السػياؽ
ف كانػا جميعػا انػه أهػـ لهػـ ك مقكلتػه المشػهكرة  " كػأنهـ إنمػا يقػدمكف الػذي بي هػـ ببيانػه أعنػو، كا 

 (1). هػػ( 175لجرجاني )ت كعبد القاهر ا (٢)ْيهمان هـ ك يعنيان هـ"
  

                                                           
 9الت ريـ /  ،18األ زاب /  ،7٢التكبم /  كردت في السكر:(5) 
 68التكبم  /كردت في: سكرة  (٣) 
 5/٢1الكتاب   (٢) 
 511 ز، ص:  دالئل االعجاينظر (1) 
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 :وعند النظر في أقوال العمماء في ىذه المسألة تبّين لمباحث اآلتي
هػػػػ(  إلػػػو أف العمػػم الببلغيػػم مػػػف تقػػديـ لفظػػم )المنػػػافقيف( ٢71أشػػار السػػمرقندي )ت  

كلػػذلؾ  ،يفر فاأشػػر مػػف الكػػ كف المنػػافق فعمػػم ذلػػؾ كػػكف  ،عمػػو لفظػػم )الكػػافريف( فػػي آيػػم النسػػاا
    (5).مهـذكركا قب

فالعمػم مػف كراا  ،هػػ( نكتم معنكيم جميمم في هذا المسألم  98٣كذكر أبك السعكد )ت 
 (٣)عميهـ.النساا جاات ألجل تشديد الكعيد  تقديـ المنافيف عمو الكافريف في آيم

كبػػػّيف أف ال ػػػرض مػػػف التقػػػديـ جػػػاا ألجػػػل  ،هػػػػػ( 5٣71ككافقػػػه فػػػي ذلػػػؾ األلكسػػػي )ت
 (٢).فقيفتشديد الكعيد عمو المنا

فتقػػػديـ المنػػػافقيف عمػػػو الكػػػافريف جػػػاات  ،إلػػػو األهميػػػم ،هػػػػػ( 881كنظػػػر البقػػػاعي )ت 
 (1).بمعنو أنهـ يظهركف األيماف كيخفكف الكفر ،كألف  الهـ أخفو ،لؤلهميم

   :وخالصة القول
ألنهػـ أكضػب فػي  ؛األصل في القرآف أف تتقدـ لفظم )الكافريف( عمػو لفظػم )المنػافقيف(

 .المنافقيف التنازالت مف
كأما عمػم تقػديـ لفظػم )المنػافقيف( عمػو لفظػم )الكػافريف(؛ فجػاات ألجػل تشػديد العػذاب 

فهػػػػـ  ،كألف  ػػػػالهـ أخفػػػو مػػػػف الكػػػافريف ،كقػػػدمكا أيضػػػػا لؤلهميػػػم ،كالكعيػػػد عمػػػػيهـ يػػػـك القيامػػػػم
 .يظهركف اإليماف كيبطنكف الكفر

مػػػو الكػػػافريف فػػػي آيػػػم فتقػػػديـ المنػػػافقيف ع ،كيختػػػار البا ػػػث مػػػا ذهػػػب إليػػػه أبػػػك السػػػعكد
كنم ػظ أف  ،باإلضػافم إلػو أنهػـ أشػد عػذابا يػـك القيامػم ،جاا لعمم تشديد الكعيد عميهـ، النساا

 ذكر معها العذاب في نهايم ا يم. ،هللا تعالو متو ذكر لفظم )المنافقيف( مقدمم
 

 
                                                           

 ،الشيخ عمي دمحم معكض :تب ،ب ر العمـك  ،أ مد أبك الميث نصر بف دمحم بف :السمرقندي :ينظر (5) 
 ٢98/ 5      ،ـ599٢ ،هػػ 515٢ :ت ،5ط ،بيركت  لبناف ،دار الكتب العمميم  ،الشيخ عادؿ أ مد 

 ٣11/ ٣ الكريـ إرشاد العقل السميـ إلو مزايا الكتاب :ينظر (٣) 
 57٢/  1ركح المعاني في تفسير القرآف كالسبع المثاني  :ينظر (٢) 
 1٢9/ 1نظـ الدرر في تناسب ا يات كالسكر  :ينظر (1) 
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 الحكيم(  –) العميم :المفظة الثانية عشرة
 (5) .( في تسعم عشر مكضعا)ال كيـ ظم( مقدمم عمو لفكردت لفظم )العميـ

 (٢٣البقرة: )ڇ       ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڈڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎٹ ٹ ڇ 
 (٣) .كتقدمت لفظم ) ال كيـ ( عمو لفظم ) العميـ ( في سبعم مكاضع

ڇ     ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ٹٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٿڀ  ٺ  ٺ  ٺ     ٺ    ٿٹ ٹ ڇ 

  ) 8٢: األنعاـ)
ليبػّيف السػر  ؛ككتػب المتشػابه المفظػي التػي تػكافرت لػه ،لتفاسػيرنظر البا ث في كتػب ا

الببلغي كراا االختبلؼ بيف ا يتيف بالتقديـ كالتأخير، بيد أنػه لػـ يظفػر إال بػالنزر اليسػير مػف 
كتكصل البا ث مف خػبلؿ سػياؽ شػرك اتهـ لآليتػيف إلػو  ،أشار إلو ال رض الببلغي صرا م
 كالتأخير.ال رض الببلغي كراا ذلؾ التقديـ 

 ،ككيػف أف هللا تعػالو عمػـ آدـ األسػماا كمهػا ،ففي آيم البقرة يػدكر ال ػديث عػف التعمػيـ
 :كأما آراا العمماا فكانت كا تي ،كال الب في القرآف الكريـ أف تتقدـ العميـ عمو ال كيـ

هػػػػ( أف ال ػػرض الببلغػػي مػػف تقػػدـ لفظػػم )العمػػيـ(  711ذكػػر أبػػك  يػػاف األندلسػػي )ت 
إذ ناسػػب تقػػدـ الكصػػف بػػالعمـ عمػػو  ،جػػاا لعمػػم المناسػػبم ،)ال كػػيـ( فػػي آيػػم البقػػرة عمػػو لفظػػم

ال عمػػـ لنػػا( فالػػذي  ،ألنػػه المتصػػل بػػه فػػي قكلػػه تعػػالو )كعمػػـ آدـ األسػػماا ؛الكصػػف بال كمػػم
 (٢)فناسب ذكرا متصبل بالعميـ. ،ظهرت به المزيم هك العمـ

كلكػػف يمكػػف  ،يـ( فػػي آيػػم األنعػػاـكلػػـ يػػذكر عمػػم تقػػديـ لفظػػم )ال كػػيـ( عمػػو لفظػػم )العمػػ
فػػاهلل تعػػالو أرشػػد النبػػي  ،مػػف خػػبلؿ سػػياؽ شػػر ه لآليػػم الكصػػكؿ إلػػو ذلػػؾ ال ػػرض الببلغػػي

كهػذا  ،فكانػت ال جػم دلػيبل كاضػ ا ن ػك قكمػه ،إبراهيـ )عميه السبلـ( إلو اال تجػاج بالككاكػب
 (1).(مو لفظم )العميـلفظم )ال كيـ( عكلذلؾ اقتضو سياؽ الكبلـ تقديـ  ،مف  كمم هللا تعالو

                                                           
 59ص  ،مم ل ألفاظ ا يات المتشابهم   (5) 
 59ص  ،مم ل ألفاظ ا يات المتشابهم   (٣) 
 5/٣97 :الب ر الم يو  :ينظر (٢) 
 576/  1 :نفسه (1) 
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أبػػك  يػػاف مػػا ذكػرا  (٣)هػػػػ(881،كالبقػاعي )ت(5)هػػػػ(881ابػػف عػادؿ الدمشػػقي )تككافػل 
فناسػب تقػديـ العمػيـ عمػو ال كػيـ  ،األندلسي فػي العمػم  الببلغيػم مػف تقػديـ العمػيـ عمػو ال كػيـ

  .التصاله بألفاظ العمـ
يـ العمػػيـ عمػػو ال كػػيـ جػػاات هػػػػ( أف العمػػم الببلغيػػم كراا تقػػد791كبػػّيف الزركشػػي )ت 

 (٢).ف ال كمم ناشئم عف اإلتقافإإذ  ،لعمم السببيم
هػػ( الزركشي في عمػم تقػديـ العمػيـ عمػو ال كػيـ 955ككافل جبلؿ الديف السيكطي )ت 

كالعبلقػػم بػػيف  ،ليتصػػل بمػػا يناسػػبها )ال عمػػـ لنػػا( كاإلتقػػاف معنػػو ال كمػػم ،إلػػو الصػػفم الذاتيػػم
 (1).بب(ال كمم كالعمـ )سبب كمس

 ،كأمػػا عمػػم تقػػديـ لفظػػم )ال كػػيـ( عمػػو لفظػػم )العمػػيـ( فػػي آيػػم األنعػػاـ فجػػاات لممناسػػبم
تقػػاف كال جػػم هنػػا هػػي ا تجػػاج النبػػي إبػػراهيـ )عميػػم  ،فال كمػػم عمػػـ دقيػػل ي تػػاج إلػػو إ كػػاـ كا 

   .السبلـ( بالككاكب
ـ جػػاات صػػبلح الخالػػدي أف العمػػم كراا تقػػديـ ال كػػيـ عمػػو العمػػيـ فػػي آيػػم األنعػػاكذكػػر 

 كمػػػم هللا فػػػي  ،ثػػػـ عػػػف عممػػػه ثانيػػػا ،بسػػػبب أف ا يػػػات المتقدمػػػم  تت ػػػدث عػػػف  كمػػػم هللا أكال
لػػذلؾ ناسػب تقػديـ ال كػيـ عمػػو  ،إيتػاا إبػراهيـ )عميػه السػبلـ(  جتػػه عمػو قكمػه كرفعػه درجػات

 (1).العميـ
 :وخالصة القول

لعمػيـ( تتقػدـ لفظػم كأ ػكاؿ الػتعمـ فػ ف لفظػم )ا ،إذا كاف سياؽ ا يات يت دث عػف العمػـ
 أك السببيم. ،)ال كيـ( ف ف التقديـ يككف لممناسبم

                                                           
 ،عمي دمحم ،ؿ أ مدعاد :تب ،المباب في عمـك الكتاب : أبك  فص عمر بف عمي ،الدمشقي :ينظر  (5) 

 1٣5/  5 ،ـ5998 ،هػػ 5159ت:  ،5ط ،بيركت ،دار الكتب العمميم
 ٣19/ 5 ،نظـ الدرر في تناسب ا يات كالسكر :ينظر (٣) 
 779 ص القرآف ،البرهاف في عمـك  :ينظر (٢) 
 91٢  ، صقطف األزهار في كشف األسرار  :ينظر (1) 
 ،5ط ،عماف ،دار عمار ،ف البياني كدالئل مصدرا الربانيعجاز القرآإ ،صبلح الخالدي :   :ينظر (1) 

 ٣٣1ص  ،ـ ٣111 ،هػػ51٣5
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 ،كأما تقدـ لفظم )ال كيـ( عمو )العميـ( فجاا مف أجل مناسػبم السػياؽ كا يػات السػابقم
فتقديـ ال كمم أكلو مػف تقػديـ  ،كير  سرا ببلغيا آخر ،كيختار البا ث ما ذهب إليه أبك  ياف

 .لعمـألف ال كمم تتضمف ا ،العمـ
 

 ليوًا ( -) لعبًا   :المفظة الثالثة عشرة
 (5).( في أربعم مكاضعكردت  لفظم )لعبا( مقدمم عمو لفظم )لهكا

ٹ  ٹ    ڤ  ڤ  ڤ    ٹٺ  ٺ  ٺ      ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ ٹ ڇ 

 ( 71 األنعاـ:)ڇڤ  ڦ       ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ      ڄ  ڃ  
 (٣).با( في مكضعيف اثنيفكتقدمت  لفظم )لهكا( مقدمم عمو لفظم )لع 

جئ  حئ  مئ    یېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی  ی  یٹ ٹ ڇ 

(51)األعرافڇ   ىئ   يئ  جب   حب  خب  مب  ىب  يب  

إف النػػاظر فػػي ا يتػػيف السػػابقتيف يجػػد االخػػتبلؼ بينهمػػا بالتقػػديـ كالتػػأخير، كلمكقػػكؼ  
 .مف سبر أغكار نصكص كتب العمماا عمو سر هذا االختبلؼ ال بد

بػػػػػّيف ذلػػػػػؾ الراغػػػػػب األصػػػػػفهاني  ،نظػػػػػر مػػػػػا المػػػػػراد بمفظتػػػػػي لعػػػػػب كلهػػػػػكفػػػػػي البػػػػػدا ن
فيقػػاؿ لهػػكت  ،فػػذكر أف معنػػو المهػػك هػػك: مػػا يشػػ ل اإلنسػػاف عمػػا يعنيػػه كيهمػػه ،هػػػػ(11٣)ت
 (٢).اشت مت عنه :لهكت عف كذا أي ،بكذا

 ،كلعػػب لعباػػا سػػاؿ لعابػػه  ،كأمػػا لفظػػم المعػػب فأصػػل الكممػػم المعػػاب كهػػك البػػزاؽ السػػائل
اكلعب فبل ا ص ي ا  (1).ف إذا كاف فعمه غير قاصد مقصدا
 
 

                                                           
 ٢6دمحم /  ،٣1سكرة ال ديد / ،٢٣سكرة األنعاـ / :كردت في (5) 
 61كردت في سكرة العنكبكت /  (٣) 
ّيد تب: دمحم س،المفردات في غريب القرآف ،أبك القاسـ ال سيف بف دمحم :الراغب األصفهاني :ينظر (٢) 

 111ص  ،بيركت ،دار المعرفم ،كيبلني
 111ص  ،نفسه (1) 
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 :وأما توجييات العمماء لممسألة فجاءت كاآلتي
هػػػ( إلػو ال ػرض الببلغػي مػف تقػديـ لفظػم )المعػب( 1٣1أشار الخطيػب اإلسػكافي )ت 
فسػػياؽ  ،فعمػػم التقػػديـ عنػػدا جػػاات لمناسػػبم سػػياؽ ا يػػات ،عمػػو لفظػػم )المهػػك( فػػي آيػػم األنعػػاـ

فهػػػـ عنػػػد سػػػماعهـ القػػػرآف لعبػػػكا  ،عػػػف الكفػػػار الػػػذيف اتخػػػذكا ديػػػنهـ لعبػػػا كلهػػػكاا يػػػات يت ػػػدث 
كة فكانػػت أكؿ أفعػالهـ المعػب كاالسػتهزاا كثانيهػا االنشػ اؿ ب ػػبل ،كلػـ يتػدبركا فػي آياتػه ،كعبثػكا

 .الدنيا ثـ المهك بعد المعب
فػار كليس عػف فئػم الك ،كأما سياؽ ا يات في سكرة األعراؼ فيت دث عف عامم الكفار

لذلؾ قدـ فعل أكثرهـ كهػك )المهػك( عمػو فعػل أقمهػـ  ،المنش مم بالمعب كالمهك عف سماع القرآف
 (5)كهك )المعب(.

أف ال ػػػرض الببلغػػػي كراا تقػػػديـ لفظػػػم )المعػػػب( عمػػػو  هػػػػػ( 111كذكػػػر الكرمػػػاني )ت 
مػػا كأ ،فػػزمف المعػػب يكػػكف فػػي الصػػبا ،جػػاا لعمػػم السػػبل الزمنػػي ،لفظػػم )المهػػك( فػػي آيػػم األنعػػاـ
كلػذلؾ تقػـ المعػب عمػو  ،كزماف الصبا مقدـ عمو زمػاف الشػباب ،زمف المهك فيككف في الشباب

 .المهك في ا يم
لعمػم ظػم )المعػب( فػي آيػم األعػراؼ فجػاا كأما ال رض مػف تقػديـ لفظػم )المهػك( عمػو لف

هػت فانت  ،إذ بػدأ بمػا انتهػت بػه  يػاة اإلنسػاف ،ترتيػب مػا انقضػو مػف  يػاة اإلنسػاف ،الترتيب 
  (٣).كلذلؾ تقدـ المهك عمو المعب ،كألف سياؽ ا يات يت دث عف يـك القيامم ،بزماف الشباب

 (1).هػػ(9٣6)ت  األنصاري ، ك (٢)هػػ (  857ككافقه في ذلؾ الفيركزآبادي ) ت 
هػػ( فذكر أف لفظم )المعب( تتقدـ عمو لفظػم )المهػك( فػي آيػم  718كأما ال رناطي )ت 

لػـ يصػرح  ،كألنػه أكؿ ابتػداا تعقػل االنسػاف ،عب متقدـ في الكجكد الدنيكي ذلؾ ألف الم ،األنعاـ
 .فالعمم جاات ألجل السبل الزمني ،بعمم التقديـ

                                                           
 159 ،156/ ٣ ،درة التنزيل كغرة التأكيل :ينظر (5) 
 518،  517، ص  511المسألم  ينظر:  البرهاف في تكجيه المتشابه المفظي (٣) 
 59٢/  5ينظر:  بصائر ذكي التمييز في لطائف الكتاب العزيز في بصيرة )ال مد هلل (،  (٢) 
 561ص  ،51المسألم  القرآف مففتب الر مف ما يمتبس  :ينظر (1) 
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فجػاا لعمػم تناسػب سػياؽ  ،كأما تقدـ ذكر )المهػك( عمػو ذكػر )المعػب( فػي آيػم األعػراؼ
هك التي صػنعكها فذكركا بدايم بمكاطف الم ،فسياؽ ا يات يت دث عف تعذيب الكافريف ،ا يات

 (5).ثـ بعد ذلؾ مكاطف المعب ،في ال ياة
هػػػػػ( إلػػو أف عمػػػم تقػػديـ )المعػػػب( عمػػو )المهػػػك( فػػي آيػػػم  7٢٢كأشػػار ابػػػف جماعػػم )ت 

   (٣).األنعاـ جاات ألجل ذـ الدنيا كاالشت اؿ بمعبها كلهكها كزينتها عف هللا تعالو
عمػو )المعػب( فجػاا لعمػم ذـ كأما في آيم األعراؼ فال رض الببلغي مف تقديـ )المهػك( 

جئ  حئ  مئ  ىئ   يئ  ٹ ٹ ڇ  المشػػػت ميف بالػػػدنيا عػػػف اتبػػػاع ال ػػػل كا همالػػػه كلػػػذلؾ

 ( 15األعراؼ: )ڇجب   حب  خب  مب  ىب  يب  
 :خالصة القولو 

 :ا تي السابقمالعمماا تكجيهات  بدا لمبا ث مف خبلؿ
عػاـ يػأتي كمػا ال رض الببلغي مف تقدـ لفظػم )المعػب( عمػو لفظػم )المهػك( فػي آيػم األن

أك لػذـ الػدنيا  ،أك لمسػبل الزمنػي ،لعمػم مناسػبم سػياؽ ا يػاتجػاا بينه عمماا المتشابه المفظػي 
 .كاالنش اؿ بها عف هللا تعالو

كأمػػػا تقػػػدـ لفظػػػم )المهػػػك( عمػػػو لفظػػػم )المعػػػب( فػػػي آيػػػم األنعػػػاـ فجػػػاا ألجػػػل مناسػػػبم  
 الو. مشت ميف بالدنيا عف هللا تعأك ذـ ال ،السياؽ، أك الترتيب

يختار البا ث مػا ذهػب إليػه الكرمػاني فػي ال ػرض الببلغػي مػف تقػديـ كتػأخير المعػب ك 
ألف زمػػف الصػبا مقػػدـ ؛فتقػػدمت لفظػم )المعػػب( عمػو لفظػػم )المهػك( فػي آيػػم األنعػاـ ،عمػو المهػك

 .عمو زمف الشباب
جػاا مػف  ،كأما في آيم األعراؼ فالسر في تقديـ المهك عمو المعػب كمػا بينػه الكرمػاني 

فػالمكقف هنػا عظػيـ فهػك  ،كمػف  يػث انتهػت  ياتػه ،أجل ترتيب ما انقضو مف  يػاة اإلنسػاف
كيػػػر  البا ػػػث  أف المهػػػك أكلػػػو بالتقػػػديـ مػػػف المعػػػب فػػػي غيػػػر سػػػياؽ  ،مكقػػػف  سػػػاب كتػػػذكر

   .لنر  مف األكلو بالتقديـ ؛كأ يانا ننظر إلو السياؽ ،ا يتيف، ألف المهك يتضمف المعب

                                                           
 117ص  ،ل اد كالتعطيل في تكجيه المتشابه المفظيمبلؾ التأكيل القاطع بذكي اإل:ينظر (5) 

(
2
571ص  ،516المسألم  ،كشف المعاني في المتشابه مف المثاني:ينظر(
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 (نفعاً  –)ضرًا  :المفظة الرابعة عشرة
كجػاات بصػي م الفعػل فػي ثبلثػم  ،ذكرت لفظم )ضراا( مقدمم عمو )نفعػاا( فػي خمسػم مكاضػع 

 (5).مكاضع
﮵   ﮶  ﮷  ﮸  ﮹    ﮴ۓ   ﮲    ﮳  ۓۀ  ہ   ہ  ہ     ہ  ھ   ھ  ھ     ھ  ے  ےٹ ٹ ڇ 

     (19يكنس: )ڇ    ﮼  ﮽    ﮻﮺
كجػاات بصػي م الفعػل فػي خمسػم  ،اضػعكتقدمت لفظم )نفعا( عمو لفظػم )ضػرا( فػي ثبلثػم مك 

سػػؤاؿ فػػي التفسػػير ()يػػدي جميػػع هػػذا المكاضػػع فػػي كتابػػهسػػعيد الزبكأ صػػو  ،(٣)مكاضػػع 
 .(٢) 

ٺ  ٿ   ٺ ٺ      ڀ  ٺ  ڀٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڇ :قػػاؿ تعػػالو

      (588)األعراؼ ڇ ٹ     ٹ  ڤ    ڤ   ڤ       ڤ  ڦ    ٹٿ  ٿ  ٿ  ٹ
ا يتػػيف السػػابقتيف نجػػد بينهمػػا االخػػتبلؼ بالتقػػديـ كالتػػأخير، فمػػرة تتقػػدـ   عنػػد النظػػر إلػػو

كلمكقػػكؼ عمػػو  ،كمػػرة تتقػػدـ لفظػػم )نفعػػا( عمػػو لفظػػم )ضػػرا( ،لفظػػم )ضػػرا( عمػػو لفظػػم )نفعػػا(
معرفػػم سػػر هػػذا االخػػتبلؼ نظػػر البا ػػث فػػي الكتػػب التػػي عنيػػت بالمتشػػابه فػػي القػػرآف الكػػريـ 

 .التي تكافرت له،سريف)التقديـ كالتأخير( ككتب المف
فػي  )نفعػا(لفظػم )ضػراا( عمػو تتقػدـ لفظػم أف الكػريـ  أف األصػل فػي القػرآفعد العمماا 

        ٹ بػػػػدليل قكلػػػػه ،ثػػػػـ طمعػػػػا فػػػػي ثكابػػػػه ،العابػػػػد يعبػػػػد معبػػػػكدا خكفػػػػا مػػػػف عقابػػػػهألف  ؛الػػػػذكر

 (56:لسجدة)ا        ڇ گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ڇ
هػػػػػ( فػػػي سػػػكرة يػػػكنس إلػػػو ا يػػػم التػػػي تقػػػدمت آيػػػم  1٣1في )تنظػػػر الخطيػػػب اإلسػػػكا

فػاهلل تعػالو يقػكؿ قبػل لبيػاف العمػم مػف تقػديـ لفظػم )ضػرا( عمػو لفظػم )نفعػا(  ؛يؤنس في الػذكر
ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ      ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ٹ ٹ ڇ هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا ا يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم 

ڻ  ڻ     ڱ  ں  ں  ڻ ڇ ٹ ٹ ثػػـ يقػػكؿ الكفػػار فػػي القػػرآف( 16 :يػػكنس)ڇڑ

                                                           
 ٣5، 1ص  ،مم ل ألفاظ ا يات المتشابهم   (5) 
 ٣5،  1ص،  ،مم ل ألفاظ ا يات المتشابهم   (٣) 
 ،األردف ،دار كنكز المعرفم العمميم لمنشر كالتكزيع ،سؤاؿ في التفسير ،جاسـ سعيد  الزبيدي :: ينظر  (٢) 
 565ص  ،ـ ٣151 ،هػػ51٢1 :ت ،5ط
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أنػه ال يممػؾ لنفسػه ضػرا كال نفعػا كال أممػؾ  (ملسو هيلع هللا ىلص)فيرد عمػيهـ الرسػكؿ ) 18 يكنس:) ڇ ڻ   
كذكػر أف لفظػم )الضػر( تقػدمت  ،كأف أدفػع عػنكـ سػكا العقػاب ،ما كعدكـ هللا مف هذا العػذاب

مناسػبم سػياؽ ل ؛كلػذلؾ تقػدـ الضػر عمػو النفػع ،عمو لفظػم )النفػع( لخركجهػا مػف ذكػر العػذاب
 .ما قبمها كما بعدها مف آيات

ۈئ    ۈئوئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئڇ   كأمػػا فػػي آيػػم األعػػراؼ فهػػذا ا يػػم سػػبقت بقكلػػه تعػػالو

يت  جث   مث  ىث  يث  حج  ٹ ڇ   ثػػػػـ جػػػػاا بعػػػػدها قكلػػػػه  (587األعػػػػراؼ: )ڇ  ىئېئ  ېئ  ېئ  ىئ

ف سػػؤالهـ ، كلػػك أمعنػػا النظػػر لكجػػدنا أنهػػا تت ػػدث عػػ( 587األعػػراؼ: )ڇمج      جح  مح    جخ  
كأنػا ال أعمػـ  ،فرد عميهـ الرسػكؿ )ملسو هيلع هللا ىلص( إف الػذي تسػألكف عنػه أخفػو ال يػكب ،عف كقت الساعم
 ٺ ٺ ڇثػػـ جػػاا بعػػدها قكلػػه تعػػالو  ،فكيػػف مػػا يخػػتص بعمػػـ ال يػػب ،منهػػا مػػا هػػك أقػػرب

كلػػػػذلؾ ناسػػػػب تقػػػػدـ لفظػػػػم النفػػػػع عمػػػػو لفظػػػػم الضػػػػر ،ڇ  ٹٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ
 (5)كما بعدها.ب كـ ما قبمها 
الخطيػػػب اإلسػػػكافي  (٢)هػػػػ( 7٢٢كابػػػف جماعػػػم )ت  (٣)هػػػػػ( 718ال رنػػػاطي )ت ككافػػػل 

فػػي بيػػاف عمػػم تقػػديـ كتػػأخير لفظتػػي )ضػػرا كنفعػػا( فػػي كمتػػا ا يتػػيف مػػف سػػكرة األعػػراؼ كسػػكرة 
مناسػبم سػياؽ ا يػات السػابقم كالبل قػم  ،فال رض عندهـ كمػا ذكػرا اإلسػكافي المناسػبم ،يكنس
 .يملهذا ا 

هػػػػ( أف ال ػػػرض الببلغػػػي مػػػف تقػػػديـ كتػػػأخير لفظتػػػي )نفعػػػا  111كذكػػػر الكرمػػػاني )ت 
لقػػرآف الكػػريـ أف يتقػػدـ لفػػظ ف ال الػػب فػػي اإجػػاات لػػذكر ال الػػب، إذ  ،كضػػرا( فػػي كمتػػا ا يتػػيف

    ثـ طمعاا في ثكابه كدليػل ذلػؾ ،ألف المعبكد يعبد ربه خكفا مف عقابه أكالا  ؛عمو النفع( )الضر

        (56:السػػجدة( ڇ ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں     گ  گڇ 
 يكنس  فجاات مكافقم لما قبمها  كأما العمم مف تقدـ لفظم )الضر( عمو لفظم )النفع( في آيم

                                                           
 ٣18/  ٣ ،89المسألم  ،درة التنزيل كغرة التأكيل :ينظر (5) 
 177ص  ،ل اد كالتعطيل في تكجيه المتشابه المفظي ل القاطع بذكي اإل: مبلؾ التأكيينظر (٣) 
 588ص  ،567المسألم  ،كشف المعاني في المتشابه مف المثاني :ينظر (٢) 
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جػاات لسػابقم  ،كأما في آيم األعراؼ فالعمم مػف تقػدـ ذكػر )النفػع( عمػو ذكػر )الضػر(
ی  ی    ىئېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئڇ  عػػالوتفتقػػدمت قبػػل هػػذا ا يػػم قكلػػه  ،لفػػظ تضػػمف نفعػػاا 

ائ  ائ    ىۉ  ې  ې  ې   ې  ىٹ ٹ ڇ   (  578األعػػػػػػػػػػػراؼ: ) ڇی  ی  جئ  حئ   

فقػػػػدمت الهدايػػػػم عمػػػػو الضػػػػبلؿ كهػػػػي تضػػػػمنت معنػػػػو   (586األعػػػػراؼ: )ڇەئ   ەئ  وئ  
 (5).لضركلذلؾ تقدمت لفظم النفع عمو ا ،النفع

كجػبلؿ السػيكطي  ،(٢)هػػ( 857ك الفيركزآبػادي)ت  ،(٣)هػػػ( 711) ت  يػاف  أبكككافل 
قػديـ كتػأخير لفظتػي الكرمػاني فػي بيػاف عمػم ت (1)هػػ( 9٣6ك األنصاري )ت  ،(1)هػػ( 955)ت 

جػػػاات  ،ف العمػػػم عنػػػدهـ فػػػي تقػػػدـ النفػػػع عمػػػو الضػػػرإإذ  ،( فػػػي كمتػػػا ا يتػػػيف)الضػػػر كالنفػػػع
لفظػم الضػػر  ـيكأمػا تقػد ،كتقػدـ ألفػاظ تضػمنت معنػػو النفػع ،لمناسػبم سػياؽ مػا قبمهػا مػػف آيػات

 .خكفا مف عقابه ثـ طمعا في ثكابه ألف العبادة تككف أكال ؛عمو النفع جاا عمو األصل
مػػػف تقػػػديـ لفظػػػم )الضػػػر( عمػػػو لفظػػػم هػػػػػ( فػػػذكر أف ال ػػػرض  881كأمػػػا البقػػػاعي )ت 

كلػذلؾ عمػيهـ أف  ،تنبيػه بػأف نعػـ هللا عمػيهـ أكثػر مػف نقمػم ،النفع( في آيػم يػكنس جػاا لمتنبيػه)
كأما تقديـ ذكر النفع عمو الضر في آيم األعراؼ فجاا ألنػه  ،لشكر خكفا مف زكالهايقيدكها با

 (6)أي أف التقديـ جاا مف أجل أهميم النفع عمو الضر كمكانته. ،أهـ إلو النفس
سػػػعيد الزبيػػػدي إلػػػو سػػػياؽ ا يػػػات لت ديػػػد ال ػػػرض مػػػف تقػػػديـ كتػػػأخير لفظتػػػي كنظػػػر 

الضػػر كالنفػػع( هػػك الػػػذي التػػي كردت فيهػػا )  يػػػاتفسػػياؽ ا ،)الضػػر كالنفػػع( فػػي كمتػػا ا يتػػيف
 (7).ي دد هذا تقديـ المفظ أك تأخيرا

  

                                                           
 5٢1ص  ،61لم أفي تكجيه المتشابه المفظي، المسالبرهاف  :ينظر (5) 
 1٢٢/  1 ،الب ر  الم يو  :ينظر (٣) 
 ٣٣1/ 5 ،ز في لطائف الكتاب العزيز بصيرة ) المص (بصائر ذكي التميي  :ينظر (٢) 
 517٣ص  ،قطف األزهار ككشف األسرار :ينظر (1) 
 ٣5٢ص  ،15م ألالقرآف، المس مفلر مف ما يمتبس فتب ا :ينظر (1) 
 587/  8 ،نظـ الدرر في تناسب ا يات كالسكر :ينظر (6) 
 568ص  ،سؤاؿ في التفسير  :ينظر  (7) 
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   :خالصة القولو 
 ا تي:                 السابقمالعمماا تكجيهات  لمبا ث مف خبلؿ بدا

أغمب العمماا نظركا إلو مناسبم السياؽ لبياف العمم مف تقدـ لفظم )الضر( عمػو لفظػم 
ذكػػػرت أف هػػػذا هػػػك األصػػػل فػػػي  كبعػػػض التكجيهػػػات ،رجعػػػكا العمػػػم لمتنبيػػػهكآخػػػركف أ ،)النفػػػع(
 .القرآف

كأمػػػػا عمػػػػم تقػػػػدـ لفظػػػػم )النفػػػػع( عمػػػػو لفظػػػػم )الضػػػػر( كمػػػػا فػػػػي آيػػػػم األعػػػػراؼ فػػػػذكرت  
أك لسػابقم لفػظ  ،التكجيهات العمم مف كراا ذلؾ جاات لمناسػبم سػياؽ ا يػات السػابقم كالبل قػم

 .أهميم النفع بالنسبم لئلنساف ،مأك التقديـ لؤلهمي ،تضمف معنو النفع
يبدك أنه األكفل فػي تقػديـ كتػأخير  ،سعيد الزبيدي با ث أف السياؽ الذي ذكرا كير  ال

 .لفظتي )النفع( ك )الضر(
 

 اإلنس ( –) الجن  :المفظة الخامسة عشرة
 (5).تسعم مكاضعمقدمم عمو لفظم )اإلنس( في  ذكرت لفظم )الجف(

﮷  ﮸  ﮹   ﮺      ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ھ  ھ  ھ  ے  ے    ۓٹ ٹ چ 

  )       ٢٢الر مف: )چ   ﮻  
 (٣) .( في ستم مكاضعلفظم )اإلنس( عمو لفظم )الجف كتقدمت 

ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ٹ ٹ چ 

 (88اإلسراا: )چ  ڤ  ڤ  ڦ  
تقتػػػرف لفظػػػم )الجػػػف( بمفظػػػم يجػػػد كثيػػػرا مػػػا  ،إف المتأمػػػل كالنػػػاظر فػػػي القػػػرآف الكػػػريـ 
نجد أف هللا سب انه كتعالو أ يانا يقدـ الجػف عمػو  ،كعندما نتتبع آيات القرآف الكريـ ،)اإلنس(
    .كهذا التقديـ ل كمم أرادها هللا سب انه كتعالو ،كأ يانا يقدـ اإلنس عمو الجف ،اإلنس

ففػي آيػم  ،ديـ كالتػأخيرنجػد بينهمػا االخػتبلؼ بالتقػ ،كعندما ننظر في ا يتػيف السػابقتيف
كأمػا فػي آيػم  ،كهػك األكثػر فػي القػرآف الكػريـ،الر مف تقدمت لفظم )الجف( عمػو لفظػم )اإلنس(

                                                           
 ٢٣ص  ،اظ ا يات المتشابهممم ل ألف   (5) 
 ٢٣ص  ،مم ل ألفاظ ا يات المتشابهم  (٣) 
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كلمعرفم سر هذا االختبلؼ ال بػد أف نقػف  ،اإلسراا فتقدمت لفظم )اإلنس( عمو لفظم )الجف(
   :عمو آراا العمماا كتجمت في ا تي

( عمػػػو لفظػػػم أف عمػػػم  تقػػػديـ لفظػػػم )اإلنػػػسهػػػػػ(  185ذكػػػر أبػػػك القاسػػػـ السػػػهيمي )ت 
كنظر إلػو تقػديـ لفظػم )الجػف(  ،)الجف( في آيم اإلسراا جاات  لفضمهـ كلمكانتهـ عمو الجف

كذلػؾ لمكػاف النػكف  ؛عمو لفظم  )اإلنس( مف نا يم ل كيم بنائيم فاإلنس أخف لفظا مػف الجػف
بلـ مػػف األخػػف لنشػػاط المػػتكمـ فكػػاف تقػػديـ األثقػػل أكلػػو بػػأكؿ الكػػ ،الخفيفػػم كالسػػيف المهمكسػػم

 (5).كجما ه
دمحم عبػدهللا سػعادة فػي بيػاف  ك ،(٣)هػػػ( 955جبلؿ الديف السيكطي )ت  في ذلؾككافقه 

   (٢)عمم تقديـ كتأخير )الجف عمو اإلنس( في كبل المكضعيف.
، إلػو أف عمػم تقػديـ اإلنػس عمػو الجػف فػي آيػم اإلسػراا ،هػػػ(791كأشار الزركشي )ت 

 .كبياف اإلنس عمو الجف جاات لفصا م
ذلػؾ ألنهػـ أقػك   ،كأما في آيم الر مف فذكر أف ال ػرض مػف تقػديـ الجػف عمػو اإلنػس 

 ( 1).أجساما كأعظـ إقداما
فػػذكر البقػػاعي أف العمػػم مػػف تقػػديـ  ،هػػػ( الزركشػػي فػػي ذلػػؾ 881ككافػػل البقػػاعي )ت 

كأمػا فػي آيػم الػر مف  ،فجاات لقدرتهـ عمو الببلغػم كالبيػا ؛اإلنس عمو الجف في آيم اإلسراا
 (1).كتهـ كقدرتهـ عمو الخفاا كالتشكلفتقديـ الجف عمو اإلنس جاات  لق

هػػػػػػ( أف العمػػػػم كراا التقػػػػديـ كالتػػػػأخير فػػػػي كمتػػػػا  881كذكػػػػر ابػػػػف عػػػػادؿ الدمشػػػػقي )ت 
   ( 6)كأف ينفذكا مف أقطار السمكات كاألرض. ،أف يأتكا بمثل هذا القرآف ،ا يتيف جاات لمت دي

                                                           
كالشيخ عمي  ،تب: عادؿ عبد المكجكد ،نتائ  الفكر ، أبك القاسـ عبدالر مف عبدهللا  :السهيمي :ينظر (5) 

 ٣5٣-٣55ص  ،ـ599٣ ،هػ515٣ :ت ،بيركت ،دار الكتب العمميم ،دمحم معكض
دار  ،أ مد شمس الديف :تب ،معترؾ األقراف في اعجاز القرآف ،لديف جبلؿ ا: السيكطي  :ينظر (٣) 

 5٢5/ 5 ،5988ت:  ،5ط ،الكتب العمميم بيركت  
- 595ص  ،مكتبم مبارؾ العامم ،أسرار النظـ القرآني آيات كعبر   ، دمحم عبدهللا : سعادة : ينظر  (٢) 

591 
 786، ص: البرهاف في عمـك القرآفينظر (1) 
 59/571 ،55/118  ،نظـ الدرر في تناسب ا يات كالسكر :ينظر (1) 
 ٢٢1ص  ،المباب في عمـك القرآف :ينظر (6) 
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ابف عادؿ الدمشقي في بياف العمم في كػبل  ،(5)هػ(5٢9٢الطاهر بف عاشكر)ت ككافل 
فأشار األخير إلػو أف ال ػرض مػف تقػديـ اإلنػس عمػو الجػف فػي آيػم اإلسػراا جػاا  ،المكضعيف

الجػف  كلػـ يػذكر ال ػرض مػف تقػديـ ،مف باب الت دي كالتعجيز عمو أف يػأتكا بمثػل هػذا القػرآف
 .عمو اإلنس في آيم الر مف

  :الصة القولوخ

   :ا تي العمماا السابقم  تكجيهات ف خبلؿبدا لمبا ث م 
 .ياف عمم التقديـ في كبل المكضعيفنظر السهيمي إلو البناا التركيبي لممفردة لب

العمػػػم مػػػف كراا  تقػػػديـ كتػػػأخير لفظتػػػي الجػػػف كاإلنػػػس فػػػي كمتػػػا ا يتػػػيف جػػػاات ألجػػػل 
كلؤلجػػػػف أف ينفػػػػذكا مػػػػف أقطػػػػار  ،القػػػػرآف الت ػػػػدي كالتعجيػػػػز لؤلنػػػػس عمػػػػو أف يػػػػأتكا بمثػػػػل هػػػػذا

كأ يانػػا يقػػدـ الجػػف  ،أك لعمػػم  فضػػل كشػػرؼ اإلنػػس مػػف الجػػف لػػذلؾ قػػدمكا ،السػػمكات كاألرض
 .لثقل لفظتهـ عمو لفظم اإلنس

بيػػاف عمػػم تقػػديـ اإلنػػس عمػػو  مػػفكيختػػار البا ػػث مػػا ذهػػب إليػػه ابػػف عػػادؿ الدمشػػقي 
 ،كت داهـ عمو أف يأتكا بمثمه أك بعشػر آيػات فالقرآف نزؿ بمساف العرب ،الجف في آيم اإلسراا

فيختػار رأي  ،كأمػا عمػم تقػديـ الجػف عمػو األنػس فػي آيػم الػر مف ،أك بآيم كا دة فمػـ يسػتطيعكا
فعمػػػػم تقػػػػديـ لفظػػػػم الجػػػػف عمػػػػو لفظػػػػم اإلنػػػػس جػػػػاات لقػػػػكتهـ كقػػػػدرتهـ عمػػػػو الخفػػػػاا  ،البقػػػػاعي
 .  كالتشكل

كهػك  ،عمػو اإلنػس فػي القػرآف الكػريـكير  البا ث رأيػا آخػر فػي بيػاف عمػم تقػديـ الجػف 
الػػذاريات: )چڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ٹ چ   الجػف خمقػػكا قبػل اإلنػػس بػدليل قكلػػهأف 
 .كلذلؾ قدمكا في الذكر) 16

  

                                                           
 519/  51 ،الت رير كالتنكير :ينظر (5) 
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 ()موسى وىارون  :المفظة السادسة عشرة
 (5).( في مكضعيف)مكسو( مقدمم عمو لفظم )هاركف  كردت لفظم
       (5٣5،5٣٣:األعراؼ)چپ  پ  پ    ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  ٹ ٹ چ 

   .( في مكضع كا دلفظم )هاركف( فذكرت متقدمم عمو لفظم )مكسوكأما 
  )71طه: )چ ژ   ڑ   ڑ   ک  ک  ک      ک  گ  ٹ ٹ چ 

كال  ،إف الناظر كالمتأمػل فػي ا يتػيف السػابقتيف يجػد بينهمػا االخػتبلؼ بالتقػديـ كالتػأخير
 تشابه المفظي لمعرفم السر مف هذا االختبلؼ.بد مف الكقكؼ عمو كتب التفسير ككتب الم

ذلػػػؾ ألنػػػه  ،األصػػػل فػػػي القػػػرآف الكػػػريـ أف تتقػػػدـ لفظػػػم )مكسػػػو( عمػػػو لفظػػػم )هػػػاركف(
كلكػػػف أ يانػػػا تتقػػػدـ لفظػػػم )هػػػاركف( عمػػػو لفظػػػم  ،المخاطػػػب بالػػػدعكة كالرسػػػالم مػػػف عنػػػد ربػػػه

 :كشف عف هذا السر العمماا كا تي ،)مكسو( فما السر في ذلؾ
يـ  لفظػػػػم )مكسػػػػو( عمػػػػو لفظػػػػػم هػػػػػ( أف عمػػػػم تقػػػػد1٣1ب اإلسػػػػكافي )ت بػػػػّيف الخطيػػػػ

كأمػػا  ،كألنػه نبػػي هللا ،جػػاات لككنػه المخاطػػب بالرسػػالم ،( فػػي آيتػػي األعػراؼ كالشػػعراا)هػاركف 
عمم  تقديـ لفظم ) هاركف (عمو لفظم ) مكسو ( في آيم طه فجاات مراعاة لمفاصػمم القرآنيػم 

 (٣)لآليات السابقات.
الخطيػػب اإلسػػكافي  (1)هػػػػ(857كالفيركزآبػػادي )ت ،  (٢)هػػػ( 111ي )ت الكرمػػان ككافػػل

 في بياف عمم تقديـ لفظم )هاركف( عمو لفظم )مكسو( في آيم طه.
جاات ألجػل  هػػ( أف عمم التقديـ كالتأخير في كبل المكضعيف718كبّيف ال رناطي )ت 

 (1).الفاصمم القرآنيم
  

                                                           
 18الشعراا /  كردت في: سكرة(5) 
 667/ ٣ ،درة التنزيل كغرة التأكيل :ينظر (٣) 
 5٣8، صالبرهاف في تكجيه المتشابه المفظي  :ينظر (٢) 
 ٣58/  5، بصائر ذكي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ) بصيرة المص (  :ينظر (1) 
 196ص  ،ل اد كالتعطيل في تكجيه المتشابه المفظي: مبلؾ التأكيل القاطع بذكي اإلينظر (1) 
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فػػي بيػاف عمػػم تقػػديـ مكسػو عمػػو هػػاركف هػػػ( ال رنػػاطي  7٢٢كخػالف ابػػف جماعػػم )ت 
جػػاات مناسػبم لمػا تقػدـ مػف آيػات كلػيس ألجػػل  كراا التقػديـفػذكر أف العمػم  ،فػي آيػم األعػراؼ
 (5)ككافل مف سبقه في عمم تقديـ هاركف عمو مكسو. ،الفاصمم القرآنيم

هػػػػػ( إلػػػو أف عمػػػم تقػػػديـ )مكسػػػو( عمػػػو )هػػػاركف( فػػػي آيػػػم  791كأشػػػار الزركشػػػي )ت 
شػػرؼ اصػػطفاا هللا تعػػالو لمنبػػي مكسػػو )عميػػه السػػبلـ( ككنػػه  ،جػػاات ألجػػل الشػػرؼاألعػػراؼ 

كأمػػػا عمػػم تقػػػدـ )هػػاركف( عمػػػو )مكسػػو( فػػػي آيػػم طػػػه فجػػاات لعمػػػم تناسػػػب  ،مػػف أكلػػػي العػػـز
 (٣) .رؤكس ا يات

السػػػعكد )ت  ككأبػػػ ،(1)هػػػػػ( 711)ت   يػػػاف أبػػػك ك ،(٢)هػػػػػ( 955ككافػػػل السػػػيكطي )ت 
 الزركشي في ذلؾ. (6)هػػ( 5٢9٢عاشكر )ت  ، كالطاهر بف(1)هػػ( 98٣

كراا تقػػػديـ مكسػػػو عمػػػو فػػػذكر أف العمػػػم  (7)هػػػػػ ( 881كأمػػػا ابػػػف عػػػادؿ الدمشػػػقي ) ت 
هػػاركف فػػػي آيػػم األعػػػراؼ جػػػاات لعمػػم الرتبػػػم فػػي الػػػذكر، كأمػػػا بيػػاف عمػػػم تقػػديـ هػػػاركف عمػػػو 

 كالتي جاات  لعمم الفاصمم القرآنيم. ،مكسو فكافل ال رناطي في ذلؾ
مف سبقه في ال رض الببلغي مف تقديـ مكسػو عمػو  (8)هػ(5٣71فل األلكسي )ت ككا
فهػك لػـ يكتػف  ،كلكػف لػه لفتػم ببلغيػم جميمػم فػي بيػاف عمػم تقػديـ هػاركف عمػو مكسػو ،هػاركف 

بػػالقكؿ )الفاصػػمم القرآنيػػم( كلكنػػه أضػػاؼ لفتػػم جميمػػم كهي)دفػػع التػػكهـ( مػػف االعتقػػػاد أف رب 
أي كفل مكسو في ص را ، فيعتقد  ينهػا قكمػه  ،مكسو ربوف فرعكف إإذ  ،مكسو هك فرعكف 

ألجػػل دفػػع التػػكهـ  ؛لػػذلؾ تقػػدمت لفظػػم هػػاركف عمػػو لفظػػم مكسػػو ،أف رب مكسػػو هػػك فرعػػكف 
 كأيضا ألف هاركف أكبر سنا مف مكسو. ،كاالعتقاد عف قـك فرعكف 

                                                           
 587ص  ،561المسألم  ،كشف المعاني في المتشابه مف المثاني  :ينظر (5) 
 781 -781 ،صقرآف البرهاف في عمـك ال :ينظر (٣) 
 5٢٣/ 5 ،معترؾ األقراف :ينظر (٢) 
 ٢61/ 1 ،الب ر الم يو  :ينظر (1) 
 618/ ٢ الكريـ، إرشاد العقل السميـ إلو مزايا الكتاب  :ينظر (1) 
 ٣6٣/ 56 ،ينظر:  الت رير كالتنكير (6) 
 ٣15٣/ 5 ،المباب في عمـك الكتاب :ينظر (7) 
 ٣6/  9 ،ر القرآف كالسبع المثانيركح المعاني في تفسي :ينظر (8) 
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  :وخالصة القول

 :ا تيمف خبلؿ تكجيهات العمماا السابقم  لمبا ث بدا 
لعمماا في بياف عمم تقػديـ لفظػم )مكسػو(عمو لفظػم)هاركف( فػي آيػم األعػراؼ  اختمف ا

 فذكر بعضهـ أف العمم مف كراا التقديـ جاات لعمم الشرؼ.
كبعضػػػهـ ذكػػػر أف العمػػػم مػػػف كراا التقػػػديـ جػػػاات لبلصػػػطفاا مػػػف هللا تعػػػالو بالرسػػػالم 

 .كالدعكة
 أك لعم الفاصمم القرآنيم. ،كذكر آخركف أف العمم مف كراا التقديـ جاات لعمم الرتبم

كأمػا بيػاف عمػم تقػديـ لفظػم )هػاركف( عمػػو لفظػم ) مكسػو( فػي آيػم طػه فجػاات مقدمػػم 
أك  ،أك لدفع التكهـ كاالعتقاد عف قـك فرعكف أف رب مكسو هك فرعػكف  ،لعمم الفاصمم القرآنيم

 .ألف هاركف أكبر سنا مف مكسو
السػبلـ( هػك المخاطػب بالػدعكة  كيختار البا ػث مػا ذهػب إليػه الزركشػي )فمكسػو عميػه

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ      ڤ  چ    فاهلل تعػالو يقػكؿ ،كالرسالم مف عند ربه كهاركف كزير عندا

كأمػػا  ،)عميػػه السػػبلـ( أسػػندت إليػػه الرسػػالم ( كمكسػػو٢1) الفرقػػاف چ ڤ  ڤ  ڤ  ڦ
    .كلذلؾ تقدـ ذكر مكسو عمو هاركف  ،هاركف فكاف مساعد له فقو
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 أيدييم ( –) ألسنتيم :ة المفظة السابعة عشر 
 .كردت لفظم ) ألسنتهـ ( مقدمم عمو لفظم ) أيديهـ ( في مكضع كا د

 (٣1النكر:)چ ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ          ھ   ٹ ٹ چ 
 كذكرت لفظم )أيديهـ( مقدمم عمو لفظم )ألسنتهـ( في مكضع كا د. 

چ   ک  ک       ک  ڌ      ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ    ک  ٹ ٹ چ            

 (٣لممت نم: ا)
نجػػػد أف هػػػاتيف ا يتػػػيف ذكرهمػػػا معظػػػـ المفسػػػريف فػػػي تفاسػػػيرهـ مبينػػػيف مػػػا فيهمػػػا مػػػف 

بيػػد أف البا ػػث لػػـ يجػػد تكجيهػػا لمعمػػم كراا تقػػديـ كتػػأخير لفظتػػي )ألسػػنتهـ كأيػػديهـ( فػػي  ،معػػاف
فظػػي التػػي تػػكافرت كلػػـ يجػػد ذلػػؾ أيضػػا فػػي الكتػػب التػػي عنيػػت بتكجيػػه المتشػػابه الم ،تفاسػػيرهـ

تكصػػل مػػف خبللهػػا إلػػو العمػػم  الببلغػػي كراا تقػػديـ  (5)فػػي هػػذا التفاسػػير كلكنػػه بعػػد النظػػر،له
 .كتأخير لفظتي )ألسنتهـ كأيديهـ( في كمتا ا يتيف

كشػهادة األعضػاا عمػو اإلنسػاف  ،فآيم النكر تت دث في سياقها عف مكقف يـك القيامػم
كهذا األعضػاا تتقػدـ ن ػك اإلنسػاف ب سػب  ،في الدنيا في ذلؾ المكقف الرهيب بما كاف يعممه
إذ يػػأتي المسػػاف فػػي المقدمػػم؛ ألنػػه أقػػدر األعضػػاا  ،األهميػػم المعنكيػػم مػػف الخػػاص إلػػو العػػاـ

 ،عمػػو الشػػهادة  كاإلفصػػاح مػػػف األيػػدي ، كألف أكثػػر سػػيئات اإلنسػػػاف تكػػكف مصػػدرها المسػػػاف
بػػػي  )ملسو هيلع هللا ىلص( الم صػػػنات كغيرهػػػا مػػػف تشػػػهد عمػػػيهـ جػػػراا أفعػػػالهـ الشػػػنيعم مػػػف رمػػػي زكجػػػات الن

 كلمناسػػػبمكألنػػػه أكثرهػػػا قػػػدرة عمػػػو اإلفصػػػاح  ؛ألهميتػػػهكلػػػذلؾ تقػػػدـ ذكػػػر )المسػػػاف(  ،المكبقػػػات
 .سياؽ ما تقدـ مف آيات

لكػي  ،كأما آيم الممت نم فتت دث عف إخبار هللا تعالو لممؤمنيف عف عػداكة كفػار إيػاهـ
ا بكـ كيتمكنكا منكـ يككنكا لكـ أعداا بالضػرب كالقتػل مػف خػبلؿ فهـ إف يظفرك  ،ال يميمكا إليهـ

 كيكدكف أف تعكدكا إلو الكفر.  ،كبالشتـ مف خبلؿ ألسنتهـ ،أيديهـ

                                                           
 ٢76) ب ر العمـك لمسمرقندي ،6/91، ٣85/  1 ،هػػ ( 1٣8الكشاؼ لمزمخشري )  ينظر تفاسير:(5) 

 تفسير  ابف كثير ،٣15/  8 ،111/ 6 ،(هػػ 711الب ر الم يو لؤلندلسي )  ،٢15/ 1 ،1٢1/ ٢   ق(
 ،(هػػ 881ا يات كالسكر لمبقاعي ) في تناسب ، نظـ الدرر 15٣/  5٢ ،599/  51 ،هػ( 771)

 ٣٢6/ 8 ،566/ 6هػػ(، 98٣ألبي السعكد)  إرشاد العقل السميـ  ،59/191 ،5٢/٣1٣
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ألف سياؽ ا يات يت دث عػف ؛إذف نجد أف لفظم )أيديهـ( تقدمت عمو لفظم )ألسنتهـ(
تبػػػدأ بكسػػػائل الضػػػرب  كغالبػػػا الػػػبطش كالعػػػداكة ،عػػػداكة كبطػػػش الكفػػػار )كفػػػار مكػػػم( لممػػػؤمنيف

ا يػػات كلمكانتهػػا بػػيف  سػػياؽ لمناسػػبمكلػػذلؾ تقػػدـ ذكػػر األيػػدي هنػػا  ،كالقتػػل التػػي م مهػػا اليػػد
 .األدكات
 

 اآلخرة ( –) األولى  :المفظة الثامنة عشرة 
 .( في مكضع كا دو( مقدمم عمو لفظم )ا خرةكردت لفظم )األكل

  چ مئىئ  يئ  جب   حب  خب  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ    ىئ    یی  ی   ی  جئ  حئ    ٹ ٹ چ 
 ) 71القصص: )

 (5).( في ثبلثم مكاضعكتقدمت لفظم )ا خرة( عمو لفظم )األكلو
 (٣1النجـ:)چ  حئ   مئ  ىئ  ٹ ٹ چ 

كاألصػػل  ،عنػػد النظػػر إلػػو ا يتػػيف السػػابقتيف نجػػد بينهمػػا االخػػتبلؼ بالتقػػديـ كالتػػأخير
ف أ يانػػا يعػػدؿ القػػرآف إلػػو تقػػديـ كلكػػ ،الػػذي كرد فػػي القػػرآف الكػػريـ تقػػديـ األكلػػو عمػػو ا خػػرة

كاختمػػػف آراا العممػػػاا فػػػي ت ديػػػد تمػػػؾ العمػػػم أك ال ػػػرض الببلغػػػي كراا  ،ا خػػػرة لعمػػػم ببلغيػػػم
 .التقديـ كالتأخير

هػػػػ( لػػـ يػػذكر العمػػم صػػرا م كراا تقػػديـ كتػػأخير لفظتػػي )األكلػػو  1٢8فالزمخشػػري )ت 
 .سيرا لآليتيفكلكف يمكف الكصكؿ إلو العمم مف خبلؿ سياؽ تف ،كا خرة(

كهػػك تمػػف فػػي  ،ذكػػر الزمخشػػري فػػي شػػر ه لػػيس لئلنسػػاف أف يتمنػػو مػػف شػػفاعم ا لهػػم
كلػيس أل ػد  ،كيمنعهما عمف يشاا ،ألف هلل ا خرة كاألكلو كهك يعطيهما لمف يشاا؛غايم البعد

كيبدك أف العمم جاات ألجل مناسبم مػا سػبل  ،كاالختيار بيدا ،أف يت كـ عمو أي شيا منهما
 (٣).اتمف آي

الزمخشػري فػي  ،هػػػ( 98٣السػعكد )ت  كهػػ( ك أب 881ف عادؿ الدمشقي )ت ابككافل 
 .ذلؾ

                                                           
 ٣1كفي سكرة النازعات آيم  ،5٢سكرة الميل آيم  :ينظر (5) 
 611/ 1 ،1/1٣1الكشاؼ  :ينظر (٣) 
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فابف عادؿ الدمشقي ذكر فػي آيػم القصػص أف األمػر فػي االختيػار بيػد هللا تعػالو فػي  
فناسػب تقػديـ األكلػو  ،أي أف األمر مفكض إليػه لػيس أل ػد شػركم كال منازعػم ،األكلو كا خرة
 .اسبم لرؤكس ا ياتعمو ا خرة من

كأما في آيم النجـ فذكر أف ليس لئلنساف ما يتمناا كيشػتهيه مػف شػفاعم األصػناـ يػـك  
كهك ،فا يم تت دث عف مكقػف مػف مكاقػف يػـك القيامػم ،فممه األمر في ا خرة كاألكلو ،القيامم

س عمػػػو األكلػػػو مناسػػػبم لػػػرؤك لػػػذلؾ ناسػػػب تقػػػديـ ا خػػػرة  ،شػػػفاعم األصػػػناـ لهػػػـ كمػػػا يظنػػػكف 
 (5)ا يات.

 ،كال أ ػد يسػت قها غيػرا ،هػػ( أف هللا هك المست ل بالعبػادة 98٣كذكر أبك السعكد )ت 
تقػػدمت األكلػػو لػػذلؾ ك  ،فهػػك المػػكلو لمػػنعـ كمهػػا عػػاجبل كآجػػبل كلػػه األمػػر فػػي األكلػػو كا خػػرة

 (٣).مناسبم لرؤكس ا يات كسبل ما يقتضي تقديمه
مػػػػا ذهػػػػب إليػػػػه  (1)هػػػػػػ ( 791شػػػػي ) ت كالزرك ،(٢)هػػػػػػ ( 711)ت   يػػػػاف أبػػػػكككػػػػرر 

فػػذكرا أف  ،الزمخشػػري فػػي بيػػاف عمػػم تقػػديـ كتػػأخير لفظتػػي )األكلػػو كا خػػرة( فػػي كمتػػا ا يتػػيف
   .جل مناسبم رؤكس ما تقدـ مف آياتالعمم كراا ذلؾ التقديـ كالتأخير؛ جاات أل

ذلػػؾ أف  ،هػػػػ( فبػػّيف أف عمػػم تقػػديـ كتػػأخير االخػػرة عمػػو األكلػػو 881كأمػػا البقػػاعي )ت 
كألجػل هػذا كػاف الكفػار يػدعكف فيهػا كيتمنػكف شػفاعم  ،األخر  دار لمذات كبمكغ جميع األماني

ألهميتهػػػا كمكانتهػػػا معهػػػـ مػػػف أجػػػل ت قيػػػل ؛كلػػػذلؾ قػػػدمت االخرة ،آلهػػتهـ لهػػػـ لت قيػػػل أمػػػانيهـ
 (  1)األماني.

  

                                                           
 51/٣8٢ ،المباب في عمـك الكتاب :ينظر (5) 
 519/  8 ،٣٢/ 7 ،ل السميـ إلو مزايا القرآف الكريـإرشاد العق :ينظر (٣) 
 561/  8 ،5٣1/ 7، الب ر الم يو  :ينظر  (٢) 
 791 ، صالبرهاف في عمـك القرآف الكريـ :ينظر (1) 
 ٢1٣1/  51  ،نظـ الدرر في تناسب ا يات كالسكر :ينظر (1) 
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 ،(٣)هػػػػػػ(5٢9٢)ت كالطػػػػاهر بػػػف عاشػػػكر،(5)هػػػػػ(5٣71ككافقػػػه فػػػي ذلػػػػؾ األلكسػػػي )ت 
فجاات عمػم التقػديـ عنػدهـ  لبلهتمػاـ كالمكانػم   ،في بياف عمم التقديـ(٢)أبك القاسـ عكف عمي ك 

 .لكمتا المفظتيف في سياؽ ا يتيف
كأمػػػا م مػػػكد السػػػيد شػػػيخكف فػػػي كتػػػاب أسػػػرار التقػػػديـ كالتػػػأخير فػػػي ل ػػػم القػػػرآف الكػػػريـ 

كتقػػػػديـ األكلػػػػو جػػػػاات  ،جػػػػاات لمراعػػػػاة الفاصػػػػمم القرآنيػػػػم،فػػػػذكر أف العمػػػػم كراا تقػػػػديـ ا خرة
 ( 1).لمناسبم المفظ

   :خالصة القولو 
بيػػد أنهػػـ اختمفػػكا فػػي بيػػاف عمػػم تقػػديـ كتػػأخير  ،مػػا ذكػػرا العممػػاا مػػف تكجيهػػات مناسػػبم

   .فمنهـ مف ذكر لمناسبم ما سبل تقديمه كآخركف لمناسبم رؤكس ا يات ،)األكلو كا خرة(
عمػم تقػديـ كتػأخير لفظتػي بيػاف فػي  كيختار البا ث ما ذهب إليػه الزركشػي كمػف سػبقم

 .األكلو كا خرة التي جاات ألجل مناسبم رؤكس ا يات كسبل ما يقتضي تقديمه 
فتقػػػديـ األكلػػػو عمػػػػو ا خػػػرة أكلػػػو ألجػػػل الترتيػػػػب  ،كيػػػر  البا ػػػث سػػػرا ببلغيػػػػا آخػػػر 
 الزمني.

  

                                                           
 ٣1/516 ،تفسير ركح المعاني  في تفسير القرآف كالسبع المثاني :ينظر (5) 
 556/ ٣7 ،الت رير كالتنكير :ينظر (٣) 
 961/ ٢ ، ببلغم التقديـ كالتأخير في القرآف الكريـ :ينظر (٢) 
 9٢ ،9٣ص   ،أسرار التقديـ كالتأخير في ل م القرآف الكريـ :ينظر (1) 
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 (حميم -)أواه :المفظة التاسعة عشرة 
 .( في مكضع كا د ميـكردت لفظم )أكاار( مقدمم عمو لفظم  )

ڃ  ڃ              چ  چ     چ  چ        ڇ  ڇ  ڇ  ڇ           ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ٹ ٹ چ 

  )551التكبم: )چ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ          ڑ   ک    
   .كتقدمت لفظم )  ميـ ( عمو لفظم ) أكاار ( في مكضع كا د

  )71هكد: )چ   چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ  ٹ ٹ چ 
كلبيػػاف هػػذا  ،نػػا فػػي ا يتػػيف السػػابقتيف نجػػد بينهمػػا االخػػتبلؼ بالتقػػديـ كالتػػأخيرإذا نظر 

كلـ يظفػر   ،االختبلؼ نظر البا ث في كتب التفاسير ككتب المتشابه المفظي التي تكافرت له
 .  كتابه مبلؾ التأكيل فيها بشيا إال ما ذكرا ال رناطي في

فػػي مجػػاز القػػرآف عػػف معنػػو هػػذا  هػػػػ( ٣51فػػي البػػدا ننظػػر مػػاذا قػػاؿ أبػػك عبيػػدة )ت 
لفظم ) أكاا(: ذكر أف ) أكاار( مف )فّعاؿ( تعني التضرع كالشفل كالفرؽ كلزـك الطاعم.
(5) 

 :وأما توجييات العمماء لممسألة فجاءت كاآلتي
هػػ( عػف عمػم تقػديـ لفظػم )أكاا( عمػو لفظػم ) مػيـ( فػي  1٢8لـ يصرح الزمخشري )ت 

فػذكر أف النبػي إبػراهيـ  ،صل إليهػا مػف خػبلؿ سػياؽ تفسػيرا لآليػمبيد أف البا ث تك  ،آيم التكبم
فكػػاف  ،)عميػػه السػػبلـ( كػػاف يتػػأكا  زنػػا كتأسػػفا كت سػػرا عمػػو إعػػراض أبيػػه عػػف إجابػػم دعكتػػه

 ،)عميه السبلـ( لفػرط تر مػه كرأفتػه يترفػل بأبيػه كيسػت فر لػه  تػو تبػّيف لػه أنػه عػدك فتبػرأ منػه
  .كما تقدـ مف ألفاظ ،س ا ياتكاف تقدمها مناسبا لرؤك ف،لذؾ تقدمت أكاا بسبب أفعاؿ أبيه

كأما في آيم هكد لما زاؿ الخكؼ عف النبػي إبػراهيـ )عميػه السػبلـ( بسػبب البشػر  التػي 
كأال  ،أخػػػذ يجػػػادؿ كيسػػػأؿ الرسػػػل فػػػي قػػػـك لػػػكط ،جااتػػػه مػػػف عنػػػد ربػػػه عػػػف طريػػػل المبلئكػػػم

 ،كػػػاف فيهػػػا خمسػػػكف رجػػػبل مسػػػمما فيقػػػكؿ لهػػػـ أرأيػػػتـ إف ،يسػػػتعجمكا فػػػي إنػػػزاؿ العقكبػػػم عمػػػيهـ
ثػـ قػػاؿ إف كػػاف فيهػا أربعػػكف أتهمككنهػا فيجيػػب الرسػػل ال  تػو كصػػل بهػػـ  ،قػػالكا ال ،أتهمككنهػا

فكػاف )عميػه السػبلـ(  ،فرد عميه الرسل ن ف أعمـ بمف فيها ،أف فيها رجل كا د مسمـ كهك لكط

                                                           
 ،تبم الخانجيمك ،د. دمحم فؤاد :تب ،مجاز القرآف، عبيدة بف معمر بف المثنو  كأب :التيمي  :ينظر  (5) 

 ت .د ،القاهرة
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كلػذلؾ تقػدمت لفظػم ) مػيـ(  ، ميما ال يتعجػل العقكبػم لقػـك لػكط ظنػا منػه أمػبل فػيهـ أف يؤمنػكا
 (5).مناسبم لما سبل مف ألفاظ كمناسبم لرؤكس ا يات

تفسػػيرا  سػػياؽ كمػػف خػبلؿ ،(٣)هػػػ( الزمخشػػري فػي تفسػػيرا لآليػم 616ككافػل الػػرازي )ت 
 جاات لممناسبم.، ( في كمتا ا يتيفتقديـ كتأخير لفظتي )أكاا ك ميـيبدك أف العمم  ل

كراا تقػػديـ كتػػأخير لفظتػػي )أكاا ك مػػيـ( فػػي كػػبل العمػػم هػػػ(  718ف ال رنػػاطي )ت ك بػػيّ 
ففي آيػم التكبػم تقػدمت لفظػم )أكاا( بسػبب تأسػفه كت سػرا عمػو رفػض أبيػه دعكتػه  ،المكضعيف

چ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ      چ  چ  ڇ  ڇ  ٹ ٹ چ مػػػع تمطفػػػه ن ػػػك أبيػػػه 

 .) ميـ( في هذا ا يملذلؾ ناسب تقديـ لفظم ) أكاا( عمو  (، 1٣مريـ: )
 ؛كأمػا فػػي آيػم هػػكد فتقػػدمت لفظػم ) مػػيـ( ألف النبػي )عميػػه السػػبلـ( كػاف يجػػادؿ الرسػػل

فناسب تقػديـ لفظػم ) مػيـ( عمػو لفظػم )أكاا (  ،لعدـ تعجيل العقكبم عمو قـك لكط عمهـ يؤمنكا
 (٢).في هذا ا يم
 :وخالصة القول

 ،عمػػم التقػػديـ إلػػوفػػي كتػػبهـ  تفاسػػير بعػػض العممػػااسػػياؽ تكصػػل البا ػػث مػػف خػػبلؿ 
كابػف عػػادؿ الدمشػػقي  (1)هػػػ( 711)ت  أبػي  يػػافكمف هػػؤالا ،كعمػو رغػػـ أنهػـ لػػـ يفصػػ كا بهػا

فالعمػػػػم عنػػػػدهـ لتقػػػػديـ كتػػػػأخير لفظتػػػػي )أكاا  (6)هػػػػػػ( 98٣كأبػػػػي السػػػػعكد )ت  (1)هػػػػػػ( 881)ت 
ذلؾ يكافقػػكف كهػػـ بػػ ،مناسػػبم مػػا تقػػدـ مػػف ألفػػاظ ،لممناسػػبمجػػاات  ؛ك مػػيـ( فػػي كػػبل المكضػػعيف

   .مف سبقهـ
كيؤيػػد البا ػػث مػػا ذهػػب إليػػه ال رنػػاطي فػػي  بيػػاف عمػػم تقػػديـ كتػػأخير )أكاا عمػػو  مػػيـ( 

فأفعػػػاؿ كالػػػد سػػػيدنا إبػػػراهيـ )عميػػػه  ،فالتقػػػديـ جػػػاا مناسػػػبا لمػػػا سػػػبل مػػػف ألفػػػاظ كلسػػػياؽ ا يػػػات

                                                           
 ٣58/ ٢الكشاؼ   :ينظر (5) 
 ٢5/ 58 ،٣51/  56مفاتيب ال يب  :ينظر  (٣) 
 611 ،61٢ص  ،ل اد كالتعطيل في تكجيه المتشابه المفظي: مبلؾ التأكيل القاطع بذكي اإلينظر   (٢) 
 ٣16 ،519/ 1الب ر الم يو  :ينظر (1) 
 1٢1 ،51/٣٣1المباب في عمـك الكتاب  :ينظر (1) 
 ٣٣7 ،518/ 1،  الكريـ إرشاد العقل السميـ إلو مزايا الكتاب :ينظر (6) 
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 ،ا لمسػػياؽكأمػػا تقػػدـ ) مػػيـ عمػػو أكاا( فجػػاا مناسػػب ،السػػبلـ( جعمتػػه يتأسػػف كيت سػػر عمػػو أبيػػه
 .ف براهيـ )عميه السبلـ( لـ يتعجل عقاب الرسل عمو قـك لكط

 
 ( فرعون وقارون  ،) قارون وفرعون :المفظة العشرون 

 ( في مكضع كا د.كردت لفظم )فرعكف( مقدمم عمو لفظم  )قاركف 
 (٣1غافر:)چ   ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى  ٹ ٹ چ 

 ضع كا د. ( عمو لفظم )فرعكف( في مك كتقدمت لفظم )قاركف  
ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ٹ ٹ چ 

 (٢9العنكبكت: )چڀ  ڀ           ٺ    
إف االختبلؼ كاضب كبارز بيف ا يتػيف بالتقػديـ كالتػأخير فأ يانػا تتقػدـ لفظػم )فرعػكف( 

كمػرة تتقػػدـ  ،عمػو لفظػم )قػاركف( كمػا فػي آيػم غػافر كهػػذا هػك األصػل الػكارد فػي القػرآف الكػريـ
 .ركف( عمو لفظم )فرعكف( كما في آيم العنكبكتلفظم )قا

قمػػم مػػف العممػػاا مػػف عمػػل كبػػّيف سػػبب هػػذا االخػػتبلؼ بػػيف ا يتػػيف بالتقػػديـ كالتػػأخير، 
  :مهـ كا تيكجاا تعمي

هػػػػ( العمػػم  فػػي تقػػدـ لفظػػم )قػػاركف( عمػػو لفظػػم )فرعػػكف(  7٢٢أرجػػع ابػػف جماعػػم )ت 
 ،فسػب انه قػاؿ )ككػانكا مستبصػريف( ،ا يػاتفي آيم العنكبكت إلو مناسبم ما تقدـ مػف رؤكس 

 .كقرابم مف مكسو لذلؾ قدـ عمو فرعكف في الذكر ،فقاركف أشدهـ بصيرة ل فظه التكراة
ألف ؛ـ )فرعػكف( عمػو )قػاركف( فػي الػذكر فػي آيػم غػافر فجػاات لممناسػبميكأما عمم تقد

كلػػذلؾ  ،عػػد فرعػػكف كمخالفتػػه كعداكتػػه كهبلكػػه لمكسػػو كانػػت ب،سػػياؽ الرسػػالم كانػػت إلػػو قاركف 
 ( 5)ناسب تقديـ فرعكف عمو قاركف لسبل عداكته لمكسو )عميه السبلـ(.

هػػػػ( أف عمػػم تقػػديـ قػػاركف عمػػو فرعػػكف فػػي آيػػم العنكبػػكت  98٣كعمػػل أبػػك السػػعكد )ت 
 (٣).فهك مف أقارب مكسو ،جاات لشرؼ نسبه عمو فرعكف 

                                                           
 ٣88ص  ،٢٢٢م ألفي المتشابه مف المثاني، المس كشف المعاني :ينظر (5) 
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لعمػه فػي نظػرا  ،آيػم غػافربيد أنه لػـ يبػّيف العمػم مػف تقػديـ )فرعػكف( عمػو )قػاركف( فػي 
 .ككنه األصل الذي ال ي تاج إلو تعميل

هػػػ( أف ال ػرض مػف تقػديـ )قػاركف( عمػو )فرعػكف( فػي آيػم  5٣71كذكر األلكسي )ت 
فقاركف كػاف مػف قػـك  ،تسميم النبي )ملسو هيلع هللا ىلص( فيما لقي مف قكمه ل سدهـ له ،العنكبكت جاا لتسميم

 (5).لذلؾ قدـ عمو فرعكف  ،مف فرعكف  بالتكراة ، كأشرؼكأبصر الناس كأعممهـ  ،مكسو
 :وخالصة القول

 :ا تي تكجيهات العمماا السابقم بدا لمبا ث مف خبلؿ

تتقػػدـ لفظػػم )قػػاركف( عمػػو لفظػػم )فرعػػكف( فػػي آيػػم العنكبػػكت لشػػرؼ قػػاركف، فقػػاركف 
كهػػػػك أعمػػػػـ بػػػػالتكراة مػػػػػف فرعػػػػكف ككػػػػاف مػػػػػف  ،أشػػػػرؼ مػػػػف فرعػػػػكف كألنػػػػػه مػػػػف أقػػػػارب مكسػػػػػو

 .لمستبصريفا
 ،كأما تقديـ لفظم )فرعكف( عمو لفظم ) قاركف ( فػي آيػم غػافر فجػاا مناسػبم لمػا سػبل

 .فا يات السابقم الذي تت دث عف ارساؿ مكسو با يات إلو فرعكف لذلؾ ذكر أكالا 
شػػػػرح أبػػػػي السػػػػعكد  يػػػػم غػػػػافر أف العمػػػػم كراا تقػػػػديـ  سػػػػياؽ كبػػػػدا لمبا ػػػػث مػػػػف خػػػػبلؿ
فمػك عػدنا كنظرنػا فػي ا يػات التػي  ،لمناسػبم مػا تقػدـ مػف آيػات )فرعكف( عمو )قاركف( جػاات

ۈ  ٴۇ  ٹ ٹ چ سػػبقت هػػذا ا يػػم لكجػػدنا أنهػػا تت ػػدث عػػف ارسػػاؿ مكسػػو إلػػو فرعػػكف 

كالخطػػػػػاب مكجػػػػػه إليػػػػػه مػػػػػف مكسػػػػػو )عميػػػػػه  (، ٣٢غػػػػػافر:)چ  ۋ  ۋ        ۅ  ۅ  
 (٣).ي أف يتقدـ ذكر فرعكف عمو مكسوالسبلـ (، لذلؾ مف الطبيع

فعمػػم تقػػديـ )قػػاركف( عمػػو )فرعػػكف( لعممػػه  ،البا ػػث مػػا ذهػػب إليػػه ابػػف جماعػػم كيختػػار
 ،كأمػػا تقػػديـ )فرعػػكف( عمػػو )قػػاركف( فػػي آيػػم غػػافر فجػػاا مناسػػبم لمػػا تقػػدـ مػػف آيػػات ،بػػالتكراة

 ،فتقػػديـ فرعػػكف عمػػػو قػػاركف أكلػػو ككنػػػه الممػػؾ كصػػا ب المػػػاؿ ،كيضػػيف البا ػػث سػػرا آخػػػر
 .كقاركف كزير معه
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 ) صحف إبراىيم وموسى ( :ية والعشرون المفظة الحاد
   .م )ص ف إبراهيـ( في مكضع كا دكردت لفظم )ص ف مكسو( مقدمم عمو لفظ

   )  ٢6،٢7لنجـ:)اچ ېئ  ىئ  ىئ    ۇئ  ۇئ  ۆئ    ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ٹ ٹ چ 
 كتقدمت لفظم )ص ف إبراهيـ( عمو لفظم )ص ف مكسو ( في مكضع كا د.

 )   59و: ألعم)اچ    ٺ  ٺ      ٿ  ٹ ٹ چ 
كلػذلؾ ال بػد  ،إف المتأمل كالناظر لآليتيف يجد بينهما االختبلؼ بػارزا بالتقػديـ كالتػأخير

مػػف الكقػػكؼ عمػػو كتػػب التفسػػير ككتػػب المتشػػابه المفظػػي التػػي عنيػػت بمسػػائل التقػػديـ كالتػػأخير 
فػػي ألفػػاظ القػػرآف الكػػريـ التػػي تػػكافرت لمبا ػػث مػػف أجػػل الكصػػكؿ إلػػو ال ػػرض الببلغػػي  كراا 

 .لتقديـ كالتأخيرا
هػػ( العمم في تقديـ ص ف مكسو )عميه السبلـ( عمػو صػ ف  616أرجع الرازي )ت 

ذلػػؾ ألف سػػياؽ ا يػػات يت ػػدث عػػف أهػػل  ،إبػػراهيـ )عميػػه السػػبلـ( فػػي آيػػم الػػنجـ إلػػو السػػياؽ
 كلذلؾ ناسب تقديـ ص ف مكسو عمو ص ف إبراهيـ ،كهـ اليهكد، فقدـ كتابهـ ،الكتاب
ـ صػ ف إبػراهيـ )عميػه السػبلـ( عمػو صػ ف مكسػو)عميه السػبلـ( فػي كأما عمم تقػدي 

فصػػ ف إبػػراهيـ  ،فػػذكر أف العمػػم كراا ذلػػؾ ترجػػع إلػػو ترتيػػب الكجػػكد فػػي اإلنػػزاؿ ،آيػػم األعمػػو
 (5))عميه السبلـ( كانت قبل ص ف مكسو )عميه السبلـ(.

يـ عمػػو هػػػػ( الػػرازي فػػي بيػػاف العمػػم كراا تقػػديـ صػػ ف إبػػراه 955ككافػػل السػػيكطي )ت 
صػػػ ف مكسػػػو )عميهمػػػا السػػػبلـ(، فصػػػ ف إبػػػراهيـ كانػػػت قبػػػل صػػػ ف مكسػػػو فػػػي  السػػػبل 

 (٣).كااليجاد كاإلنزاؿ
هػػ( أف العمم كراا تقديـ ص ف مكسو عمػو صػ ف إبػراهيـ  791كير  الزركشي )ت 

كأما العمم كراا تقػديـ ، كأيضا لمراعاة رؤكس ا يات ،في آيم النجـ جاات بسبب كثرة انتشارها
إبػػػػراهيـ عمػػػػو صػػػػ ف مكسػػػػو فػػػػي آيػػػػم األعمػػػػو فجػػػػاات ألجػػػػل السػػػػبل فػػػػي النػػػػزكؿ  صػػػػ ف
 (٢)عمم أخر  كهي التشريف. أضاؼفهك بذلؾ يكافل الرازي كلكنه  ،كالتشريف
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الزركشػػي فػػي بيػػاف  (٣)هػػػػ (5٣71كاأللكسػػي )ت  (5)هػػػػ( 98٣السػػعكد )ت  كأبػػككافػػل 
    .تقديـ ص ف مكسو عمو ص ف إبراهيـ عمم

هػػػػػ( مػػػف سػػػبقه فػػػي بيػػػاف عمػػػم تقػػػديـ صػػػ ف مكسػػػو عمػػػو  881)ت كخػػػالف البقػػػاعي 
فكتػاب  ،فذكر أف العمم كراا ذلػؾ ترجػع إلػو عظػـ كتػاب مكسػو ،ص ف إبراهيـ في آيم النجـ
 .مكسو أعظـ كتاب بعد القرآف

جػػاات ، كأمػػا العمػػم كراا تقػػديـ صػػ ف إبػػراهيـ عمػػو صػػ ف مكسػػو فػػي آيػػم األعمػػو 
 ( ٢).كلذلؾ قدمت ،ص ف مكسوظ بخبلؼ الشتماؿ ص فه عمو المكاع

البقاعي في بيػاف عمػم تقػديـ صػ ف مكسػو  (1)هػػ(  977ككافل الخطيب الشربيني )ت
 .فكتاب مكسو أعظـ كتاب بعد القرآف الكريـ ،عمو ص ف إبراهيـ

هػػػػ( أف العمػػم كالسػػبب كراا تقػػديـ صػػ ف مكسػػو  5٢9٢كبػػّيف الطػػاهر بػػف عاشػػكر)ت 
كأمػا  ،اات الشتهارها بسعم ما فيها مػف الهػد  كالشػريعمج ،عمو ص ف إبراهيـ في آيم النجـ

ص ف إبراهيـ فكاف المأثكر فيها أشياا قميمم كقدرت بعشر صػ ف ، كأمػا عمػم تقػديـ صػ ف 
األكلػو فقػدمت إبراهيـ عمو ص ف مكسو في آيم األعمو فجاات لكقكعها بدال مػف الصػ ف 

   (1).في الذكر أقدمهما
 :وخالصة القول

 :ا تي السابقم العمماا تكجيهات بلؿبدا لمبا ث مف خ
 .سواختمف العمماا في بياف عمم تقديـ ص ف إبراهيـ عمو ص ف مك  -
 ،البعض مف العمماا نظر إلو مناسبم السياؽ لبياف عمم التقديـ في آيم األعمػو -

 .ككثرة المكاعظ ،كآخركف أعادكا األمر إلو كثرة االنتشار
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إبػػراهيـ فػػي آيػػم الػػنجـ فجػػاا كأمػػا بيػػاف عمػػم تقػػديـ صػػ ف مكسػػو عمػػو صػػ ف  -
 .كاإلنزاؿ ،التقديـ عمو األصل في الكجكد

فتقػػػديـ صػػػ ف مكسػػػو عمػػػو صػػػ ف  ،كيختػػػار البا ػػػث مػػػا ذهػػػب إليػػػه الػػػرازي  -
فالسػػياؽ يت ػػدث عػػف اليهػػكد فناسػػب تقػػديـ  ،لمناسػػبم سػػياؽ ا يػػاتجػػاا إبػػراهيـ 
السػػبل فػػي إبػػراهيـ عمػػو صػػ ف مكسػػو فجػػاا لعمػػم كأمػػا تقػػديـ صػػ ف  ،كتػػابهـ

فصػػػػ ف إبػػػػراهيـ أسػػػػبل فػػػػي االيجػػػػاد كالنػػػػزكؿ مػػػػف صػػػػ ف  ،إليجػػػػاد كالنػػػػزكؿا
   .مكسو

 
 ) الشمس والقمر (   :المفظة الثانية والعشرون 

 (5).فظم  )القمر( في أربعم عشر مكضعاكردت لفظم ) الشمس( مقدمم عمو ل
چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ   ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ٹ ٹ چ 

  )11ألعراؼ: )ا
 .القمر( عمو لفظم )الشمس( في مكضع كا دكتقدمت لفظم )

  )56نكح: )چ ڄ  ڄ          ڃ  ڃ  ڃ  ڃ     چ  ٹ ٹ چ 
يجػػػد كثيػػػرا مػػػا تقتػػػرف لفظػػػم )الشػػػمس( بمفظػػػم  ،إف المتأمػػػل كالنػػػاظر فػػػي القػػػرآف الكػػػريـ

نجػػد أف أغمػػب ا يػػات تتقػػدـ فيهػػا لفظػػم )الشػػمس(  ،كعنػػدما نتتبػػع آيػػات القػػرآف الكػػريـ ،)القمػػر(
كلـ يجد البا ث في آيػات القػرآف تقػدـ  ،ظم )القمر(، كهذا هك األصل في القرآف الكريـعمو لف

  .لفظم )القمر( عمو لفظم )الشمس( إال في مكضع كا د ذكرا سابقا
كقػػػػػػف البا ػػػػػػث عمػػػػػػو كتػػػػػػب   ،كلبيػػػػػػاف سػػػػػػبب هػػػػػػذا التقػػػػػػديـ كالتػػػػػػأخير لكمتػػػػػػا المفظتػػػػػػيف

كجػػػاات تكجيهػػػاتهـ  ،التػػػي تػػػكافرت لػػػهكالكتب التػػػي عنيػػػت بتكجيػػػه المتشػػػابه المفظػػػي ،التفاسػػػير
   :لممسألم كا تي

هػػػػ( أف العمػػم كالسػػبب كراا تقػػدـ ذكػػر الشػػمس عمػػو ذكػػر القمػػر  616ذكػػر الػػرازي )ت 
كالػنفس تطمػػب سػػبب األمػر العجيػػب أكثػػر ممػػا  ،جػػاات ألف الشػمس أكبػػر كأعجػػب ،فػي القػػرآف

                                                           
 ٢٢ص  ،مم ل فهر ا يات  (5) 
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و ذكػر القمػر فػي القػرآف تطمب سبب األمر الذي ال يككف عجيبا، كلذلؾ تقدـ ذكر الشمس عم
   (5)الكريـ.

هػػ( فمه تكجيه جميػل فػي بيػاف عمػم تقػديـ الشػمس عمػو القمػر  791كأما الزركشي )ت 
كلػػػذلؾ  ،ألف القمػػػر يسػػػتمد نػػػكرا مػػػف الشػػػمس ؛كالقمػػػر فػػػرع ،فالشػػػمس عنػػػدا أصػػػل ،فػػػي القػػػرآف

 .تقدمت الشمس عمو القمر
 :أف األمر ي تمل كجهيفكما في آيم نكح فذكر  ،كأما تقدـ القمر عمو الشمس 
 .مناسبم رؤكس ا يات -
 (٣).انتفاع أهل السمكات بالقمر أكثر مف الشمس - 

الزركشػػي فػػي بيػػاف العمػػم  (1)كم مػػكد السػػيد شػػيخكف  (٢)هػػػػ( 955ككافػػل السػػيكطي )ت 
 .كراا تقديـ الشمس عمو القمر في آيم األعراؼ

يػم نػكح إلػو رعايػم الفاصػمم العمػم كراا تقػديـ القمػر عمػو الشػمس فػي آ زركشػيلكأرجع ا
 ( 1).القرآنيم
فػػػذكر أف عمػػػم تقػػػديـ  ،فاضػػػل السػػػامرائي فمػػػه تخػػػري  آخػػػر لهػػػذا الظػػػاهرة البيانيػػػمكأمػػػا  

 ( 6).الشمس عمو القمر في القرآف جاات لؤلهميم كالعنايم
هػػػػػ( مػػػف سػػػبقه فػػػي بيػػػاف عمػػػم تقػػػديـ  55٢7)ت  ال نفػػػي كخػػػالف اسػػػماعيل البركسػػػكي 

جػػاات لكػػكف  ،فػػذكر أف عمػػم تقػػدـ الشػػمس عمػػو القمػػر ،القػػرآف الكػػريـالشػػمس عمػػو القمػػر فػػي 
كأف أنػػكراهـ  ،كالنجػػـك أصػػمها فػػي النكرانيػػم ،الشػػمس معػػدف األنػػكار الفمكيػػم مػػف البػػدكر الفمكيػػم

 (7).مقتبسم مف نكر الشمس

                                                           
 511/ ٣1مفاتيب ال يب   :ينظر (5) 
 778، صالبرهاف في عمـك القرآف  :ينظر (٣) 
 5٢٣/ 5معترؾ األقراف   :ينظر (٢) 
 91أسرار التقديـ كالتأخير في ل م القرآف الكريـ / :ينظر (1) 
 778 ، صالبرهاف في عمـك القرآف   :ينظر (1) 
جامعم  ،مركز الب كث كالدراسات ،عمو طريل التفسير البياني ،  صالب فاضل: لسامرائي ا :ينظر (6) 

 5٢8/  ٣،ـ٣111 ،هػػ51٣1 :ت ،الشارقم
 1٣٣/  5٢المطبعم العثمانيم  ،تفسير ركح البياف ،اسماعيل  قي  ال نفي: :ينظر (7) 
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هػػ( رأي جميل في بياف عمم تقدـ ذكػر الشػمس عمػو ذكػر  5٣71)ت  كذكر األلكسي 
كألنهػػا أسػػنو  ،فجػػاات العمػػم رعايػػم لممطابقػػم مػػع مػػا تقػػدـ مػػف ا يػػات ؛الكػػريـالقمػػر فػػي القػػرآف 

 (5).كبناا عمو ما قيل مف أنها في السماا الرابعم كالقمر في السماا األكلو ،مكانم كمكانا
   :خالصة القولك

 بدا لمبا ث مف خبلؿ تكجيهات العمماا السابقم ا تي :
تقػديـ كتػأخير الشػمس عمػو القمػر ذكػركا العمػم  أغمب العمماا الذيف تطرقكا إلػو  مسػألم

   .كلكف القمم منهـ ذكركا عمم تقديـ القمر عمو الشمس ،تقديـ الشمس عمو القمركراا 
فمػػػنهـ مػػػف ذكػػػر أنهػػػا  ،عمػػػم تقػػػديـ الشػػػمس عمػػػو القمػػػر كانػػػت عنػػػد العممػػػاا مختمفػػػمف 
أك  ،المطابقػم لمػا تقػدـكآخركف أرجعكا السبب إلػو رعايػم  ،كأنها معدف األنكار الفمكيم ،األصل

كأما عمم تقدـ القمر عمو الشمس فجاات لمناسبم رؤكس ا يات أك لرعايم  ،لمناسبم الضركرة
  .الفاصمم القرآنيم

كيختػػار البا ػػث مػػا ذهػػب إليػػه الزركشػػي فػػي بيػػاف عمػػم تقػػديـ الشػػمس عمػػو القمػػر فػػي 
كلككنهػػا  ،نػػكرا منهػػا كأمػػا القمػػر فيسػػتمد ،ألف الشػػمس أصػػل فػػي الكجػػكد تضػػ  بنفسػػها ؛القػػرآف

كلػػذلؾ  ،أصػػبل فػػي الكجػػكد قػػدمت، ككػػذلؾ العمػػم كراا تقػػديـ القمػػر عمػػو الشػػمس فػػي آيػػم نػػكح
 .العمم كراا ذلؾ التقديـ هك لمناسبم رؤكس ا يات

 
 (المكذبون  -)الضالون :العشرون المفظة الثالثة و 

 .( في مكضع كا دلكف( مقدمم عمو لفظم  )المكذبيفكردت لفظم )الضا
  )15الكاقعم: )چ   ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ    ٹ ٹ چ

   .( عمو لفظم )الضاليف( في مكضع كا دكتقدمت لفظم )المكذبكف 
   ) 9٣الكاقعم: )چ   ڻ  ڻ    ڻ    ۀ   ۀ  ہ   ٹ ٹ چ 

إف المكقف مف التقديـ كالتأخير في )الضاليف كالمكذبيف( عمو ما كرد في ا يات التػي 
 :مبا ث في ا تيتجمو ل ،تقدـ ذكرها عند العمماا

                                                           
 5٢8/  8السبع المثاني ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ ك  :ينظر (5) 
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فمػنهـ مػف فسػر مسػألم )المكػذبيف  ،انقسـ عمماا التفسير كالمتشػابه المفظػي إلػو قسػميف
كآخركف تنػػاكلكا المسػػألم كتطرقػػكا إلػػو العمػػم ،الضػػاليف( كلػػـ يبػػيف العمػػم مػػف التقػػديـ كالتػػأخير –

 .الببلغيم كراا التقديـ كالتأخير
 جاات كا تي: ،لتقديـ كالتأخيركبّيف العمم كراا ا،كتكجيهات مف تناكؿ المسألم

 ،الضػػاليف عمػػو المكػػذبيف( جػػاات لممناسػػبمهػػػػ( أف عمػػم تقػػديـ ) 616رازي )ت ذكػػر الػػ
ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ  ٹ ٹ چ فهػػػـ أصػػػركا عمػػػو ال نػػػث العظػػػيـ  ،مناسػػػبم مػػػا تقػػػدـ مػػػف آيػػػات

ا كذلػؾ ضػبلؿ عظػيـ ثػـ كػذبك  ،كلـ يصمكا إليػه ،فضمكا في سبيل هللا)  16لكاقعم: )ا چ   ۈئ  
 .لذلؾ قدمت لفظم الضاليف عمو لفظم المكذبيف ،رسمه فكذبكا بال شر

كأمػػا عمػػم تقػػديـ لفظػػم )المكػػذبيف( عمػػو لفظػػم )الضػػاليف( فجػػاات لمناسػػبم مػػا تقػػدـ مػػف 
ٿ  ٿ   ٿ  ٹ ٹ چبال شػػر  كػػذبكافهـ ،ألف بػػدا الخطػػاب فػػي ا يػم كػػاف لمكفػػار ؛آيػات

كعنػػدها  ،ال يهتػػدكف إلػػو النعػػيـهػػـ  لػػذلؾ ،فضػػمكا طريػػل الخػػبلص) 85الكاقعػػم:)چ   ٹ  
 (  5)ْقدمت لفظم )المكذبيف( عمو )الضاليف( لمناسبم ما تقدـ.

هػػػػ( الػػرازي فػػي بيػػاف عمػػم تقػػديـ الضػػاليف عمػػو  881ككافػػل ابػػف عػػادؿ الدمشػػقي )ت 
كا عمػػػو ال نػػػث  ،المكػػػذبيف ػػػاليف جػػػاات ألنهػػػـ أصػػػرا كذكػػػر أف عمػػػم تقػػػديـ المكػػػذبيف عمػػػو الضم

ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ٹ ٹ چ  ف السػػػبيل ، ثػػػـ كػػػذبكا الرسػػػكؿ ،العظػػػيـ فضػػػمكا عػػػ

لفظػػػػػػػم )الضػػػػػػػاليف( لتكػػػػػػػذيبهـ  لػػػػػػػذلؾ ناسػػػػػػػب تقػػػػػػػديـ( ك  17الكاقعػػػػػػػم: )چ ی  ی  ی  
 (٣).الرسكؿ

  هػػ( عمم تقديـ )الضاليف عمو المكذبيف( جػاات ألجػل الػذـ 5٣71كذكر األلكسي )ت 
 .بسبب ما ابتمكا به مف العذاب
ألف الخطاب هنػا لممكػذبيف  ؛ف عمو الضاليف(  فجاا مناسبا لمسياؽكأما تقديـ )المكذبي

ك   يػث بػّيف هللا تعػالو أف أقػ ،فقػدـ تكػذيبهـ إشػارة إلػو كرامػم النبػي )ملسو هيلع هللا ىلص( ،الكفار الذيف ضػمكا
 (٢).سبب في عقابهـ تكذيبهـ بالبعث

                                                           
 571/ ٣9مفاتيب ال يب  :ينظر (5) 
 1791/  5 ،المباب  في عمـك الكتاب :ينظر (٣) 
 595/ ٣7 ،ركح المعاني في تفسير القرآف كالسبع المثاني  :ينظر (٢) 
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لضػاليف عمػو ـ كصف اهػػ( في تقدي 5٢9٢العمم عند الطاهر بف عاشكر )ت جاات ك 
ككػػػػذبكا بالبعػػػػث لي ػػػػذركا مػػػػف  ،فهػػػػـ ضػػػػمكا عػػػػف ال ػػػػل ،مراعػػػػاة الترتيػػػػب كال صػػػػكؿالمكػػػػذبيف 

 (5).الضبلؿ كيتدبركا في دالئل البعث
كالكػػبلـ  ،كأمػػا عمػػم تقػػديـ )المكػػذبيف( عمػػو )الضػػاليف( فجػػاات بسػػبب تكػػذيبهـ  البعػػث

بهـ كذكػػركا بالػػذي فبػػّيف سػػبب عػػذا ،كفػػات كقػػت ال ػػذر منػػه ،هنػػا عمػػو عػػذاب قػػد  ػػاف  ينػػه
   (٣).لي صل لهـ ألـ التندـ ،أكقعهـ في سببه
فاضل السامرائي عمم تقػديـ )الضػاليف عمػو المكػذبيف( إلػو مناسػبم مػا تقػدـ مػف كأرجع 
،كأنهػـ كػانكا عمػو ال نػث  ،كذكركا أنهـ كانكا مترفيف ،فتقدـ قبمها أص اب الشماؿ ،آيات قبمها
ېئ  ېئ  ٹ ٹ چذلػػؾ تكػػذيبهـ بيػػـك البعػػث  ثػػـ ذكػػر بعػػد ،كهػػذا مػػف الضػػبلؿ ،العظػػيـ

 (17الكاقعم: )چ ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی  ی  ی  
فهي كاقعم في سياؽ  ،كأما تقديـ المكذبيف عمو الضاليف فيرجع إلو سياؽ ا يم

ٹ    ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ ٹ چ       كرد قبمها ذكر التكذيبك  بسبب ؛(٢)التكذيب 

 ( 8٣ ،85الكاقعم: )چ   ٹ  ڤ  ڤ  

   :صة القولوخال
 :ا تي السابقم العمماا تكجيهات بدا لمبا ث مف خبلؿ

 ،أغمػػػب العممػػػاا فسػػػرت تقػػػديـ كتػػػأخير )الضػػػاليف عمػػػو المكػػػذبيف( إلػػػو مناسػػػبم السػػػياؽ
 .سياؽ ا يات المعنكي الكاقعم فيه

فعمػػػػم التقػػػػػديـ فػػػػػي كػػػػػبل المكضػػػػػعيف جػػػػػاات   ،البا ػػػػػث مػػػػػا ذهػػػػػب إليػػػػػه الػػػػػرازي  كافػػػػلكي
فالترتيب لمفظتيف جاا كفل مػا يقتضػيه السػياؽ مػف  ،ؽ ما تقدـ مف آياتمناسبم سيا ،لممناسبم

صػػرارهـ عمػػو ال نػػث  ،الضػػاليف عمػػو المكػػذبيف بسػػبب تػػرفهـلفظػػم قػػدمت تف ،ترتيػػب ا يػػات كا 

                                                           
 ٣7/٢19الت رير كالتنكير  :ينظر (5) 
 ٢19نفسه /  (٣) 
 :ت ،5ط ،األردف ،عّماف ،دار الفكر ،البياف القرآني مف أسرار ، صالب فاضل : السامرائي: ينظر (٢) 

 559ص  ،ـ٣119 ،هػػ51٣9
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هللا  )صػػمو ف بسػػبب تكػػذيبهـ بال ػػديث كبالرسػػكؿكتقػػديـ المكػػذبيف عمػػو الضػػالي ،عمػػو العظػػيـ
 .عميه كسمـ(

 
 القرآن ( –) الكتاب  :ون المفظة الرابعة والعشر 

 كردت لفظم )الكتاب( مقدمم عمو لفظم )القرآف( في مكضع كا د في سكرة ال جر. 
  )5ل جر: )ا چ   ٱٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ٹ ٹ چ 

 .كتقدمت لفظم )القرآف( عمو لفظم )الكتاب( في مكضع كا د في سكرة النمل
 ( 5لنمل: )چ   ٱٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ٹ ٹ چ 

فأ يانػا تتقػدـ لفظػم )الكتػاب( عمػو  ،ؼ كاضب بيف ا يتيف بالتقػديـ كالتػأخيرإف االختبل
كمرة تتقدـ لفظم )الكتاب( عمو لفظم )القػرآف( كمػا فػي آيػم  ،لفظم )القرآف( كما في آيم ال جر

 :لم التقديـ كالتأخير في كبل المكضعيف كا تيأكتجمو مكقف العمماا لمبا ث مف مس ،النمل
هػػػػػػ( أف ال فػػػػرؽ بػػػػيف الكتػػػػاب كالقػػػػرآف مػػػػف  يػػػػث التقػػػػديـ  1٢8يػػػػر  الزمخشػػػػري )ت 
هػػػػػ( الزمخشػػػري فػػػي  711)ت  األندلسػػػي  يػػػاف أبػػػك، ككافػػػل (5)كالتػػػأخير فهمػػػا كالمتعػػػاطفيف 

  (٣).ذلؾ
هػػػ( عمػم التقػديـ كالتػأخير صػرا م كلكػف يمكػف الكصػكؿ  718كلـ يذكر ال رناطي )ت 

 .إلو ذلؾ مف خبلؿ سياؽ شر ه لآليم
لفظم )الكتاب( عمو لفظم )القرآف( في آيم ال جػر جػاا ألجػل غػرض المناسػبم فتقديـ  
ڤ  ٹ چ   فقػػدـ )الكتػػاب( لكقػػكع بعػػدها قكلػػه ،مطابقػػم مػػا كقػػع بعػػدها مػػف آيػػات ،كالمطابقػػم

  خرت لفظػم )القػرآف( لكقػكع بعػدها قكلػه كأْ (  1ال جر: )چ   ڤ   ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ        ڦ  

لػػػػػػذلؾ ناسػػػػػب تقػػػػػػديـ الكتػػػػػاب عمػػػػػػو  (9ال جػػػػػر: )چ    ڱ     ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱٹ چ 
 .القرآف لمناسبم كمطابقم ما كقع بعدهما مف آيات

ذلػؾ ألنػه كقػع بعػدها ،فقػدمت لفظػم ) القػرآف( عمػو لفظػم )الكتاب( النمػلكأما فػي آيػم  
فالتقػػديـ جػاا ألجػل المناسػػبم ( 6)النمػل:چ  چ  ڇ  ڇ    ڇ      ڇ  ڍ  ڍ   ٹ ٹ چ قكلػه 

                                                           
 1٣9/ 1الكشاؼ  :ينظر (5) 
 1٢٣/  1الب ر الم يو   :ينظر (٣) 



89 
 

كزيادة عمو ذلػؾ ْذكػرت أيضػا آيػات النبػي مكسػو  ،مطابقم ما كقع بعدها مف آيات ،مطابقمكال
 (5). )عميه السبلـ ( ثـ اتبعت بقصم النبي داككد ) عميه السبلـ (

 القطػعهػػ( عمم تقديـ الكتاب عمو القرآف في آيم ال جػر إلػو  881كأرجع البقاعي )ت 
كيراد بالقطع )الفصػل فػي األ كػاـ( كالقطػع  ،لكتابال الب في آيم ال جر الذي هك مف لكاـز ا

كلػػذلؾ ناسػػب تقػػديـ لفظػػم  ،كالرمػػي بالشػػهب ،هنػػا قطػػع بػػأمر المبلئكػػم كاألجػػل ك فػػظ الكتػػاب
 .الكتاب عمو لفظم القرآف

 العنايػػم بالنشػػركأمػػا عمػػم تقػػديـ )القػػرآف عمػػو الكتػػاب( فػػي آيػػم النمػػل فجػػاات بسػػبب  
ف قصػم النبػي إإذ  ،كالنشر هنا كاضب ،رأ لذلؾ قدـ القرآفالذي هك مف لكاـز الجمع في مادة ق

بدايػػم تفريقػػه مػػف أمػػه، ثػػـ خركجػػه مػػف  ،( منتشػػرة فػػي أكثػػر مػػف مكضػػعمكسػػو )عميػػه السػػبلـ
كمػع النممػم، ،كطنه إلو أرض مديف، كأيضا نشر قصم النبي سػميماف )عميػه السػبلـ( مػع الجف

كمهػػػػا قصػػػػص منتشػػػػرة ،السػػػػبلـ ( كقصػػػػم النبػػػػي صػػػػالب كالنبػػػػي لػػػػكط )عميهمػػػػا،كمػػػػع ممكػػػػم سبأ
 (٣).كلذلؾ ناسب تقديـ القرآف عمو الكتاب،كمجمكعم في القرآف الكريـ

)الكتػػػػاب عمػػػو القػػػػرآف( فػػػي كمتػػػػا  كتػػػأخير هػػػػػػ( فعمػػػل تقػػػػديـ 9٣6كأمػػػا األنصػػػاري )ت 
  (٢) .ا يتيف جريا عمو قاعدة العرب في تفننهـ في الكبلـ

 ؛)الكتػػاب عمػػو القػػرآف( فػػي آيػػم ال جػػر هػػػػ( أف عمػػم تقػػديـ 5٣71كبػػّيف األلكسػػي )ت 
 .جاات عمو أصل الكجكد

كأمػػا عمػػم تقػػديـ )القػػرآف عمػػو الكتػػاب( فػػي آيػػم النمػػل ذلػػؾ ألنػػه أدؿ عمػػو الخصكصػػيم 
نػػه اشػػتمل عمػػو جػػنس الكتػػب السػػماكيم  تػػو قيػػل إكأيضػػا لمتفخػػيـ إذ  ،المنػػزؿ عمػػو دمحم )ملسو هيلع هللا ىلص(

 (1).ديع كالنسي كيمتاز عف غيرا بالب ،كأنه كمها
هػػػػ( أف السػػياؽ كػػاف عمػم التقػػديـ كالتػػأخير لكمتػػا  5٢9٢كذكػر الطػػاهر بػػف عاشػكر )ت 

كتهػديهـ بػأنهـ سػياتي ،فسياؽ الكبلـ في آيم ال جر تكبيخ لمكػافريف كالمنكػريف لمبعث ،المفظتيف

                                                           
 (69٢ -69٣، ص )ل اد كالتعطيل في تكجيه المتشابه المفظي : مبلؾ التأكيل القاطع بذكي اإلينظر (5) 
 5٣٢/  51 ،٢/ 55يات كالسكر نظـ الدرر في تناسب ا  :ينظر  (٣) 
 157فتب الر مف بكشف ما يمتبس مف القرآف /  :ينظر  (٢) 
 511/  59 ،1/  51  ،ركح المعاني في تفسير القرآف كالسبع المثاني  :ينظر (1) 
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 ( بعنكانػه األعػـ فناسب تقديـ الكتاب المنزؿ عمو دمحم ) ملسو هيلع هللا ىلص ،كقت يتمنكف فيه لك كانكا مؤمنيف
 .عمو القرآف
ألف السػػػياؽ  ؛فجػػػاا لمناسػػػبم السػػػياؽ ،كأمػػػا تقػػػديـ القػػػرآف فػػػي آيػػػم النمػػػل عمػػػو الكتػػػاب 

ؤكنػػػػه كيدرسػػػػكنه كلػػػػذلؾ ناسػػػػب كالمقػػػػاـ هنػػػػا تنكيػػػػه بػػػػالقرآف المخاطػػػػب بػػػػه المػػػػؤمنيف الػػػػذيف يقر 
 (  5).تقديمه

   :وخالصة القول
 :ا تي السابقمتكجيهات العمماا  بدا لمبا ث مف خبلؿ

 .اختمف العمماا في تعميل تقديـ كتأخير لفظتي )القرآف كالكتاب( في كبل المكضعيف -
عندما ذكر أف العمم جاات في كمتا ا يتػيف  ،البا ث ال يكافل ما ذهب إليه األنصاري  -

ألف القػػرآف يقػػدـ كيػػؤخر لػػيس جريػػا   ؛جريػػا عمػػو قاعػػدة العػػرب فػػي تفنػػنهـ فػػي الكػػبلـ
نما لعمم ببلغيم أك معنكيم أرادها هللا سب انه مف كراا ذلػؾ ككنػه  ،ربعمو قاعدة الع كا 

 . هللا كمعجز كت د  به فص اا العربكبلـ 
فسػػػياؽ ا يػػػات كمػػػا  ،السػػػياؽيختػػػار البا ػػػث مػػػا ذهػػػب إليػػػه ابػػػف عاشػػػكر مػػػف اعتمػػػاد  -

   .يقتضيه مف تقديـ هك الفيصل كالعمم كراا التقديـ كالتأخير 
  

                                                           
 ٣58/  59 ،51-8/  51الت رير كالتنكير  :ينظر  (5) 



91 
 

 (أنفسيم –)أنعاميم  :شرون المفظة الخامسة والع
 .( في مكضع كا دفظم  )أنفسهـكردت لفظم )أنعامهـ( مقدمم عمو ل

ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے      ے   ۓ    ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵﮶  ٹ ٹ چ 

  )٣7لسجدة: )اچ ﮷  ﮸  
 .( في مكضع كا دكتقدمت لفظم )لكـ( عمو لفظم )أنعامهـ

 (٢٣عبس: )چۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ٹ ٹ چ 
( عمػػو مػػا كرد فػػي ا يتػػيف أنفسػػهـ -كالتػػأخير فػػي )أنعػػامهـ  لمكقػػف مػػف التقػػديـإف ا   

 :تجمو لمبا ث في ا تي ،المتيف تقدـ ذكرهما عند العمماا
هػػػػ( أف عمػػم تقػػديـ لفظػػم )أنعػػامهـ( عمػػو لفظػػم )أنفسػػهـ( فػػي آيػػم 616ذكػػر الػػرازي )ت

فهػك  ،كال يصػمب لئلنسػاف ،ابفالزرع أكؿ ما ينبػت تأكمػه الػدك  ،السجدة جاات لتقدـ ذكر الزرع
 (5).كبعد ذلؾ يصبب ال يكاف غذاا لئلنساف ،غذاا لئلنساف

 (٣)عميه شيئا. زديهػػ( ما ذكرا الرازي كلـ 881ككافل ابف عادؿ الدمشقي )ت
هػػ( فكافل الرازي في بياف تقديـ لفظم )أنعػامهـ( عمػو 711كأما أبك  ياف األندلسي )ت

فػذكر أف  ،بيد أنه أضاؼ لفتم بيانيػم جميمػم لبيػاف عمػم التقػديـ ،لفظم )أنفسهـ( في آيم السجدة
 (٢).العمم جاات لمبدا باألدنو )األنعاـ( ثـ الترقي إلو األشرؼ  )بني آدـ(

هػػػػػ( أف عمػػم تقػػديـ لفظػػم )أنعػػامهـ( عمػػو لفظػػم )أنفسػػهـ( فػػي 791كبػػّيف الزركشػػي )ت 
 (1).كقد سبل ذكرا ،باب تقديـ السبب آيم السجدة جاات مف

هػػػػ( أف عمػػم تقػػديـ لفظػػم )أنعػػامهـ( عمػػو لفظػػم )أنفسػػهـ( فػػي 881كأكضػػب البقػػاعي )ت
ألف بهػػػا قػػػكامهـ فػػػي معايشػػػهـ  ؛آيػػػم السػػػجدة جػػػاات مػػػف بػػػاب االمتنػػػاف مػػػف هللا عمػػػو البشػػػر

 .ثـ إف السياؽ يت دث عف إخراج الزرع ،كأبدانهـ

                                                           
 588/  ٣1 ،مفاتيب ال يب :ينظر (5) 
 19٣/  51 ،ي عمـك الكتابالباب ف :ينظر (٣) 
 ٣11/  7 ،الب ر الم يو :ينظر (٢) 
 78٢ص  ،البرهاف في عمـك القرآف :ينظر (1) 
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 ؛جػػاات لممناسػػبمكأمػػا عمػػم تقػػديـ لفظػػم )لكػػـ( عمػػو لفظػػم ) أنعػػامكـ ( فػػي آيػػم عػػبس ف
ڭ   ڭ  ٹ ٹ چ ذلؾ ألف السياؽ في السػكرة ذكػر طعػاـ اإلنسػاف الػذي هػك نهايػم الػزرع 

ې  ې    ې  ې  ى  ۉ  ۉ    ې  ې    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ    ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ    ڭ  ڭ  ۇ  

 (5).فناسب تقديـ )لكـ( أي أنفسكـ عمو )أنعامهـ( ،چوئ  ۇئ  ۇئ      ەئ  ەئ  وئ    ى   
هػػػػ( البقػػاعي فػػي بيػػاف العمػػم كراا التقػػديـ كالتػػأخير فػػي كػػبل  955ي )ت ككافػػل السػػيكط

 (٣).المكضعيف
هػػ( أف عمم تقديـ لفظم )أنعامهـ( عمو لفظػم )أنفسػهـ( فػي  5٣71كذكر األلكسي )ت 

بخػبلؼ اإلنسػاف  ،انتفػاع األنعػاـ ال يكػكف إال مػف النبػات الػذي تقػدـ ذكػرا هي أف ،آيم السجدة
أك قدمت مف باب االرتقػاا مػف  ،كألنها تأكمه قبل أف يثمر كيخرج سنبمه ،االذي قد يت ذ  ب ير 
 (٢).األدنو إلو األشرؼ

 :خالصة القولو 
 :ا تي العمماا السابقم بدا لمبا ث مف خبلؿ تكجيهات

نظر الرازي إلو السياؽ كما يقتضيه مف تقديـ لبياف عمم تقػديـ لفظػم )أنعػامهـ(  -
ألف  ؛كالبا ػػػث يكافػػػل الػػػرازي فػػػي ذلػػػؾ ،دةعمػػػو لفظػػػم )أنفسػػػهـ( فػػػي آيػػػم السػػػج

 .السياؽ المعنكي لآليات المتقدمم في الذكر استدعو ذلؾ التقديـ
 ،كابػػػػػف عػػػػػادؿ الدمشػػػػػقي ،كالزركشػػػػي ، يػػػػػاف األندلسػػػػػي ككأبػػػػ ،لػػػػـ يػػػػػّبف الػػػػػرازي  -

 كاأللكسي بياف عمم تقديـ لفظم )لكـ( عمو )أنعامكـ( في آيم عبس.
عمػػف سػػبقه فػػي بيػػاف عمػػم تقػػديـ لفظػػم  بػػرأي جميػػلاألندلسػػي انفػػرد أبػػك  يػػاف  -

 .)أنعامهـ( عمو لفظم )أنفسهـ( في آيم السجدة
يقصد الزركشي فػي بيػاف عمػم التقػديـ )بالسػبب( أي أف الػزرع عنػدما تأكػل منػه  -

 .لذلؾ النبات سبب لطعاـ اإلنساف ،األنعاـ فتصبب طعاماا لئلنساف

                                                           
 ٣69/  51 ،نظـ الدرر في تناسب ا يات كالسكر  :ينظر (5) 
 5٢٣/ 5 ،معترؾ األقراف :ينظر (٣) 
 511/  ٣5 ،ركح المعاني في تفسير القرآف كالسبع المثاني :ينظر (٢) 
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كػػػػـ( عمػػػػو لفظػػػػم لبيػػػػاف عمػػػػم لفظػػػػم )ل ؛اعتمػػػػد البقػػػػاعي عمػػػػو مناسػػػػبم لآليػػػػات -
ألف السػياؽ  ؛كالبا ث يكافل البقاعي فيمػا ذهػب إليػه ،)أنعامكـ ( في آيم عبس

 .غالبا ما يككف ال كـ كالفيصل في بياف العمم كراا التقديـ كالتأخير
أللكسي أبا  ياف في بياف تقديـ لفظم )أنعامهـ( عمو لفظم )أنفسهـ( فػي اكافل  -

ـ جػاات لمترقػي مػف األدنو)األنعػاـ( إلػو عندما ذكر أف عمم التقدي ،آيم السجدة
 األشرؼ )بني آدـ(. 

جػػػاات لمتناسػػػب  ،كيػػػر  البا ػػػث أف العمػػػم كراا التقػػػديـ كالتػػػأخير فػػػي كػػػبل المكضػػػعيف
 .السياؽ المعنكي لآليات التي تقدـ ذكرها في كبل المكضعيف

ناسػػب  كلػػذلؾ ،كعػادة النبػػات يكػكف غػػذاا لؤلنعػاـ ،فآيػم السػػجدة تقػدـ قبمهػػا ذكػر النبػػات
 (.م )األنعاـ( عمو لفظم )أنفسهـتقديـ لفظ

( أي كلػػذلؾ ناسػػب تقػػديـ لفظػػم )لكػػـ ،فتقػػدـ قبمهػػا ذكػػر طعػػاـ اإلنسػػاف ،كأمػػا آيػػم عػػبس
(. إذف السػػياؽ المعنػػكي كالمفظػػي يجعمنػػا نػػدرؾ ببلغػػم المفػػظ فػػي )أنفسػػكـ( عمػػو لفظػػم )أنعػػامكـ

 .القرآف
 
 

 (األخ –بن اال) :المفظة السادسة والعشرون 
 .االبف( مقدمم عمو لفظم ) األخ( في مكضع كا دلفظم ) تدكر 

چڀ  ڀ  ٺ    ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ    ٱٹ ٹ چ 

 ( 5٣،55المعارج: )
 .كتقدمت لفظم )األخ( عمو لفظم )االبف( في مكضع كا د 

 ( ٢6 ،٢1، ٢1عبس: ) چىئ  يئ  جب    جئ  حئ  مئ    ىئ  ىئ       ی  ی  ی  ی   ٹ ٹ چ 
األخ( عمػو مػا كرد فػي ا يتػيف  -مكقف مػف التقػديـ كالتػأخير فػي لفظتػي )االبػف إف ال 

 :تجمو لمبا ث في ا تي ،المتيف تقدـ ذكرهما عند العمماا
جػاات ؛هػػ( أف عمػم تقػديـ )االبػف( عمػو )األخ( فػي آيػم المعارج ٢51بّيف الطبري )ت 

ػػا منػػه عبػػادا يفتػػدي نفسػػه لػػك كجػػد  ،ف الػػببلاأف الكػػافر مػػف عظػػيـ مػػا ينػػزؿ بػػه يكمئػػذ مػػ ،إعبلما
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كلػػذلؾ ناسػػب تقػػديـ )االبػػف( عمػػو  ،كأقػػربهـ نسػػباا ،إلػػو ذلػػؾ سػػبيبل بأ ػػب النػػاس إليػػه فػػي الػػدنيا
 (5).)األخ(

هػػ( أف عمم البدا باألخ في آيم عػبس جػاات ب يػم الهػركب 1٢8كذكر الزمخشري )ت 
بػػف ر االكأّخػػ ،سػػيني بمالػػؾكمثػػل أف يقػػكؿ لػػه لػػـ تكا ،كال ػػذر مػػف مطالبتػػه بالتعبػػات فػػي الػػدنيا

 (٣).لتعمل القمب به
كابػػػػػػف عػػػػػػادؿ الدمشػػػػػػقي ،(1)هػػػػػػػػ(751كالنسػػػػػػفي )ت  ،(٢)هػػػػػػػػ(616ككافػػػػػػل الػػػػػػرازي )ت 

 .بف في آيم عبسي في بياف عمم تقديـ األخ عمو االالزمخشر  (1)هػػ(881)ت
 ذلؾ ،بف( عمو )األخ( في آيم المعارجهػػ( أف عمم تقديـ )اال881قاعي )تكبّيف الب

 ،كلنصرته ،فبدأ بأعزهـ لشدة هكؿ ما ير   ،ف السياؽ يتكمـ عف االفتداا مف قبل المجـرأل
 (6) .كالذب عنه

ذلػؾ ألف  ،كأما عمم تقػديـ )األخ( عمػو )االبػف( فػي آيػم عػبس فجػاات لمناسػبم السػياؽ
لػذلؾ بػدأ بػاألخ ككنػه  ،فقدـ أدناهـ رتبم في ال ب عمو سػبيل الترقػي ،السياؽ يتكمـ عف الفرار

 (7).أقل رتبم في ال ب مف األبف
البقاعي فػي بيػاف العمػم كراا التقػديـ  ،(9)كعبد الفتاح الشيف ،(8)فاضل السامرائيككافل 

 كالتأخير في كبل المكضعيف.

                                                           
 ٣19/  ٣٢ ،تفسير الطبري   :نظري (5) 
 ٢58/  6 ،الكشاؼ :ينظر (٣) 
 61/  ٢5 ،مفاتيب ال يب :ينظر (٢) 
 611/  ٢مدارؾ التنزيل ك قائل التأكيل   :ينظر (1) 
 575/  ٣1 ،ينظر: المباب في عمـك الكتاب (1) 
 ٢96/  ٣1 ،نظـ الدرر في تناسب ا يات كالسكر :ينظر (6) 
 ٣71/  ٣5  ،نفسه  :ينظر (7) 
 59٢ص  ،التنزيلمف نصكص  في:  لمسات بيانيم ينظر (8) 
دار المريخ لمنشر  ،مف أسرار التعبير في القرآف ) صفاا الكممم( عبد الفتاح ،الشيف :: ينظر (9) 

 ٣٣1ص  ،ـ598٢ ،هػ511٢ :ت ،كالطباعم
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هػػػػػ( أف عمػػػم تقػػػديـ )االبػػػف( عمػػػو )األخ( فػػػي آيػػػم المعػػػارج 5٣71كذكػػػر األلكسػػػي )ت
 ،نػػو أف يفتػػدي بػػأقرب النػػاس لديػػهكيتم ،جػػاات ألف كػػل مجػػـر مشػػت ل بنفسػػه فػػي ذلػػؾ اليػػـك

 (5).لذلؾ بدأ باالبف ككنه أقرب الناس لديه
كأما عمم تقديـ )األخ( عمو )االبف( في آيم عبس فجػاات مػف بػاب الترقػي مػف األدنػو 

كبمػػا أف األخ   ،كألجػػل المبال ػػم فػػي ال ػػب كالمكانػػم ،إلػػو األرقػػو مػػف  يػػث المنزلػػم فػػي القمػػب
 (٣).اسب تقديمهأقل منزلم مف منزلم االبف فن

عائػػد  ،أف الترتيػب المكجػػكد فػي آيػػم المعػارج ،هػػػ(5٢9٢كرأ  الطػاهر بػػف عاشػكر )ت 
 ،ألف الميػػػل الطبيعػػػي ينشػػػأ عػػػف المبلزمػػػم ؛إلػػػو شػػػدة الميػػػل الطبيعػػػي لهػػػـ فػػػي العػػػرؼ ال الػػػب

 (٢).يل ن كا أشد مف الميل ن ك األخكلذلؾ قدـ )االبف( عمو )األخ( ألف الم ،ككثرة الم افظم
التػػي جػػاات  ،فػػل األلكسػػي فػػي بيػػاف عمػػم تقػػديـ )األخ( عمػػو )االبػػف( فػػي آيػػم عػػبسككا

 (1) .مف باب التدرج كالترقي مف األدنو إلو األعمو
 

 :خالصة القولو 
 :ا تيالسابقم  العمماا تكجيهاتبدا لمبا ث مف خبلؿ 

    .ساعتمد الزمخشري كمف كافقه عمو المعاني العامم التي ت ممها األلفاظ في آيم عب -
 لـ يتطرؽ الزمخشري كمف كافقه إلو العمم كراا تقديـ االبف عمو األخ في آيم المعارج -

كيختػػػار البا ػػػث مػػػا ذهػػػب إليػػػه البقػػػاعي مػػػف جعػػػل السػػػياؽ كالمقػػػاـ العمػػػم كراا التقػػػديـ 
 .كالتأخير في كبل المكضعيف

النػاس  ػيف يتػدافع  ،فهاتاف ا يتاف عػرض هللا فيهمػا مشػهديف مػف مشػاهد يػـك القيامػم 
 .كتتقطع المكدة كالقرابم بينهـ ،لمعرفم مصيرهـ

                                                           
 61/  ٣9 ،ركح المعاني في تفسير القرآف كالسبع المثاني :ينظر  (5) 
 18/  ٢1 ،نفسه (٣) 
 565/  ٣9،الت رير كالتنكير :ينظر (٢) 
 5٢1/  ٢1 ،الت رير كالتنكير :ينظر(1) 
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ففي آيم المعارج المشهد أشد خكفاا كركعػم مػف مشػهد آيػم عػبس؛ ألف هنػا المجػـر يػر  
 ،كلػػذلؾ يفتػػدي نفسػػه مػػف عػػذاب ربػػه بالػػذيف كانػػت لهػػـ قرابػػم كمنزلػػم مػػف قمبػػه ،مقعػػدا كمصػػيرا

 .نت منزلم االبف كبيرة قدمه في االفتدااكلما كا ،كألجل هذا بدأ بأقربهـ معزة ك باا في قمبه
كبالتػػالي يػػتـ التخمػػي عػػف  ،تصػػكير ل الػػم الفػػرار مػػف خطػػر كقػػع عميػػه ،كأمػػا آيػػم عػػبس
كلػػػذلؾ ناسػػػب تقػػػديـ ) األخ( كػػػكف  ،كينتهػػػي بػػػاألقرب منزلػػػم مػػػف قمبػػػه ،األبعػػػد فػػػي نفسػػػه كقمبػػػه

 .منزلته أقل مف منزلم )االبف ( في قمبه
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  .وتأخيرىا في االسم عمى االسمالمفظي بو ديم ألفاظ المتشاتقأسرار  :المبحث الثاني
  اليدى( –) ىدى هللا تقدم االسم المعرف بالالم عمى المعرف باإلضافة اوال :
 (5).)الهد ( في مكضعيفلفظم )هد  هللا( مقدمم عمو لفظم كردت  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ  ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٹ ٹ چ 

 (5٣1لبقرة: )ا چ   ٹ   ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ      ٿ  ٿ  ٹ
   .لفظم )هد  هللا( في مكضع كا دكتقدمت لفظم )الهد ( عمو  

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ   ڄ  ڄ       ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ٹ ٹ چ 

  (7٢ؿ عمراف: )آچ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ  ک   ک  
الهػػػد ( عمػػػو مػػػا كرد فػػػي ا يتػػػيف  -مػػػف التقػػػديـ كالتػػػأخير فػػػي )هػػػد  هللا إف المكقػػػف 

 :تجمو لمبا ث في ا تي ،المتيف تقدـ ذكرهما عند العمماا
فمػػنهـ مػػف فسػػر مسػػألم التقػػػديـ  ،انقسػػـ عممػػاا التفسػػير كالمتشػػابه المفظػػي إلػػػو قسػػميف

كآخػركف تنػاكلكا المسػػألم  ،ير الهػد ( كلػـ يبػّيف العمػم كراا التقػديـ كالتػأخ -كالتػأخير )هػد  هللا 
 :كجاات تكجيهاتهـ كا تي ،كتطرقكا إلو العمم كراا التقديـ كالتأخير

( في آيم آؿ عمػراف جػاات الهد  هد  هللاهػػ( أف عمم تقدـ ) 111ذكر الكرماني )ت 
فيقصػػد بالهػػد  هػػك الػػديف كدليػػل ذلػػؾ قكلػػه تعػػالو فػػي أكؿ ا يػػم  ،لمناسػػبم مػػا تقػػدـ مػػف آيػػات

فكأنػه قػاؿ بعػد قػكلهـ )كال تؤمنػكا إال لمػف تبػع  ،كأمػا )هػد  هللا( هػك اإلسػبلـ ،ع دينكـ()لمف تب
لػػذلؾ جػػاا  ،ديػػنكـ( فجػػاا الجػػكاب )قػػل إف الػػديف عنػػد هللا اإلسػػبلـ( كمػػا جػػاا فػػي أكؿ السػػكرة

   .التقديـ ألجل المناسبم كسبل ما يقتضي تقديمه
رة فجػاات ألجػل المناسػبم كسػبل مػا عمم تقديـ )هد  هللا عمو الهد ( في آيم البقػ كأما

 ،فذكر أف ا يم نزلت في ت كيل القبمم مف بيت المقدس إلػو الكعبػم ،يقتضي تقديمه مف آيات
 (٣).يم )قل إف قبمم هللا هي الكعبم(كتقدير ا 
 

                                                           
 75األنعاـ /  كردت في سكرة (5) 
 9٣ص  ،البرهاف في تكجيه المتشابه المفظي  :ينظر  (٣) 
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كاألنصػػػػاري )ت  (٣)هػػػػػػ( 7٢٢ابػػػػف جماعػػػػم )ت ،ك (5)هػػػػػػ( ٢71السػػػػمرقندي )ت  ككافػػػػل
 الكرماني في ذلؾ. (1)هػػ( 857)ت كالفيركزآبادي  (٢)هػػ (9٣6

الهػد (  –فمـ يصرح بعمم التقػديـ كالتػأخير )هػد  هللا ( 1)هػػ( 1٢8كأما الزمخشري )ت 
 مف خبلؿ سياؽ تفسيرا إلو ا تي:بيد أف البا ث تكصل 

آيم البقرة تت دث عف تعنت اليهكد في دخكؿ اإلسبلـ  تو إنهـ قػالكا لػف نرضػو عنػؾ 
ف بال ت في طمب رضا فجػاا الجػكاب  ،ف كو هللا كبلمهـ هذا فػي القػرآف ،نا  تو تتبع ممتناكا 

، كمػا تػدعكف أي ديػف هللا هػك اإلسػبلـ ،قل لهـ يا دمحم: إف هػد  هللا هػك الهػد  ،مف هللا تعالو
كأ ػػػكاؿ  ،لمناسػػػبم سػػػياؽ ا يػػػات التػػػي تقػػػدمت ؛فقػػػدـ هػػػد  هللا عمػػػو الهػػػد  ، دإليػػػه هػػػك الهػػػ

 .اليهكد
فػذكر الزمخشػري أف آيػم  ،د ( عمو )هػد  هللا( فػي آيػم آؿ عمػرافكأما عمم تقدـ )اله 

فػاليهكد أظهػػركا اإليمػاف بمػػا  ،آؿ عمػراف نزلػت فػػي ت كيػل القبمػػم مػف بيػػت المقػدس إلػو الكعبػػم
ألف األمػر جػاا بت كيػل القبمػم  ؛أنزؿ عمو المسمميف في أكؿ النهار ككفركا به في آخػر النهػار

 ،سػػػن ت لهػػػـ فػػػي تشػػػكيؾ أصػػػ اب دمحم  بػػػدمحم كدينػػػه فظنػػػكا أف الفرصػػػم ،كقػػػت صػػػبلة الظهػػػر
فجػػاا الجػػكاب مػػف هللا أف الهػػد  هػػك هػػد  هللا أي أف  ،كقػػالكا إف ذلػػؾ غيػػر مػػذككر فػػي التػػكراة

 .آيات المناسبم كسبل ما يقتضي تقديمه مففجاا التقديـ ألجل  ،الكعبم هي قبمم هللا
  

                                                           
 ٣77/ 5ب ر العمـك  :ينظر (5) 
 511 ص ،15مسألم الكشف المعاني في المتشابه مف المثاني  :ينظر (٣)  
  ٢7 ، صفتب الر مف ما يمتبس مف القرآف   :ينظر (٢) 
 561/ 5بصائر ذكي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ) بصيرة الـ (  :ينظر (1) 
 169 ،٢56/  5تفسير الكشاؼ  :ينظر (1) 
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   :خالصة القولو 
 :ا تي مخبلؿ تكجيهات العمماا السابقبدا    

أف ال ػػرض عمػػو الهػػد ( مػف العممػػاا اتفقػكا  –كػل مػػف تنػاكؿ مسػػألم )هػد  هللا  -
مػػف هػػذا التقػػديـ كالػػػتأخير فػػي كمتػػا ا يتػػيف جػػاا ألجػػل مناسػػبم سػػبل مػػا يقتضػػي 

   .تقديمه
 كخالف الزمخشري الكرماني في بياف عمم تقدـ )الهد ( عمو )هد  هللا(.   -

كلػػػيس فػػػي  ،فآيػػػم البقػػػرة نزلػػػت فػػػي اليهػػػكد ،ي كيختػػػار البا ػػػث مػػػا ذهػػػب إليػػػه الزمخشػػػر 
 ،ت كيل القبمم كدليل ذلؾ قكلػه تعػالو ) كلػف ترضػو عنػؾ اليهػكد كالنصػار   تػو تتبػع ممػتهـ(

   .أف هد  هللا )الديف( هك الهد  )القرآف( :فجاا الرد مف هللا قل لهـ يا دمحم
عمػراف فنزلػت فػي كأمػا فػي آيػم آؿ  ،فجاا التقديـ  جل مناسبم سبل ما يقتضي تقديمه

ق ال ػت  ت كيل القبمم مف بيت المقدس إلػو الكعبػم كقػت صػبلة الظهػر كدليػل ذلػؾ قكلػه تعػالو  ك 
ػػر اْ  ػػار  ك اَكْفػػْركَا آخ  َجػػه  النمه  ْنػػكَا ك  يف  آم  م ػػو المػػذ  ي  ْأنػػز ؿ  ع  ْنػػكَا ب المػػذ  ػػَف أ َهػػل  اَلك ت ػػاب  آم  ػػمر مّ  ـَ طمآئ ف  ممْهػػ  ل ع 

ْعػػكف  {   فهػػ ثػػـ عنػػدما جػػاا األمػػر بت كيػػل القبمػػم فػػي آخػػر النهػػار  ،ـ آمنػػكا بػػه أكؿ النهػػاري َرج 
 لذلؾ جاا التقديـ ألجل مناسبم سبل ما يقتضي تقديمه. ،كفركا به
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 (   سبال –الصفة ) فجاجا تقدم الحال عمى  :ثانيا
   .( في مكضع كا د)سببلدت لفظم )فجاجا( مقدمم عمو لفظم كر 

چھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳   ﮴ہ  ہ  ھ         ٹ ٹ چ 

 ( ٢5األنبياا: )
 .كتقدمت  لفظم )سببل( مقدمم عمو لفظم  ) فجاجا( في مكضع كا د

  )٣1نكح: )چ   ک  ک     ک  ک  ٹ ٹ چ 
هاتػػاف ا يتػػاف الكريمتػػاف ذكرهمػػا معظػػـ المفسػػريف فػػي تفاسػػيرهـ التػػي تػػكافرت لمبا ػػث 

ف كانػػػت آراا الػػػبعض  ،كف عمػػػم التقػػػديـ كالتػػػأخيركأ يانػػػا يػػذكر  ،مبينػػيف مػػػا فيهمػػػا مػػػف معػػػاف كا 
منهـ نقمها عف ا خر، كفي الجانب ا خر لـ يجد البا ث لهما تكجيها في الكتب التػي عنيػت 

 .بالمتشابه المفظي في القرآف الكريـ التي تكافرت له
أك الطػػرؽ الكاسػػعم  ،المقصػػكد بكممػػم )الفجػػاج( هػػي الطريػػل الكاسػػعم بػػيف جبمػػيف :أكال

گ              ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ   ک  ک  ک    ک  گ ٹ ٹ چ عيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة الب

 (   ٣7ال  : )چگ
 (5) .أما )السبل ( فهي الطريل المنبسطم في األرضك 

هػػػ( مسػألم تقػديـ كتػأخير )الفجػاج عمػو السػبل( مػف جانػب  1٢8تناكؿ الزمخشري )ت 
 :فم كلكنهػػا جعمػػت  ػػاال كقكلػػهألنهػػا صػػ ؛فقػػدمت الفجػػاج عمػػو السػػبل فػػي آيػػم األنبيػػاا ،ن ػػكي 

ففػي األنبيػاا إعػبلـ  ،كآيػم نػكح ،)لعزة مك شا طمل قديـ (، كالفرؽ فػي المعنػو بػيف آيػم األنبيػاا
كأمػػا فػػي آيػػم نػػكح  ،فهػػذا ا يػػم بيػػاف لمػػا أبهػػـ ،خمقهػػا عمػػو تمػػؾ الصػػفم  ،سػػب انه  ػػيف خمقهػػا

 (٣).فسب انه جعل فيها طرقا كاسعم
  

                                                           
 المعجـ ،815،  11٢، ص  ؼ ج ج :مادة ،معجـ ألفاظ القرآف الكريـ ، مجمع الم م العربيم ينظر: (5) 

 671،  151، ص   مادة ؼ ج ج  ،استانبكؿ تركيا ،المكتبم االسبلميم ،مجمع الم م العربيم ،الكسيو
 171/  1 ، 171/ ٣: الكشاؼ ينظر (٣) 



111 
 

هػػػػ(  98٣السػػعكد )ت  كأبػػك ( ٣)هػػػػ( 751كالنسػػفي )ت  (5)هػػػػ( 616الػػرازي )ت  ككافػػل
 .الزمخشري فيما ذهب إليه( ٢)

هػػػػػ( ففسػػػر مسػػػألم التقػػػديـ كالتػػػأخير) الفجػػػاج عمػػػو السػػػبل(  711)ت  أبػػػك  يػػػاف كأمػػػا 
كلػذلؾ  ،فػذكر أف الضػمير يعػكد عمػو الركاسػي ،بالنظر إلػو الضػمير فػػػ)فيها( فػي آيػم األنبيػاا

فريػػػػل مػػػػف  يػػػػث المعنػػػػو بػػػػيف ككافػػػػل الزمخشػػػػري فػػػػي الت ،و السػػػػبلناسػػػػب تقػػػػديـ الفجػػػػاج عمػػػػ
 (  1).ا يتيف

 ،أكرد فيػه رأي الزمخشػري  ،هػػ( كبلـ طكيػل  ػكؿ هػاتيف ا يتػيف 5٣71كلؤللكسي )ت 
كذكػػر  ،فأعربهػػا منصػكبم عمػػو المفعكليػػم لمفعػل جعػػل ،كلكنػه اختمػػف معػه فػػي إعػػراب )فجاجػا(
ثػـ  ،كعمو نيم تكػرار العامػل ،ا فيه مف التأكيد كالتكرارأف هللا تعالو خمل الفجاج لمسابمم مع م

كآيػم نػكح كاردة لبلعتبػار عمػو سػبيل  ،يذكر أف آيم األنبياا كاردة لبلمتناف عمو سبيل اإلجماؿ
 (1).ال ث عمو إمعاف النظر

هػػػػ( مػػػا ذهػػب إليػػه األلكسػػػي فػػي ال ػػرض مػػػف  5٢9٢ككافػػل الطػػاهر بػػػف عاشػػكر )ت 
 (6).المكضعيفالتقديـ كالتأخير في كبل 

فاضػػػل السػػػامرائي إلػػػو ال ػػػرض مػػػف تقػػػديـ كتأخير)الفجػػػاج كالسػػػبيل( فػػػي كػػػبل  كأشػػػار
فتقديـ )الفجاج( عمو )السبل( في آيم األنبياا جاا ألجل سبل مػا يقتضػي تقديمػه  .المكضعيف
ففػػي هػػذا ا يػػم تقػػدـ ذكػػر الركاسػػي كهػػي )الجبػػاؿ( لػػذلؾ اقتضػػو  تقػػديـ الفجػػاج  ،فػػي السػػياؽ
 بيف الجباؿ.التي تككف 

  

                                                           
 561/  57مفاتيب ال يب  :ينظر (5) 
 11٣/  ٣مدارؾ التنزيل ك قائل التأكيل  :ينظر (٣) 
 61/  6كريـ إرشاد العقل السميـ إلو مزايا القرآف ال :ينظر (٢) 
 ٣87/  6، الب ر الم يو  :ينظر (1) 
 ٢8/  57 ،ركح المعاني في تفسير القرآف كالسبع المثاني :ينظر (1) 
 18/  57 ،الت رير كالتنكير :ينظر (6) 
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كأمػػا فػػي آيػػم نػػكح فمػػـ يػػرد ذكػػر الجبػػاؿ فأخرهػػا، فكضػػع كػػل لفظػػم فػػي المكضػػع الػػذي  
 (5).يقتضيه السياؽ
   :وخالصة القول

   :ا تيت العمماا السابقم لمبا ث مف خبلؿ تكجيها ابد
 .أغمبهـ نظر إلو السياؽ كجعمكا عمم لمتقديـ -
تقػػػديـ كالتػػػأخير فػػػي كػػػبل بػػػّيف األلكسػػػي مػػػف خػػػبلؿ سػػػياؽ شػػػر ه لآليتػػػيف أف ال -

ف السػػػياؽ فػػػي آيػػػم األنبيػػػاا يػػػدؿ عمػػػو إإذ  ،المكضػػػعيف جػػػاا لمناسػػػبم السػػػياؽ
كأمػػا فػػي  ،كالفجػػاج مػػف ضػػمف تمػػؾ الػػنعـ لػػذلؾ قػػدمت ،امتنػػاف هللا لمعبػػاد بػػالنعـ

كالسػػبل تكػػكف  ،آيػػم نػػكح فالسػػياؽ يػػدؿ عمػػو ال ػػث كاالعتبػػار فػػي خمػػل األرض
 .كلذلؾ قدمت السبل ،عمو األرض

فاضػل السػامرائي  ينمػا جعػل السػياؽ عمػم لمتقػديـ؛ ألف  يه تار البا ث ما ذهب إلكيخ
كػػػل آيػػػم سػػػياقها يختمػػػف عػػػف ا خػػػر فآيػػػم األنبيػػػاا سػػػبقت بمفظػػػم الركاسػػػي التػػػي هػػػي  الجبػػػاؿ 

كأمػػػا آيػػػم نػػػكح فسػػػبقت بال ػػػديث عػػػف األرض  ،فناسػػػب تقػػػديـ الفجػػػاج التػػػي تكػػػكف بػػػيف الجبػػػاؿ
 .كهذا يجعمنا ندرؾ ببلغم المفظ في القرآف ،المنبسطم فناسب تقديـ السبل

  

                                                           
 6٣ص  ،التعبير القرآني :ينظر (5) 
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 (شييدا –ى التمييز )بيني وبينكم تقدم الظرف عم :ثالثا
    (5) .كردت لفظم) شهيدا( مقدمم عمو ) بيني كبينكـ( في أربعم مكاضع

 (96 اإلسراا)چ ی  جئ  حئ   مئ  ىئ  يئجب  حب  خب  مب  ىب  يب  ٹ ٹ چ 
  .دا( في مكضع كا دعمو لفظم ) شهيكتقدمت لفظم )بيني كبينكـ( 

ې  ى          ى  ائ  ائ  ەئەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ٹ ٹ چ 

  )1٣لعنكبكت: )اچ ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  
إف المكقػػػف مػػػف التقػػػديـ كالتػػػأخير فػػػي المسػػػألم السػػػابقم عمػػػو مػػػا كرد عنػػػد العممػػػاا فػػػي 

 :ا يتيف السابقتيف، تجمو لمبا ث في ا تي
عمػػػم  تقػػػديـ الظػػػرؼ أف فػػػذكر  ،بيػػػاف عمػػػم التقػػػديـ هػػػػػ(  111اختصػػػر الكرمػػػاني )ت 

فكصػف  ،جاات ألجل المجػاكرة ، فالعمم)بيني كبينكـ( عمو التمييز )شهيدا( في آيم العنكبكت
كلـ يجز الفصل بينهما بالظرؼ لػذلؾ  ،هللا تعالو شهيدا بقكله )يعمـ ما في السمكات كاألرض(

 .تقدـ الظرؼ كتأخرت لفظم )شهيدا( لممجاكرة
فاألصػػل فػػي القػػرآف  ،ر أف تقػػدـ لفظػػم )شػػهيدا( عمػػو الظػػرؼ جػػاات عمػػو األصػػلكذكػػ

  ( ٣).أف تتقدـ الشهادة عمو الظرؼ
، كاألنصػػػػاري )ت (1)هػػػػػػ(857كالفيركزآبػػػػادي)ت  ،(٢)هػػػػػػ(7٢٢ككافػػػػل ابػػػػف جماعػػػػم )ت 

بيػد أف ابػف جماعػم  ،عمم تقديـ الظػرؼ عمػو الشػهادة بياف ما ذكرا الكرماني في (1)هػػ ( 9٣6
فػذكر أف  ،ه رأي آخر في مسألم تقديـ الشهادة عمػو الظػرؼ بخػبلؼ مػا ذهػب إليػه الكرمػانيل

نما جػاا المفػظ  ،عمم تقديـ الشهادة عمو الظرؼ جاات لعدـ كجكد صفم بعد الشهادة مباشرة كا 
ككافقػػػػػه فػػػػػي ذلػػػػػؾ   .ككفػػػػػو بػػػػػاهلل ككػػػػػيبل( ،عمػػػػػو القيػػػػػاس كقكلػػػػػه تعػػػػػالو )ككفػػػػػو بػػػػػاهلل شػػػػػهيدا

  . الفيركزآبادي

                                                           
 8األ قاؼ /  ،1٢الرعد /  ،59األنعاـ /   :السكر كردت في (5) 
 567ص  ،٣81المسألم  ،في تكجيه المتشابه المفظي البرهاف :ينظر (٣) 
 ٣٢6ص  ،٣11لم أنظر: كشف المعاني، المسي (٢) 
 ٣91/  5 ،بصائر ذكي التمييز في لطائف الكتاب العزيز بصيرة  ) سب اف الذي..( :ينظر (1) 
 ٢٢1ص  ،٣7المسألم  ،فتب الر مف ما يمتبس مف القرآف :ينظر (1) 
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هػػػػػ( أف عمػػػم تقػػػديـ الظػػػرؼ كتػػػأخير الشػػػهادة فػػػي آيػػػم العنكبػػػكت 616ّيف الػػػرازي)تكبػػػ
كشػهادة المػرا عمػو نفسػه هػك إقػرار كهػك  ،جاات لمناسبم السياؽ؛ ألف كبلمه مع أهػل الكتػاب

 (5).لذلؾ قدـ ما هك ألـز عميهـ ،أقك  ال ج  عميه
كلػػػـ يتطػػػرؽ لعمػػػم  ،لممسػػػألم تكجيهػػػا عامػػػا (٣) هػػػػػ( 7٣8كجػػػاا تكجيػػػه النيسػػػابكري )ت 

 ،لممشػركيف الرعػدأف الكبلـ في آيػم  بيد أنه ذكر ،التقديـ كالتأخير في آيتي العنكبكت كاإلسراا
 .فاستشهد عميهـ بأهل الكتاب

ثػػـ بػػّيف  ،فكػػاف الكػػبلـ ألهػػل الكتػػاب فاقتصػػر عمػػو شػػهادة هللا العنكبػػكت كأمػػا فػػي آيػػم 
 چۇئ  ۆئۆئ   وئ  وئ  ۇئ ٹ ٹ چ كػػػػػػػػػػػكف شػػػػػػػػػػػهادة هللا كافيػػػػػػػػػػػم بقكلػػػػػػػػػػػه تعػػػػػػػػػػػالو 

ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ٹ ٹ چ ثػػػػػـ هػػػػػددهـ بقكلػػػػػه تعػػػػػالو   )1٣لعنكبػػػػػكت: )

   .(1٣لعنكبكت: )اچىئ  ىئ  ىئ  
الشػػهادة فػػي  عمػػو هػػػػ( القػػكؿ فػػي بيػػاف عمػػم تقػػديـ الظػػرؼ 881كاختصػػر البقػػاعي )ت 

كفػي كبلمػه  ،فذكر اف العمم جاات ألجل العنايم بذكر الناس كتفصػيل أ ػكالهـ ،آيم العنكبكت
فا يػػم لػػـ تت ػػدث عػػف النػػاس بصػػفم  ،صػػ يب ا يػػم ذكػػرت أ ػػكاؿ النػػاس لكنهػػا صػػنفتهـ ،نظػػر
كطمبػػكا مػػف الرسػػكؿ  ،(ملسو هيلع هللا ىلص)كلكنهػػا كانػػت تػػذكر المشػػركيف الػػذيف ج ػػدكا ككػػذبكا الرسػػكؿ  ،عامػػم

مػا  أف يككف له شهيدا، فجاا الرد مف هللا )قل كفو باهلل بيني كبينكـ شػهيدا( فػاهلل شػهيدا كيعمػـ
ربمػا  ،كلـ يتطرؽ إلو عمم تقديـ الشهادة عمو الظػرؼ فػي آيػم اإلسػراا ،في السمكات كاألرض
 (٢) .عمو  أنها األصل

 ،هػػػػ( الكرمػػاني فػػي بيػػاف عمػػم تقػػديـ الظػػرؼ عمػػو الشػػهادة 5٣71ككافػػل األلكسػػي )ت 
 (1).كلـ يتطرؽ إلو عمم تقديـ الشهادة عمو الظرؼ ربما عمو أنها األصل

  

                                                           

85 ،81/  1 ،مفاتيب ال يب :ينظر(1)

   (
2
 ٢9٣/  1،  كرغائب الفرقاف غرائب القرآف : ينظر( 
 51/165 ،نظـ الدرر في تناسب ا يات كالسكر :ينظر (٢) 
 7/ ٣5 ،في تفسير القرآف كالسبع المثاني  تفسير ركح المعاني  :ينظر (1) 
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   :لقولوخالصة ا
     :ا تي تكجيهات العمماا السابقم بدا لمبا ث مف خبلؿ

كالنيسػػػابكري إلػػػو  ،كاألنصػػػاري  ،كالفيركزآبػػػادي ،كابػػػف جماعػػػم ،نظػػػر الكرمػػػاني -
 التناسب المعنكي، في بياف عمم تقديـ الظرؼ عمو الشهادة.

كأما عمم تقػديـ الشػهادة عمػو الظػرؼ  ،أغمب مف جاا بعد الكرماني اعتمد عميه -
فػي  كذلػؾ كاضػب ،فاألصػل فػي القػرآف أف تتقػدـ الشػهادة ،ت عمو األصػلفجاا

 .أغمب آيات القرآف التي ذكرت فيها الشهادة مع الظرؼ
البا ػػػث أف العمػػػم كراا التقػػػديـ كالتػػػأخير مػػػف خػػػبلؿ مػػػا عػػػرض النيسػػػابكري فػػػي  كيػػػر  

ة عمػػػػو ألف تقػػػػديـ كتػػػػأخير الشػػػػهاد ،مناسػػػػبم سػػػػياؽ ا يتػػػػيف ،جػػػػاات ألجػػػػل المناسػػػػبم ؛ا يتػػػػيف
ففػػػي آيػػػم العنكبػػػكت الخطػػػاب مػػػع  ،الظػػػرؼ فػػػي كػػػبل المكضػػػعيف اعتمػػػد عمػػػو سػػػياؽ ا يػػػات

 تػػػو أف جماعػػػم مػػػنهـ كػػػانكا  ،المشػػػركيف الػػػذيف ج ػػػدكا ككػػػذبكا الرسػػػكؿ الػػػذي بم هػػػـ كأنػػػذرهـ
اهلل النبي ملسو هيلع هللا ىلص بقكلهـ مف يشهد أنؾ رسكؿ هللا فجػاا الػرد اإللهػي قػل يػا دمحم ) قػل كفػو بػ ف يسألك 

 .بيني كبينكـ شهيدا(
الكرمػػاني فػػي تكجيػػه عمػػم تقػػديـ الظػػرؼ عمػػو الشػػهادة كيختػػار البا ػػث مػػا ذهػػب إليػػه 

زالػػم المػػبس  ،فتعميمػػه لممسػػألم كػػاف تعمػػيبل  سػػنا ،أكلػػو ألف المجػػاكرة تػػؤدي إلػػو إتمػػاـ المعنػػو كا 
   .كال مكض كلذلؾ ال بد أف تجاكر الصفم المكصكؼ
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 (  رغداً  -)حيث :الصفة تقديم الظرف عمى  :ارابع
 . يث( في مكضع كا دالصفم )رغدا( مقدمم عمو الظرؼ )كردت 

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ٹ ٹ چ 

 (٢1لبقرة: )اچ    ې  ې  ې  
 .كتقدمت لفظم الظرؼ ) يث(  عمو لفظم الصفم )رغد( في مكضع كا د

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ٹ ٹ چ 

 (18لبقرة: )اچ   ٺ    ٺ    ٿٿ   ٿ  ٿ  
هػػػ( أف )الرغػد( كصػف لمكصػكؼ دؿ عميػه  5٢9٢ذكر الطاهر بف عاشػكر )ت  :أكال

 (5).كأما ) يث( فظرؼ مكاف أي مف أي مكضع أردتما األكل ،السياؽ أي أكبل رغدا
لقضػيم بشػكل لـ يجػد البا ػث فيمػا تػكافرت لػه مػف المصػادر كالمراجػع مػف تنػاكؿ هػذا ا

 بيػاف العمػم مػفإال أف هنػاؾ إشػارات مختصػرة فػي تكجيػه المسػألم لػبعض العممػاا فػي  ،مفصل
 التقديـ كالتأخير لهذا المسألم، كجاات تكجيهاتهـ كتالي:

هػػػػ( تعميمػػه فػػي تقػػديـ الصػػفم )الرغػػد( عمػػو الظػػرؼ  711بنػػو أبػػك  يػػاف األندلسػػي )ت 
 فناسػبفذكر أف لفظم )الرغد( مف صفات األكػل  ،( عمو المناسبم٢1) يث( في آيم البقرة ) 

    .أف تككف قريبم مف العامل كال تؤخر كال يفصل بينهما بالظرؼ
( فجػػػاات 18كأمػػػا عمػػػم تقػػػديـ الظػػػرؼ ) يػػػث( عمػػػو الصػػػفم )رغػػػدا( فػػػي آيػػػم البقػػػرة )

لمناسػػبم الفاصػػمم فػػي قكلػػه تعػػالو )كمػػكا منهػػا  يػػث شػػئتـ رغػػدا( كقكلػػه تعػػالو )ادخمػػكا البػػػاب 
 (٣) .ا( فهما سجعتاف متناسبتافسجد

هػػ( فأكرد رأي أبي  ياف األندلسي فػي تفسػيرا )نظػـ الػدرر فػي  881كأما البقاعي )ت 
 (٢).تناسب ا يات كالسكر( دكف أف يعمل عميه

  

                                                           
 1٢٢/ ٣ ،الت رير كالتنكير :ينظر (5) 
 ٢8٢/ 5 ،الب ر الم يو :ينظر (٣) 
 ٢9٢/ 5 ،نظـ الدرر في تناسب ا يات كالسكر :ينظر (٢) 
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 يػزدمػا أكردا مػف تعميػل لممسػألم كلػـ  كؿ  أبا  ياف هػػ(  5٣71ككافل األلكسي )ت   
 (5).شيئا عمو ذلؾ 
فػػذكر أف عمػػم تقػػديـ الصػػفم عمػػو  ،لمألعظػػيـ المطعنػػي تكجيهػػا  سػػنا لممسػػاعبػػد كذكػػر 

كالطعاـ كػاف أهػـ  ،ألف الخطاب هنا  دـ ك كاا ؛( جاات لؤلهميم٢1الظرؼ في آيم البقرة ) 
ألنهمػػػا اثنػػػاف كالجنػػػم فسػػػي م ال تضػػػيل  ؛فالمكػػػاف ال يعنيهمػػػا فػػػي شػػػيا ،عنػػػدهما مػػػف المكػػػاف

بيػد أف  ؛( فجاات أيضا لؤلهميم81الصفم في آيم البقرة ) كأما عمم تقديـ الظرؼ عمو  ،بهما
 ،إذ ظنػكا أف المكػاف يضػيل بهػـ ،كالمكػاف أهػـ عنػدهـ مػف الطعػاـ ،الخطاب هنا لبنػي إسػرائيل

 (٣).فقدـ ما هك أهـ عندهـ ،لذلؾ تكسعكا فيه
 :خالصة القولو 

ففػػػي ا يػػػم  ،جػػػاات لمناسػػػبم السػػػياؽ ؛يػػػر  البا ػػػث أف عمػػػم التقػػػديـ فػػػي كمتػػػا ا يتػػػيف 
ألف كػػل مػػا فػػي الجنػػم مػػف  ،فقػػدـ رغػػدا ،( السػػياؽ القرآنػػي هنػػا يت ػػدث عػػف الجنػػم٢1األكلػػو ) 

 .أكل هك متاح كرغد
فالسػػياؽ هنػػا فػػي الػػدنيا كيت ػػدث  ،( فقػػدـ الظػػرؼ كأخػػر الرغػػد81كأمػػا ا يػػم األخػػر )  

ا لػػيس كاسػػعا ألف الرغػػد فػػي الػػدني ،لػػذلؾ ناسػػب تقػػديـ المكػػاف كتػػأخير الرغػػد ،عػػف بنػػي إسػػرائيل
 .كما هك في الجنم

  

                                                           
 ٣61/ 5 ،ركح المعاني في تفسير القرآف كالسبع المثاني   :ينظر (5) 
 588/ ٣ ،خصائص التعبير القرآني كسماته الببلغيم  :ينظر (٣) 
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 (وتأخيره )إياىم( عمى ضمير الغائب رزقكم()ن ضمير المخاطب ) تقديم:خامسا
 رزقكـ( مقدما عمو الضمير ال ائب )إياهـ( في مكضع كا د.نكرد الضمير المخاطب )

   (515األنعاـ: )چۉ  ۉ  ې  ې    ېې  ى  ى  ائائ  ٹ ٹ چ 
ياكـ( في مكضع كا د.كتقدـ الضمير ال ائب )نرزقهـ( ع  مو الضمير المخاطب )كا 

چ   چ  چ   چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ     ٹ ٹ چ 

  )٢5اإلسراا: )
إيػاهـ( عمػو  -رزقكـ نػتأخير في ضمير المخاطب كال ائػب )إف المكقف مف التقديـ كال

 تي: تجمو لمبا ث في ا  ،ما كرد في ا يتيف المتيف تقدـ ذكرهما عند العمماا
رزقكـ( عمػو نػف عمم تقػديـ ضػمير المخاطػب )هػػ( أ 1٣1ذكر الخطيب اإلسكافي )ت 

ضػػمير ال ائػػب )إيػػاهـ( فػػي آيػػم األنعػػاـ جػػاات لػػكركد قبػػل الضػػمير فػػي قكلػػه تعػػالو )ال تقتمػػكا 
كفي ا يم نهي عف قتل األكالد مع فقرهـ عمػو أنفسػهـ  ،أكالدكـ مف إمبلؽ( أي مف أجل الفقر

   .لذلؾ قاؿ  سب انه أنا أرزقكـ كأرزقهـ معكـ ،م غيرهـإذا لزمتهـ نفق
كأمػػػا فػػػي آيػػػم اإلسػػػراا فعمػػػم تقػػػديـ ضػػػمير ال ائػػػب )نػػػرزقهـ( عمػػػو ضػػػمير المخاطػػػب 

ياكـ(  ،فا بػاا هنػا غيػر كاقعػيف فػي الفقػر ،لكركد قبل الضػمير قػكؿ تعػالو )خشػيم إمػبلؽ( ؛)كا 
قػػدـ ضػػمير ال ائػػب إلزالػػم الخػػكؼ الفقػػر عمػػو األكالد فػػي المسػػتقبل، كلػػذلؾ ت يخشػػكف كلكػػنهـ 

يػػاكـ ،أي ال تقتمػػكهـ لمػػا تخشػػكف عمػػيهـ مػػف الفقػػر ،عػػنهـ كعػػف األكالد كبػػذلؾ  ،فػػاهلل يػػرزقهـ كا 
مػػػا فكضػػػع كػػػل مكضػػػع مػػػف المكضػػػعيف  ،يػػػأمنكا عمػػػو أكالدهػػػـ مػػػف الفقػػػر كيمتنعػػػكا عػػػف القتػػػل

   (5).تقديمه كأخر ما اقتضو المكضع تأخيرا اقتضو
كابػػف  (٢)هػػػػ( 611كابػػف أبػػي األصػػبع المصػػري )ت  (٣)هػػػػ(  111الكرمػػاني )ت  ككافػػل
    (1).هػػ( 857كالفيركزآبادي )ت  (1)هػػ( 7٢٢جماعم )ت 

                                                           
 165/ ٣ ،درة التنزيل كغرة التأكيل  :ينظر  (5) 
 551لمفظي / ص البرهاف في تكجيه المتشابه ا :ينظر (٣) 
 ،كبياف إعجاز القرآفالت بير في صناعم الشعر كالنثر  ت رير  ،ابف أبي األصبع المصري   :ينظر (٢) 
 165ص  ،دار إ ياا التراث اإلسبلمي ،مصر ،د.  فني دمحم شرؼ :تب
 569ص  ،5٢7المسألم  ،كشف المعاني في المتشابه مف المثاني :ينظر (1) 
 599/ 5بصيرة ) ال مد هلل (  ،تمييز في لطائف الكتاب العزيزبصائر ذكي ال  :ينظر (1) 
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( ٢هػػػػػػ()5٣71كاأللكسػػػػي )ت (٣)هػػػػػػ( 9٣6كاألنصػػػػاري )ت  (5)هػػػػػػ( 881)ت كالبقػػػػاعي
م مػػا ذكػػرا الخطيػػب اإلسػػكافي فػػي بيػػاف العمػػ (1)م مػػكد السػػيد شػػيخكف ، ك (1)فاضػػل السػػامرائي ك 

 .كراا التقديـ في كبل المكضعيف
هػػػػػ( الخطيػػػػب اإلسػػػكافي فػػػػي بيػػػاف العمػػػػم كراا 718الزبيػػػر ال رنػػػػاطي )ت  ابػػػػف ككافػػػل

فػذكر أف   ،بيد أنه تكسع في شرح المعنػو كلػـ يكتػف بػذكر العمػم ،التقديـ في كبل المكضعيف 
دهـ عػػادة كأد المخػػاطبيف فػػي آيػػم اإلسػػراا ليسػػكا األغنيػػاا بػػل هػػـ كفػػار العػػرب التػػي كانػػت عنػػ

فقػػدـ األهػػـ هنػػا كهػػـ األبنػػاا عمػػو  ،خشػػيم الفقػػر المتكقػػع كالعجػػر عػػف نفقػػتهف مسػػتقببل ؛البنػػات
 (6).ا باا

هػػ( ما ذهب إليه الخطيب اإلسػكافي فػي بيػاف عمػم التقػديـ  711)ت  أبك  ياف ككرر 
كضػعيف كهػي أف التقػديـ فػي كػبل الم ،بيػد أنػه أضػاؼ لفتػم جماليػم  سػنم ،في كػبل المكضػعيف

هػػػػ( مختصػػرا 716كتبعػػه فػػي ذلػػؾ السػػميف ال مبػػي )ت  ،(7)جػػاا مػػف بػػاب التفػػنف فػػي الببلغيػػم 
القػػػكؿ فػػػي ذكػػػر عمػػػم التقػػػديـ كالتػػػأخير فػػػي كػػػبل المكضػػػعيف التػػػي جػػػاات مػػػف بػػػاب التفػػػنف فػػػي 

 (8)الببلغم.
 (9)كلـ يزد عميه شيئا. ،أبك  يافهػػ( بما ذكرا  955كاكتفو السيكطي )ت 

فتقػػػػديـ ضػػػػمير المخػػػػاطبيف عمػػػػو  ،هػػػػػػ( فػػػػذكر تعمػػػػيبل  سػػػػنا 791)ت كأمػػػػا الزركشػػػػي 
فكػػاف رزقهػػـ أهػػـ مػػف رزؽ  ،، ذلػػؾ ألف الخطػػاب لمفقػػراالؤلهميػػمال ػػائبيف فػػي آيػػم األنعػػاـ جػػاا 

 .برزقهـ عمو الكعد برزؽ أكالدهـفقدـ الكعد  ،أكالدهـ

                                                           
 ٢57/ 7 ،نظـ الدرر في تناسب ا يات كالسكر  :ينظر (5) 
 581ص  ،القرآف مف فتب الر مف ما يمتبس :ينظر (٣) 
 11/  8 ،ركح المعاني  في تفسير القرآف كالسبع المثاني  :ينظر (٢) 
 6٢ص  ،التعبير القرآني   :ينظر (1) 
 558ص  ،أسرار التقديـ كالتأخير في ل م القرآف الكريـ   :ينظر (1) 
 179ص  ،ل اد كالتعطيل في تكجيه المتشابه المفظي: مبلؾ التأكيل القاطع بذكي اإلينظر (6) 
 ٣15/ 1 ،الب ر الم يو   :ينظر (7) 
 ٣59/  1 ،الدر المصكف  :ينظر (8) 
 918ص  ،قطف األزهار ككشف األسرار :ينظر (9) 
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بيػػػد أنهػػػـ  ،كلكػػػنهـ غيػػػر كاقعػػػيف فػػػي الفقػػػر ،كأمػػػا فػػػي آيػػػم اإلسػػػراا فالخطػػػاب لؤلغنيػػػاا
لذلؾ قدـ الكعد برزؽ أكالدهـ عمػو  ،فكاف رزؽ أكالدهـ أهـ كهك المطمكب ،يخشكف الكقكع فيه

 (5).الكعد برزقهـ
   :وخالصة القول

     :ا تي تكجيهات العمماا السابقم بدا لمبا ث مف خبلؿ
ذلػػػؾ  ،أف عمػػم التقػػديـ عنػػد اإلسػػػكافي لضػػمير المخاطػػب عمػػػو ضػػمير ال ائػػب -

 ،فقػػدمكا  تػػو يطمئنػػكا كيمتنعػػكا عػػف قتػػل األكالد ،ف فػػي الفقػػرألف ا بػػاا كاقعػػك 
ذلػػؾ ألف  ؛كأمػػا عمػػم تقػػديـ لضػػمير ال ائػػب عمػػو المخاطػػب فجػػاا لعمػػم الخشػػيم

    .كلكف يخشكف عمو أنفسهـ كأبنائهـ مف ذلؾ ،ا باا ما زالكا لـ يقعكا في الفقر
 .أغمب مف جاا بعد اإلسكافي سار عمو نهجه ككافقه -

لم التقػديـ أكيػر  أف السػياؽ لعػب دكر فػي مسػ ،ث ما ذهػب إليػه الزركشػيكيكافل البا 
ففػي األنعػاـ جػاا النهػي بسػبب الفقػر  ،فػالنهي جػاا فػي كمتػا ا يتػيف عػف قتػل األكالد ،كالتػأخير

كأمػا فػي  ،لذلؾ السػياؽ ناسػب التقػديـ ،فطمئف سب انه ا باا بتكفمه برزقهـ فعندها يمتنع القتل
ألنػه تكفػل بػرزؽ أكالدهػـ كرزقهػـ معهػـ  ؛القتل خشيم الفقر الذي لػـ يقػع آيم اإلسراا فنهو عف

 .كناسب السياؽ التقديـ ،فامتنع القتل ،مستقببل
  

                                                           
 811ص  ،البرهاف في عمـك القرآف :ينظر (5) 
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 (أمو –تقديم وتأخير  )ابن مريم  :سادسا
 .)مريـ عميها السبلـ( مقدمم عمو لفظم )ابنها( في مكضع كا د أمه كردت لفظم
   ڀ  ڀ      ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ ٹ ٹ چ 

  )95ألنبياا:) چ
 .ـ( في مكضع كا د( عمو لفظه أمه )مريـ عميها السبلف مريـكتقدمت لفظم )اب

                                (11لمؤمنكف: )چ گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں  ں   ٹ ٹ چ    
لبيػاف السػر  ؛ككتػب المتشػابه المفظػي التػي تػكافرت لػه ،نظر البا ث في كتػب التفاسػير

الببلغي كراا االختبلؼ بيف ا يتيف بالتقديـ كالتػأخير، كلػـ يتطػرؽ إلػو هػذا المسػألم إال النػزر 
 :كجاات تكجيهاتهـ كا تي  ،اليسير منهـ

)مريـ عميهػػا السػػبلـ( عمػػو )ابنهػػا( فػػي أمػػههػػػػ( أف عمػػم تقػػديـ  791ذكػػر الزركشػػي )ت 
لسػياؽ القرآنػي فػي هػذا ا يػم ذكػر مػريـ )عميهػا فا ،آيم األنبياا جاات لسبل ما يقتضي تقديمه

ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ٹ چ  يػػػػػذكر االبػػػػػف كذلػػػػػؾ فػػػػػي قكلػػػػػه  السػػػػػبلـ( كلػػػػػـ

 .كقدـ االبف في غير هذا المكضع ،كلذلؾ قدمت مريـ )عميها السبلـ( چپ    
قػػػدـ ابنهػػػا عيسػػػو  لػػػـ يػػػأت ذكػػػر مػػػريـ )عميهػػػا السػػػبلـ( كلػػػذلؾ المؤمنػػػكف أمػػػا فػػػي سػػػكرة 

 (5).ـ()عميه السبل
مػػريـ عميهػػا السػػبلـ(؛ أمػػه )أف عمػػم تقػػديـ  ،يفهػػـ مػػف خػػبلؿ تعميػػل الزركشػػي لممسػػألم 

 جاات  لسبل ما يقتضي تقديمه.
عميهػا السػبلـ( مػريـ  أمػه ) الزركشي في بياف عمػم تقػديـهػػ(  955ككافل السيكطي )ت

 .عمو ابنها عيسو ) عميه السبلـ ( في آيم األنبياا
قديـ عيسو )عميه السبلـ( عمو أمه مريـ )عميها السبلـ( فػي كذكر السيكطي أف عمم ت

ذلػػؾ ألف ا يػات السػابقم ذكػػرت مكسػو )عميػػه  ؛آيػم المػؤمنيف جػػاات لسػبل مػا يقتضػػي تقديمػه
   (٣)لذلؾ ناسب ذكر عيسو )عميه السبلـ( عمو أمه مقدما. ،السبلـ( كهك مف الرسل

                                                           
 789ص  ،البرهاف في عمـك القرآف :ينظر (5) 
 ٣1٢/  1 ،كاإلتقاف في عمـك القرآف  ،5٢٢/  5 ،ينظر:  معترؾ األقراف (٣) 
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( ٢)منيػػر م مػػكد المسػػيري ك  ،(٣) عبػػدهللا سػػعادة دمحم، ك(5)م مػػكد السػػيد شػػيخكف ككافػػل 

مػريـ )عميهػػا السػبلـ( عمػو ابنهػا عيسػػو )عميػه السػبلـ( فػػي أمػه الزركشػي فػي بيػاف عمػػم تقػديـ 
عيسو )عميه السبلـ( عمو أمػه مػريـ يـ م مكد المسيري ذكر أف عمم  تقدبيد أف  ،آيم األنبياا

   .فهك أفضل مف أمه ،جاات لمكانته ،)عميها السبلـ( في آيم المؤمنيف
و )عميهػػا السػػبلـ( عمػػو ابنهػػا عيسػػ أمػػهأف عمػػم تقػػديـ  هػػػػ(98٣)ت كأرجػػع أبػػك السػػعكد

 .ألصالتها فيما نسب إليها مف اال صاف كالنفخ )عميه السبلـ( في آيم األنبياا
 مؤمنػكف كأما عمم تقديـ عيسو )عميه السبلـ( عمو أمػه مػريـ )عميهػا السػبلـ( فػي آيػم ال

جػاا مػػف دكف  كمعنػو ككنػه آيػػم )عميػه السػػبلـ( أي، نػه آيػػمألصػالته فيمػػا ذكػر مػػف كك  فجػاات
 (1)  .يرأب، كتكمـ كهك ص 

ما ذهب إليه أبك السعكد في بياف عمم التقػديـ فػي  ،(1)هػػ ( 5٣71ككافل األلكسي )ت 
 .كبل المكضعيف
 :وخالصة القول

 :ا تي تكجيهات العمماا السابقم دا لمبا ث مف خبلؿب
فالعمػػم فػػي تقػػديـ عيسػػو )عميػػه السػػبلـ(  ،السػػيكطيمػػا ذهػػب إليػػه  البا ػػث يؤيػػد -

 .كانت لمناسبم ما تقدـ مف ألفاظ في سياؽ ا يات
 البا ث يكافل ما ذهب إليه أبك السعكد في بياف العمم في كبل المكضعيف. -
ي ككف النبي عيسو )عميػه السػبلـ( أفضػل سير  يؤيد البا ث ما ذهب إليه المال -

فػػبعض المفسػػريف يػػذكر أف  ،عنػػد هللا تعػػالوألف كبلهمػػا لهمػػا مكانػػم  ؛مػػف أمػػه
كْيػػػذكر عنهػػػا )عميهػػػا   ،مػػػريـ )عميهػػػا السػػػبلـ( تكػػػاد تصػػػل إلػػػو درجػػػم األنبيػػػاا

كيكفػػي أف سػػكرة فػػي  ،كأنهػػا تكممػػت كهػػي صػػ يرة ،االسػػبلـ( أنهػػا لػػـ ترضػػع ثػػدي

                                                           
 9٢ص  ،أسرار التقديـ كالتأخير في ل م القرآف الكريـ :ينظر (5) 
 87ص  ،مف أسرار النظـ القرآني :ينظر (٣) 
 191 ،دالالت التقديـ كالتأخير في القرآف الكريـ :ينظر (٢) 
 5٢9/  6 ،رشاد العقل السميـ إلو مزايا القرآف الكريـإ: ينظر (1) 
 ٢8/  58 ،ركح المعاني في تفسير القرآف كالسبع المثاني  :ينظر (1) 
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بػػػل إف اسػػػمها ذكػػػر صػػػرا م فػػػي القػػػرآف فػػػي أكثػػػر مػػػف  ،القػػػرآف تسػػػمت باسػػػمها
 .د هللا عاليمإذف مكانتها عن ،مكضع

كيػػػػر  البا ػػػػث أف مناسػػػػبم السػػػػياؽ القرآنػػػػي لآليػػػػات السػػػػابقم كػػػػاف العمػػػػم كراا التقػػػػديـ 
 .كالتأخير في كبل المكضعيف

مريـ )عميهػا السػبلـ( عمػو ابنهػا عيسػو )عميػه السػبلـ( فػي آيػم األنبيػاا   أمه فعمم تقديـ
 ، تعػالو مػد ها كأثنػو عميهػافاهلل ،جاات لمناسبم ما تقدـ مف مدح كثناا لمريـ )عميها السبلـ(

كذلػؾ  ،فسػب انه تعالػت قدرتػه فػي مخالفػم السػنم البشػريم ،كأكرمها بأف تككف في مظهػر عظػيـ
ألجػل أف  ،افػنفخ هللا فيهػ ،بل إنها أ صنت فرجهػا ،كلـ يقربها رجل ،بأف ت مل مف دكف زكاج

ہ   ٹ ٹ چ  ،ؿكأيضػػا ألجػػل أف يػػركا مثػػاال مػػف التكػػكيف األك  ،يػػر  النػػاس آياتػػه فػػي خمقػػه

 (19آؿ عمراف: )چ ہ   ہ    ہ  ھ  ھ   ھھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲    ﮳    ﮴      ﮵  
كأمػػا عمػػم تقػػديـ ابنهػػا عيسػػو )عميػػه السػػبلـ( عمػػو أمػػه مػػريـ )عميهػػا السػػبلـ( فػػي آيػػم 

فػاهلل سػب انه كتعػالو ذكػر مكسػو )عميػه  ،ناسبم سػياؽ مػا تقػدـ مػف آيػات فجاات لم ؤمنكف الم
پ  ڀ  ڀ  ڀڀ   ٺ    ٺ  ٹ ٹ چ ،رة ذكػػرت الرسػػل كالمهمػػم التػػي  ممػػكا إياهػػافالسػػك  ،السػػبلـ(

 ،)11 المؤمنػػػػػػػػػػػكف )چٹ  ٹ  ٹ   ٹڤ  ڤ  ڤ       ڤ  ڦ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ 
    .ناسب تقديمه في هذا المكضع ،كككف عيسو )عميه السبلـ( مف الرسل
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 .تقديم وتأخير كممة التوحيد عمى كممة الخمق :سابعا
 .تك يد مقدمم عمو كممم الخمل في مكضع كا دكردت كممم ال

ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ    پپ  ڀ  ڀ  ڀ    ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ          ٿ  ٹ ٹ چ 

  )51٣ألنعاـ: )اچ   ٿ  
 .كتقدمت كممم الخمل عمو كممم التك يد في مكضع كا د

   )  6٣ غافر:)چڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ        ڈ    ژ       ژڑ  ڑ  ک     ٹ ٹ چ 
نػػاقش العممػػاا سػػر االخػػتبلؼ الػػكارد بػػيف ا يتػػيف المتػػيف تقػػدـ ذكرهمػػا مػػف  يػػث التقػػديـ 

فأ يانا تتقػدـ كممػم التك يػد عمػو كممػم الخمػل كمػا فػي آيػم األنعػاـ، كمػرة تتقػدـ كممػم  ،كالتأخير
 :كجاات تكجيهاتهـ كا تي ،الخمل عمو كممم التك يد كما في آيم غافر
هػػػػػػ( أف عمػػػػم تقػػػػديـ كممػػػػم )التك يػػػػد( عمػػػػو كممػػػػم 1٣1ذكػػػػر الخطيػػػػب اإلسػػػػكافي )ت 

ې  ې  ى  ى  ائائ   ەئ  ەئ  ٹ چ قبمهػػا قكلػػه فػػي آيػػم األنعػػاـ جػػاات لتقػػدـ )الخمػػل(

    )  511ألنعاـ:)ا چ وئ  وئ  ۇئ   ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  
إذ جعمػػكا هلل شػػركاا مػػف  ،فسػػياؽ ا يػػم يت ػػدث عػػف مػػزاعـ المشػػركيف فػػي تعػػدد ا لهػػم

ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ        ڈ    ژ       ژڑ  ڑ  ٹ چ  ها قكلػػػػهكلػػػػذلؾ ذكػػػػر بعػػػػد ،الجػػػػف

ا ؛چک       .فناسب تقديـ كممم التك يد مناسبم لما تقدـ ،ليدفع مزاعمهـ مف جعل هلل شريكا
 ؛كأمػػا بيػػاف عمػػم تقػػديـ كممػػم الخمػػل عمػػو كممػػم التك يػػد فػػي آيػػم غػػافر فجػػاات لممناسػػبم

ڭ  ڭ  ۇ    ۇ   ۆ  ۆ    ڭٹ ٹ چ ذلػػػػؾ ألف ا يػػػػم ْذكػػػػرت بعػػػػد قكلػػػػه 

فسػػياؽ ا يػػم يت ػػدث عػػف نعػػـ هللا التػػي ال  (، 17غػػافر: )چ   ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  
كلػػذلؾ  ،كلػػـ تتطػػرؽ ا يػػم إلػػو نفػػي الشػػرؾ عػػف هللا ،كتثبيػػت خمػػل اإلنسػػاف ،تعػػد كال ت صػػو

 (5).ديـ كممم الخمل عمو كممم التك يدناسب تق
  

                                                           
 1٢1/  ٣ ،درة التنزيل كغرة التأكيل  :ينظر  (5) 
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كابػػػػػػػف جماعػػػػػػػم ،(٣)هػػػػػػػػػ( 7٣8سػػػػػػػابكري )ت كالني ،(5)هػػػػػػػػػ( 111ككافػػػػػػػل الكرمػػػػػػػاني )ت 
فاضػػػػػػػػػل ك  ،(1)هػػػػػػػػػػػ(955كالسػػػػػػػػػيكطي )ت،(1)هػػػػػػػػػػػ( 857كالفيركزآبػػػػػػػػػادي )ت  ،(٢)هػػػػػػػػػػػ( 7٢٢)ت

اإلسكافي في بياف العمم كراا التقػديـ كالتػأخير فػي كػبل  (7)عبد العظيـ المطعنيك  ،(6)السامرائي
عمػػػػم تقػػػػديـ كممػػػػم كافػػػػل اإلسػػػػكافي فػػػػي بيػػػػاف  (8)هػػػػػػ(5٣71بيػػػػد أف األلكسػػػػي )ت ،المكضػػػػعيف

ألف األلكسػػػي لػػػـ يتطػػػرؽ إلػػػو بيػػػاف عمػػػم  ؛)الخمػػػل( عمػػػو كممػػػم )التك يػػػد( فػػػي آيػػػم غػػػافر فقػػػو
 .التقديـ في آيم األنعاـ

 ،هػػػػ( فػػي جكابػػه لممسػػألم مػػف جػػكاب اإلسػػكافي718كاقتػػرب ابػػف الزبيػػر ال رنػػاطي )ت 
 اات لتقػدـ قبمهػا قكلػهفذكر أف عمم تقديـ كممم )التك يد( عمو كممم )الخمل( في آيم األنعاـ ج

ې  ې  ى  ى  ائائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ٹ چ 

ېئ  ىئ  ىئىئ  ی  ی  ی  ی       جئ   ٹ ٹ چ كقكلػػػػػػػػػػػه  (، 511ألنعػػػػػػػػػػػاـ:)ا چ ېئ  

، فكػػػاف مػػػف المبلئػػػـ نفػػػي مػػػا (515ألنعػػػاـ: )ا چحئ  مئ  ىئيئ  جب  حب            خبمب  ىب  يب  جت  حت  
 ،فقػػدـ مػػا األمػػر عميػػه مػػف الك دانيػػم سػػب انه ،الكلػػدكأدعػػكا مػػف الشػػركاا كالصػػا بم ك  ،جعمػػكا

    .كلذلؾ ناسب تقديـ كممم التك يد
 كأمػػا عمػػم تقػػديـ كممػػم الخمػػل عمػػو كممػػم التك يػػد فػػي آيػػم غػػافر فجػػات لتقػػدـ قبمهػػا قكلػػه

چ ڭ  ڭ  ڭ  ۇ    ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ٹ چ 

ڄڄ  ڃ  ڃ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ   ٹ چ  ، كقكلػػه ( 17غػػافر: )

فػػذكرت ا يتػػاف الخمػػل  ،(65غػػافر: )چ   ڃ   ڃ  چ  چ      چ  چ   ڇ  ڇ   ڇ  
                                                           

 55٣ص  ،551المسألم  ،يه المتشابه المفظي  لما فيه مف ال جم كالبيافالبرهاف في تكج :نظري (5) 
 5٢6/ ٢ ،غرائب القرآف كرغائب الفرقاف :ينظر (٣) 
 561ص ،5٢1المسألم  ،في المتشابه مف المثاني  كشف المعاني  :ينظر (٢) 
خمل السمكات بصائر ذكي التمييز في لطائف الكتاب العزيز بصيرة  ) ال مد هلل الذي   :ينظر (1) 

 597/  5 ،كاألرض(
 9٣1ص  ،قطف األزهار ككشف األسرار  :ينظر (1) 
 66ص  ،التعبير القرآني :ينظر (6) 
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كلػػـ يتقػػدـ هنػػا مػػا تقػػدـ فػػي آيػػم األنعػػاـ مػػا أتبػػع بالتنبيػػه عمػػو أف سػػب انه خػػالل كػػل  ،األعظػػـ
 (5).كأهـ ،فكاف تقديـ هذا التعريف هنا أنسب ،شيا

لخمػػػل عمػػػو كممػػػم التك يػػػد فػػػي آيػػػم هػػػػػ( أف عمػػػم تقػػػديـ كممػػػم ا881كبػػػّيف البقػػػاعي )ت 
 ،لمداللػم عمػو السػاعم التػي ينكركنهػا ؛غافر، ذلؾ ألف ا يم جاات في سياؽ االمتنػاف بػالنعـ 

 (٣).فناسب تقديـ الخمل عمو التك يد ،كيجادلكف في أمرها
 ،أف عمػم تقػػديـ كممػػم التك يػد عمػػو كممػػم الخمػل فػػي آيػػم األنعػػاـ جبػػراف لبيػػب دمحم كذكػر
كفيهػا  ،السكرة ال ديث عػف الشػريؾ فػبل يناسػبه إال نفػي الشػريؾ عػف هللا تعػالو جاات ألف في

 .رد صريب عمو زعـ الكافريف
ذلػػؾ  ؛كأمػػا عمػػم تقػػديـ كممػػم الخمػػل عمػػو كممػػم التك يػػد فػػي آيػػم غػػافر فجػػاات لممناسػػبم

كلػػذلؾ ناسػػب تقػػديـ كمػػـ  ،فالمقػػاـ ال يقتضػػي نفػػي الشػػريؾ ،ألف فػػي ا يػػم اثبػػات خمػػل النػػاس
   (٢).ملالخ
 :خالصة القولو 

 :ا تي العمماا السابقم بدا لمبا ث مف خبلؿ تكجيهات 
لبيػػػاف عمػػػم التقػػػديـ فػػػي كػػػبل  ؛اعتمػػػد اإلسػػػكافي عمػػػو سػػػياؽ مػػػا تقػػػدـ مػػػف آيػػػات -

 .المكضعيف
أكثػػػر العممػػػاا كافقػػػكا مػػػا ذكػػػرا اإلسػػػكافي فػػػي بيػػػاف العمػػػم كراا التقػػػديـ فػػػي كػػػبل  -

 .المكضعيف
فػػػػي بيػػػػاف العمػػػػم كراا التقػػػػديـ  ب اإلسػػػػكافيمػػػػف جػػػػكا اقتػػػػرب جػػػػكاب ال رنػػػػاطي -

كبيانػػػاا   ،بيػػػد أف ال رنػػػاطي كػػػاف أكثػػػر تفصػػػيبل ،كالتػػػأخير فػػػي كػػػبل المكضػػػعيف 
 .لشرح  مسألم التقديـ

                                                           
 168ص  ،ل اد كالتعطيل في تكجيه المتشابه المفظياطع بذكي اإل: مبلؾ التأكيل القينظر (5) 
 51٢ ،51٣/  57 في تناسب ا يات كالسكر نظـ الدرر :ينظر (٣) 
  م مقارنم بيف اإلسكافي المتشابه المفظي في القرآف الكريـ )دراس ، لبيب دمحم  جبراف : :ينظر (٢) 

 ـ٣151 ،األردفدار الفاركؽ لمنشر كالتكزيع / عماف  ،(كال رناطي
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كالبا ػػػث ال  ،ربػػػو البقػػػاعي بػػػيف امتنػػػاف هللا بػػػالنعـ عمػػػو العبػػػاد كداللػػػم السػػػاعم -
هػػا ال تػػدؿ عمػػو فػػذكر الػػنعـ كاالمتنػػاف ب ،يكافػػل مػػا ذهػػب إليػػه البقػػاعي فػػي ذلػػؾ

نما تذكر بالخػالل المتفضػل عمػو عبػادا بهػذا الػنعـ ،الساعم كعجػز اإلنسػاف  ،كا 
 .كضعفه في ت صيل رزقه كقكته، ما لـ يكف هناؾ تكفيل مف هللا تعالو

كير  البا ث أف التناسب المعنكي بيف ا يات كاف العمم كراا التقديـ كالتأخير في كػبل 
ثػػـ بػػّيف فسػػاد أقػػكاؿ  ،كأفعالػػه الصػػادقم ،ر هللا صػػفاته الكاممػػمففػػي آيػػم األنعػػاـ ذكػػ ،المكضػػعيف

كلػػذلؾ ناسػػػب معنكيػػػاا تقػػديـ كممػػػم التك يػػد عمػػػو كممػػػم  ،المشػػركيف كمػػػزاعمهـ باألدلػػم كالبػػػراهيف
 .الخمل

كلػذلؾ  ،كخمػل األنسػاف ،كاألرض ،كأما في آيم غافر فعددت نعـ هللا في خمػل السػماا 
 .و كممم التك يدعم ناسب معنكيا تقديـ كممم الخمل
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  :الفصل الثاني

 

أسرار التقديم والتأخير لممتشابو المفظي  الفصل الثاني
 في الفعل

 
 

 المفظي تقديم ألفاظ المتشابوأسرار  المبحث األول
 فعل وتأخيرىا في الفعل المعطوف عمى

 .مثمو
 
 

المفظي تقديم ألفاظ المتشابو أسرار  المبحث الثاني
 ى االسم.وتأخيرىا في الفعل عم

 
 

تقديم ألفاظ المتشابو وتأخيرىا في أسرار  المبحث الثالث
 .متعمقات الفعل
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 .في الفعل أسرار التقديم والتأخير لممتشابو المفظي : الفصل الثاني 

فعل وتأخيرىا في الفعل المعطوف عمى المفظي تقديم ألفاظ المتشابو أسرار  : المبحث األول
 .مثمو
 (يزكييم –عمميم األولى )يالمفظة 

 .كردت لفظم )يعممهـ( مقدمم عمو لفظم )يزكيهـ( في مكضع كا د
ڄ  ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇڇ  ڇ  ٹ ٹ چ 

 ( 5٣9لبقرة: )ا چ  ڍ  ڍ    ڌ  
   (5).كتقدمت لفظم )يزكيهـ( عمو لفظم )يعممهـ( في مكضعيف

ڤ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ٹ ٹ چ 

      ( ٣الجمعم: ) چ ڤ  ڤ                 ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  
ليقػف عمػو  ؛ككتػب المتشػابه المفظػي التػي تػكافرت لػه ،نظر البا ث فػي كتػب التفاسػير

بيػد أنػه لػـ يجػد مػف العممػاا مػف تنػاكؿ هػاتيف المفظتػيف ليكشػف عػف  ،سر التقديـ فػي المفظتػيف
 :اتهـ لممسألم كا تيسر التقديـ إال القميل منهـ كجاات تكجيه
عمػػم تقػػديـ )يعممهػػـ( عمػػو )يػػزكيهـ( فػػي أف هػػػػ(  718ذكػػر ابػػف الزبيػػر ال رنػػاطي )ت 

كلػذلؾ  ،ذلؾ أف النبي إبراهيـ )عميه السبلـ( دعا لمذريم بالتزكيم قبل كجػكد الضػبلؿ ،آيم البقرة
سػػػػبب أي أف عمػػػػم التقػػػػديـ هػػػػي ) ،ألنػػػػه سػػػػبب فػػػػي  صػػػػكؿ التزكيػػػػم ؛ذكػػػػر تعمػػػػيـ الكتػػػػاب أكال

كهػػك سػػبب فػػي  صػػكؿ الطاعػػات التػػي  ،كمسػػبب(، فػػالتعميـ يزكػػي الػػنفس مػػف الػػرجس كالشػػرؾ
 .تطهر كتزكي النفس البشريم

كأمػػػا عمػػػم تقػػػديـ )يػػػزكيهـ( عمػػػو )يعممهػػػـ( فػػػي آيتػػػي آؿ عمػػػراف كالجمعػػػم فجػػػاات لمػػػا 
يػػه فهػػي امتنػػاف مػػف المػػكلو سػػب انه كتعػػالو عمػػيهـ بالهدايػػم كبهػػذا النبػػي )عم ،يقتضػػيه السػػياؽ
كمعنػػو ذلػػؾ  (٣).ففػػي البػػدا طهػػرهـ مػػف الػػرجس كالشػػرؾ ثػػـ عممهػػـ الكتػػاب  ،الصػػبلة كالسػػبلـ(

                                                           
 561آؿ عمراف / كردت في سكرة  (5)
 ٣٢6 ،٣٢1ص  ،ل اد كالتعطيل في تكجيه المتشابه المفظيالقاطع بذكي اإلمبلؾ التأكيل  :ينظر (٣)
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 ،أف ال ايػػػم مػػػف ارسػػػاؿ الرسػػػكؿ )ملسو هيلع هللا ىلص(  تطهيػػػرهـ مػػػف الضػػػبلؿ ثػػػـ بعػػػد ذلػػػؾ تعمػػػيمهـ الكتػػػاب
 .فالسياؽ  اقتضو ذلؾ التقديـ
( عمػػو الفعػػل )يػػزكيهـ( فػػي هػػػػ( اف عمػػم تقػػديـ الفعػػل) يعممهػػـ 881كبػػّيف البقػػاعي )ت 
فهػػـ كػػانكا أ ػػكج  ،ألف التعمػػيـ فػػي اإلسػػبلـ أهػػـ كأ ػػكج مػػف التزكيػػم ؛آيػػم البقػػرة  جػػاات لؤلهميػػم

كلػػػػذلؾ أخػػػػر قكلػػػػه  ،ألف أصػػػػمها مكجػػػػكد باإلسػػػػبلـ ؛إلػػػػو تعمػػػػيـ الكتػػػػاب كألفاظػػػػه مػػػػف التزكيػػػػم
 .)كيزكيهـ(
ؿ عمػػػػراف كالجمعػػػػم كأمػػػػا عمػػػػم تقػػػػديـ الفعػػػػل)يزكيهـ( عمػػػػو الفعػػػػل)يعممهـ( فػػػػي آيتػػػػي آ 

 ،فالرسكؿ )عميه الصبلة كالسبلـ( بعث في األميػيف ،فجاات بسبب اقتضاا المقاـ ذلؾ التقديـ
 (5) .ككانكا ب اجم إلو تزكيم مف الشرؾ األكبر لقبمكا ما جااهـ مف العمـ

فعمػػم تقػػديـ )يعممهػػـ( عمػػو  ،هػػػػ( رأيػػا آخػػر غيػػر مػػا سػػبل 98٣كرأ  أبػػك السػػعكد )ت 
فهػػػـ إذا تعممػػػكا الكتػػػاب كأ كامػػػه تزكػػػت  ،م البقػػػرة جػػػاات عمػػػو أصػػػل الكجػػػكديػػػزكيهـ( فػػػي آيػػػ)

 كطهرت نفكسهـ. 
باعتبػار فػي آيتػي آؿ عمػراف كالجمعػم فجػاات كأما عمم تقديـ )يػزكيهـ( عمػو )يعممهػـ( 
كتعمػيـ الكتػاب نعمػم  ،فالتزكيػم نعمػم عمػو  ػدها ،كل نعمم جميمم عمػو  ػدها مسػتكجبم الشػكر

كتطهيػػػر  ،فالرسػػػكؿ بعػػػث فػػػي األميػػػيف ،أف التقػػػديـ جػػػاا كفػػػل األهميػػػمجميمػػػم عمػػػو  ػػػدها، أي 
ككافػل الطػاهر بػف عاشػػكر  ،(٣).ثػـ يػأتي بعػد ذلػؾ التعمػيـ ،الػنفس مػف الشػرؾ أكلػو مػف التعمػيـ

 (٢).هػػ( ما ذهب إليه أبك السعكد 5٢9٢)ت 
هػػػػػػ( أف عمػػػػم تقػػػػديـ )يعممهػػػػـ( عمػػػػو )يػػػػزكيهـ( فػػػػي آيػػػػم  5٣71كأكضػػػػب األلكسػػػػي )ت 

أي تػرؾ  ،فالتزكيػم إشػارة إلػو التخميػم ،شرؼ تعميـ الكتاب عمو التزكيم ،جاات لمشرؼ ؛ةالبقر 
كالتعمػػيـ إشػػارة إلػػو الت ميػػم )ت ميػػم الػػنفس بتعمػػيـ الكتػػاب كألفاظػػه كأسػػراا(  ،الشػػرؾ كالمعاصػػي

 .فقدـ الثاني عمو األكؿ لشرفه

                                                           
 56٣ ،565/ ٣ ،نظـ الدرر في تناسب ا يات كالسكر  :ينظر (5)
 ٣17/ 8 ،إرشاد العقل السميـ إلو مزايا الكتاب الكريـ :ينظر (٣)
 ٣19/  ٣8 ،الت رير كالتنكير :ينظر (٢)
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معػم فجػاات مرتبػم كأما عمم تقديـ )يزكيهـ( عمو )يعممهـ( في آيتػي آؿ عمػراف كالج   
   (5)فأكالا تزكيم النفس مف الشرؾ ثـ تعميـ الكتاب. ،عمو أصل الكجكد في التبلكة

مكػررا  ،لبياف عمم التقديـ فػي كػبل المكضػعيف  ؛عبد العظيـ المطعني إلو المقاـكنظر 
مقػػاـ دعػػاا فجػػاا  ،فالمقػػاـ فػػي آيػػم البقػػرة ،متكسػػعا قمػػيبل فػػي المعنػػو ،مػػا ذهػػب إليػػه ابػػف الزبيػػر

 ،ثػـ تعمػيـ أ كػاـ الكتػاب بعػد الػتبلكة ،فتبلكة ا يات يزيػل الجهػل ،الترتيب طبيعيا عمو األصل
كامتنػاف عمػو عبػادا  ،كأما فػي آيػم الجمعػم فالمقػاـ مقػاـ تمجيػد هلل ،كبذلؾ ت صل تزكيم النفس

 (٣).فقدمت التزكيم عمو التعميـ  ليظهر أثر النعمم بعد ما كانكا في الضبلؿ المبيف ،بالنعـ
   :خالصة القولو 

 : تيا تكجيهات العمماا السابقمؿ بدا لمبا ث مف خبل
كذلػؾ  ،عمل ال رناطي مسألم تقديـ الفعػل )يعممهػـ( عمػو الفعػل )يػزكيهـ( تعمػيبل جمػيبل -

 .أف التعميـ سبب في  صكؿ التزكيم
 نظر البقاعي إلو المقاـ كالسياؽ لبياف عمم تقديـ )يزكيهـ( عمو )يعممهـ( -
بيػػد  ،لبيػػاف عمػػم التقػػديـ فػػي كػػبل المكضػػعيف ؛نػػي مػػا ذهػػب إليػػه ابػػف الزبيػػرالمطع كػػرر  -

 أنه تكسع قميبل في المعنو.
كيختػػػار البا ػػػث مػػػا ذهػػػب إليػػػه ابػػػف الزبيػػػر ال رنػػػاطي فػػػي بيػػػاف عمػػػم التقػػػديـ فػػػي آيػػػم  
يمهـ ثػػػـ بعػػػد ذلػػػؾ تعمػػػ ،ألف ال ايػػػم مػػػف ارسػػػاؿ الرسػػػكؿ )ملسو هيلع هللا ىلص(  تطهيػػػرهـ مػػػف الضػػػبلؿ ؛البقػػػرة
كأمػا فػػي آيتػي آؿ عمػػراف كالجمعػم فيختػػار مػا ذهػب إليػػه األلكسػي فالتقػػديـ جػاا مرتبػػا  ،الكتػاب

فػػػأكالا تزكيػػػم الػػػنفس مػػػف الشػػػرؾ ثػػػـ تعمػػػيـ الكتػػػاب كأ كامػػػه  ،عمػػػو أصػػػل الكجػػػكد فػػػي الػػػتبلكة
 ألف اإلنسػاف يرتقػي التعمػيـ ؛باإلضافم إلو ذلؾ يػر  البا ػث أف التعمػيـ أكلػو بالتقػديـ ،كأسرارا

 بالنفس عف مهاكي الجهل فتزكك نفسه.
  

                                                           
 9٢/  ٣8 ،ركح المعاني  في تفسير القرآف كالسبع المثاني :ينظر (5)
 571 ،571 /٣، خصائص التعبير القرآني كسماته الببلغيم :ينظر (٣)
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 (يعذب –المفظة الثانية )يغفر 
 (5) .( في أربعم مكاضعبيعذكردت لفظم )ي فر( مقدمم عمو لفظم )

ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ    ڈڈ  ٹ ٹ چ 

 (٣81البقرة: ) چژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  کک   ک  گ  گ     گ  گ  
 .فظم )يعذب( عمو لفظم )ي فر( في مكضع كا دكتقدمت ل

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ   ڑ  ک  ٹ ٹ چ 

 (11المائدة: )چک  ک  ک  
فمػا السػر  ،يعذب( بالتقػديـ كالتػأخير كاضػب –إف الفرؽ بيف ا يتيف في لفظتي )ي فر  
 :ذلؾ سؤاؿ يجيب عميه العمماا ،في ذلؾ

هػػػػ( أف عمػػم تقػػديـ لفظػػم )ي فػػر( عمػػو لفظػػم )يعػػذب( فػػي آيػػم  111ذكػػر الكرمػػاني )ت 
ر مػػم مػػف هللا سػػب انه كتعػػالو عمػػو عبػػادا كترغيبػػا فػػي المسػػارعم إلػػو مكجبػػات  جػػاات ،البقػػرة
 .الم فرة

كأمػػا عمػػم تقػػديـ لفظػػم )يعػػذب( عمػػو لفظػػم )ي فػػر( فػػي آيػػم المائػػدة فجػػاات مناسػػبم لمػػا 
چ   چ  ٹ ٹ چ  ، ػػدث عػػف الم ػػاربيف كالسػػارقيفذلػػؾ ألف قبمهػػا تقػػدمت آيػػات تت ؛قبمهػػا

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   

ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہہ  ہ   ھ  ھ  ھ  چ  ،)٢٢لمائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة: )اچں   

 (٢1لمائدة: ا)چھ  
تقػػػدـ ذكػػر ا يػػم التػػي تت ػػدث عػػف جػػػزاا  ،يفا يتػػيف السػػابقت سػػياؽ كنم ػػظ مػػف خػػبلؿ  

آيػػػم هػػػا كجػػػاا قبم ،الم فػػػرة ،الم ػػػاربيف ثػػػـ ذكػػػر سػػػب انه بعػػػدها ا يػػػم التػػػي تت ػػػدث عػػػف التكبػػػم
ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ         ٹ ٹ چتت ػػػػػػػدث عػػػػػػػف جػػػػػػػزاا السػػػػػػػارقيف 

                                                           
 51الفتب ا يم  ،58المائدة ا يم  ،5٣9آؿ عمراف ا يم  :في ا يات كردت (5)
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يب إذف ا يات التي تقدـ ذكرها تت ػدث عػف تعػذ ( ٢8 لمائدة)اچ ٹ  ٹ   ٹٹ  ڤ  ڤ    ڤ   
 (5) .كلذلؾ ناسب تقديـ العذاب عمو الم فرة ،جزاا عمو أفعالهـ ،الم اربيف كالسارقيف

 ،(٢)هػػػػػػػػ(  7٢٢كابػػػػػف جماعػػػػػم )ت  ،(٣)هػػػػػػػ(  718ككافػػػػػل ابػػػػػف الزبيػػػػػر ال رنػػػػػاطي)ت 
 (6)هػػػػ( 9٣6كاألنصػػاري )ت  ،(1)هػػػػ(  955كالسػػيكطي )ت  ،(1)هػػػػ(  857كالفيركزآبػػادي )ت 
 الكرماني في ذلؾ. 

 751كالنسػفي )ت  ،(8)هػػػ( 616كالػرازي )ت  ،(7)هػػػ(  1٢8الزمخشػري )ت يذكر  كلـ
ربمػا عمػو أف ذلػؾ األصػل  ،عمم تقديـ لفظم )ي فر( عمو لفظػم )يعػذب( فػي آيػم البقػرة (9)هػػ( 

ككافقػػكا  ،عنػد هللا تعػػالو كال ي تػػاج إلػو تعميػػل فر مػػم هللا كم فرتػه بعبػػادة تسػػبل غضػبه كعذابػػه
التػي جػاات ألجػل   ،م تقػديـ لفظػم )يعػذب( عمػو لفظػم )ي فػر( فػي آيػم المائػدةالكرماني في عم
 مناسبم ما قبمها.

كبّيف أف عمػم تقػديـ  ،هػػ( تعميبل عاما لممسألم كلـ يطل فيها 98٣كذكر أبك السعكد )ت
كأمػػا فػػي آيػػم  ،لتقػػدـ ر مػػم هللا عمػػو غضػػبه ؛لفظػػم )ي فػػر( عمػػو لفظػػم )يعػػذب( فػػي آيػػم البقػػرة

ل تقديـ لفظم )يعذب( عمو لفظم )ي فر( فجػاات مراعػاة لترتيػب األلفػاظ فػي ا يػات المائدة عم
 (51).التي سبقتها
 

                                                           
 ،فػػي سػػكرة البقػػرة 11المسػػألم  ،ه المتشػػابه المفظػػي  لمػػا فيػػه مػػف ال جػػم كالبيػػافالبرهػػاف فػػي تكجيػػ :ينظػػر (5)

 87ص 
 ٣8٢ص   ،ل اد كالتعطيل في تكجيه المتشابه المفظي : مبلؾ التأكيل القاطع بذكي اإلينظر (٣)
 5٣٢ص  ،67لم أي في المتشابه مف المثاني، المسكشف المعان  :ينظر (٢)
 511/  5 ،في لطائف الكتاب العزيز بصيرة  ) الـ (بصائر ذكي التمييز  :ينظر (1)
 1٢9ص  ،قطف األزهار ككشف األسرار  :ينظر (1)
 71 ،7٢ص  ،5٣1مسألم  القرآف مففتب الر مف ما يمتبس   :ينظر (6)
 158/  5 ،الكشاؼ  :ينظر (7)
 ٣٢6/  55 ،5٢6/  9 ،مفاتيب ال يب :ينظر (8)
 116 ،٣٢5/ 5 ،يلمدارؾ التنزيل ك قائل التأك  :ينظر (9)

11
٢6/  ٢،  ٣٢7/ 5 ،إرشاد العقل السميـ إلو مزايا الكتاب الكريـ:ينظر ((
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أبػػا السػػعكد فيمػػا ذهػػب إليػػه  (٣)فاضػػل السػػامرائي ك  (5)هػػػػ( 5٣71األلكسػػي )ت ككافػػل 
مػػا فػػي تعميػػل مسػػألم أك  ،تقػػديـ لفظػػم )ي فػػر( عمػػو لفظػػم )يعػػذب( فػػي آيػػم البقػػرة عمػػم مػػف بيػػاف
م )يعػػذب( عمػػو لفظػػم )ي فػػر( فػػي آيػػم المائػػدة  فكافقػػا الكرمػػاني فػػي ذلػػؾ، كأضػػاؼ تقػػديـ لفظػػ

كألف ال كمػم  ،ترهيبػا مػف العػذابجاات  السامرائي لفتم جميمم عندما ذكر أف عمم ذلؾ التقديـ
 .ؾاإللهيم اقتضت ذل
 :وخالصة القول

 :ا تي تكجيهات العمماا السابقم لمبا ث مف خبلؿ بدا
كسػػػار عمػػػو  ،السػػياؽ المعنػػػكي لبيػػػاف عمػػم التقػػػديـ فػػػي آيػػم المائػػػدةنظػػر الكرمػػػاني إلػػػو  -

 .نهجه مف جاا بعدا
 .كلـ يطل فيه، تعميبل عاما المسألم عمل أبك السعكد -

عمػػل المسػػألم كمػػف جػػاا بعػػدا فػػي  أكؿ مػػففهػػك  ،كيختػػار البا ػػث مػػا ذهػػب إليػػه الكرمػػاني
ففي آيػم ،أ يانا يضيف شيئا عميػهتعميمه أك إما أف يككف مؤيدا أك ناقبل  ،ضكا السياؽ السابل

كأمػا فػي آيػم  ،البقرة تقدمت الم فرة عمػو العػذاب ألف ر مػم هللا كم فرتػه تسػبل عذابػه كغضػبه
   .المائدة فْرتبت األلفاظ مراعاة لما سبقها مف ألفاظ كمناسبم لسياؽ ا يات

  

                                                           
 68/  ٢ ،ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني :ينظر (5)
 61ص  ،التعبير القرآني :ينظر (٣)
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 (يعذب –ثة )يرحم المفظة الثال
 .في مكضع كا دكردت لفظم )ير ـ( مقدمم عمو لفظم )يعذب( 

چگ  گ  گڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ٹ ٹ چ 

 (11اإلسراا: )
   .كتقدمت لفظم )يعذب( عمو لفظم )ير ـ( في مكضع كا د 

       )٣5لعنكبكت: )ا چۆ  ۈ   ۈ      ٴۇ   ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ٹ ٹ چ 
ال بػد االخػتبلؼ كلمعرفػم سػر هػذا  ،إف االختبلؼ ظػاهر بػيف ا يتػيف بالتقػديـ كالتػأخير

 .إلو مكقف العمماا الذيف تساالكا عف سر هذا االختبلؼمف النظر 
لـ يناقش العمماا مسألم تقدـ الر مم عمو العذاب ربما عمو أنها األصل عند  :أكال

 قاؿ رْسكْؿ َّللام   :قاؿ ،هللا، كدليل ذلؾ  ديث رسكؿ هللا )ملسو هيلع هللا ىلص( عف أبي هريرة رضي َّللامْ عنه
ممـ  اكيا عف ربه م َيه  كس  ّمو هللْا ع  َمل  »  :ص  م ل  َّللامْ الخ  ت ب  في ك ت ابٍ  ،لما خ  ْا ف َكؽ   ،ك  َند  ف ْهك  ع 

ب ي :الع َرش   ائ م  ر َ م ٍم، »كقاؿ أيضا  ،إ فم ر َ متي ت َ م ْب غ ض  ا م  م ق ه  م  ي َكـ  خ  م ل  الرمَ م  إ فم َّللام  خ 
اْ  َند  ؾ  ع  ـْ الك اف ْر ب ْكلّ   ف أ َمس  م َك ي َعم  ةا، ف  د  ـَ ر َ م ما ك ا   َمق ه  ْكمّ ه  ل  ف ي خ  يف  ر َ م ما، ك أ َرس  ت َسع  ا ك  ت َسعا

َند  َّللام   ْف ب ْكلّ  المذ ي ع  ـْ الْمَؤم  ل َك ي َعم  نمم ، ك  ـَ ي َيئ َس م ف  الج  م  ل  َند  َّللام  م ف  الرمَ م  ذ اب   م ف  الع  المذ ي ع 
ـَ ي َأم َف م ف  النمار    ؛كيبدك مف خبلؿ ال ديثيف السابقيف أف الر مم هي األصل عند هللا (5)« ل 

 ) 516األعراؼ)چٿ   ٹ  ٹ           ٹٹ  ٹ ٹ چ  ،ألف ر مته كسعت كل شيا
 .لم تقديـ الر مم عمو العذابألسبب ربما العمماا لـ يناقشكا مسكلهذا ا

   :عذاب عمى الرحمة ( فجاءت أجوبة العمماء كاآلتيوأما مسألة تقدم ) ال
هػػػػ( أف عمػػم تقػػديـ العػػذاب عمػػو الر مػػم فػػي سػػكرة العنكبػػكت  111ذكػػر الكرمػػاني )ت

لكػنهـ كػذبكا  ،إبراهيـ )عميه السبلـ( خاطب قكمه كنهػاهـ عػف عبػادة األكثػاف النبي جاات ألف
ااا لمػا فعمػكاككذبكا الرسل مف قبمه، فكاف مف المناسب تقديـ العػذاب جػز 

أف العمػم مػف  أي ، (٣)
 .تقديـ العذاب عمو الر مم جاات  لمناسبم ما تقدـ مف ألفاظ

                                                           
 51٣٣ :، ت5، طالنجػػاة دار طػػكؽ  ،دمحم زهيػػر ناصػػر :تػػب،صػػ يب  ،: دمحم بػػف إسػػماعيل بػػف:البخػػاري  (5)

 99/  8 ،هػػ
  598ص  ،٢76المسألم  ،البرهاف في تكجيه المتشابه المفظي  :ينظر (٣)
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مكتفياػػا  ،هػػػػ(  مػػا ذكػػرا الكرمػػاني  فػػي بيػػاف عمػػم التقػػديـ 857ككافػػل الفيركزآبػػادي )ت 
 ( 5) .كلـ يضف عميه شيئا ،بقكله

بل معتمدا عمو أضاؼ شيئا جميه بيد أن ،ككافقه أيضا في ذلؾ فاضل السامرائي
فذكر أف النبي إبراهيـ )عميه السبلـ(عندما كذبه قكمه هدهـ بالعذاب مف قبل ربهـ  ،السياؽ

وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ       ۈئ     ې  ې  ې  ې    ى  ى  ائ  ائەئ  ەئٹ ٹ چ 

ەئ   چكنم ظ مف خبلؿ سياؽ ا يم التهديد كالكعيد عندما ذكر   )٣٣العنكبكت: ) چۈئ

 (٣)كلذلؾ اقتضو السياؽ تقديـ العذاب. چۈئ   ۈئ      وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   
هػػ( فعمل مسألم تقػدـ العػذاب عمػو الر مػم فػي آيػم العنكبػكت  616كأما الرازي )ت    

كسػبل ذكػر  ،فالسابل في ا يات ذكر الكفار منكري البعث ،جاات لمناسبم ما سبل مف آيات
 ( ٢)العذاب مذككرا ك دا. كذكرت معه أيضا الر مم لئبل يككف  ،مست قيه مف العذاب

هػػػػ( أف عمػػم تقػػدـ لفظػػم العػػذاب عمػػو لفظػػم الر مػػم فػػي  7٣8كأكضػػب النيسػػابكري )ت 
فا يػػم مسػػبكقم بتهديػػد المكػػذبيف  ،فهػػك أنسػػب فػػي المقػػاـ مػػف الترغيػػب ،آيػػم العنكبػػكت لمترهيػػب

 (  1.)ك ظهـ في يـك البعث هك التعذيب فناسب تقديمه ،كالمنكريف بالبعث

  

                                                           
 ٢65/  5 ،.. (.بصائر ذكي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، بصيرة )الـ غمبت :ينظر (5)
 61ص  ،التعبير القرآني :ينظر (٣)
 11/  ٣1 ،مفاتيب ال يب :ينظر (٢)
 ٢79/ 1 ،رائب القرآف كرغائب الفرقافغ  :ينظر (1)
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كاأللكسػي  ،(٣)هػػػ( 98٣السػعكد )ت  ك، كأبػ(5)هػػػ( 711 يػاف األندلسػي )ت  كأبككرر 

مػا ذكػػرا النيسػابكري فػػي بيػاف عمػػم  (1)هػػػػ(5٢9٢كالطػاهر بػػف عاشػكر )ت  ،(٢)هػػػ( 5٣71)ت 
 .تقديـ العذاب عمو الر مم كاكتفكا بقكله كلـ يزيدكا عميه شيئا

ازي في تعميل تقػديـ لفظػم العػذاب ما بينه الر  ،هػػ( 881ككافل ابف عادؿ الدمشقي )ت 
 (1) .عمو الر مم مكتفيا بقكله

   :خالصة القولو 
 :ا تي تكجيهات العمماا السابقم بدا لمبا ث مف خبلؿ

نظػػػركا إلػػػو مناسػػػبم السػػػياؽ  كبينػػػكا عمػػػم التقػػػديـ ،أغمػػػب العممػػػاا الػػػذيف فسػػػركا المسػػػألم
 .كالمقاـ لما تقدـ قبمه

كهك أف التناسب المعنكي مع السياؽ كػاف العمػم  ،كركير  البا ث رأياا آخر غير ما ذ 
لػػذلؾ ناسػػب تقػػديـ  ،فسػػياؽ السػػكرة يت ػػدث عػػف الكفػػار العصػػاة كعقػػابهـ كتهػػديهـ ،كراا التقػػديـ

   .العذاب الذي جاا مكافقا معنكيا لما تقدـ قبمه
  

                                                           
 51٣/  7،الب ر الم يو  :ينظر (5)
 ٢1/  7 ،إرشاد العقل السميـ إلو مزايا الكتاب الكريـ  :ينظر (٣)
 518/  ٣1 ،ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني  :ينظر (٢)
 ٣٢٣/  ٣1 ،الت رير كالتنكير  :ينظر (1)
 ٢٢٢/  51 ،ي عمـك الكتابالمباب ف :ينظر (1)



128 
 

 (يغفر –المفظة الرابعة )يرحم 
 . دكردت لفظم) ي فر( مقدمم عمو لفظم )ير ـ( في مكضع كا

 ) ٣٢األعراؼ:)چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ٹ ٹ چ 
 .كتقدمت لفظم )ير ـ( عمو لفظم )ي فر( في مكضع كا د

ې  ې   ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ      ۇئ  ۆئ  ۆئ  ٹ ٹ چ 

 (519 األعراؼ: )چۈئ  ۈئ  ېئ  
يػر ـ( عمػو مػا كرد فػي  -ر لفظتي)ي فػناقش الكثير مف العمماا العمم كراا تقػديـ كتػأخير لـ ي 

 .ا يتيف المتيف تقدـ ذكرهما 
ي فػػػر( بصػػػي تي الفعػػػل كبيػػػاف عمػػػم  –كقبػػػل ذكػػػر تكجيهػػػات مػػػف نػػػاقش لفظتػػػي )يػػػر ـ 

ال بد مف التطرؽ إلو المكاضع التي تقدمت كتأخرت فيها لفظم الر مم عمػو  ،التقديـ كالتأخير
 .الم فرة بصي م االسـ 

 .ى المغفرة بصيغة االسمالرحمة عم تقديم وتأخير :أوال
 (5) .تقدمت لفظم الم فرة عمو الر مم بصي م االسـ في ثبلثم كعشريف مكضعا

 (551النساا چگ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ ٹ ٹ چ 
 ،كأما تقدـ لفظم الر مم عمو الم فرة بصي م االسـ فجاات في مكضع كا د

ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ   ڄ   ڤ  ڤ  ڦ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ٹ ٹ چ 

 ( ٣: سبأ)چڃ
ال فػػػكر( فػػػي كػػػبل  –لػػػـ ينػػػاقش العممػػػاا العمػػػم مػػػف كراا تقػػػديـ كتػػػأخير لفظتػػػي )الػػػر يـ 

 فاضل السامرائي.  هػػ( ك  791 ما ذكرا الزركشي )ت إال ،المكضعيف
كالر مػم  ،فذكر الزركشي أف عمم تقديـ الم فرة عمو الر مم جاات ألف الم فرة سػبلمم

فؤلنهػا جػػاات منتظمػػم  ؛كأمػػا عمػػم تأخرهػا فػػي آيػم سػػبأ ،لسػػبلمم مطمكبػم قبػػل ال نيمػمكا ،غنيمػم
كالم فػػػػرة تخػػػػص  ،فالر مػػػػم شػػػػممتهـ جميعػػػػا ،فػػػػي سػػػػمؾ تعػػػػداد الخمػػػػل مػػػػف المكمفػػػػيف كغيػػػػرهـ

 (٣).بعضهـ
                                                           

 ٣1ص  ،مم ل ألفاظ ا يات المتشابهم  (5)
 781ص  ،البرهاف في عمـك القرآف :ينظر (٣)
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فػذكر أف الزركشػي فػي بيػاف عمػم تقػديـ الم فػرة عمػو الر مػم، فاضػل السػامرائي  كافلك 
كػػكف الم فػػرة سػػبلمم كالر مػػم غنيمػػم كالسػػبلمم مطمكبػػم ر مػػم جػػاات عمػػم تقػػدـ الم فػػرة عمػػو ال

 (5).قبل ال نيمم ، كأما تأخر الم فرة كتقدـ الر مم؛ ألف الر مم شاممم كالم فرة خاصم
 :وخالصة القول

فكبلهمػػػا اعتمػػػد عمػػػو السػػػياؽ  ،فاضػػػل السػػػامرائي  سػػػف كمقبػػػكؿمػػػا ذكػػػرا الزركشػػػي ك 
 .في كبل المكضعيفالمعنكي لآليتيف لبياف عمم التقديـ 

ذا تقػػػدـ أمػػػر يخػػػص المكمفػػػيف  ،كالم فػػػرة خاصػػػم ،كيػػػر  البا ػػػث أف الر مػػػم شػػػاممم  كا 
قػػدـ تكأمػػا إذا تقػػدمها أمػػر عػػاـ كشػػامل دكف ت ديػػد فئػػم معينػػم فت ،تقػػدمت الم فػػرة عمػػو الر مػػم

   .ثـ إف الم فرة نتيجم لمر مم ،الر مم عمو الم فرة
 .بصيغة الفعل (يغفر –تقديم وتأخير )يرحم   :ثانًيا

جػػػاات تكجيهػػػات العممػػػاا فػػػي بيػػػاف تقػػػديـ كتػػػأخير الفعػػػل )يػػػر ـ( عمػػػو الفعػػػل )ي فػػػر(  
 كا تي:

هػػػػ( أف عمػػم تقػػدـ لفظػػم الفعػػل )ير ـ(عمػػو الفعػػل  711ذكػػر أبػػك  يػػاف األندلسػػي )ت 
كألنهػـ فعمػكا ذنبػا  ،( جاات ألف القصم كقعت في بنػي إسػرائيل519)ي فر( في آيم األعراؼ )

لػذلؾ بػدأ بالر مػم التػي كسػعت كػل  ،كيعد هذا أعظـ الػذنكب ،كهك اتخاذا إلها غير هللاعظيما 
كأمػػا عمػػم تقػػدـ الفعػػل )ي فػػر( عمػػو الفعػػل )يػػر ـ( فػػي آيػػم  ،شػػيا كمػػف نتاجهػػا غفػػراف الػػذنب

ككانػػػػت  ،فؤلنهػػػػا تت ػػػػدث عػػػػف م ػػػػاكرة بػػػػيف النبػػػػي آدـ )عميػػػػه السػػػػبلـ( كربػػػػه ؛(٣٢األعػػػػراؼ )
عمػػو مػا صػدر مػػف آدـ )عميػه السػػبلـ( كزكجػه  ػكاا مػػف أكػل ثمػػر  الم ػاكرة عبػارة عػػف عتػاب

إذف سػػياؽ  ، ينهػػا بػػادرا بػػال فراف كأتبعػػاا بالر مػػم ،الشػػجرة بعػػد مػػا نهاهمػػا عػػف االقتػػراب منهػػا
   (٣).ا يات اقتضو ذلؾ التقديـ كالتأخير

 األندلسػػػػػي فػػػػػي بيػػػػػاف عمػػػػػم تقػػػػػديـ الفعػػػػػلأبػػػػػا  يػػػػػاف هػػػػػػػ(  955ككافػػػػػل السػػػػػيكطي )ت
ذلػػػؾ ألف هنػػػا كقعػػػت م ػػػاكرة بػػػيف آدـ  ،الفعػػػل )يػػػر ـ( فػػػي آيػػػم األعػػػراؼ األكلػػػو  )ي فر(عمػػػو

 .فبادر إلو طمب ال فراف ،عميه السبلـ كربه في عتاب صدر منه

                                                           
 17ص  ،التعبير القرآني :ينظر (5)
 ٢9٣/  1 ،الب ر الم يو:ينظر (٣)
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كأما عمم تقديـ الفعػل )يػر ـ( عمػو الفعػل )يعػذب( فػي آيػم األعػراؼ الثانيػم؛ فػؤلف بنػي 
ا غير هللا  (5)كمف نتائجها الم فرة. ،ت كل شياعفبد  بالر مم التي كس ،إسرائيل اتخذكا إلها

هػػػػػ( تقػػػديـ الر مػػػم عمػػػو الم فػػػرة لممسػػػارعم إلػػػو مػػػا هػػػك  98٣كعمػػػل أبػػػك السػػػعكد )ت 
كهػػك مبػػدأ  ،أك أف المػػراد بالر مػػم فػػي ا يػػم مطمػػل الخيػػر بهػػـ ،المقصػػكد األصػػمي أي الر مػػم
الفعػل )يػر ـ( فػي  ػكار كلـ يبّيف عمم تقػديـ الفعػل )ي فػر( عمػو  ،إلنزاؿ التكبم المكفرة لذنكبهـ

 ( ٣) .النبي آدـ )عميه السبلـ( مع ربه
هػػػػ( أبػػا السػػعكد فػػي بيػػاف عمػػم تقػػديـ الفعػػل )يػػر ـ( عمػػو  5٣71ككافػػل األلكسػػي )ت 
 ( ٢) .ا يم تفسير سياؽ الفعل )ي فر( ذكراا رأيه في

هػػػػ( بػػرأي  سػػف كجميػػل فػػي تعميػػل تقػػديـ الفعػػل  5٢9٢كانفػػرد الطػػاهر بػػف عاشػػكر )ت 
 ،فػػػذكر أف الر مػػػم سػػػبب لمم فػػػرة ،(519 ـ( عمػػػو الفعػػػل ) ي فػػػر ( فػػػي آيػػػم األعػػػراؼ ))يػػػر 

كالر مػػػم أشػػػمل مػػػف  ،أي أف الم فػػػرة تنػػػدرج ت ػػػت الر مػػػم .(1)كالم فػػػرة مسػػػببم عػػػف الر مػػػم 
   .كأما الم فرة فتككف لمذنب الذي مضو فقو ،فهي لممستقبل كلم اضر كلمماضي ،الم فرة

 :وخالصة القول
 :ا تي تكجيهات العمماا السابقم ف خبلؿلمبا ث م بدا

لبيػػػاف عمػػػم التقػػػديـ كالتػػػأخير فػػػي كػػػبل  ؛نظػػػر أبػػػك  يػػػاف األندلسػػػي إلػػػو المقػػػاـ كالسػػػياؽ -
ػا  ؛كما ذكرا مف تكجيه أفضل التكجيهات ،المكضعيف ذلؾ ألف اإلنساف عندما يتخػذ إلها

ػا يطمػب بسػببه الر مػم مػف هللا يػذنب عػف عمػل كعنػدما  ،غيػر هللا فيعػد ذلػؾ ذنب ػا عظيما
 .ْنهي عنه يطمب الم فرة مف هللا

 ،انفرد الطاهر بف عاشػكر بػرأي جميػل عنػدما ذكػر أف الر مػم سػبب فػي كجػكد الم فػرة -
   .بل إنها نتاج لمم فرة

كيػر  البا ػػث أف عمػػم تقػديـ الر مػػم عمػػو الم فػرة مػػع بنػػي إسػرائيل ألنهػػـ اذنبػػكا ذنكبػػا  
لػػذلؾ ناسػػب تقػػديـ الر مػػم  ،مل لهػػـ مػػف الم فػػرةكثيػػرة ال تعػػد كال ت صػػو كالر مػػم أكسػػع كأشػػ

                                                           
  511٢ص  ،قطف األزهار ككشف األسرار :ينظر (5)
 ٣7٢/  ٢ ،الكريـ إرشاد العقل السميـ إلو مزايا الكتاب  :ينظر (٣)
 61/  7 ،ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني :ينظر (٢)
 55٢/  9 ،الت رير كالتنكير :ينظر (1)
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 عميػػهآدـ )النبػػي  ؛ فػػؤلفتقػػديـ الم فػػرة عمػػو الر مػػمأمػػا ك  ،عمػػو الم فػػرة لكثػػرة ذنػػكبهـ كعظمهػػا
كهػػذا يسػػتدعي المسػػارعم فػػي التكبػػم  ،كألنػػه أذنػػب ذنبػػا كا ػػدا ؛مػػع ربػػه  ػػكار فػػيكػػاف السػػبلـ( 
  .و الم فرةفاقتضو المقاـ كالسياؽ تقديـ الر مم عم ،كال فراف
  

    تخفوا( –المفظة الخامسة ) تبدوا 
 (5).كردت لفظم )تبدكا( مقدمم عمو لفظم )تخفكا ( في ثبلثم مكاضع

 (٣81البقرة: )چڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ    ڈڈ  ٹ ٹ چ    
 .كتقدمت لفظم ) تخفكا( عمو لفظم )تبدكا( في مكضع كا د

 ( ٣9آؿ عمراف: )چىئ  يئجب   ىئ   ی  ی  ی  ی  جئ  حئ     مئ ٹ ٹ چ 
 نظػر البا ػث فػي  ،إف الفرؽ بػيف ا يتػيف المتػيف تقػدـ ذكرهمػا كاضػب كلمعرفػم سػر ذلػؾ

   :كتب التفاسير ككتب المتشابه المفظي التي تكافرت له كتجمو له ا تي
رفػاف عبػادا هػػػ( أف ا يتػيف )البقػرة كآؿ عمػراف( تعّ  718ذكر ابف الزبير ال رنػاطي )ت 

كأما عمم تقديـ اإلخفاا عمو اإلبػداا  ،ممه سب انه بما ظهر كما بطف عمو  د سكااب  اطم ع
كسػبقت آيػات ذكػرت  قبػل هػذا ا يػم تػذكر  ،فؤلنهػا ذكػرت صػفم المنػافقيف ؛في آيم آؿ عمػراف

، كأخبػػػػػػػػػر هللا  (511آؿ عمػػػػػػػػػراف: )چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چچ   ٹ ٹ چ  ،صػػػػػػػػػفاتهـ
ے  ٹ ٹ چ كف الكػػػافريف أكليػػػاا مػػػف دكف المػػػؤمنيف سػػب انه أف المنػػػافقيف هػػػـ الػػػذيف يت ػػذ

ۈ  ٴۇ  ۋ  ٹ ٹ چ ك ذر مػنهـ ناهيػا كزاجػرا) 5٢النساا: )چے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې   ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ     وئ  وئ  ۇئ   ۇئۆئ  

 (٣8آؿ عمراف: )چۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ  
فػؤلف هللا تعػالو لػـ يجػر فيهػا ذكػر  ؛كأما عمم تقديـ اإلبداا عمػو اإلخفػاا فػي آيػم البقػرة

نما كاف الخطاب لممؤمنيف كفيما يخصهـ مف أ كػاـ ،المنافقيف كال ذكر النفاؽ فقػدـ ظػكاهر  ،كا 
 (٣).أعمالهـ عمو بكاطنها

                                                           
 11األ زاب /  ،519كردت في  ا يتيف: النساا /  (5)
 ٣8٣ ،٣85ص  ،ل اد كالتعطيل في تكجيه المتشابه المفظي: مبلؾ التأكيل القاطع بذكي اإلينظر (٣)
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 (٣)هػػػػ(  881كابػػف عػػادؿ الدمشػػقي )ت  ،(5)هػػػػ(  711 يػػاف األندلسػػي )ت  كأبػػ ذكػػرك 
ذا كػػػاف هللا ال يخفػػػو عميػػػه شػػػيا فكيػػػف  ،فسأف اإلخفػػػاا م مػػػه الصػػػدر كاإلبػػػداا م مػػػه الػػػن كا 

كأمػا عمػم تقػديـ كتػأخير كػل منهمػا عمػو ا خػر فجػاات مػف بػاب التفػنف  ،يخفو عميػه الضػمير
 .في الببلغم كالفصا م

هػػػػػ( ف نػػػه ال يػػػر  تعػػػارض فػػػي كػػػبل المكضػػػعيف ففػػػي آيػػػم آؿ 955كأمػػػا السػػػيكطي )ت 
فناسػػػب  ،كهمػػػا مػػػف أعمػػػاؿ القمػػػب ،فعمػػػراف جػػػاات بعػػػد الت ػػػذير مػػػف المػػػكالة كال ػػػب لمكػػػافري

كأداا الشػػهادة مػػف  ،كأمػػا آيػػم البقػػرة فجػػاات عقػػب الت ػػذير مػػف كػػتـ الشػػهادة ،االبتػػداا باإلخفػػاا
  (٢) .فناسب تقديـ اإلبداا ،أعماؿ المساف

 ،هػػػػػ( أف عمػػػم تقػػػديـ اإلبػػداا عمػػػو اإلخفػػػاا فػػػي آيػػػم البقػػػرة 98٣كبػػّيف أبػػػك السػػػعكد )ت 
 .كاألصل في الم اسبم األعماؿ الباديم ،أنفسهـ هك الم اسبمجاات ألف المعمل بما في 

 ،كعمػػم تقػػديـ اإلخفػػاا عمػػو اإلبػػداا فػػي آيػػم آؿ عمػػراف جػػاات ألف الخطػػاب لممنػػافقيف 
 (1)كهذا إيذاف بافتضا هـ ككقكع ما ي ذركنه. ،فاهلل تعالو عممه بما يخفكنه أقدـ بما يبدكنه

د أنه أضاؼ نكتػم ببلغيػم جميمػم فػي بيػاف بي ،هػػ( 5٣71ككافقه في ذلؾ األلكسي )ت 
 ( 1) .فالعمم عندا مف باب المبال م بعممه الم يو ،عمم تقديـ اإلخفاا عمو اإلبداا

 :وخالصة القول
 :ا تي نكجيهات العمماا السابقم بدا لمبا ث مف خبلؿ

نظػػر ابػػف الزبيػػر ال رنػػاطي إلػػو المقػػاـ كالمخػػاطبيف لبيػػاف عمػػم التقػػديـ فػػي كػػبل  -
 .يفالمكضع

كتبعػػه  ،عمػػل أبػػك  يػػاف مسػػألم التقػػديـ تعمػػيبل عامػػا دكف الخػػكض فػػي التفاصػػيل -
 .في ذلؾ ابف عادؿ الدمشقي

                                                           
 11٢/  ٣ ،الب ر الم يو  :ينظر (5)
 517/  1 ،المباب في عمـك القرآف :ينظر (٣)
 179ص  ،قطف األزهار ككشف األسرار    :ينظر (٢)
 558/  5 ،إرشاد العقل السميـ إلو مزايا الكتاب الكريـ :ينظر (1)
 ٢15/  5 ،ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني :ينظر (1)
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 ،كير  البا ث رأيا آخر غير ما ذكػر معتمػدا فػي ذلػؾ عمػو السػياؽ كعبلقتػه بػالمعنو 
قبمهػا آيػات تت ػدث  كردتففػي آيػم آؿ عمػراف  ،فالمعنو تكافل مع السػياؽ فػي كػبل المكضػعيف

 ،فاقتضػو السػياؽ أف يقػدـ اإلخفػاا عمػو اإلبػداا ،كتػذكر صػفاتهـ ،لمنافقيف كت ػذر مػنهـعف ا
كأمػػا فػػي آيػػم البقػػرة فكػػاف ال ػػديث قبمهػػا يػػدكر  ػػكؿ أ كػػاـ المػػؤمنيف كالشػػهادة، كالشػػهادة تعنػػي 

بداا، لذلؾ اقتضو السياؽ الذي تكافل مع المعنو تقديـ اإلبداا عمو اإلخفاا    .افصاح كا 
 
 (تسودّ  –دسة )تبيّ  المفظة السا

 .كردت لفظم ) تبيّض ( مقدمم عمو لفظم ) تسكّد ( في مكضع كا د
  )516آؿ عمراف: )چۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈۈ  ٹ ٹ چ 

 .كتقدمت لفظم )اسكّدت( عمو لفظم ) ابيّضت( في مكضع كا د
ٹ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ          ې  ې  ې  ې         ىٹ ٹ چ  

 (517  )آؿ عمراف: چ ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ائ  ائ  ەئ        ى    ٹ
تسػػكد( -نجػػد أف لفظتػػي )تبػػيض ،عنمػػا ننظػػر فػػي ا يتػػيف السػػابقتيف المتػػيف تػػـ ذكرهمػػا

كأمػا عنػدما ذكرتػا منفصػمتيف  ،عندما ذكرتا مجممتيف تقدمت لفظم )تبيض( عمػو لفظػم )تسػكد(
ؤاؿ يجيػػب عميػػه ذلػػؾ سػػ ،فتقػػدمت لفظػػم )اسػػكدت( عمػػو لفظػػم )ابيضػػت( فمػػا السػػر فػػي ذلػػؾ

 :العمماا كا تي
هػػػ( أف العمػم كراا تقػديـ لفظػم )تبػيّض( عمػو لفظػم )تسػكّد( فػػي  616بػّيف الػرازي )ت  

ثػػػـ خػػػتـ  ،كهػػػـ أهػػػل البيػػػاض ،ذلػػػؾ ألنهػػػا ذكػػػرت أهػػػل المػػػؤمنيف ؛ا يػػػم األكلػػػو جػػػاات لمشػػػرؼ
الرسػكؿ )صػمو تنبيها مف هللا عمو أف ر متػه تسػبل غضػبه كمػا قػاؿ  ؛بذكرهـ في ا يم الثانيم

هللا عميػػه كسػػمـ(  اكيػػا عػػف ربػػه )سػػػبقت ر متػػي غضػػبي( ثػػـ إف الفصػػ اا كاألدبػػاا يػػػذكركف 
كلػػـ يبػػيف الػػرازي سػػر  ،ضػركرة أف يكػػكف بدايػػم الكػػبلـ كمنتهػػاا شػػيئا يسػػر الطبػع كيػػريب الصػػدر

 (5) .تقديـ لفظم )اسكّدت( عمو لفظم )ابيّضت( في ا يم الثانيم
( تبػيّض هػػػ( الػرازي فػي بيػاف عمػم تقػديـ لفظػم ) 5٢9٢كخالف الطاهر بف عاشكر )ت 

كليس تشػريفا لممػؤمنيف ،فجػاات العمػم تشػريفا بػذلؾ اليػـك ،( فػي ا يػم األكلػوتسػكدّ عمو لفظػم )
                                                           

 587/  8 ،مفاتيب ال يب :ينظر  (5)



134 
 

 ،فر متػػه تسػػبل غضػػبه ،بسػػبب ظهػػكر ر متػػه كنعمتػػه فػػي ذلػػؾ اليػػـككذلػػؾ  ؛كمػػا ذكػػر الػػرازي 
 (5)العذاب. كعمم التقديـ في المكضع الثاني تعجيبل بمسااة أهل

هػػػػ( الػػرازي فػػي بيػػاف عمػػم تقػػديـ لفظػػم )تبػػيّض(  711ككافػػل أبػػك  يػػاف األندلسػػي )ت 
أبػػػا  بيػػػد أف ،كاالبتػػػداا بػػػالمؤمنيف ،عمػػػو لفظػػػم )تسػػػكّد( فػػػي ا يػػػم األكلػػػو التػػػي جػػػاات لمشػػػرؼ

األندلسػػػي بػػػّيف أف عمػػػم تقػػػديـ لفظػػػم )اسػػػكّدت( عمػػػو لفظػػػم )ابيّضػػػت( فػػػي ا يػػػم الثانيػػػم   يػػػاف
نهػا سػبقتها إ)اسكّدت( مع ما سبل مباشرة، إذ  كلمجاكرة لفظم ،ت ذير مف  اؿ الكفارجاات لم

 (٣).لفظم )تسكّد(
فيمػػا  (1)هػػػػ( 5٣71كاأللكسػػي )ت  ،(٢)هػػػػ( 611ككافػػل ابػػف أبػػي األصػػبع المصػػري )ت

األندلسػي مػف بيػاف عمػم تقػدـ لفظػم )اسػكّدت( عمػو لفظػم )ابيّضػت( التػي أبك  يػاف ذهب إليه 
 جاكرة.جاات لمم
األندلسػػي فػػي أبػػك  يػػاف هػػػػ( عمػػو مػػا ذكػػرا  881كاقتصػػر ابػػف عػػادؿ الدمشػػقي )ت   

 .(1)تسكّد( في كبل المكضعيف كلـ يضف عميه شيئا –بياف عمم تقديـ كتأخير لفظتي )تبيّض 
فالعمػػم  ،هػػػػ( القػػكؿ فػػي بيػػاف عمػػم تقػػديـ كتػػأخير الفعمػػيف 791كاقتضػػب الزركشػػي )ت 

 (6) .تـ لبلعتناا بشأنهـجاات لقصد البدااة كالخ
مكتفيػػػا بمػػػا  ،هػػػػػ( كلػػػـ يضػػػف عمػػػو تعميمػػػه شػػػيئا 955ككافقػػػه فػػػي ذلػػػؾ السػػػيكطي )ت 

 (7)ذكرا
ففػػي  ،هػػػػ( بػػرأي جميػػل فػػي بيػػاف السػػر فػػي كػػبل المكضػػعيف 881كانفػػرد البقػػاعي )ت 

كأمػا  ،ا يم األكلو ذكر أف عمم تقديـ لفظم )تبيّض( عمو لفظم )تسكّد( اشراقاا كبهااا لممؤمنيف

                                                           
 11 -11/  1 ،الت رير كالتنكير :ينظر (5)
 ٣6/  ٢ ،الب ر الم يو  :ينظر (٣)
 ،نهضػم مصػر لمطباعػم كالنشػر ، فني دمحم شرؼ :تب ،بديع القرآف  ،ابف أبي األصبع المصري  :ينظر (٢)

 511/  ٣ ،ت .د ،ط .د
 ٣1/  1 ،ـ كالسبع المثانيركح المعاني في تفسير القرآف العظي :ينظر  (1)
 117/   1 ،المباب في عمـك القرآف  :ينظر (1)
  811ص  ،البرهاف في عمـك القرآف :ينظر (6)
 5٣8/ 5 ،عجاز القرآفإ :  معترؾ األقراف في ينظر (7)
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 ،ا يػم الثانيػم فعمػم تقػديـ لفظػم )اسػكّدت( عمػو لفظػم )ابيّضػت( لمترهيػب كزيػادة النكايػم لمكفػػار
 (5).فيقاؿ لهـ تكبيخا كتقريعا )أكفرتـ( يا سكد الكجكا كعبيد الشهكات )بعد إيمانكـ(

هػػػػػ( العمػػػم كراا تقػػػديـ لفظػػػم )تبػػػيّض( عمػػػو لفظػػػم )تسػػػكّد(  98٣كعمػػػل أبػػػك السػػػعكد )ت
كافػػل ف بيػػاف عمػػم تقػػديـ لفظػػم )اسػػكّدت( عمػػو لفظػػم )ابيّضػػت(كأمػػا  ،فػػي التمسػػؾ بالػػديفترغيبػػا 

ألف المقػػػػاـ مقػػػػاـ ت ػػػػذير مػػػػف التشػػػػبه  ؛التػػػػي جػػػػاات لمت ػػػػذير ذلػػػػؾ األندلسػػػػي فػػػػيأبػػػػا  يػػػػاف 
 (  ٣بالكفار.)

   :وخالصة القول
 :ا تي لمعمماا التكجيهات السابقم لمبا ث مف خبلؿ ابد

اؼ لفتم جميمم في بيػاف عمػم تقػديـ لفظػم )تبػيّض( عمػو ابف أبي األصبع المصري أض -
 لفظم )تسكّد( التي جاات لمترتيب

 .أقرب التعميبلت لمكضكح ما ذكرا الرازي كأبك  ياف -
ما يقصدا الزركشي البدا بمفظ )تبػيّض( ثػـ تػأخيرا فػي المكضػع الثػاني ألجػل االعتنػاا  -

 .بالمؤمنيف كاالهتماـ بشأنهـ
يـ لفظػػم )تبػػيّض( عمػػو لفظػػم )تسػػكّد( تكريمػػا لممػػؤمنيف فػػي كيػػر  البا ػػث أف عمػػم تقػػد 
 ،ألف عبلمػػات السػػركر تكػػكف باديػػم عميػػه أكثػػر مػػف غيػػرا ؛كذكػػر الكجػػه دكف غيػػرا ،ذلػػؾ اليػػـك

 .( عمو لفظم )ابيّضت( فجاات مراعاة لمجكار لما قبمهاعمم تقديـ لفظم )اسكّدت كأما
  

                                                           
 ٣٣ ،٣5/  1 ،الدرر في تناسب ا يات كالسكرنظـ :  ينظر (5)
 69/  ٣ ،كتاب الكريـإرشاد العقل السميـ إلو مزايا ال  :ينظر (٣)
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 (  مّتم –المفظة السابعة )قتمتم 
   (5).( في مكضع مكضعيفمتـ( مقدمم عمو لفظم )مّتـكردت لفظم )قت

       چجب  حب  خب  مب  ىب   يب  جت  حت    خت  مت  ىت  يت  جث  مث  ٹ ٹ چ 
  )    517آؿ عمراف: )

 (٣). ( في مكضعيف( عمو لفظم )قتمتـكتقدمت لفظم )مّتـ
 ( 518آؿ عمراف: )چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ٹ ٹ چ 

مػػّتـ( عمػػو مػػا كرد فػػي ا يتػػيف  -ي  لفظتػػي )قتمػػتـ إف المكقػػف مػػف التقػػديـ كالتػػأخير فػػ
   :المتيف تقدـ ذكرهما عند العمماا تجمو لمبا ث في ا تي

فػػذكر أف عمػػم تقػػديـ القتػػل عمػػو  ،لم تعمػػيبل  سػػناأهػػػػ( المسػػ 7٣8)ت عمػػل النيسػػابكري 
 أك ألنهػػا ،المػػكت فػػي ا يػػم األكلػػو  جػػاات ألجػػل أف يقػػع االبتػػداا كالخػػتـ عمػػو مػػا هػػك أفضػػل

 ،فقدـ ما هك األغمب مػف  ػاؿ المجاهػديف ،كالقتل في سبيل هللا ،سبقت في بياف فضل الجهاد
كأما بياف عمم تقديـ المكت عمو القتل فػي ا يػم الثانيػم فجػاات لبيػاف أف  شػر الخبلئػل كمهػـ 

 (٢) .كال الب عمو أ كاؿ الخمل كمهـ المكت ،إليه بأي كجه يفارقكف الدنيا
 5٢11أيضا دمحم رشػيد رضػا )ت ، ككافقه (1)هػػ(  881شقي )ت بف عادؿ الدماككافل 

بيد أف ابف عػادؿ الدمشػقي   ،النيسابكري في  بياف عمم تقديـ المكت عمو القتل كعكسه  (1)هػػ(
فػذكر أف عمػم ذلػؾ ألجػل الت ػريض عمػو  ،اختمف معه في بياف عمم تقػديـ القتػل عمػو المػكت

   .فقدـ األهـ كاألشرؼ ،الجهاد
هػػػػ( إلػػو عمػػم تقػػديـ القتػػل عمػػو المػػكت فػػي ا يػػم  711األندلسػػي )ت أبػػك  يػػاف كأشػػار 

كأمػا  ،األكلو التي جاات ألجل الشرؼ كاألهميم في ت صيل الم فرة كالر مم فهػك أعظػـ ثكابػا

                                                           
 18آيم رقـ /  ،كردت في  سكرة ال   (5)
 516آؿ عمراف / كردت في سكرة  (٣)
 ٣95/  ٣ ،غرائب القرآف كرغائب الفرقاف :ينظر (٢)
 51/  6 ،المباب في عمـك الكتاب :ينظر (1)
 597/  1تفسير المنار   :ينظر (1)
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بال شػػر كا خػػرة  عمػػم تقػػديـ المػػكت عمػػو القتػػل فػػي ا يػػم الثانيػػم فجػػاات ألجػػل العظػػم كالعبػػرة
 (5).كتزهيد الدنيا
هػػػ( 5٣71، كاأللكسػي )ت (٢)هػػ( 881، كالبقاعي)ت (٣)هػػ(  871فل الثعالبي )ت ككا

كخػػالفكا فػػي  ،عمػػم تقػػديـ القتػػل عمػػو المػػكت فػػي ا يػػم األكلػػوبيػػاف ي فػػاألندلسػػي أبػػا  يػػاف  (1)
 ،عػػدـ كجػػكد الجهػػادفػػذكرا أف عمػػم ذلػػؾ  ،بيػػاف عمػػم تقػػديـ المػػكت عمػػو القتػػل فػػي ا يػػم الثانيػػم

كيبػػدك أف رأيهػػـ أكثػػر  ،كألجػػل ذلػػؾ قػػدـ المػػكت عمػػو القتػػل ،بيعػػي دكف قتػػاؿفيكثػػر المػػكت الط
ثػـ إف ا يػم  ،ألف أكثػر النػاس يمكتػكف مكتػم طبيعيػم دكف قتػل ،األندلسيأبي  ياف إقناعا مف 

نما ذكرت مصير كل إنساف في هذا الدنيا  .لـ تتطرؽ إلو الجهاد في سبيل هللا، كا 
مػػػم تقػػػديـ القتػػػل عمػػػو المػػػكت فػػػي ا يػػػم األكلػػػو   هػػػػػ( أف ع98٣كبػػػّيف أبػػػك السػػػعكد )ت 

كهػذا رأي مقنػع ك سػف مػف أبػي  ،جاات ألجل الترغيب في الجهاد كاستجبلب الم فرة كالر مم
ألف المػرا يثػاب عمػو هػذا  ؛ب اإلنساف في الجهػاد فػي سػبيل هللافالم فرة كالر مم ترغّ  ،السعكد

 ،تقديـ المكت عمو القتل في ا يم الثانيػم كلـ يكضب أبك السعكد عمم ،العمل بالم فرة كالر مم
 (1)كمصير كل كائف عمو هذا األرض. ،ربما عد ذلؾ األصل 

فػػػذكر أف عمػػػم  ،هػػػػػ( بػػػرأي جميػػػل عمػػػف سػػػبقه 5٢9٢كانفػػػرد الطػػػاهر بػػػف عاشػػػكر )ت 
تقديـ القتل عمػو المػكت فػي ا يػم األكلػو جػاات  لعبلقػم )السػبب كالمسػبب( فالقتػل سػبب فػي 

هنػاؾ سػبب  كػاف فػالم فرة ال تػأتي إال إذا ،فقدـ السبب عمو المسبب ،مر قريبكهك أ ،الم فرة
كأمػػا  ،فػػاهلل تعػػالو جعػػل لكػػل شػػيا فػػي ال يػػاة سػػببا ،كالجهػػاد فػػي سػػبيل هللا سػػبب لمم فػػرة ،لهػػا

                                                           
 51٣/  ٢ ،الب ر الم يو :ينظر (5)
الشػيخ دمحم  :تػب ،الجكاهر ال ساف فػي تفسػير القػرآف ،عبدالر مف بف دمحم بف مخمكؼ  :لبيالثعا :ينظر  (٣)

مؤسسم  ،دار ا ياا التراث العربي ،كد. عبد الفتاح أبك سّنم ،كعادؿ أ مد عبد المكجكد ،عمي معكض
 5٢1/  ٣ ،ـ5997 ،هػػ 5158 :ت ،5ط ،التأريخ العربي ف بيركت

 516/  1 ،ا يات كالسكرنظـ الدرر في تناسب  :ينظر (٢)
 511/  1 ،ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني :ينظر (1)
 511/  ٣ ،إرشاد العقل السميـ إلو مزايا الكتاب الكريـ :ينظر (1)
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كهػذا  (5) ،عمم تقديـ المكت عمو القتل في ا يػم الثانيػم فجػاات مػف بػاب التفػنف فػي الفصػا م
   .ليس شرطا أف ي فر له، إنما أمر يعكد إلو هللارأي  سف ألف الميت 

أف عمم تقػديـ القتػل عمػو المػكت فػي  (٢)لدي صبلح الخا، ك (٣)فاضل السامرائي كذكر 
فآليػم تت ػدث عػف الجهػاد فػي غػزكة  ،ا يم األكلو جاات بسػبب تقيػد القتػل بأنػه فػي سػبيل هللا

كأمػا عمػم  ، فػرة مػف هللا سػب انه كتعػالوكالمجاهػد ينػاؿ الشػهادة كالم ،كالجهاد مظنم القتل ،أ د
نمػا كػاف مطمقػا لػذلؾ ختمػت  ،تقديـ المكت قبل القتل فجاات لعدـ تقيػد المػكت فػي سػبيل هللا كا 

 .بالتذكير بال شر إلو هللا
 :وخالصة القول

 :.ا تي السابقم العمماا تكجيهات لمبا ث مف خبلؿ بدا
ألف المػػػكت فػػػي سػػػبيل هللا  ؛المػػػكتالنيسػػػابكري فػػػي بيػػػاف عمػػػم تقػػػديـ القتػػػل عمػػػو  كفػػػلّ 

كأمػػا  ،فػػالمكت فػػي سػػبيل هللا يتبعػػه الم فػػرة كالفػػكز برضػػكاف هللا ،يختمػػف عػػف المػػكت الطبيعػػي
 المكت الطبيعي فبعدا  شر كعندها يعرؼ اإلنساف مصيرا كمآله. 

فعمػػم تقػػديـ القتػػل  ،كيقػػف البا ػػث مكقفػػا آخػػر مػػف هػػذا المسػػألم معتمػػدا عمػػو السػػياؽ 
ا يػم يت ػدث عػف الجهػاد فسػياؽ  ؛لمناسبم السياؽ كالمقاـ جاات ي ا يم األكلوعمو المكت ف
ثػـ إف السػياؽ فػي ا يػم  ،كأكثر ما يصيب اإلنساف في المعركػم القتػل لػذلؾ قػدـ ،في سبيل هللا

كأمػا عمػم تقػديـ المػكت عمػو القتػل فجػاات  ،ذكر ما يناله الشهيد مف الجزاا مػف م فػرة كر مػم
نمػػا ت ػػدث عػػف  ،فػػؤلف سػػياؽ ا يػػم لػػـ يت ػػدث عػػف الجهػػاد ؛ياؽ كالمقػػاـأيضػػا لمناسػػبم السػػ كا 

كلػػـ يػػذكر  ،كمصػػير كػػل إنسػاف لػػذلؾ قػػدـ المػػكت عمػو القتػػل ،المػكت الػػذي يصػػيب كػل إنسػػاف
نما ذكر مآله كهك ال شر إلو هللا  .جزاا الميت كا 

  

                                                           
 511 ،51٢/  1 ،الت رير كالتنكير  :ينظر (5)
  6٣ص  ،التعبير القرآني :ينظر (٣)
 ٣61ص  ،يانيعجاز القرآني البإ  :ينظر (٢)
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 (أبصر –المفظة الثامنة )أسمع 
 .ي مكضع كا د( مقدمم عمو لفظم )أبصر( فكردت لفظم )أسمع

 (٢8مريـ: )چجب  حب   خب      مب  ىبيب  جت  حت   خت  مت  ىت  يت  ٹ ٹ چ 
 (5).( في مكضعيفقدمت لفظم )أبصر( عمو لفظم )أسمعكت 

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې    ې  ې  ىى   ائ    ائ  ەئەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ٹ ٹ چ 

 (٣6الكهف: )چۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  
يجػػػد كثيػػػرا مػػػا تقتػػػرف لفظػػػم )السػػػمع( بمفظػػػم  ،إف المتأمػػػل كالنػػػاظر فػػػي القػػػرآف الكػػػريـ

نجػػد غالبػػا مػػا تتقػػدـ لفظػػم )السػػمع( عمػػو لفظػػم   ،كعنػػدما نتتبػػع آيػػات القػػرآف الكػػريـ ،)البصػػر(
ل كمػػػم أرادهػػػا هللا سػػػب انه   ،كأ يانػػػا تتقػػػدـ  لفظػػػم ) البصػػػر( عمػػػو لفظػػػم )السػػػمع( ،)البصػػػر(
 .كتعالو

ففػي آيػم  ،نجػد بينهمػا االخػتبلؼ بالتقػديـ كالتػأخير ،كعندما ننظر في ا يتػيف السػابقتيف
كأمػا فػي  ،مريـ تقدمت لفظم )السمع( عمو لفظم )البصر( كهك أكثر ما جاا في القػرآف الكػريـ

كلػـ  ،آيم الكهف فتقدمت لفظم )البصر( عمػو لفظػم )السػمع ( كلػـ يػأت هػذا إال فػي مكضػعيف
قش هػذا المسػألم مػف العممػاا إال القميػل مػف نػا ،يجد البا ث مف خبلؿ ما تكافر لػه مػف مراجػع

كتجمػت  ،لم فػي  سػياقها كالتػي ال ت تػاج إلػو تعميػلأكربمػا عائػد ذلػؾ إلػو كضػكح  المسػ ،منهـ
   :آراا العمماا الذيف ناقشكا هذا المسألم لمبا ث في ا تي

فػػذكر  ،هػػػ( المسػألم تعمػيبل عامػا دكف الخػكض فػي التفاصػيل 791عمػل الزركشػي )ت 
أي أف االنسػػاف يػػدرؾ  ،ديـ السػػمع عمػػو البصػػر فػػي القػػرآف جػػاات لشػػرؼ اإلدراؾأف عمػػم تقػػ

لػذلؾ اقتضػو تقػديـ السػمع  ،يػدرؾ األشػياا بالسػمع قبػل البصػر ك ،بسمعه ما ال يدركػه ببصػرا
 ٣))كلـ يذكر عمم تقديـ البصر عمو السمع في القرآف. ،عمو البصر

قػػديـ السػػمع عمػو البصػػر فػػي هػػػػ( الزركشػي فػػي بيػػاف عمػم ت 955ككافػل السػػيكطي )ت 
 (٢) .كلـ يبّيف عمم تقديـ البصر عمو السمع ،كاكتفو بقكله ،القرآف

                                                           
 5٣كردت في سكرة السجدة آيم /   (5)
 781ص  ،البرهاف في عمـك القرآف :ينظر (٣)
 5٢5/  5 ،معترؾ األقراف :ينظر (٢)
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هػػػػػ( فػػػذكر أف عمػػػم تقػػػديـ السػػػمع عمػػػو البصػػػر جػػػاات  98٣كأمػػػا أبػػػك السػػػعكد )ت   
عمػم تقػديـ  كبػه يت قػل اإلنػذار، كأمػا ،فبالسمع يتمقو اإلنسػاف األ كػاـ الشػرعيم ،ألهميم السمع

مع فػػي آيػػم الكهػػف فجػػاات لمناسػػبم مػػا تقػػدـ كالػػذي يػػدؿ عمػػو عظػػيـ شػػأف البصػػر عمػػو السػػ
ي جػػػػب عػػػػف بصػػػػرا تبػػػػارؾ ككػػػػل شػػػػيا ال  ،بصػػػػرا لمػػػػا ن ػػػػف بصػػػػددا مػػػػف قبيػػػػل المبصػػػػرات

   (5).كتعالو
، كأمػا عمػم تقػديـ )السػمع( عمػو (٣)أبػا السػعكد فػي ذلػؾهػػ(  5٣71األلكسي )ت ككافل 

ر العمػل الصػالب المكعػكد يترتػب عمػو السػمع ) البصر( في آيم السجدة فجاات بسبب أف أكث
ٱ     ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ    ڀ  ڀ  ٹ ٹ چ  ،دكف البصػػػػر

 ( 5٣لسجدة: )ا اچڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   
، كيفهـ مف خبلؿ كبلمػه أف العمػم كراا ذلػؾ (٢)فكاف عدـ الفصل بينهما بالبصر أكلو 

 .كعدـ الفصل بينهما ،جاات ألجل المجاكرة بيف األلفاظ
هػػػ( المسػألم نقاشػا عامػا دكف التطػرؽ إلػو عمػم  5٢9٢كناقش الطاهر بف عاشكر )ت 

بيػػػد أف البا ػػػث تكصػػػل مػػػف خػػػبلؿ سػػػياؽ تفسػػػيرا  يػػػم الكهػػػف أف العمػػػم كراا تقػػػديـ  ،التقػػػديـ
كرأكا ما ْيعامػل  ،فهـ رأكا البعث مف القبكر ،البصر عمو السمع جاات لمناسبم السياؽ كالمقاـ

 ،ثػـ سػػمعكا مػػف أقػكاؿ المبلئكػػم مػػا فيػه تصػػديل الكعيػػد ،شػاهدكا هػػكؿ المكقػػفك   ،بػه المكػػذبكف 
أمػػا فػػي ال شػػر  ،فسػػماعهـ لممػػكاعظ كػػاف فػػي الػػدنيا ،لػذلؾ قػػدـ البصػػر لمناسػػبم المقػػاـ كالسػػياؽ
   1)).فيركف العذاب فقو دكف سماع المكاعظ

 ،هميػمفاضل السامرائي أف عمػم تقػديـ السػمع عمػو البصػر فػي القػرآف جػاات لؤلكذكر 
كأمػا فاقػد  ،كفاقد البصر الذي يسمع يمكف تبمي ػه ،فالسمع أهـ مف البصر في التكميف كالتبمي 

فػؤلف الكػبلـ  ؛كأما عمم بياف تقديـ البصر عمػو السػمع فػي آيػم الكهػف ،السمع فيصعب تبمي ه
لكػف  ،كلجػؤكا إلػو ظممػم الكهػف لػئبل يػراهـ أ ػد  ،عف أص اب الكهػف الػذيف فػركا مػف قػكمهـ

ككػػذلؾ طمبػػكا مػف صػػا بهـ أف يتمطػػف  تػػو ال  ، تعػالو يػػراهـ فػػي تقمػبهـ فػػي ظممػػم الكهػفهللا
                                                           

  ٣58/  1 ،إرشاد العقل السميـ إلو مزايا الكتاب الكريـ :ينظر (5)
 ٣11/  51 ،ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني  :ينظر (٣)
 5٣7/ ٣5 نفسه :ينظر  (٢)
 ٣٣5/  ٣5 ،الت رير كالتنكير :ينظر (1)
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ألهميتػػػه فػػػي هػػػذا  ،كلػػػذلؾ اقتضػػػو السػػػياؽ تقػػػديـ البصػػػر عمػػػو السػػػمع ،يػػػراا أ ػػػد مػػػف القػػػـك
 (5) .المكاقف

 :وخالصة القول
 :ا تي تكجيهات العمماا السابقم بدا لمبا ث مف خبلؿ

ػػػػا دكف الخػػػػكض فػػػػي كالطػػػػاهر بػػػػف عا ،عمػػػػل الزركشػػػػي - شػػػػكر المسػػػػألم تعمػػػػيبل عاما
 .التفاصيل

 .لبياف عمم التقديـ في كبل المكضعيف ؛فاضل السامرائي بيف األهميم كالسياؽربو  -
فكػػاف  ،بيػػاف عمػػم تقػػدـ السػػمع عمػػو البصػػر مػػفكيكافػػل البا ػػث مػػا ذكػػرا أبػػك السػػعكد 

ا يػم تت ػدث عػف البصػر  ألف هللا تعػالو ذكػر أمػكرا سػبقت هػذا ؛كجمػيبل ناتعميمه لممسألم  سػ
بيػػد أف هللا يػػراهـ فػػي  ،كمػػف ضػػمنها المجػػكا إلػػو كهػػف مظمػػـ  تػػو ال يػػراهـ أ ػػد ،كالمبصػػرات

ككػػل هػػذا األمػػكر  ،ككػػذلؾ عنػػدما طمبػػكا مػػف صػػا بهـ أف يتمطػػف  تػػو ال يػػراا القػػـك  ،تقمػػبهـ
 تستدعي البصر كلذلؾ تقدـ البصر عمو السمع. 

ألف السػػياؽ كالمقػاـ  القرآنػي اقتضػػو  ؛لسػامرائيا فاضػلإليػه  كيختػار البا ػث مػا ذهػػب
كأما عمم تقديـ السمع عمو البصر في القرآف الكريـ  ،تقديـ البصر عمو السمع في آيم الكهف
أي  ،فالسػػمع عنػػد اإلنسػػاف ينشػػأ كيخمػػل قبػػل البصػػر ،فجػػاات ألهميتػػه كاعتبػػار السػػبل بػػالكجكد

كهللا أعمػػـ أف اإلنسػػاف بعػػد مكتػػم يظػػل  أنػه سػػابل فػػي الكجػػكد عنػػد اإلنسػػاف قبػػل البصػر، كيقػػاؿ
ػع   ،سمعه يعمل لفترة كجيزة َبػْد إ ذ ا ْكض  كأبك هريرة يركي  ديث عػف الرسػكؿ ) ملسو هيلع هللا ىلص (  قػاؿ  " الع 

تمو إ نمْه ل   اْبْه    ذ ه ب  أ َص   ْتْكلّ ي  ك  ـَ " ف ي ق َبر ا ، ك  ال ه  ْع ق َرع  ن ع  ي َسم 
ي يػب مػف إذف هك آخػر مػا  ،(٣)

كلػػػػذلؾ يقػػػػدـ عمػػػػو  ،ك تػػػػو اإلنسػػػػاف أثنػػػػاا نكمػػػػه ت يػػػػب  كاسػػػػه إال سػػػػمعه  ، ػػػػكاس اإلنسػػػػاف
   .كهك أكثر ما جاا في القرآف الكريـ ،البصر

  

                                                           
  551ص  ،أسرار البياف القرآنيمف  :ينظر (5)
 91/  ٣ ،ص يب البخاري  (٣)



142 
 

  (اسجدي –)اركعي  :المفظة التاسعة
 ( 5) .( في مكضعيفلرككع( مقدمم عمو لفظم )السجكداردت لفظم )ك 

ں  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ     ٹ ٹ چ 

 (77ال  :) چں  ڻ  
 .( في كضع كا دكتقدمت لفظم )السجكد( عمو لفظم )الرككع

 (1٢ؿ عمراف: )آ چے  ۓ  ۓ  ﮲    ﮳  ﮴  ﮵  ٹ ٹ چ    
يجػػد االخػػتبلؼ بينهمػػا بالتقػػديـ  ،إف النػػاظر كالمتأمػػل فػػي ا يتػػيف المتػػيف سػػبل ذكرهمػػا

كأخػػر  تتقػػدـ  ،ا فػػي آيػػم ال ػػ فمػػرة تتقػػدـ لفظػػم )الركػػكع( عمػػو لفظػػم )السػػجكد( كمػػ ،كالتػػأخير
تمػؾ مسػألم ناقشػها  ،فما سػر ذلػؾ ،لفظم )السجكد( عمو لفظم )الرككع( كما في آيم آؿ عمراف

   :العمماا كا تي
أغمػػب العممػػاا الػػذيف نظػػر البا ػػث فػػي مؤلفػػاتهـ التػػي تػػكافرت لػػه لػػـ يعممػػكا مسػػألم  :أوال

هػػػ(  715ال مػا ذكػرا ابػف القػيـ )ت إ ،تقدـ لفظػم )اركعػكا( عمػو لفظػم )اسػجدكا( فػي آيػم ال ػ 
كالزركشػػي  ،(٣)كاالنتقػػاؿ مػػف عمػػك كانخفػػاض  ،كعمػػم ذلػػؾ عنػػدا جػػاات بػػالطبع كالزمػػاف كالعػػادة

هػػػػػ( الػػػذي ذكػػػر أف عمػػػم التقػػػديـ جػػػاات باعتبػػػار التكميػػػف كالكجػػػكب فػػػالرككع يسػػػبل  791)ت 
مػػي أبػػك القاسػػـ عػػكف ع، ك (1)عبػػد العظػػيـ المطعنػػي ، ككافقػػه فػػي ذلػػؾ (٢)السػػجكد فػػي التكميػػف 

، (6)فاضػػػل السػػػامرائي  فػػػذكر أف عمػػػم التقػػػديـ جػػػاات لمتػػػدرج مػػػف القمػػػم إلػػػو الكثػػػرة كأمػػػا  ،(1)
 أما السجكد يككف مرتيف أك سجدتيف. ،فالرككع يككف مرة كا دة

  

                                                           
 ٣9الفتب / كردت في سكرة  (5)
 68/  5 ،بدائع الفكائد :ينظر (٣)
 778ص  ،البرهاف في عمـك القرآف :ينظر (٢)
 559/  ٣ ،ي كسماته الببلغيمخصائص التعبير القرآن  :ينظر (1)
 916/  ٢ ،ببلغم التقديـ كالتأخير في القرآف الكريـ :ينظر (1)
 81ص  ،التعبير القرآني :ينظر (6)
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جػػػاات تكجيهػػػات العممػػػاا لمسػػػألم تقػػػديـ )السػػػجكد( عمػػػو )الركػػػكع( فػػػي آيػػػم آؿ عمػػػراف  :ثانيـــا
 :كا تي

هػػػػ( عػػدة أسػػباب لبيػػاف عمػػم تقػػديـ لفظػػم )اسػػجدي( عمػػو لفظػػم  616ي )ت ذكػػر الػػراز 
بمعنػػو  ،التنبيػػه عمػػو أف الػػكاك بػػيف الفعمػػيف ليسػػت لمترتيػػب :أكال ،)اركعػػي( فػػي آيػػم آؿ عمػػراف

قػاؿ  ،غايم العبد مف ربػه أف يكػكف سػاجدا :ثانيا ،يمكف أف يككف المتقدـ الرككع كليس السجكد
فممػػا كػػاف السػػجكد مختصػػا  ،ب مػػا يكػػكف العبػػد مػػف ربػػه إذا سػػجد(عميػػه الصػػبلة كالسػػبلـ )ألقػػر 

 (5) .بهذا النكع مف الرتبم ال جـر قدمه عمو سائر الطاعات
كذلػػؾ عنػػدما عػػد الػػكاك عػػدـ إفادتهػػا  ،كػػبلـ  سػػف كجميػػل ،مػػا ذكػػرا الػػرازي مػػف تعميػػل

يكػكف القػائـ  فػيمكف أف ،كقكلػؾ قػاـ زيػد كخالػد ،كلذلؾ يمكف أف يكػكف المتقػدـ الركػكع ،الترتيب
فػ ف المتقػدـ  سػب ا يػم هػك  ،أمػا إذا كانػت لمترتيػب ،زيد أك خالد بما أف الكاك ليست لمترتيػب

 .السجكد
كابػػف عػػادؿ الدمشػػقي   ،(٢)هػػػػ( 715، كابػػف القػػيـ )ت (٣)هػػػػ(  675ككافػػل القرطبػػي )ت 

 .الرازي في تعميمه (1)هػػ(  955كالسيكطي  )ت  ،(1)هػػ(  881ت 
هػػػػػ( إلػػػو أف عمػػػم تقػػػديـ لفظػػػم )اسػػػجدي( عمػػػو  711األندلسػػػي )ت  افأبػػػك  يػػػ كأشػػػار

ا يكػػكف العبػػد إلػػو كلكػػكف السػػجكد أقػػرب مػػ ،لفظػػم )اركعػػي( فػػي آيػػم آؿ عمػػراف جػػاات لمشػػرؼ
 (6) .ربه كهك ساجد

القاسػػـ  بػكعمػي أ، ك (8)دمحم عبػدهللا سػػعادة ، ك(7)هػػػ(  871الثعػػالبي )ت ككافقػه فػي ذلػؾ 
 ( 9) .عكف 

                                                           
 18/  8 ،مفاتيب ال يب :ينظر (5)
 5٣9/  1 ،الجامع أل كاـ القرآف :ينظر  (٣)
 68/  5 ،بدائع الفكائد  :ينظر (٢)
 ٣56/  1 ،المباب في عمـك الكتاب :ينظر  (1)
 189ص  ،قطف األزهار ككشف األسرار  :ينظر  (1)
 178/  ٣ ،الب ر الم يو  :ينظر (6)
 11/  ٣ ،الجكاهر ال ساف في تفسير القرآف الكريـ  :ينظر (7)
 ٣15ص  ،مف أسرار النظـ القرآني  :ينظر (8)
 916/  ٢ ،ببلغم التقديـ كالتأخير في القرآف الكريـ :ينظر (9)
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هػػػػ( عمػػم تقػػديـ لفظػػم )اسػػجدي( عمػػو لفظػػم )اركعػػي( فػػي آيػػم  881ي )ت كبػػّيف البقػػاع
يت ػػػدث عػػػف  ،فسػػػياؽ ا يػػػات التػػػي ذكػػػرت قبػػػل هػػػذا ا يػػػم ،آؿ عمػػػراف معتمػػػدا عمػػػو السػػػياؽ
كذلؾ في قكله تعالو )اقنتي( فالمراد بالقنكت هنػا اإلخػبلص  ،اإلخبلص الذي هك ركح العبادة

      (5). مناسبم ذكر معنو اإلخبلص قبمهلكلذلؾ قدـ السجكد  ،الذي يناسب السجكد
هػػػػ( أف عمػػم تقػػديـ لفظػػم )اسػػجدي( عمػػو لفظػػم )اركعػػي(  98٣كذكػػر أبػػك السػػعكد )ت 

فالسػػػػجكد أفضػػػػل أركػػػػاف  ،فقػػػػد تػػػػأتي  لمفضػػػػل ،فػػػػي آيػػػػم آؿ عمػػػػراف جػػػػاات ألكثػػػػر مػػػػف سػػػػبب
اف أك اقتػػػر  ،أك لكػػػكف الترتيػػػب فػػػي شػػػريعتهـ بهػػػذا الصػػػكرة ،كأقصػػػو مراتػػػب الخضػػػكع ،الصػػػبلة

 (  ٣).أي بمعنو مجاكرة األلفاظ بعضها ببعض ،لفظم اركعي بمفظم مع الراكعيف
عنػػدما ذكػػر أف عمػػم  ،أبػػا السػػعكد فيمػػا ذهػػب إليػػه (٢)هػػػػ(  5٣71ككافػػل األلكسػػي )ت 

كأقصػػو مراتػػب  ،فالسػػجكد أفضػػل أركػػاف الصػػبلة ،تقػػديـ السػػجكد عمػػو الركػػكع جػػاات لمفضػػل
   .الخضكع

د برأي جميل كمختصر في بياف عمم لفظم )اسػجدي( عمػو فاضل السامرائي فانفر كأما 
 .فػػذكر أف العمػػم جػػاات ألجػػل التػػدرج مػػف الكثػػرة إلػػو القمػػم ،لفظػم )اركعػػي( فػػي آيػػم آؿ عمػػراف

 ؛كنعػػػت السػػػجكد بػػػالكثير ،(1)بمعنػػػو التػػػدرج مػػػف السػػػجكد كهػػػك الكثيػػػر إلػػػو القمػػػم كهػػػك الركػػػكع 
كلكػف  ،كغيرا مف األنكاع ،ة أك سجكد شكرتبلك  ،أك سجكد ،سجكد سهكفقد يأتي  الككنه متعدد

   .الرككع ال يككف إال في الصبلة كيؤد  مرة كا دة في كل ركعم
   :خالصة القولو 
 :ا تي تكجيهات العمماا السابقم لمبا ث مف خبلؿ بدا 

اختمف العممػاا فػي تكجيػه عمػم تقػديـ لفظػم )اسػجدي( عمػو لفظػم )اركعػي( فػي آيػم آؿ 
كيخػػالف البا ػػث   ،ظػػم )اركعػػكا( عمػػو لفظػػم )اسػػجدكا( فػػي آيػػم ال ػػ كعمػػم تقػػديـ لف  ،عمػػراف

نمػػػا لمناسػػػػبم  ،البقػػػاعي فػػػي بيػػػػاف عمػػػم تقػػػػديـ لفظػػػم )اركعػػػػي( فهػػػي ليسػػػػت لمناسػػػبم القنػػػػكت كا 
فسػػب انه اصػػطفو السػػيدة مػػريـ )عميهػػا السػػبلـ( عمػػو نسػػاا العػػالميف، كاالصػػطفاا  ،االصػػطفاا

                                                           
 ٣7٣/  1 ،ـ الدرر في تناسب ا يات كالسكرنظ  :ينظر (5)
 ٢1/  ٣ ،إرشاد العقل السميـ إلو مزايا الكتاب الكريـ  :ينظر (٣)
 517/  ٢ ،ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني  :ينظر (٢)
 18ص  ،التعبير القرآني :ينظر (1)
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دـ كمفضل عمو الرككع فػي المكانػم قدمػه لمناسػبم كبما أف السجكد مق ،يعني التقديـ كالتفضيل
لػػك نظرنػػا فػػي كتػػب التفاسػػير لكجػػدنا أف أكثرهػػا ك  ،مػػا سػػبل مػػف اصػػطفاا مػػريـ )عميهػػا السػػبلـ(

بيػػد أف  ،كلػػيس بمعنػػو اإلخػػبلص ،تػػذكر أف القنػػكت يعنػػي إطالػػم الكقػػكؼ كالػػدعاا فػػي الصػػبلة
   .دائما  تو يتقبمها هللا منا األعماؿ هلل تعالو مطمكب ف خبلص ،الدعاا يتضمف اإلخبلص

فالعمػم  ،كير  البا ث أف عمم تقديـ لفظم )اركعػكا( عمػو لفظػم )اسػجدكا( فػي آيػم ال ػ 
كيػر  جانبػا آخػر غيػر مػا ذكػر فػي بيػاف عمػم تقػديـ لفظػم  ،جاات لككنها األصػل فػي الكجػكب

لنسػػػبم فالتقػػػديـ جػػػاا ألهميػػػم السػػػجكد با ،)اسػػػجدي( عمػػػو لفظػػػم )اركعػػػي( فػػػي آيػػػم آؿ عمػػػراف
فػػػاهلل يقضػػػي  ػػػكائ  العبػػػد عنػػػدما يتػػػذلل إليػػػه  ،كلمكانػػػم العبػػػد عنػػػد ربػػػه كهػػػك سػػػاجد ،لئلنسػػػاف

بػػل إف السػػجكد كمػػا ذكػػر عمميػػا هػػك رياضػػم يفػػرغ اإلنسػػاف مػػف خبللهػػا  ،كيظهػػر لػػه الخضػػكع
كالسػػجكد يزيػػد تركيػػز كتػػدريب اإلنسػػاف عمػػو الصػػبر  ،كينشػػو الػػدكرة الدمكيػػم ،الشػػ نات الزائػػدة

كلػػذلؾ يقػػدـ السػػجكد عمػػو الركػػكع ألهميتػػه  ،نشػػعر بالرا ػػم النفسػػيم كن ػػف سػػاجدكف ك  ،كالهػػدكا
 .كمكانته
 

 ضربت ( –) باءوا  :المفظة العاشرة
 .( في مكضع كا دكردت لفظم )ضربت( مقدمم عمو لفظم )كباؤكا

ۉ  ې  ې   ې  ې  ى   ى   ائائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ  ٹ ٹ چ 

        (65 البقػػػػرة:) چ ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ   ۈئېئ  ېئ  ېئ      ىئ  ىئ  ىئ 
 .كتقدمت لفظم )كبآؤكا( عمو لفظم )ضربت( في مكضع كا د

ڌ   ڎ  ڎ  ڈ ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک       گ  گ  گ  گ  ٹ ٹ چ 

  ( 55٣ آؿ عمراف:)چڳ  ڳ  ڳڳ  
لمعرفػػم  ،ككتػػب المتشػػابه المفظػػي التػػي تػػكافرت لػػه ،كقػػف البا ػػث عمػػو كتػػب التفاسػػير

لػػـ  لكتػب العممػاا كبعػد االسػػتقراا ،كبػآؤكا( –ا تقػػديـ تػأخير لفظتػي )ضػػربت السػر الببلغػي كرا
 ،هػػػػػ( 718إال مػػػا ذكػػػرة ال رنػػػاطي ت )ت  ،العمػػػم الببلغيػػػم كراا التقػػػديـمػػػف أشػػػار إلػػػو  يجػػػد

 فاضل السامرائي.دمحم ك ،هػػ( 881كالبقاعي )ت 
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كبػآؤكا( فػي هػػ( أف عمػم تقػديـ الفعػل )ضػربت( عمػو الفعػل ) 718فذكر ال رناطي )ت 
كذلػؾ لمػا سػاؿ بنػك إسػرائيل النبػي مكسػو )عميػه السػبلـ( أف يػدعك  ،آيم البقرة جاات لممناسػبم

ربه إلو ما يستمـز مهانم النفس مف الطعاـ كالشراب بدؿ المػف كالسػمك  الػذي يػأتيهـ رغػدا مػف 
 .كأعقب ب ضب مف هللا ،فناسب أف يضرب عميهـ الذلم كالمسكنم ،عند ربهـ

قديـ الفعل )كبآؤكا( عمو الفعل )ضربت( في آيم آؿ عمراف فجاات لمناسػبم كأما عمم ت
ڃ  ڃ  چ   چچ   چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ٹ چ   مػػػػػػػػػا ذكػػػػػػػػػر قمبهػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػي قكلػػػػػػػػػه

كهػػػػك  ،كال فػػػػبلح ،فناسػػػػب هػػػػذا تقػػػػديـ مػػػػا ال نصػػػػرة لهػػػػـ معػػػػه (555ؿ عمػػػػراف: )آ چڍ
 (5) .)كباؤكا ب ضب هللا( ثـ ضربت عميهـ )المسكنم( أي  الجزيم

هػػػػ( فبػػّيف أف عمػػم تقػػديـ الفعػػل )ضػػربت( عمػػو الفعػػل )كبػػآؤكا(  881أمػػا البقػػاعي )ت ك 
ثػـ رجعػكا إلػو ذلػم  ،في آيػم البقػرة جػاات ألنهػـ سػألكا األدنػو الكضػيع كتركػكا األعمػو الشػريف

 .أنفسهـ ممتبسيف ب ضب عظيـ مف هللا بتسميو قهرا عميهـ
بسػبب ( فػي آيػم آؿ عمػراف فجػاات ل )ضػربتكأما عمم تقديـ الفعل )كبآؤكا( عمػو الفعػ

 (  ٣).ألف الذؿ كاقع عميهـ أينما كجدكا ؛غرقهـ في الذؿ
كبػآؤكا(  - فاضل السػامرائي أف العمػم كراا التقػديـ كالتػأخير لمفظتػي )ضػربت دمحمكذكر 
ذلػؾ ألنػه أعػاد ذكػر  ؛فمكاطف الذـ كالتشنيع في آيم آؿ عمراف أشد مػف آيػم البقػرة ،جاات لمذـ

كا عػػادة ذكػػر  ،فتقػػديـ غضػػب هللا ،بخػػبلؼ آيػػم البقػػرة ذكػػرا مػػرة كا ػػدة ،( مػػرتيفالفعػػل )ضػػربت
 (٢) . الفعل مرتيف ذلؾ زيادة في الذـ

 :خالصة القولو 

  :شرك ات تفاسير العمماا إلو ا تيسياؽ تكصل البا ث مف خبلؿ 

كسػب انه  ،السياؽ في كمتا ا يتػيف يت ػدث عػف الػذؿ الػذي أصػاب بنػي إسػرائيل -
كمػػف خػػبلؿ سػػياؽ شػػرك ات المفسػػريف  ،كالمسػػكنم فػػي كمتػػا ا يتػػيفذكػػر الػػذؿ 

                                                           
 ٣5٢ص  ،في تكجيه المتشابه المفظي ل اد كالتعطيل:  مبلؾ التأكيل القاطع بذكي اإلينظر (5)
 ٣9/  1 ،158/  5 ،نظـ الدرر في تناسب ا يات كالسكر  :ينظر (٣)
 591ص  ،المتشابه المفظي مف آي التنزيل في كتاب مبلؾ التأكيل :ينظر (٢)
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كالمقصػكد  ،تبّيف لمبا ث أف المقصكد بالذؿ في آيم البقػرة هػك المهانػم كالصػ ر
 .الفقر كال اجمبالمسكنم 

بنك إسرائيل في آيم البقػرة طمبػكا مػف النبػي مكسػو )عميػه السػبلـ( أف يػدعك ربػه  -
ڻ  ۀ  ۀ    ٹ ٹ چ ألنهػػـ ممػكا منػػه  ؛  بػأف يػرزقهـ طعامػػا غيػر المػػف كالسػمك 

البقػػػػػػػػػػػػػػػػػرة: )چہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ے   ے  ۓۓ  
﮲  ٹ ٹ چ  ،ف ضػػػػػػػػب النبػػػػػػػػي مكسػػػػػػػػو )عميػػػػػػػػه السػػػػػػػػبلـ( مػػػػػػػػف طمػػػػػػػػبهـ(65

فػػػػػػالمف السػػػػػػمك   ،)65لبقػػػػػػرة: )اچ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷   ﮸  ﮹﮺  
كلػػذلؾ ناسػػب سػػياؽ  ،كالبقػػل كالفػػـك كالعػػدس كالبصػػل هػػك أدنػػو عنػػد هللا  ،خيػػر
 ، يػػات تقػػديـ الفعػػػل )ضػػربت عمػػػيهـ الذلػػم( أي ضػػربت عمػػػيهـ المهانػػم كالػػػذؿا

   .عمو الفعل )كبآؤكا(
كأمػػا فػػي آيػػم آؿ عمػػراف فسػػياؽ ا يػػات يت ػػدث عػػف الػػذؿ الشػػديد الػػذي أصػػاب  -

ذراريهػػـ  كتسػػبو ،يقتمػػكف ك  ،فهػػـ أذالا أينمػػا كجػػدكا، أي )ي ػػاربكف  ،بنػػي إسػػرائيل
بخػبلؼ آيػم البقػرة إال إذا  ،ـ  كشػديد عمػيهـكاقػع بهػإذف الذؿ  ،كتممؾ أراضيهـ(

إال  كػػػـ دفػػػع  ،اعتصػػػمكا بعهػػػد مػػػف هللا كالمػػػؤمنيف، كذلػػػؾ يبعػػػد عػػػنهـ األ كػػػاـ
ثػػػـ )كبػػػاؤكا ب ضػػػب مػػػف هللا( أي رجعػػػكا  ،الجزيػػػم  )كضػػػربت عمػػػيهـ المسػػػكنم(

 ،ثػػـ دفعػػكا الجزيػػم )المسػػكنم( ،ب ضػػب هللا عمػػا كػػانكا عميػػه مػػف ال ػػاؿ الصػػالب
ؽ ا يات تقػديـ الفعػل )ضػربت( عمػو الفعػل )كبػاؤكا( زيػادةا فػي لذلؾ ناسب سيا

 .الذـ
فيما ذهب إليه مف بياف عمم التقػديـ كالتػأخير  السامرائي فاضليكافل البا ث  , -

كبػػػػآؤكا(، فزيػػػػػادة المفػػػػظ غالبػػػػا تػػػػػؤدي إلػػػػو زيػػػػادة المعنػػػػػو  -لمفظتػػػػي )ضػػػػربت 
ي أف ة المعنػػو أكهػػذا مػػا أشػػار إليػػه ابػػف جنػػي فػػي بػػاب قػػكة المفػػظ لقػػك  ،تأكيػػداك 

 (5) .)كمما زاد المفظ زاد المعنو(

                                                           
 ٣61/  ٢  ،الخصائص :ينظر (5)
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 وتأخيرىا في الفعل عمى االسم. المفظي بوتقديم ألفاظ المتشا أسرار : المبحث الثاني
 ()أنزلناه مبارك :المفظة األولى

 .كردت لفظم )أنزلناا( مقدمم عمو لفظم )مبارؾ( في مكضعيف
 (9٣األنعػػػػػػػاـ)چک  ککڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑ    ڍ  ڌ   ڌ  ڎٹ ٹ چ 

 ( 511األنعاـ: )چ   ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ      ۀ  ہ  ہ  ٹ ٹ چ ك
 .( في مكضع كا دأنزلناامو لفظم )( عكتقدمت لفظم )مبارؾ

 (           11ألنبياا: )ااچگ  گ   گ  ڳڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ٹ ٹ چ 
تقػػػػديـ يجػػػػد االخػػػػتبلؼ بينهػػػػا بال ،ف النػػػػاظر كالمتأمػػػػل فػػػػي ا يػػػػات التػػػػي سػػػػبل ذكرهػػػػاإ
كأخػػر  تتقػػدـ  ،فمػػرة تتقػػدـ لفظػػم )أنزلنػػاا( عمػػو لفظػػم )مبػػارؾ( كمػػا فػػي آيػػم األنعػػاـ ،كالتػػأخير

كقف البا ػث عمػو  ،كلمعرفم سر ذلؾ ،لفظم )مبارؾ( عمو لفظم )أنزلناا( كما في آيم األنبياا
تنػاكؿ بيػد أنػه لػـ يجػد إال القميػل مػف  ،المراجع التي تكافرت له التي اهتمػت بمثػل هػذا المسػائل

   :كجاات تكجيهاتهـ لممسألم كا تي ،كبّيف سر التقديـ كالتأخير ،هذا المسألم
هػػػ( أف عمػػم تقػػديـ لفظػم )أنزلنػػاا( عمػػو لفظػم )مبػػارؾ( فػػي  7٢٢ذكػر ابػػف جماعػػم )ت 

كأمػػا عمػػػم تقػػديـ لفظػػػم )مبػػارؾ( عمػػػو  ،آيػػم األنعػػاـ جػػػاات لبلهتمػػاـ كمناسػػػبم البػػدااة بػػػاإلنزاؿ
فاألصػػػل فػػػي الم ػػػم أف تتقػػػدـ الصػػػفم  ،يػػػم األنبيػػػاا فجػػػاات عمػػػو األصػػػللفظػػػم )أنزلنػػػاا( فػػػي آ

 (5) .المفردة النكرة عمو الصفم الجممم
مػػا ذهػػب إليػػه ابػػف  (٢)هػػػػ( 5٣71كاأللكسػػي )ت  ،(٣)هػػػػ( 98٣السػػعكد )ت  كأبػػككافػػل 

 .جماعم في تعميمه لممسألم
اا( عمػػػػو لفظػػػػم هػػػػػ( أف عمػػػػم تقػػػديـ لفظػػػػم )أنزلنػػػ 711األندلسػػػػي )ت أبػػػػك  يػػػاف كبػػػّيف 

ا مػػػف صػػػفم )المبػػػارؾ( فصػػػفم ) ،)مبػػػارؾ( فػػػي آيػػػم األنعػػػاـ جػػػاات لمتأكيػػػد اإلنػػػزاؿ( أكثػػػر تأكيػػػدا
أف صػفم االنػزاؿ جػاات لتأكػد عمػو أف هػذا القػرآف هػك مػف عنػد هللا كلػيس مػف  :كمعنو كبلمه

                                                           
 575ص  ،5٢9لم أي في المتشابه مف المثاني، المسكشف المعان :ينظر (5)
 ٣15/  ٢ ،إرشاد العقل السميـ إلو مزايا الكتاب الكريـ  :ينظر (٣)
 61/  8 ،ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني :ينظر  (٢)
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لفظػم  كأمػا تػأخير ،ألنهـ أنكركا أف يككف هذا القرآف مف عند هللا كينّزؿ عمػو بشػر ؛عند البشر
ا هك مبارؾ ككثير الفكائد كالمنافع   .)مبارؾ(؛ فؤلف القرآف قطعا

فؤلنها لـ تنػزؿ  ؛كأما بياف عمم تقديـ لفظم )مبارؾ( عمو لفظم )أنزلناا( في آيم األنبياا
ڇ  ڍ  ٹ ٹ چ بػػػل جػػػاات عقػػػب قكلػػػه  ،فػػػي معػػػرض إنكػػػار الكفػػػار أف ينػػػزؿ هللا شػػػيئا

الػػذي آتػػاا الرسػػكؿ هػػك أي أف  )18ألنبيػػاا: )ا چڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ   
 (5). ذكر مبارؾ

هػػ( عمػم تقػديـ لفظػم )أنزلنػاا( عمػو لفظػم )مبػارؾ( فػي  716كعمل السميف ال مبي )ت 
جػػاات ألف الكػػبلـ هنػػا مػػع منكػػري أف هللا ينػػّزؿ عمػػو البشػػر كتابػػا ذكر أف العمػػم فػػ ،آيػػم األنعػػاـ

عمػػو أف هػػذا القػػرآف مػػف عنػػد هللا كمعنػػو ذلػػؾ أف لفظػػم )أنزلنػػاا( قػػدمت لتأكػػد  ،كيرسػػل رسػػكال
 (٣).كليس مف عند البشر

كلػػػـ يػػػذكر السػػػميف ال مبػػػي عمػػػم تقػػػديـ لفظػػػم )مبػػػارؾ( عمػػػو لفظػػػم )أنزلنػػػاا( فػػػي آيػػػم   
 ربما عد ذلؾ هك األصل في الم م. ،األنبياا

تقػػػديـ لفظػػػم )مبػػػارؾ( عمػػػو لفظػػػم  بيػػػاف عمػػػمهػػػػػ( عمػػػو  791كاقتصػػػر الزركشػػػي )ت 
يتطػػرؽ إلػػو بيػػاف عمػػم تقػػديـ لفظػػم كلػػـ   ،بيػػاا مكػػررا مػػا ذكػػرا ابػػف جماعػم)أنزلنػاا( فػػي آيػػم األن

 (  ٢).أنزلناا( عمو لفظم )مبارؾ( في آيم األنعاـ)
 :وخالصة القول

   :ا تي تكجيهات العمماا السابقم بدا لمبا ث مف خبلؿ
إف مػػا يقصػػدا ابػػف جماعػػم بقكلػػه االهتمػػاـ فػػي بيػػاف عمػػم تقػػديـ )أنزلنػػاا( عمػػو  -

 ،ي االهتمػػاـ كالتأكيػػد بػػأف هػػذا القػػرآف منػػزؿ مػػف هللا سػػب انه كتعػػالوأ ،)مبػػارؾ(
 فهك معجز في ألفاظه كمعانيه. ،كليس مف عند البشر

البا ث يكافل ما ذهب إليه ابف جماعم في بياف عمم تقديـ لفظم )مبارؾ( عمػو  -
ألف  ؛فالتقػػديـ هنػػا جػػاا عمػػو األصػػل الم ػػكي  ،لفظػػم )أنزلنػػاا( فػػي آيػػم األنبيػػاا 

                                                           
 58٣/  1 ،الب ر الم يو :ينظر (5)
 ٣٣9/  1 ،الدر المصكف  :ينظر (٣)
 791ص  ،البرهاف في عمـك القرآف  :ينظر (٢)
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كقػػد تتقػػدـ الصػػفم  ،صػػكؼ المفػػرد فػػي الم ػػم يتقػػدـ عمػػو المكصػػكؼ الجممػػمالمك 
ں   ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  ٹ چ   الجممػػػػػم عمػػػػػو الصػػػػػفم المفػػػػػردة كقكلػػػػػه

 (5٢إلسراا: )ا چۀ  ہ  ہ   ہ  ہ   ھ  ھ  
أنزلنػاا( عمػو لفظػم )مبػارؾ( ي في تعميمه لمسألم تقديـ لفظػم )ال مبالسميف أفاد  -

فكبلهمػا متفػل أف العمػم جػاات  ،األندلسػي أبػي  يػاف في آيم األنعاـ مف تعميػل
كلكػػف كػػل منهمػػا فسػػر  ،القػػرآف مػػف عنػػد هللاهػػذا فػػي معػػرض منكػػري أف يكػػكف 

    .هالمسألم بطريقت
فػػػبل  ،كيػػر  البا ػػث أف عمػػػم التقػػديـ كالتػػأخير فػػػي المسػػألم تعتمػػد عمػػػو السػػياؽ -

يػػػم الػػػذي يمكػػػف معرفػػػم سػػػر كمعنػػػو التقػػػديـ كالتػػػأخير دكف النظػػػر فػػػي سػػػياؽ ا 
فسػػياؽ آيػػم األنعػػاـ يت ػػدث عػػف الكفػػار المنكػػريف لكجػػكد قػػرآف مػػف  ،فيػػه ردتك 

( مػف سػكرة األنعػاـ لكجػدنا 9٣فمك نظرنا في ا يم التػي تسػبل ا يػم ) ،عند هللا 
پ    پ  پ  پ  ڀ  ٹ ٹ چ تت ػػدث عػػف المنكػػريف لكجػػكد قػػرآف مػػف عنػػد هللا  اأنهػ

أف سػػػػػياؽ ا يػػػػػم صػػػػػريب فػػػػػي ذكػػػػػػر  كنم ػػػػػظ ،)95األنعػػػػػاـ: )چڀ  ڀ   ڀ  ٺٺ   
ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ ٹ چ فػػرد هللا عمػػيهـ ،انكػػارهـ لمقػػرآف

ٹ  ڤڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ   ڃ    ڃ   ڃڃ  چ  

كهػػػذا تأكيػػػد عمػػػو أف  (95اـ:األنعػػػ)األنعػػػاـ: )چچچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   
لػػذلؾ ناسػػب سػػياؽ ا يػػات  ،القػػرآف كالكتػػب السػػماكيم السػػابقم هػػي مػػف عنػػد هللا

فػػػػالقرآف  ،ثػػػػـ اعقبػػػػت بمفظػػػػم )مبػػػػارؾ( ،تقػػػػديـ لفظػػػػم )أنزلنػػػػاا( لػػػػد ض انكػػػػارهـ
كالبركػػم تشػػمل  ،فػػي ألفاظػػه كمعانيػػه ،بطبيعتػػه جعمػػه هللا مباركػػا فػػي كػػل شػػيا

   .المشت ل به
كأما عمم تقديـ لفظم )مبارؾ( عمو لفظم )أنزلناا( في آيم األنبياا فجػاات عمػو  -

دة فػػي الم ػػم تسػػبل فالصػػفم المفػػر  ،يبػػي الم ػػكي فػػي الجممػػم العربيػػماألصػػل الترك
 .الصفم  الجممم
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 (نورىم -المفظة الثانية )يسعى 
 .كردت لفظم )نكرهـ( مقدمم عمو لفظم )يسعو( في مكضع كا د

چٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ٹ ٹ چ 

 ( 8الت ريـ:)
 .في مكضع كا د كتقدمت لفظم )يسعو( عمو لفظم )نكرهـ(

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ    ٹ ٹ چ 

 (5٣ال ديد: )چٺ  ٿٿ  ٿ   ٿ    ٹ     ٹ  
فآيم الت ػريـ تقػدـ فيهػا االسػـ )نػكرهـ( عمػو  ،إف التشابه كاالختبلؼ بيف ا يتيف كاضب

 .فما سر ذلؾ ،و االسـ )نكرهـ (بينما آيم ال ديد تقدـ فيها الفعل )يسعو( عم ،الفعل )يسعو(
كقػػػػف البا ػػػػث عمػػػػو كتػػػػب التفاسػػػػير ككتػػػػب المتشػػػػابه المفظػػػػي التػػػػي تعنػػػػو بمثػػػػل هػػػػذا 

بيػػد أنػػه لػػـ يجػػد مػػف نػػاقش المسػػألم مػػف  ،لمعرفػػم سػػر ذلػػؾ التقػػديـ ؛المسػػائل التػػي تػػكافرت لػػه
هػػػػػػػػ(،  718إال مػػػػػػا ذكػػػػػػرا ال رنػػػػػػاطي )ت  ،)التقػػػػػػديـ كالتػػػػػػأخير( لبيػػػػػػاف عمػػػػػػم جانػػػػػػب ببلغػػػػػػي

 :هػػ( كجاا تعميمهما لممسألم كا تي 881لبقاعي)ت كا
هػػػػ( أف عمػػم تقػػديـ االسػػـ )نػػكرهـ( عمػػو الفعػػل )يسػػعو( فػػي  718ذكػػر ال رنػػاطي )ت 

كذكرت معػه المػؤمنيف  ،كألنها ذكرت النبي )ملسو هيلع هللا ىلص( ،آيم الت ريـ جاات لقرب المنزلم كعمك ال اؿ
 ،كعػػبل  ػػالهـ ،منيف قريبػػك المنزلػػم مػػف النبػػي )ملسو هيلع هللا ىلص({ أي أف المػػؤ ڤ  ڤ   ڤڤ   قػػاؿ تعػػالو  

 .كهذا األمر يقضي الثبات كمف أجل ذلؾ قدـ االسـ عمو الفعل
كلػـ يػأت فػي سػياؽ ا يػم ذكػر  ،كأما في آيػم ال ديػد فسػياقها يػدؿ عمػو بشػارة لممػؤمنيف

نمػا ذكػرت فقػو البشػارة ،مػو تمكػف المنزلػمكلـ تذكر ألفاظا تػدؿ ع ،النبي )ملسو هيلع هللا ىلص( مع المؤمنيف  ،كا 
  ( 5).كلذلؾ قدـ الفعل )يسعو(  ليناسب التجدد كال دكث

هػػ( أف عمم تقديـ االسـ )نػكرهـ( عمػو الفعػل )يسػعو( فػي آيػم  881كبّيف البقاعي )ت 
ه؛ كألنهػا ذكػرت فا يم نفت الخزي عنه كعف الذيف آمنكا معػ،الت ريـ جاات لتعظيـ النبي )ملسو هيلع هللا ىلص(

                                                           
 517٣ ،5175ص  ،ل اد كالتعطيل في تكجيه المتشابه المفظيل القاطع بذكي اإل: مبلؾ التأكيينظر (5)
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فالسعي هنػا ي تػاج إلػو تجػدد  ،بخبلؼ ما جاا في آيم ال ديد ،كلذلؾ  قدـ االسـ ،النبي )ملسو هيلع هللا ىلص(
 (5).كلذلؾ قدـ الفعل ،كاستمرار

 :وخالصة القول
كيػر  البا ػث أف عمػم تقػديـ االسػـ فػي  ،إف ما ذكرا ال رنػاطي كالبقػاعي  سػف كمقبػكؿ

 ،فالسػياؽ ذكػر النبػي )ملسو هيلع هللا ىلص( كنفػو عنػه الخػزي   ،ل مػا يقتضػيه السػياؽجاات  لسب ،آيم الت ريـ
إذف كػػػل هػػػذا المعػػػاني  ،كأثنػػػو عمػػػيهـ كمػػػد هـ ،كعطػػػف عميػػػم المػػػؤمنيف ،كأثبػػػت لػػػه الكرامػػػم

 ،(؛ ليػػدؿ عمػػو الثبػػات)نػػكرهـ( مقػػدماا عمػػو الفعػػل )يسػػعو تقتضػػي مػػف السػػياؽ أف يػػذكر االسػػـ
لـ يأت فػي سػياؽ آيػم  :أكال ،ياؽ يختمف عما هك عميه في آيم الت ريـكأما في آيم ال ديد فالس

نمػا ذكػػر فقػػو البشػارة التػػي تصػػيب المػؤمنيف ،(ل ديػد ذكػػر النبػػي )ملسو هيلع هللا ىلصا كالبشػػارة ليسػػت ثابتػػم  ،كا 
نمػا متفاكتػم كمت يػػرة ،بػنفس القػدر لمجميػػع فينػػاؿ  ،كتكػكف بقػدر العمػػل الػذي عممػه فػػي الػدنيا ،كا 

كلػذلؾ قػدـ الفعػل ألجػل التناسػب المعنػكي بػيف  ،في ا خرة كفل مقػدار عممػه فػي الػدنيا بشارته
 .األلفاظ كالسياؽ

 
 (امرأتي –)بمغت  :المفظة الثالثة

 .( في مكضع كا دالكبر( متقدمم عمو )امرأتي عاقر بم نيكردت )
ڃ  ڃ    چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ٹ ٹ چ 

    )11عمراف: آؿ )چ   ڈ  
 .كتقدمت )امرأتي عاقر( عمو ) بم ت مف الكبر( في مكضع كا د

چگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں         ڻ  ٹ ٹ چ 

 ( 8مريـ: )
لبياف عمم تقػديـ كتػأخير )بم ػت( عمػو  ؛ناقش العمماا هاتيف ا يتيف المتيف تقدـ ذكرهما

 :لمسألم كا تياـ لمبا ث مف لمكضعيف كتجمو مكقفه)امرأتي( في كبل ا
عػػاقرا( امرأتػػي كأمػػا ) ،مػػف الكبػػر( تمثػػل  ػػاؿ النبػػي زكريػػا )عميػػه السػػبلـ( بم ػػت) :أوالً 

 فتمثل  اؿ زكجته.
                                                           

 ٣5٢/  ٣1 ،نظـ الدرر في تناسب ا يات كالسكر :ينظر (5)
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 :تكجيهات العمماا لممسألم جاات كا تي :ثانًيا

هػػ( أف عمم تقديـ  اؿ زكجته )امرأتي عػاقر( عمػو  الػه )عميػه 111ذكر الكرماني )ت
 ػػت مػػف الكبػػر( فػػي آيػػم مػػريـ جػػاات ألف فػػي آيػػم مػػريـ )عميهػػا السػػبلـ( تقػػدـ ذكػػر السػػبلـ( )بم

ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ٹ چ   )الكبػػػػػػر( فػػػػػػي قكلػػػػػػه 

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ٹ چ    ، كتػػػػػأخر ذكػػػػػر المػػػػػرأة فػػػػػي قكلػػػػػه(1مػػػػػريـ: )چڤ   ڤ  

ر ذكػػػػر كأخػػػػ ،فأعػػػػاد ذكػػػػر )عػػػػاقر( ،)1مػػػػريـ: )چڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  
 (5))صبيا(. ،)عشيا( ،ليكافل لفظه )عتيا( ؛)الكبر(

كالسػػميف  ،(٢)هػػػػ(711)ت  يػػاف األندلسػػي   ككأبػػ ،(٣)هػػػػ(7٢٢ابػػف جماعػػم )ت  ككافػػل
كاألنصػػاري  ،(6)هػػػ(955كالسػػيكطي )ت ،(1)هػػ(857كالفيركزآبػػادي )ت ،(1هػػ()716ال مبػي )ت

بيػد أف  ،بياف عمػم التقػديـ فػي آيػم مػريـالكرماني في  (8))عز الديف الكردي(ك ،(7)هػ(9٣6)ت 
 ،مػػف بػػاب التفػػنف فػػي الفصػػا مجػػاا فػػذكر أف هػػذا التقػػديـ  ،ابػػف جماعػػم أضػػاؼ عبػػارة جميمػػم

فناسػبت أف تكػػكف كػذلؾ ل ػػاؿ  ،كأمػا أبػك  يػػاف األندلسػي فػػذكر أف )بم نػي الكبػػر( جممػم فعميػػم
)امرأتػػي  ػػاؿ زكجتػػه  كصػػف كأمػػا ،ألف العمػػر يتجػػدد شػػيئا فشػػيئا ؛النبػػي زكريػػا )عميػػه السػػبلـ(
 ال يت ير. اكالزم افناسبت أف تككف كذلؾ ككف العقر ثابت ،عاقر( فجاات جممم اسميم

كأمػػػا السػػػميف ال مبػػػي فػػػذكر أف هػػػذا التقػػػديـ بػػػاب مقصػػػكد فػػػي الفصػػػا م إذا لػػػـ يخػػػل 
ػػا أف العطػػف بػػالكاك فػػي ا يتػػيف ال يقتضػػي ترتيباػػا زمانياػػا ؿ كلػػذلؾ لػػـ يبػػا ،بػػالمعنو، كذكػػر أيضا

 .بتقديـ كال تأخير
                                                           

  89ص   ،( 11المسألم ) ،في تكجيه المتشابه المفظي  لما فيه مف ال جم كالبياف البرهاف :ينظر (5)
 5٣7ص  ،(71المسألم ) ،ثانيفي المتشابه مف الم كشف المعاني  :ينظر (٣)
 171/  ٣ ،الب ر الم يو  :ينظر (٢)
 519/  ٢ ،الدر المصكف   :ينظر (1)
 56٣/  5 ،هللا ال.... ( ،بصائر ذكي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، بصيرة ) الـ  :ينظر  (1)
 187ص  ،قطف األزهار ككشف األسرار  :ينظر (6)
 81ص  ،( مف سكرة آؿ عمراف51المسألم ) ،القرآف مففتب الر مف ما يمتبس  :ينظر (7)

(
8
، ت: 5بيركت ط ،دار المعرفم ،التقديـ كالتأخير في القرآف الكريـ ، عز الديف دمحم  الكردي : :ينظر (

598ـ، ص ٣117،هػػ51٣8
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الكبػر( عمػو )امرأتػي عػاقر(  بم نػيهػ( في بياف عمم تقػديـ )9٣6األنصاري )ت  كانفرد
في آيم آؿ عمراف برأي جميل، فذكر أف عمم تقديـ  اؿ النبي زكريا )عميه السبلـ( عمػو  ػاؿ 

 (5) .مف باب تقديـ الذكر عمو األنثو ،زكجته

ذلػػؾ  ؛زكريػػا )عميػػه السػػبلـ( عمػػو  ػػاؿ زكجتػػهكذكػػر الكػػردي أف عمػػم تقػػديـ  ػػاؿ النبػػي 
ۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئ  ٹ چ    ألف المقػاـ فػي ذكػرا )عميػه السػبلـ ( كدليػل ذلػؾ قكلػه

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئىئ  ىئ   ىئ  ی   ی  ی  ی  جئ  حئمئ  ىئ  يئ  جب  حب  خبمب   ىب  يب  

ٱ  ٻ  ٹ چ لػػػػػػػػػػػػػػػػػهكقك    ،)٢7آؿ عمػػػػػػػػػػػػػػػػػراف: ) چجت  حت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  ىث  يث     حج  

  ، كقكلػػه ) ٢8آؿ عمػػراف: )   چپ  پ  ڀ  ڀ  ڀ    ڀٺ  ٺ        ٺ  ٺ    ٻ  ٻٻ  پ  پ

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ   ڦ   ڦ  ڄ  ٹ چ 

إذف سػػياؽ ا يػػات السػػابقم يت ػػدث عػػف النبػػي  ،)٢9آؿ عمػػراف: )چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  
ا به ،زكريا )عميه السبلـ(  (٣).كلذلؾ قدـ اهتماما

ثػـ نظػر إلػو مقػاطع ا يػات  ،هػ( أف المعنو في ا يتيف كا ػد718ت كبّيف ال رناطي )
مبيناػا  ،في سكرة مريـ )عميها السبلـ( لبياف عمػم تقػديـ )امرأتػي عػاقر( عمػو )بم ػت مػف الكبػر(

ٹ دف قكله تعػالو فػي افتتػاح السػكرة كيناسبها مف ل ،أف السكرة استدعت ما يأتي عمو  كمها

إلػػو قكلػػه تعػػالو فػػي قصػػم عيسػػو )عميػػه ) ٣يـ: مػػر )  چٻ   ٻ  ٻ  پ  پ   ٹ چ 
فػػػنم ظ أف ،)٢٢مػػػريـ: )چۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ٹ ٹ چ السػػػبلـ( 

نمػػا جػػاات بمقطػػع كا ػػد ،فكاصػػل ا يػػات فػػي السػػكرة لػػـ ت ػػرج عػػف مقاطعهػػا لػػذلؾ اقتضػػت  ،كا 
فػػػي مناسػػػبم سػػػياؽ ا يػػػات فػػػي هػػػذا السػػػكرة كركد قصػػػم النبػػػي زكريا)عميػػػه السػػػبلـ( عمػػػو كرد 

 .السكرة
فجػرت  ،د بمػا قبمهػا مػف آيػات كمػا بعػدها بمقطػع مخصػكصكأما آيم آؿ عمراف لـ يتقّيػ

 (٢) .هي عمو مثل ذلؾ

                                                           

1
81ص  ،( مف سكرة آؿ عمراف51المسألم ) ،القرآف مففتب الر مف ما يمتبس  :ينظر((

 598، ص  تقديـ كالتأخير في القرآف الكريـالينظر :  (٣)
3
298،299ص ،ل اد كالتعطيل في تكجيه المتشابه المفظي:  مبلؾ التأكيل القاطع بذكي اإلينظر((
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 :خالصة القولو 
 :ا تي تكجيهات العمماا السابقم بدا لمبا ث مف خبلؿ

نظػػر الكرمػػاني إلػػو التكافػػل كالتناسػػب المفظػػي بػػيف ا يػػات لبيػػاف عمػػم التقػػديـ فػػي آيػػم  -
 .مريـ

 .تطرؽ الكرماني إلو بياف عمم التقديـ في آيم آؿ عمرافلـ ي -
نظػػػػر ال رنػػػػاطي إلػػػػو فكاصػػػػل كمقػػػػاطع ا يػػػػات لبيػػػػاف عمػػػػم التقػػػػديـ كالتػػػػأخير فػػػػي كػػػػبل  -

 .المكضعيف
 انفرد أبك  ياف بت ميل جميل كرائع في بياف عمم التقديـ في آيم مريـ )عميها السبلـ( -
قػػكا معػػه فػػي بيػػاف عمػػم التقػػديـ فػػي آيػػم جػػاؤكا مػػف بعػػد الكرمػػاني اتف الػػذيفأغمػػب العمماا -

 مريـ )عميها السبلـ(
عمػػػػل األنصػػػػاري مسػػػػألم التقػػػػديـ فػػػػي آيػػػػم آؿ عمػػػػراف تعمػػػػيبل عامػػػػا دكف التطػػػػرؽ إلػػػػو  -

 .التفاصيل
ذكر السميف ال مبي أف العطف بالكاك في كبل ا يتيف ال يقتضػي ترتيبػا زمانياػا، أي أف  -

نمػػا التقػػديـ مػػف بػػاب تقػػديـ المناسػػب فػػي ك  ،التقػػديـ كالتػػأخير لػػيس مشػػعراا بتقػػدـ زمػػاف ا 
كلػيس  ،ألف تقػديـ المناسػب فػي الكػبلـ أكلػو ؛كهػذا قػكؿ  سػف كجميػل ،فصا م الكػبلـ
كلكػف  ،لم التناسػب المفظػيأب  أف العطف له دكر أ يانا في مسص ي ،مف باب عطفه

 .ليس دائما
ذا مػػف بػػاب عنػػدما كصػػف النبػػي زكريػػا )عميػػه السػػبلـ (  الػػه بقكلػػه )بم نػػي الكبػػر( هػػ -

 كيدؿ قكله هذا عمو تمكف الكبر منه. ،القمب
ذلػػؾ ألف  ؛كيػػر  البا ػػث أف عمػػم تقػػديـ )امرأتػػي عػػاقر( فػػي آيػػم مػػريـ )عميهػػا السػػبلـ(

كدليل ذلؾ أنه لـ ينسب إلػو  ،النبي زكريا )عميه السبلـ( كاف يظف أف عدـ الكالدة عقر امرأته
 .راتي عاقر(كلذلؾ كاف مف المناسب تقديـ  )ام ،نفسه العقر
الكػػردي عػز الػػديف ختػػار البا ػث مػػا ذهػب إليػػه عمػػم التقػديـ فػػي آيػم آؿ عمػػراف في كأمػا 
ػػا بػػه )عميػػه السػػبلـ( كمناسػػبم لسػػياؽ  الػػذي جػػاا تػػأخر )بم ػػت مػػف الكبػػر( عمػػم فػػي بيػػاف اهتماما

 .ا يات التي تقدمت عمو آيم آؿ عمراف في الذكر
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 .وتأخيرىا في متعمقات الفعلالمفظي بو تقديم ألفاظ المتشاأسرار  :المبحث الثالث 
 (نحن –بو عمى ضمير التوكيد )ىذا تقديم المفعول  

 .( في مكضع كا دهذا( مقدمم عمو لفظم )ن فكردت لفظم )
 ( 8٢المؤمنكف: )چۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ      ھ     ے  ے  ٹ ٹ چ 

 .( في مكضع كا دن ف( عمو لفظم )هذاكتقدمت لفظم )
 )  68النمل: )چگ    گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ        ڱ  ڱ    گٹ ٹ چ 

كلمعرفػػم السػػر  ،إف التشػػابه كاالخػػتبلؼ بالتقػػديـ كالتػػأخير بػػيف ا يتػػيف السػػابقتيف كاضػػب
لم أتػػػػكافرت لػػػه التػػػي تناكلػػػػت كبينػػػت مسػػػػ التػػػي كقػػػف البا ػػػػث عمػػػو كتػػػب العممػػػػاا ،كراا ذلػػػؾ

ن ػػف( كمػػا كرد فػػي  -قػػديـ لتػػأخير لفظتػػي )هػػذا كتجمػػو مػػكقفهـ مػػف ت ،االخػػتبلؼ بػػيف ا يتػػيف
   :ا يتيف في ا تي

هػػػػػػػ( عمػػػػػم التقػػػػػديـ كالتػػػػػأخير بػػػػػيف المفظتػػػػػيف إلػػػػػو  1٣1أرجػػػػػع الخطيػػػػػب اإلسػػػػػكافي )ت
آباؤنػا( عمػو المفعػكؿ بػه الثػاني )هػذا( فػي فتقػديـ لفظػم )ن ػف( كالمعطػكؼ ) ،المناسبم المفظيػم

التػػي تسػػبل آيػػم  كلػػك نظرنػػا فػػي ا يػػم ،ف ألفػػاظآيػػم المػػؤمنيف جػػاات لمناسػػبم مػػا تقػػدـ قبمهػػا مػػ
نجػػد أف األفعػػاؿ  ،)85لمؤمنػػكف: )اچگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ٹ چ  المػػؤمنيف فػػي قكلػػه

اات آيػػػػم لػػػػذلؾ جػػػػ ،قػػػػاؿ األكلػػػػكف( ،السػػػػابقم أسػػػػندت إلػػػػو فاعميهػػػػا مباشػػػػرة دكف فاصػػػػل )قػػػػالكا
عمػو چے    ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ      ھ     ےچ  المؤمنيف فػي قكلػه تعػالو

ثػـ  ،إذ تمـ  كـ الفاعل )نائػب الفاعػل( كهػك تككيػدا ،نفس البناا كالنسل في ا يم التي تسبقها
 (5)ثـ ذكر المفعكؿ به )هذا(. ،عطف عميه )آباؤنا(

التككيد )ن ف( في آيم  كأما عمم تقديـ لفظم المفعكؿ به)هذا( عمو لفظم الضمير
ا لمناسبم المفظ في ا                             ٹ  فتقدـ قبل هذا ا يم قكله ،يم التي تسبقهاالنمل فجاات أيضا

 (67النمل: )چڈ  ڈ  ژ         ژ  ڑ       ڑ  ک  ک  ک  چ 
عػف اسػـ  آباؤنا( كهك كالفاعل قد تأخرؼ )كعندما ننظر في هذا ا يم نجد أف المعطك 

ا   مػػا هػػك )كػػالمفعكؿ بػػه(خبػػر كػػاف  فصػار ،كتقدمػػه )تراباػػا( الػػذي هػػك كػػالمفعكؿ بػػه ،كػاف مقػػدما
 .عمو ما هك معطكؼ المرفكع )اسـ كاف( أي )ن ف كآباؤنا( الذي هك كالفاعل

                                                           
  91٢/  ٣ ،( 519لم ) أالمس ،درة التنزيل كغرة التأكيل  :ينظر (5)
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أي أف آيػػم النمػػل جػػاات مرتبػػم عمػػو هػػذا النسػػل كفػػل الترتيػػب كالنسػػل الػػذي جػػاا فػػي 
هػػػذا( عمػػػو ضػػػمير التككيػػػد المرفػػػكع ا يػػػم التػػػي تقػػػدمتها فػػػي الػػػذكر، لػػػذلؾ تقػػػدـ المفعػػػكؿ بػػػه )

 .مع ما سبل مف ألفاظ مف  يث البناا المفظي تناسقا ؛ن ف()
آباؤنػػا( عمػػو عمػػم تقػػديـ لفظػػم )ن ػػف( كالمعطػػكؼ )هػػػػ( أف  111كذكػػر الكرمػػاني )ت 

ألف الضمير المرفػكع المتصػل  ؛المفعكؿ به الثاني )هذا( في آيم المؤمنيف جاات عمو القياس
آباؤنػا( ن ػف( ثػـ عطػف عميػه )مير المنفصل )( ال يجكز العطف عميه  تو يؤكد بالضنا)كعد

 (5) .لذلؾ جاا عمم التقديـ عمو القياس ،ثـ ذكر بعد ذلؾ المفعكؿ به )هذا(
كأمػػا عمػػم تقػػديـ لفظػػم المفعػػكؿ بػػه )هػػذا( عمػػو لفظػػم الضػػمير التككيػػد )ن ػػف( فػػي آيػػم 

آباؤنػا ألف القيػاس فيػه )كنػا ن ػف ك  ؛{تراباػاالنمل فجاات مكافقما في البناا لآليم التي قبمها  كنػا 
 .تراباا( –فكانا متكافقيف )هذا  ،تراباا(

هػػ( في كتابه ما ذكرا الكرماني في بياف عمػم التقػديـ فػي  857ككرر الفيركزآبادي )ت 
 (٣) .كلـ يزد عميه شيئا ،كبل المكضعيف

هػػػػػػ( أف التقػػػػديـ فػػػػي المسػػػػألم  دليػػػػل عمػػػػو أف المقػػػػدـ هػػػػك  1٢8كبػػػػّيف الزمخشػػػػري )ت 
أف تقػػػديـ لفظػػػم )ن ػػػف( كالمعطػػػكؼ  كذكػػػر ،كأف الكػػػبلـ سػػػيل ألجمػػػه ،ال ػػػرض المتعمػػػد بالػػػذكر

دؿ عمػو اتخػاذ المبعػكث كهػك الػذي  ،آباؤنا( عمو المفعكؿ بػه الثػاني )هػذا( فػي آيػم المػؤمنيف)
كأمػػا تقػػديـ لفظػػم المفعػػكؿ بػػه )هػػذا( عمػػو لفظػػم الضػػمير التككيػػد )ن ػػف( فػػي  ،تعمػػد فػػي الكػػبلـ

 (٢) .بعثآيم النمل فدؿ عمو اتخاذ ال
األندلسػي )ت  يػاف  أبكك  ،(1)هػػ(  751كالنسفي )ت  ، (1)هػػ(  616ككافل الرازي )ت 

 .الزمخشري فيما ذهب إليه مف بياف عمم التقديـ في كبل المكضعيف  ،(6)هػػ(  711

                                                           
 581ص  ،( ٢٢٢المسألم ) ،كالبيافالبرهاف في تكجيه المتشابه المفظي  لما فيه مف ال جم  :ينظر (5)
 ٢٢٣/  5 ،بصائر ذكي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، بصيرة ) قد أفمب المؤمنكف ( :ينظر  (٣)
 ٣69/  1 ،الكشاؼ:ينظر (٢)
 ٣51/  ٣1 ،مفاتيب ال يب :ينظر (1)
 658/  ٣ ،مدارؾ التنزيل ك قائل التأكيل :ينظر (1)
 89/  7 ،الب ر الم يو  :ينظر (6)
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فالتقػديـ عنػدا جػاا  ،كخالف األنصػاري الزمخشػري فػي بيػاف عمػم التقػديـ فػي آيػم النمػل
   (5)ؿ   إف هذا إال أساطير األكليف{.ذا قاكله ،بمنكري البعثاهتماما 

الزمخشػػػري  (٢)هػػػػػ( 5٣71كاأللكسػػػي )ت  ،(٣)هػػػػػػ( 98٣السػػػعكد )ت  كأبػػػككافػػػل أيضػػػا 
بيد أنهما لػـ يتطرقػا  ،في بياف عمم تقديـ المفعكؿ به )هذا( عمو الضمير )ن ف( في آيم النمل

أي يػػأتي ضػػمير  ،عمػػو األصػػلربمػػا عػػدا ذلػػؾ جريػػا  ،إلػػو بيػػاف عمػػم التقػػديـ فػػي آيػػم المػػؤمنيف
ثػـ يػأتي بعػدا المفعػكؿ بػه )هػذا( كربمػا هػذا ال ي تػاج إلػو تعميػل  ،التأكيد )ن ػف( عقػب المؤكػد

 .في نظرهما 
آباؤنػا( عمػو المفعػػكؿ عمػم تقػديـ لفظػػم )ن ػف( كالمعطػكؼ )هػػػ( أف  718كذكػر ال رنػاطي )ت 

فتقػدـ قبػل  ،مهػا مػف ألفػاظ كمعػافبه الثػاني )هػذا( فػي آيػم المػؤمنيف جػاات لمناسػبم مػا تقػدـ قب
المؤمنػػػػػػػػػكف: )چڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ     ھ   ھ  ھ  چ   هػػػػػػػػػذا ا يػػػػػػػػػم قكلػػػػػػػػػه تعػػػػػػػػػالو 

كلكػػػنهـ أنكػػػركا  ،كأنػػػذركا كمػػػا أنػػػذر هػػػؤالا ،كتػػػذكر هػػػذا ا يػػػم أف آبػػػااهـ جػػػااتهـ الرسػػػل(68
ڱ  ڱ            گ  گ    گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳچ    لهػػػػػذا قػػػػػالكا ،كاالسػػػػػتفهاـ هنػػػػػا انكػػػػػاري  ،كأعرضػػػػػكا

 )  68النمل: )چڱ  ڱ  
كهػك  ،ككػاف أهػـ شػيا عنػدهـ اليػـك المكعػكد  ،كأما في آيم النمل فمػـ يػأت ذكػر آبػائهـ

 (1) .كلذلؾ ناسب تقديـ )هذا( عمو )ن ف( ،يـك البعث 
نكارهـ لمبعث إذف آيم المؤمنيف كلذلؾ ناسب تقديـ )ن ف( عمػو  ،تت دث عف إنذارهـ كا 

ڈ  ڈ  ژ         ٹ چ  كدليػػل ذلػػؾ قكلػػه ،م النمػػل فتت ػػدث عػػف اليػػـك المكعػػكدكأمػػا آيػػ ،)هػػذا(

كلػذلؾ ناسػػب  ،أي يخرجػكف فػي يػـك البعػث (67النمػل: )چژ  ڑ       ڑ  ک  ک  ک  
 .عمو الضمير )ن ف( ،تقديـ )هذا(
 

                                                           
 ٢95ص  ،القرآف مففتب الر مف ما يمتبس  :ينظر (5)
 ٣98/  6 ،إرشاد العقل السميـ إلو مزايا الكتاب الكريـ :ينظر (٣)
 51/  ٣1 ،ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني  :ينظر (٢)
 881ص  ،ظيل اد كالتعطيل في تكجيه المتشابه المف:  مبلؾ التأكيل القاطع بذكي اإلينظر (1)
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هػػ( ما ذهب إليه ال رناطي في بياف عمم التقديـ في كبل  7٢٢ككافل ابف جماعم )ت 
كيضيف عميه أف تقديـ مف تقدـ ذكرا )أهـ كأنسب( ،المكضعيف

 .(5) 

 ،هػػػػ( الزمخشػػري فػػي بيػػاف عمػػم التقػػديـ فػػي آيػػم المػػؤمنيف 7٣8ككافػػل النيسػػابكري )ت 
ثػـ جػاا  ،ألف ضمير التأكيد )ن ػف(  جػاا عقػب المؤكػد ؛فالتقديـ عندا جاا جريا عمو األصل

 .بعدا المفعكؿ به )هذا(
آباؤنػػا( فػػي آيػػم ذا( عمػػو الضػػمير )ن ػػف( كالمعطػػكؼ )بػػه )هػػكأمػػا عمػػم تقػػديـ المفعػػكؿ  
ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ٹ ٹ چ  فؤلف ا يم التػي سػبقتها اقتصػر فيهػا عمػو التػراب ؛النمل

كلػػػذلؾ قػػػدـ  ،كالتػػػراب أبعػػػد فػػػي اإلعػػػادة مػػػف العظػػػاـ (، 8٣لمؤمنػػػكف: )ا چڻ  ڻ   ڻ  
   (٣).المفعكؿ به )هذا( ليدؿ عمو مزيد االعتناا به مف شأف االنكار

هػػ( أف عمم تقديـ الضمير )ن ػف( عمػو المفعػكؿ بػه  7٢9القزكيني )ت  الخطيب كبّيف
ْكنمػػا ْتر ابػػاا  ؛)هػػذا( فػػي آيػػم المػػؤمنيف جػػاات لممناسػػبم َتن ػػا ك  ألنهػػا سػػبقت بقكلػػه تعػػالو  ق ػػاْلكا أ ئ ػػذ ا م 

} َبْعكْثكف  ظ اماا أ ئ نما ل م   .هـ ترابا كعظاما دكف آبائهـفالجهم المنظكر فيها في هذا ا يم ككن ،ك ع 
فػؤلف قبمهػا  ؛كأما بياف عمم تقديـ المفعكؿ به )هذا( عمو الضمير )ن ف( في آيػم النمػل

فالجهػػم  (67النمػػل: )چڈ  ڈ  ژ         ژ  ڑ       ڑ  ک  ک  ک  ٹ چ جػػاا قكلػػه 
قػػػديـ ؾ ناسػػػب تلػػػذل ،كالمقصػػػكد مػػػف ا يػػػم تبعيػػػد البعػػػث ،المنظػػػكر فيهػػػا كػػػكنهـ كآبػػػائهـ ترابػػػا

 (٢).المفعكؿ به )هذا(
بيػػػػاف عمػػػػم التقػػػػديـ  مػػػػفمػػػػا ذكػػػػرا الخطيػػػػب القزكينػػػػي هػػػػػػ(  791رر الزركشػػػػي )ت ككػػػػ
 (1) .دكف أف يزيد عميه شيئا ،لممسألم

                                                           
 ٣68ص  ،( ٣97المسألم )  ،في المتشابه مف المثاني كشف المعاني :ينظر (5)
 5٢5 ،5٢1/  1 ،غرائب القرآف كرغائب الفرقاف :ينظر (٣)
اإليضػػػاح فػػػي عمػػػـك  ،جػػػبلؿ الػػػديف دمحم بػػػف عبػػػدالر مف بػػػف عمػػػر بػػػف أ مػػػد:الخطيػػػب القزكينػػػي :ينظػػػر (٢)

ت:  ،5ط ،بيػركت ،دار الكتػب العمميػم ،إبػراهيـ شػمس الػديف :بت ،الببلغم ) المعاني كالبياف كالبديع (
 98ص  ،ـ ٣11٢ ،هػػ51٣1

 81٢ص  ،البرهاف في عمـك القرآف :ينظر (1)
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ففػي آيػم  ،هػػ( العمم في كبل المكضعيف إلو العنايم كاالهتماـ 881كأرجع البقاعي )ت 
كلمػػػا كانػػػت العنايػػػم كاالهتمػػػاـ بػػػاليـك  ،دمػػػهالمػػػؤمنيف لمػػػا كانػػػت العنايػػػم كاالهتمػػػاـ بػػػالمبعكث ق

 ( 5) .ا خر قدمه
عبػػػػد العظػػػػيـ المطعنػػػػي إلػػػػو المقتضػػػػيات النفسػػػػيم لبيػػػػاف عمػػػػم التقػػػػديـ فػػػػي كػػػػبل كنظػػػػر 
ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  چ ففػػػي آيػػػم النمػػػل ت ػػػكلهـ إلػػػو تػػػراب فػػػي قكلػػػه تعػػػالو  ،المكضػػػعيف

كنسػػكا المػػكت الػػذي  ،أبعػػدت عػػنهـ  ػػالتهـ النفسػػيم ا تمػػاؿ كقػػكع البعػػث ،چڻ  ڻ   ڻ  
كاكتفكا بقكلهـ )كنا ترابا( كاستفهامهـ هنا م ل انكار كاست راب لكقكع يػـك  ،يشعر بسبل ال ياة

كأمػػا فػػي آيػػم المػػؤمنيف فػػأقركا  ،لػػذلؾ قػػدـ )هػػذا( أي يػػـك البعػػث لككنػػه م ػػل انكػػارهـ ،البعػػث
َتن ا{ ثـ ذكركا ت كلهـ إلو تراب كعظػاـ  چں  ڻ  ڻ   ڻ    ں چ بالمكت  ق اْلكا أ ئ ذ ا م 

لػػذكر  ؛انكػػارهـ أضػػعف مػػف االنكػػار فػػي آيػػم النمػػلأي أف  ،فهػػـ لػػـ ينكػػركا تمامػػا يػػـك البعػػث
 (٣) .كذكر المكت ،الت كؿ إلو عظاـ الذي تعاد منه ال ياة

فذكر أف الم نم كالبمو في آيػم  ،برأي جميل في تعميل المسألم السامرائي فاضلكانفرد 
فمػػػـ  ،أي أنهػػػـ أصػػػب كا ترابػػػا كعظامػػػا ،بمػػػو التػػػي فػػػي آيػػػم النمػػػلالمػػػؤمنيف أقػػػل مػػػف الم نػػػم كال

 .كلذلؾ قدـ الضمير )ن ف( عمو المفعكؿ به )هذا( ،يصبهـ ما أصاب األكليف مف البمو
لػذلؾ قػدـ المفعػكؿ  ،فهـ أصػب كا ترابػا مػع آبػائهـ ،كأما في آيم النمل ف ف البمو شديدة 

 (٢).عجببه )هذا( عمو الضمير )ن ف( ألنه أدعو إلو ال
  

                                                           
 571/  5٢ ،نظـ الدرر في تناسب ا يات كالسكر :ينظر (5)
 581/  ٣ ،خصائص التعبير القرآني كسماته الببلغيم :ينظر (٣)
 61ص  ،التعبير القرآني :ينظر (٢)
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 :وخالصة القول

 :ا تي تكجيهات العمماا السابقممف خبلؿ  لمبا ث بدا
اإلسػػكافي فػػي تعميمػػه لتقػػديـ الضػػمير )ن ػػف( عمػػو المفعػػكؿ بػػه )هػػذا( فػػي آيػػم    -

 ،قػػارف بػػيف هػػذا ا يػػم كا يػػم التػػي تسػػبقها مػػف  يػػث ترتيػػب الجمػػل ،المػػؤمنيف
كلػػذلؾ قػدـ الضػػمير  ،ااككجػد أف كبلهمػا  جػػاات عمػو األصػػل الم ػكي فػػي البنػ

 .ككذلؾ األمر في آيم النمل ،)ن ف( عمو المفعكؿ به )هذا( في هذا ا يم
مناسػبم لمػا تقػدـ جاات  في كبل المكضعيف كما بينه اإلسكافي إذف عمم التقديـ

 .أي أف التقديـ جاا لممناسبم المفظيم ،مف بناا كترتيب االلفاظ
جاات قياسا عمو البناا في ا يم التػي  عمم التقديـ عند الكرماني في آيم النمل -

فتقديـ المنصكب )هػذا( عمػو )ن ػف( جػاا قياسػا عمػو تقػديـ المنصػكب  ،تسبقها
جػػاا مكافقػػا كمناسػػباا لمػػا إذف )تراباػػا( فػػي قكلػػه تعػػالو )كنػػا تراباػػا كآباؤنػػا(، التقػػديـ 

 .تقدـ مف األلفاظ مف  يث البناا
لفظػػػم المفعػػػكؿ بػػػه )هػػػذا( عمػػػو  الكرمػػػاني كافػػػل اإلسػػػكافي فػػػي بيػػػاف عمػػػم تقػػػديـ -

 .لفظم الضمير التككيد )ن ف( في آيم النمل
فالسػػياؽ  ،لبيػػاف عمػػم التقػػديـ فػػي كػػبل المكضػػعيف ؛نظػػر الزمخشػػري إلػػو السػػياؽ -

ففػي آيػم المػؤمنيف يت ػدث  ،كالكبلـ الذي سيل فػي ا يػم هػك دليػل كعمػم لمتقػديـ
لػذلؾ  ،ليػـك المكعػكدالسياؽ عف بعث المبعكث أي  شر المنكريف كآبػائهـ فػي ا

كأمػا فػي آيػم النمػل فيت ػدث السػياؽ عػف يػـك ال شػر كهػك  ،قدمت لفظػم )ن ػف(
فقدمه سب انه في ا يػم بقكلػه )هػذا( فسػياؽ الكػبلـ  ،اليـك المكعكد الذيف أنكركا

 .كاف عمم التقديـ في كبل المكضعيف
ذكر أف فػ ،النيسابكري كافل الزمخشري في بياف عمم التقديـ في كبل المكضػعيف -

عمػػم تقػػديـ المفعػػكؿ بػػػه )هػػذا( عمػػو الضػػمير )ن ػػػف( جػػاات لمعنايػػم كاالهتمػػػاـ 
 .بيد أنه تكسع في البياف كالشرح لممسألم ،باليـك ا خر

أف عمػػػم التقػػػديـ فػػػي آيػػػم المػػػؤمنيف جػػػاا متماشػػػيا مػػػع  بػػػيف الخطيػػػب القزكينػػػي -
أمػا فػي ك  ،ناسػب ذلػؾ تقػديـ الضػمير )ن ػف( ،فعندما ذكركا دكف آبائهـ ،السياؽ
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 ،ككػاف القصػد مػف ذلػؾ  تبعيػد البعػث ،آيم المؤمنيف فذكركا كذكر معهـ آبااهـ
لػػػػذلؾ ناسػػػػب تقػػػػديـ المفعػػػػكؿ بػػػػه )هػػػػذا( عمػػػػو الضػػػػمير )ن ػػػػف( لتقريػػػػب اليػػػػـك 

 المكعكد كاالهتماـ كالعنايم به.
مػػػػف اعتمػػػػاد السػػػػياؽ العمػػػػم كراا التقػػػػديـ  ،كيختػػػػار البا ػػػػث مػػػػا ذهػػػػب إليػػػػه الزمخشػػػػري 

سػػياؽ القرآنػػي  فػػي آيػػم المػػؤمنيف يت ػػدث عػػف بعػػث المبعػػكث أي  شػػر المنكػػريف فال ،كالتػػأخير
كأمػػا فػػي آيػػم النمػػل فالسػػياؽ القرآنػػي  ،لػػذلؾ قػػدمت لفظػػم ) ن ػػف ( ،كآبػػائهـ فػػي اليػػـك المكعػػكد

فقدمه سػب انه فػي هػذا ا يػم  ،يت دث عف يـك ال شر كالبعث كهك اليـك المكعكد الذيف أنكركا
 .ير )ن ف(بقكله ) هذا( عمو الضم

كقد تككف العنايم كاالهتماـ التي أشار إليها البقػاعي عمػم أخػر  لمتقػديـ،  ككنهػا دائمػا  
فاألديػػب أك الشػػاعر أك  ،كمكجػػكدة فػػي عمػػـك التقػػديـ ، اضػػرة فػػي جميػػع األغػػراض الببلغيػػم

باإلضػػػػافم إلػػػػو األغػػػػراض الببلغيػػػػم  ،غيػػػػرا ال يقػػػػدـ كال يػػػػؤخر إال ل ػػػػرض العنايػػػػم كاالهتمػػػػاـ
كهػػذا مػػا بّينػػه سػػيبكيه بمقكلتػػه المشػػهكرة " كػػأنهـ يقػػدمكف الػػذي ببياتػػه أهػػـ لهػػـ، كهػػـ  ،  األخػػر 

ف كانػ ،ببيانه أعنو ػ (5)ا جميعػا يهمػانهـ كيعنيػانهـ "كا  ػ افصػارت عبارتػه غرضا ألي أديػب  ارئيسا
 .عندما يريد أف يقدـ أك يؤخر في كبلمه ،أك شاعر
 
  
 
 

  

                                                           
 85ص  ،أثر الن اة في الب ث الببلغي :ينظر (5)
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 :الفصل الثالث

 
ــأخير لممتشــابو المفظــي أســرار ا الفصل الثالث ــديم والت لتق

 في الجار والمجرور .
 
 

تقـــــديم ألفـــــاظ المتشـــــابو المفظـــــي أســـــرار  المبحث األول
جــار  وتأخيرىـا فــي )الجـار والمجــرور عمـى

 مثمو( ومجرور
 
 

تقـــــديم ألفـــــاظ المتشـــــابو المفظـــــي أســـــرار  المبحث الثاني
وتأخيرىــــا فــــي )الجــــار والمجــــرور عمــــى 

 االسم(
 
 

تقـــــديم ألفـــــاظ المتشـــــابو المفظـــــي أســـــرار  ثالمبحث الثال
وتأخيرىا في )الجار والمجرور عمى مرفوع 

 الفعل ومنصوبو(
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 أسرار التقديم والتأخير لممتشابو المفظي في الجار والمجرور .الفصل الثالث: 

بعــد مــا أنيــى الباحــث مــن بيــان أســرار التقــديم والتــأخير فــي المتشــابو المفظــي فــي 
ــرآن الكــريم ــل(وو  ،الق ــى )االســم والفع يحــاول اآلن أن يبســك الكــالم عمــى )الجــار  ،قــف عم
 .وأسرار التقديم فييما ،والمجرور(

 تقــديم ألفــاظ المتشــابو المفظــي وتأخيرىــا فــي )الجــار والمجــرور عمــىأســرار  :المبحــث األول
 (جار ومجرور مثمو
 مما كسبوا ( –) عمى شيء  :المفظة األولى

( مقػػػدما عمػػػو الجػػػار كالمجػػػركر )ممػػػا كسػػػبكا( فػػػي مكضػػػع كرد الجػػػار كالمجػػػركر )عمػػػو شػػػيا
 .كا د

 ( ٣61لبقرة: )ااچی    ی  جئ   حئ  مئ  ىئيئ  جب  حب  خب  مب  ىب  چ   ٹ ٹ        
 .كتقدـ الجار كالمجركر )مما كسبكا( عمو الجار كالمجركر )عمو شيا( في مكضع كا د

ۇئۇئ  ۆئ     ۆئ       ې  ې  ې           ېى   ى  ائ         ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئچ   ٹ ٹ 

  )58إبراهيـ: )چۈئ  ۈئ  ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی  
مما كسبكا( عمو ما كرد فػي ا يتػيف المتػيف  –إف المكقف مف تقديـ كتأخير)عمو شيا 

 :تجمو لمبا ث في ا تي ،تقدـ ذكرهما عند العمماا
ة هػػػػ( أف تقػػديـ )عمػػو شػػيا( عمػػو )ممػػا كسػػبكا( فػػي آيػػم البقػػر  111ذكػػر الكرمػػاني )ت 

 .ك)مما كسبكا( صمم لمشيا ،ذلؾ ألف )عمو شيا( صمم لمقدرة ؛جاا عمو القياس
كأما في آيم إبػراهيـ )عميػه السػبلـ( فعّمػم تقػديـ )ممػا كسػبكا( عمػو )عمػو شػيا( جػاات 

كدليػػل ذلػػؾ قكلػػه تعػػالو  ،ذلػػؾ ألف الكسػػب هػػك المقصػػكد بالػػذكر فػػي الكػػبلـ ؛لبلهتمػػاـ بالػػذكر
 ،{ إذف سػػػػياؽ ا يػػػػم يت ػػػػدث عػػػػف العمػػػػل كالكسػػػػبوئ    ۇئۇئ  ى  ائ         ائ  ەئ  ەئ  وئ   

 (5)كلذلؾ قدـ عمو الشيا. ،كهك المقصكد في الكبلـ

                                                           
 511ص  ،٣11المسألم  ،ينظر:  البرهاف في تكجيه المتشابه المفظي  لما فيه مف ال جم كالبياف  (5)
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الكرماني فيما ذهب إليه  ،(٣)هػػ(9٣6،كاألنصاري)ت (5)هػػ ( 857ككافل الفيركزآبادي )ت 
 مما كسبكا( في كبل المكضعيف كلـ يضيفا عميه –مف بياف عمم تقديـ كتأخير )عمو شيا 

 .شيئا

فكاف  ،هػػ( أف المثل في آيم البقرة يت دث عف العامل 7٢٢كذكر ابف جماعم )ت 
 .أنسب تقديـ  نفي قدرته كصمته

كأمػا فػي آيػػم إبػراهيـ )عميػػه السػبلـ( فالمثػػل يت ػدث عػف )العمػػل( فػي قكلػػه تعػالو  ممث ػػْل 
َت  ػػاٍد اَشػػت دم م  ر  ـَ ك  ػػاْلْه ـَ أ َعم  بّ ه  ػػْركَا ب ػػر  ف  يف  ك  ػػٍف {المػػذ  فكػػاف تقػػديـ نفػػي )مػػا  ،ب ػػه  الػػرّ يْب ف ػػي ي ػػَكـٍ ع اص 

 (٢) .ألنه صمم )الشيا( كهك الكسب ؛كسبكا( أنسب
ابػف جماعػم فػي بيػاف العمػم كراا التقػديـ  (1)هػػػ( 955ككافل جبلؿ الػديف السػيكطي )ت 

 .في كبل المكضعيف
ضػعيف جػاات مػف هػػ( أف عمم التقديـ في كبل المك  711األندلسي )ت أبك  ياف كبّيف 

 (1) .المعنو كا دذكر أف ك ، كالم ايرة في التقديـ كالتأخير ،باب التفنف في الفصا م
هػػ( أف عمم تقديـ )مما كسبكا( في آيػم إبػراهيـ )عميػه السػبلـ(  881كذكر البقاعي )ت 

أي أف  ،ذلؾ ألف األمر هنا متم صػا لؤلعمػاؿ ؛عمو )عمو شيا( جاات لما يقتضيه السياؽ
 (6)كلذلؾ اقتضو األمر تقديـ لفظم )الكسب(.  ،القرآني في ا يم يت دث عف العملالسياؽ 

فػذكر ، لبياف عمػم التقػديـ فػي كػبل المكضػعيف ؛إلو السياؽ عبد العظيـ المطعنيكنظر 
كهللا تعػػالو ينػػاههـ فيػػه أف يككنػػكا  ،المطعنػػي أف السػػياؽ فػػي آيػػم البقػػرة جػػاا لخطػػاب لممػػؤمنيف

كيرجػكف أف ي صػمكا عمػو الػربب فػي  ،يتظاهركف ب نفاؽ المػاؿ بػيف النػاسمثل المنافقيف الذيف 
كأما في آيػم إبػراهيـ )عميػه  ،لذلؾ قدـ )عمو شيا( ليقطع عميهـ أممهـ ،ا خرة الذي هك أممهـ

                                                           
 ٣71/ 5 ،بصائر ذكي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، بصيرة )الر (  :ينظر (5)
 ٣9٢ص  ،1سألم الم ،فتب الر مف ما يمتبس مف القرآف :ينظر (٣)
 5٣1ص  ،( 61المسألم )  ،في المتشابه مف المثاني كشف المعاني :ينظر (٢)
 156ص  ،قطف األزهار ككشف األزهار :ينظر (1)
 111/   1 ،الب ر الم يو :ينظر (1)
 115/ 51 ،نظـ الدرر في تناسب ا يات كالسكر :ينظر (6)
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ظػػانيف أف ذلػػؾ  ،السػػبلـ( فالسػػياؽ يت ػػدث عػػف الكػػافريف الػػذيف يتعمػػل أممهػػـ بكسػػبهـ فػػي الػػدنيا
كنفػػو قػػدرتهـ عػػف ذلػػؾ  ،كظػػنهـ ،القػػرآف إلػػو تقػػديـ م ػػو رجػػائهـ فعمػػد ،مجػػٍد لهػػـ فػػي ا خػػرة

 (5).الكسب
 ،فاضػػل السػػامرائي فػػذكر أف السػػياؽ فػػي آيػػم البقػػرة يت ػػدث عػػف اإلنفػػاؽ كالصػػدقمكأمػػا 
 .كلذلؾ قدـ )عمو شيا( ،كليس كاسباا ،كالمنفل معوٍ 

فالعامػػػل  ،كأمػػػا فػػػي آيػػػم إبػػػراهيـ )عميػػػه السػػػبلـ( فالسػػػياؽ القرآنػػػي يت ػػػدث عػػػف العمػػػل 
 (٣) .كلذلؾ قدـ الكسب ،كاسب

 :وخالصة القول
 :ا تي تكجيهات العمماا السابقم بدا لمبا ث مف خبلؿ 

طر ػػه السػػابل فػػي آيػػم البقػػرة جػػاا عمػػو سػػياؽ التقػػديـ عنػػد الكرمػػاني مػػف خػػبلؿ  -
ك )ممػػا كسػػبكا( أتمػػت معنػػو الشػػيا  ،فػػػػػ)عمو شػػيا( كضػػ ت القػػدرة ،القيػػاس

 .رتيب المفردات عمو األصل كالقياسلذلؾ جاا ت ،المراد ذكرا
ناسػب بػيف المفػظ كالمعنػو  ،طر ه السػابلسياؽ يبدك أف ابف جماعم مف خبلؿ  -

فجعػػػػػػل تػػػػػػآلف المعػػػػػػاني كاأللفػػػػػػاظ فيمػػػػػػا بينهػػػػػػا العمػػػػػػم كراا التقػػػػػػديـ فػػػػػػي كػػػػػػبل  ،
ثػػـ االهتمػػاـ بػػذلؾ  ،كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ ذكػػر المثػػل كربطػػه بالمقصػػكد ،المكضػػعيف

فػػي آيػػم البقػػرة ت ػػدث المثػػل عػػف العامػػل الػػذي ينفػػل ف المقصػػكد بػػذكرا كتقديمػػه،
كأمػػا فػػي آيػػم إبػػراهيـ )عميػػه السػػبلـ( فت ػػدث المثػػل عػػف العمػػل  ،مالػػه فػػي الػػدنيا

 .الذي يعممه العامل
ربمػػا عػػدا ذلػػؾ األصػػل ككنهػػا  ،لػػـ يتطػػرؽ البقػػاعي لعمػػم التقػػديـ فػػي آيػػم البقػػرة -

 .كال ت تاج إلو تعميل ،جاات عمو القياس
لبيػاف عمػم التقػديـ  ؛فاضل السامرائي إلو السياؽك  ،يـ المطعنيعبد العظكنظر  -

 .في كبل المكضعيف
األندلسي فيما ذهب إليػه عنػدما ذكػر أف المعنػو كا ػد أبا  ياف البا ث يخالف  -

 :في كبل المكضعيف ألف
                                                           

 571/ ٣ ،مكسماته الببلغي ،خصائص التعبير القرآني :ينظر (5)
 75ص  ،التعبير القرآني :ينظر (٣)
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 أك ل رض ببلغي آخر.  ،التقديـ ال ي دث إال ل رض العنايم كاالهتماـ :أكال -
فسػػػػػياؽ آيػػػػػم البقػػػػػرة يت ػػػػػدث عػػػػػف  ،مختمػػػػػف عػػػػػف ا خػػػػػرسػػػػػياؽ ا يتػػػػػيف  :ثانيػػػػػا -

عنػػد  ،كأمػػا سػػياؽ آيػػم إبػػراهيـ )عميػػه السػػبلـ( فيت ػػدث عػػف الكػػافريف ،المنػػافقيف
 في كمتا ا يتيف لعمم اختبلؼ السياؽ. اذلؾ ال يمكف أف يككف المعنو كا د

ير  البا ث أف مناسبم لما تقدـ مف ألفاظ  في السياؽ القرآني  كاف العمػم كراا  -
 التقديـ.
كي ذرهـ مػف المنػافقيف الػذيف ينفقػكف  ،السياؽ القرآني يخاطب المؤمنيف ،ففي آيم البقرة
بػػل إنػػه ال ينتفػػع بػػه يػػـك  ،كال يػػؤمف بػػاهلل ،فالمنػػافل ينفػػل مالػػه ريػػاا النػػاس ،أمػػكالهـ مناػػا كريػػااا 

ف كبمػػػا أ ،أنفػػػلأي ال يجػػػد ثػػػكاب شػػػيا ممػػػا  ،كلػػػذلؾ قػػػاؿ )ال يقػػػدركف عمػػػو شػػػيا( ،القيامػػػم
   .فناسب  تقديمه في عبارة )ال يقدركف عمو شيا( ،ال ديث  كؿ المنفل المرائي

كبػػّيف أف  ،كأمػػا فػػي آيػػم إبػػراهيـ )عميػػه السػػبلـ( فالسػػياؽ القرآنػػي يت ػػدث عػػف الكػػافريف
 ،ألف كفػرهـ أبطػل كسػبهـ كأعمػالهـ ؛كال ينتفعكف بهػا ،كباطمم ،كسبهـ كأعمالهـ بأسرها ضائعم

األعماؿ قػدمها هللا تعػالو بقكلػه )ال يقػدركف ممػا كسػبكا( أي ال ينتفعػكف كبما أف ال ديث  كؿ 
كالكسػب هنػا هػك )العمػل(، كلػذلؾ ناسػب  ،بكسبهـ كأعمالهـ التي عممكها في الدنيا يػـك القيامػم

   .السياؽ القرآني لما تقدمه مف ألفاظ تقديـ )مما كسبكا( ألنه م ل االهتماـ كالذكر
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 (غير هللال –)بو  :المفظة الثانية
 .( في مكضع كا دكر )به( مقدماا عمو )ل ير هللاكرد الجار كالمجر 

ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ    ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ      ڱ       ٹ ٹ چ 

  )57٢لبقرة: )اچڱ  ڱ    ں  ں  ڻ     ڻڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  
 (5) .( في ثبلثم مكاضعكالمجركر )ل ير هللا( عمو )به كتقدـ الجار

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ   ڀ  ڀ  ڀ   ٹ ٹ چ

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤڤ  ڦ  

 (٢المائدة: )چڦڦ  
لبيػػاف عمػػم تقػػديـ كتػػأخير )بػػه( عمػػو  ؛نػػاقش العممػػاا هػػاتيف ا يتػػيف المتػػيف تقػػدـ ذكرهمػػا

   :كجاات تكجيهاتهـ كا تي ،)ل ير هللا( في كبل المكضعيف
هػػػػ( أف عمػػم تقػػديـ )بػػه( عمػػو )ل يػػر هللا( فػػي آيػػم  1٣1خطيػػب اإلسػػكافي )ت ذكػػر ال

ألف الباا الذي يتعد  به )الفعػل( فػي هػذا المكضػع هػك مػف جممػم  ؛البقرة جاات عمو األصل
   .لذلؾ يجب أف تككف أ ل بالتقديـ ،البااات التي تج   رفا مف الفعل نفسه

لمكاضػػػع الثبلثػػػم األخػػػر  فجػػػاات لككنهػػػا كأمػػػا عمػػػم تقػػػديـ )ل يػػػر هللا( عمػػػو )بػػػه( فػػػي ا
 (٣).األهـ في التقديـ
كالفيركزآبػػػادي )ت  ،(1)هػػػػػ( 7٣8كالنيسػػػابكري )ت  ،(٢)هػػػػػ ( 111الكرمػػػاني )ت  ككافػػل

اإلسػػػكافي فػػػي  بيػػػاف العمػػػم كراا التقػػػديـ فػػػي كػػػبل ( 6)هػػػػػ( 5٣71كاأللكسػػػي )ت  ،(1)هػػػػػ( 857
 .المكضعيف

                                                           
 551الن ل /  ،511األنعاـ /  :كردت في ا يتيف (5)
 ٢56/  5 ،درة التنزيل كغرة التأكيل :ينظر (٣)
 85ص  ، ٢٢المسألم  ،البرهاف في تكجيه المتشابه المفظي  لما فيه مف ال جم كالبياف :ينظر (٢)
 175/  5 ،قافغرائب القرآف كرغائب الفر  :ينظر (1)
 511/ 5 ،بصائر ذكي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، بصيرة )الـ ( :ينظر (1)
 1٣/  ٣ ،تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثانيركح المعاني في  :ينظر (6)
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مػػػم تقػػػديـ الجػػػار كالمجػػػركر )بػػػه( كتػػػأخيرا فيمػػػا هػػػػػ( أف ع 718كأكضػػػب ال رنػػػاطي )ت 
كقصػدا كزيػادة  كذلػؾ أف العػرب تقػدـ الشػيا لبلعتنػاا بػه ،سكاا في آيم البقرة جػاات لبلعتنػاا

چ  ڇ  ڇ  ٹ چ   ثػػػـ أضػػػاؼ ال رنػػػاطي أف آيػػػم البقػػػرة تقػػػدـ قبمهػػػا قكلػػػه ،فػػػي التأكيػػػد

 (57٣لبقرة: )ا چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  
 ،كدليػػل ذلػػؾ افتػػػتب بنػػداا المخػػػاطبيف ،تعػػريفهـ بػػػذكر مػػا أبػػيب لهػػػـ مػػف الطيبػػػات فػػكرد

ؾ ناسػب لكلػذ ،ككل هذا المقاصد جاات لتأكيػد الم ػـر ،ثـ بالشكر ،كمعقبا فيه بأكل الطيبات
 .تقديـ الضمير المجركر

كلػػذلؾ تػػأخر ذكػػر الضػػمير  ،كأمػػا فػػي ا يػػات الػػثبلث األخػػر  فمػػـ تػػذكر هػػذا المقاصػػد
   (5).)به(المجركر

هػػػػ( مػػف تعميػػل اإلسػػكافي فػػي بيػػاف عمػػم تقػػديـ الضػػمير  7٢٢كاقتػػرب ابػػف جماعػػم )ت 
بيػد أنػه أضػاؼ أف آيػم  ،كذلؾ عندما ذكػر تعمػل الفعػل بالضػمير ،المجركر )به( في آيم البقرة

كهػػك مػػا ي ػػل  ،فقػػدـ األهػػـ ،لبيػػاف مػػا ي ػػل كمػػا ي ػػـر ؛البقػػرة نزلػػت فػػي المدينػػم عمػػو المػػؤمنيف
.عمو ما ي   ـر

مقػػػاـ ا يػػػات الػػػثبلث األخػػػر  لبيػػػاف تػػػأخير الضػػػمير المجػػػركر )بػػػه( عػػػف  إلػػػو كنظػػػر
 .كاألمر بتقكاا ،ففي آيم المائدة كرد تعظيـ شعائر هللا كأكامرا ،المجركر )ل ير(

أهػػـ لمػػا   كأمػػا آيتػػا األنعػػاـ كالن ػػل فنزلتػػا بمكػػم فكػػاف تقػػديـ ذكػػر األصػػناـ عمػػم ذبػػائ هـ
فرادا بالت  (٣).سميم عمو الذبائبيجب تك يدا كا 

المطعنػػػػػي ابػػػػػف جماعػػػػػم فيمػػػػػا ذهػػػػػب إليػػػػػه مػػػػػف بيػػػػػاف عمػػػػػم التقػػػػػديـ فػػػػػي كػػػػػػبل ككافػػػػػل 
 (  ٢).المكضعيف

هػػػػػ( بػػػرأي جميػػػل كمختصػػػر لبيػػػاف عمػػػم التقػػػديـ  711كانفػػػرد أبػػػك  يػػػاف األندلسػػػي )ت 
 .كالتأخير في كبل المكضعيف

                                                           
 881ص  ،ل اد كالتعطيل في تكجيه المتشابه المفظي:  مبلؾ التأكيل القاطع بذكي اإلينظر (5)
 551، ص 11المسألم  في المتشابه مف المثاني ،عاني كشف الم :ينظر (٣)
 56٢/   ٣ ،خصائص التعبير القرآني :ينظر (٢)
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 ،الكػػبلـ كاتسػػاعافػذكر أف عمػػم التقػػديـ فػػي كػػبل المكضػػعيف جػػاات مػػف بػػاب التفػػنف فػػي 
هػي   ،كأمػا فػي سػكرة المائػدة فجػاات معطكفػات بعػدها ،كلككف الجبللم كقعػت فػي البقػرة فصػبل

 (5) .أك كالفصل ،ليست فصبلإذف 
فعمػم  ،هػػ( القكؿ في بياف عمػم التقػديـ فػي كػبل المكضػعيف 188كاختصر البقاعي )ت 

كأكرد فػػي  ،معنايػػم كاالهتمػػاـتقػػديـ ضػػمير المجػػركر كتػػأخيرا فػػي كػػبل المكضػػعيف جػػاات عنػػدا ل
كلمػػا كانػػت آيػػم الت ػػريـ بػػالم ـر فػػي سػػكرة  ،تعميمػػه قػػكؿ النبػػي )ملسو هيلع هللا ىلص( " ابػػدأكا بمػػا بػػدا هللا بػػه "

  (٣).كأخر الضمير الجركر ،اهتـ كبدأ به ،المائدة
 ،لبيػػػاف عمػػػم التقػػديـ فػػػي كػػػبل المكضػػػعيف ؛فاضػػػل السػػػامرائي إلػػػو سػػياؽ ا يػػػاتكنظػػر 

كلػػذلؾ ناسػػب  ،كاألمػػر بأكػػل الطيبػػات ،آيػػم البقػػرة  يت ػػدث عػػف الػػرزؽ كالطيبػػات لمعبػػادفسػػياؽ 
 .تقدـ الضمير المجركر )به( هنا لعكدة الضمير عمو الطعاـ

كأمػا فػػي بقيػم المكاضػػع فكػاف السػػياؽ كالمقػاـ يت ػػدث عػف المفتػػريف المشػركيف عمػػو هللا 
لػذلؾ ناسػب تقػديـ )ل يػر هللا(  ،و ذبػائ هـكال يذكركف اسـ هللا عم ،الذيف يشرعكف ما  رمه هللا

 (٢).هللا رأي بطبلف ذكر غي
 :خالصة القولو 

   :ا تي تكجيهات العمماا السابقم بدا لمبا ث مف خبلؿ
أكضػػب الخطيػػب اإلسػػكافي أف تقػػديـ الضػػمير المجػػركر بالبػػاا )بػػه( فػػي آيػػم البقػػرة هػػك  -

فمػػا جػػر بالبػػاا  ،عػػدي بػػالبلـكأمػػا )ل يػػر هللا( ف ،ألف الضػػمير )بػػه( جػػر بالبػػاا ؛األصػػل
كألف تقػديـ  ،ألنها األهػـ ؛كأما بقيم المكاضع فقدـ )ل ير هللا( ، قه التقديـ عمو ما سكاا

 .المستنكر كهك)لذبب ل ير هللا( أكلو
كأفػػػاد فػػػي  ،تكسػػػع ال رنػػػاطي فػػػي بيػػػاف عمػػػم تقػػػديـ الضػػػمير )بػػػه( عمػػػا ذكػػػرا اإلسػػػكافي -

 كهـ ببيانه أعنو(.  ،يقدمكف الذي أهـ لهـتعميمه لممسألم مف مقكلم سيبكيه )كأنهـ 

                                                           
 1٢8/  ٢ ،الب ر الم يو :ينظر  (5)
 ٢11/  ٣  ،نظـ الدرر في تناسب ا يات كالسكر  :ينظر (٣)
  ،95/  ٢ ،رةالقػاه ،شركم عاتؾ لصناعم الكتب ،٢ط ،معاني الن ك صالب ، فاضل :السامرائي: ينظر (٢)

 71 ،7٢ص  ،كالتعبير القرآني
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بيػد أنػه أضػاؼ  ،كافل النيسابكري الكرماني في بياف عمم تقديـ الضمير المجػركر )بػه( -
كأضػػػاؼ فػػػي بيػػػاف عمػػػم تػػػأخير فػػػي ا يػػػات  ،عبػػػارة )أف هػػػذا هػػػك البلئػػػل فػػػي التقػػػديـ(

 .الثبلث األخر  لعدـ كركد قكله تعالو )فبل أثـ عميه(
ندلسػػػػي بػػػػرأي جميػػػػل كمختصػػػػر فػػػػي بيػػػػاف عمػػػػم التقػػػػديـ فػػػػي كػػػػبل األأبػػػػك  يػػػػاف انفػػػػرد  -

 .المكضعيف
 ،أفػػاد البقػػاعي مػػف مقكلػػم سػػيبكيه المشػػهكرة فػػي بيػػاف عمػػم التقػػديـ فػػي كػػبل المكضػػعيف -

 .لم مف ال رناطيأكاقترب في تعميمه لممس
 ؛فاضػل السػامرائي فػي بيػاف عمػم التقػديـ فػي كػبل المكضػعيفختار البا ث ما ذهب إليه كي
فالسػياؽ مختمػف فػي  ،السامرائي اعتمد عمو السياؽ لبياف عمم التقديـ في كػبل المكضػعيفألف 

 كبل المكضعيف.
 ،ففي آيم البقرة السياؽ يخاطب المػؤمنيف كفصػل لهػـ ت ػريـ أكػل أنػكاع الم ػـر مػف األنعػاـ

كجػػاا بمفظػػم  ،كاألكػػل مػػف الطيبػػات ،كأكػػد ذلػػؾ بػػكركد آيػػم قبػػل هػػذا ا يػػم تت ػػدث عػػف الػػرزؽ 
كلػذلؾ قػدـ الضػمير المجػركر )بػه( الػذي يعػكد  ،كلػـ يػذكر تذكيػم األنعػاـ ،ما( لتفيد ال صػر)إن

 .عمو األكل مف الطيبات
كعػػف المشػػركيف المفتػػريف  ،كأمػػا سػػياؽ ا يػػات الػػثبلث األخػػر  فيت ػػدث عػػف الػػذكاة لؤلنعػػاـ

ذلؾ قػدـ )ل يػر كلػ ،كال يذكركف اسـ هللا عمو أنعامهـ عند الذبب ،الذيف يفتركف عمو هللا الكذب
أك مػػف األشػػياا التػػي أ مهػػا هللا  ،كت ػػريـ أكػػل كػػل شػػيا ذبػػب سػػكاا مػػف األنعػػاـلػػبطبلف  ؛هللا(

 .لؤلكل كلـ يذكر عميها اسـ هللا
  



172 
 

 (بأمواليم وأنفسيم –)في سبيل هللا  :المفظة الثالثة
 (5.)عمو )في سبيل هللا( في ثبلثم مكاضعمقدما ( )بأمكالهـ كأنفسهـلجار كالمجركرا كرد

چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ٹ ٹ چ 

 (7٣ألنفاؿ: )اچڎ  ڈ  ڈ  ژژ  
 (٣)عمو)بأمكالهـ كأنفسهـ( في مكضعيف.كالمجركر)في سبيل هللا(  الجار كتقدـ

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئی  ی  ی  ٹ ٹ چ 

     )٣1التكبم: )چی  
بػػػأمكالهـ كأنفسػػػهـ( عمػػػو مػػػا كرد فػػػي  –سػػػبيل هللا  إف المكقػػػف مػػػف تقػػػديـ كتػػػأخير)في
 :تجمو لمبا ث في ا تي ،ا يتيف المتيف تقدـ ذكرهما عند العمماا
هػػػػػ( أف عمػػػم تقػػػديـ )بػػػأمكالهـ كأنفسػػػهـ( عمػػػو )فػػػي  1٣1ذكػػػر الخطيػػػب اإلسػػػكافي )ت 

ۈ  ٹ چ   سبيل هللا( في آيم األنفاؿ جاات لتقػدـ قبمهػا ذكػر المػاؿ كالفػداا كال نيمػم فػي قكلػه

ۈ           ٴۇ   ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېې  ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئەئ  وئ  

ػا لقمػم بقائػهكيقصػد بعػرض الػدنيا )المػاؿ(  67األنفػاؿ: )چوئ  ۇئ   كفػي  ،( كسػماا عرضا
أي مػػػػػف  ،)68األنفػػػػػاؿ: )چۆئ  ۆئ             ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ٹ چ  قكلػػػػػه 
چی  جئ  حئمئ  ىئ  يئجب  حب   خب  مب  ىب     ی  ی  ٹ ٹ چ كفػػػػػػػػػػػي قكلػػػػػػػػػػػه  ،الفػػػػػػػػػػػداا

 .فكاف تقديـ الماؿ أليل بهذا المكاف ،(  69األنفاؿ: )
كأمػػا عمػػم تقػػدـ )فػػي سػػبيل هللا( عمػػو )بػػأمكالهـ كأنفسػػهـ( فػػي آيػػم التكبػػم فجػػاات لتقػػدـ 

ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ     ٹ چ   كذلػػػؾ فػػػي قكلػػػه  ،قبمهػػػا ذكػػػر الجهػػػاد فػػػي سػػػبيل هللا

ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  ائ  ائ  ەئ      ۆ  ۆ        ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ

 (٢) .فناسب ذلؾ تقديـ )في سبيل هللا(  )59التكبم: )چەئ

                                                           
 51ال جرات /  ،85التكبم /  ،في السكرتيف تكرد (5)
 91في سكرة النساا /  تكرد (٣)
 696/  ٣ ،درة التنزيل كغرة التأكيل :ينظر (٢)
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 (٢)فاضػػػل السػػػامرائيك  ،(٣)هػػػػػ(857)ت كالفيركزآبػػػادي ،(5)هػػػػػ(111الكرمػػػاني)ت ككافػػػل 
 .الخطيب اإلسكافي فيما ذهب إليه مف بياف عمم التقديـ كالتأخير في كبل المكضعيف

هػػػػ( أف عمػػػم تقػػديـ )بػػأمكالهـ كأنفسػػػهـ( فػػي آيػػػم  718الزبيػػػر ال رنػػاطي )ت  كبػػّيف ابػػف
فالمقصػػكد مػػف آيػػم األنفػػاؿ المػػدح كالتعظػػيـ الكاقػػع فػػيهـ مػػف  ،األنفػػاؿ جػػاات لممػػدح كالتعظػػيـ

ػػا بمكقػػع ذلػػؾ مػػف النفػػكس ،كالجهػػاد بػػاألمكاؿ كاألنفػػس ،كالهجػػرة ،اإليمػػاف كأنهػػـ بػػادركا  ،كتنبيها
ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ٹ چ  ٹعمػػػػػػػو الػػػػػػػرغـ مػػػػػػػف  بهػػػػػػػا

ا لفعمهـ ،كلذلؾ قدـ الماؿ ت بيطا لهـ ،)577البقرة: )چڤ  ڦ  ڦ  ڦ    .كا عظاما
فعمم تقديـ )في سبيل هللا( ذلؾ ألنها كقعت مفاضمم بيف )مػف آمػف  ،كأما في آيم التكبم

رّد مػػف ظػػف أف كهػػذا  ،كعمػػارة المسػػجد ال ػػراـ( ،بػػاهلل كجاهػػد فػػي سػػبيمه( كبػػيف )سػػقايم ال ػػاج
كلػذلؾ قػدـ )الجهػاد فػي  ،كعمارة المسجد ال راـ أفضل مف الجهػاد فػي سػبيل هللا ،سقايم ال اج
 (1).سبيل هللا(

عمػػي أبػػك القاسػػـ عػػكف فيمػػا ذهػػب إليػػه ال رنػػاطي مػػف بيػػاف عمػػم التقػػديـ فػػي كػػبل ككافػػل 
 (1).المكضعيف

لممسػػػألم فػػػي كػػػبل  هػػػػػ( مػػػف تعميػػػل اإلسػػػكافي كالكرمػػػاني 7٢٢كاقتػػػرب ابػػػف جماعػػػم )ت 
فػػذكر أف عمػػم تقػػديـ )بػأمكالهـ كأنفسػػهـ( فػػي آيػػم األنفػاؿ جػػاات لػػذكر قبمهػػا إنفػػاؽ  ،المكضػعيف

كأما عمم تقديـ )في سبيل هللا( في آيم التكبم فجاات لتقػدـ ذكػر افتخػارهـ  ،الماؿ في سبيل هللا
هللا عمػػو ذكػػر  كلػػذلؾ ناسػػب تقػػديـ الجهػػاد فػػي سػػبيل ،بعمػػارة المسػػجد ال ػػراـ عمػػو المجاهػػديف

 (6)األمكاؿ. 

                                                           
 5٢٣ص  ، 561المسألم  ،البرهاف في تكجيه المتشابه المفظي  لما فيه مف ال جم كالبياف :ينظر (5)
 ٣٣1/ 5 ،بصائر ذكي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، بصيرة )يسألكنؾ عف األنفاؿ( :نظري (٣)
 67ص  ،التعبير القرآني :ينظر (٢)
 185ص  ،ل اد كالتعطيل في تكجيه المتشابه المفظي: مبلؾ التأكيل القاطع بذكي اإلينظر (1)
 877/  ٢ ،ببلغم التقديـ كالتأخير في القرآف الكريـ  :ينظر (1)
 59٣ص  ،576المسألم  ،في المتشابه مف المثاني  كشف المعاني :ينظر (6)
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هػػ( القكؿ في بياف عمم تقديـ )بأمكالهـ كأنفسهـ( فػي آيػم  791كاختصر الزركشي )ت 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ    كذكػػػر أف تقػػديـ الجهػػػاد يسػػػتدعي تقػػديـ إنفػػػاؽ األمػػػكاؿ ،األنفػػاؿ

 ( 5) .كلذلؾ جاا التقديـ مف باب تقديـ السبل بالسببيم{ڍ   ڍ  
ػ( فػػػذكر أف عمػػػم تقػػػديـ المػػػاؿ فػػػي آيػػػم األنفػػػاؿ جػػػاات ألف هػػػػ 881كأمػػػا البقػػػاعي )ت 

كعػػف النهػػي عػػف  بػػه تػػارة  ،كألف ا يػػم تت ػػدث عػػف إنفاقػػه تػػارة ،المػػاؿ سػػبب فػػي قيػػاس الػػنفس
   .أخر  

كأمػػا عمػػم تقػػديـ الجهػػاد فػػي سػػبيل هللا فػػي آيػػم التكبػػم فجػػاات ألف ال ػػديث فػػي ا يػػات 
 (٣) .السابقم يت دث عف الجهاد فناسب تقديمه

 :خالصة القولو 
   :ا تي تكجيهات العمماا السابقم بدا لمبا ث مف خبلؿ

لبيػاف عمػم التقػديـ فػي كػبل  ؛يبدك أف اإلسكافي نظر إلو سػياؽ ا يػات المعنػكي  -
أي  ،كذلػػؾ عنػػدما ربػػو ا يػػات السػػابقم بالبل قػػم مػػف  يػػث المعنػػو ،المكضػػعيف

 .المكضعيفأف التناسب المعنكي بيف ا يات كاف عمم التقديـ في كبل 
أي بػػػػالنظر إلػػػػو المعػػػػاني التػػػػي  ،ال رنػػػػاطي عمػػػػل المسػػػػألم مػػػػف جانػػػػب معنػػػػكي  -

كالػػربو بػػي ا يتػػيف كمػػا سػػبقهما مػػف آيػػات فػػي سػػياؽ السػػكرتيف  ،ت ممهػػا األلفػػاظ
 .)األنفاؿ كالتكبم(

كذلػػؾ عنػػدما ذكػػر أف عمػػم تقػػديـ المػػاؿ  ،انفػػرد الزركشػػي بػػرأي جميػػل كمختصػػر -
مجهػػاد لسػػبب  فالمػػاؿ ،ألجػػل السػػبل بالسػػببيم عمػػو الجهػػاد فػػي سػػبيل هللا جػػاات

 .في سبيل هللا
كيػػػػر  البا ػػػػث أف مناسػػػػبم السػػػػياؽ كالتناسػػػػب المعنػػػػكي بػػػػيف ا يػػػػات فػػػػي كػػػػبل  -

 .المكضعيف كاف العمم كراا التقديـ

                                                           
 781ص  ،ينظر:  البرهاف في عمـك القرآف (5)
 157 ،٢٢7/  8 ،نظـ الدرر في تناسب ا يات كالسكر  :ينظر (٣)
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ې  ى  ى   ائ  ائ  ٹ ٹ چ ففػػػي آيػػػم األنفػػػاؿ ذكػػػر قبمهػػػا المػػػاؿ كال نيمػػػم 

فناسػب السػياؽ تقديمػم  تػو  ،بػا لهػـالذي كاف مطمك  )67األنفاؿ: )چەئەئ  وئ  وئ  ۇئ  
   .يض كا به

فكػػاف المشػػرككف يعتقػػدكف  ،كعمػػارة المسػػجد ال ػػراـ ،كأمػػا آيػػم التكبػػم فػػْذكر قبمهػػا الجهػػاد
كلػذلؾ ناسػب السػياؽ تقػديـ  ،فخكطبػكا باعتقػادهـ ،أف عمارة المسجد ال ػراـ أشػرؼ مػف الجهػاد

ناسػب ا يػات التقػديـ  سياؽال إذف .لوالجهاد في سبيل هللا لما له مف فضل عظيـ عند هللا تعا
   .في كبل المكضعيف

 
 في ىذا القرآن(  –لمناس ) :المفظة الرابعة

 ( في مكضع كا د.( مقدماا عمو )في هذا القرآفلمناسكرد الجار كالمجركر )
چڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ      ڃ  ڃ  چ  چ   چ     چ  ٹ ٹ چ 

 ( 89اإلسراا: )
 .( في مكضع كا دعمو )لمناسر )في هذا القرآف( الجار كالمجرك  كتقدـ

چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ   ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٹ ٹ چ 

 ( 11الكهف: )
نػػاقش العممػػاا االخػػتبلؼ الظػػاهر مػػف  يػػث التقػػديـ كالتػػأخير بػػيف ا يتػػيف المتػػيف تقػػدـ 

ا القرآف( كما فػي ذكرهما، فأ يانا يتقدـ الجار كالمجركر )لمناس( عمو الجار كالمجركر)في هذ
كمرة يتقدـ الجػار كالمجػركر )فػي هػذا القػرآف( عمػو الجػار كالمجركر)لمنػاس( كمػا  ،آيم اإلسراا

 :كتجمت تكجيهات العمماا لمبا ث  كؿ هذا المسألم كا تي ،في آيم الكهف
هػػػػ( أف عمػػم تقػػديـ الجػػار كالمجػػركر )لمنػػاس( عمػػو  1٣1ذكػػر الخطيػػب اإلسػػكافي )ت 

ڭ  ڭ      ڭ  ڭ   ٹ ٹ چ  ،فػػي آيػػم اإلسػػراا جػػاات بعػػد ضػػرب األمثػػاؿ  )فػػي هػػذا القػػرآف(

كت ػػػػػػػذيرا  ،كبعػػػػػػػد ت ػػػػػػػذير النػػػػػػػاس )ملسو هيلع هللا ىلص( ،(7٣اإلسػػػػػػػراا:)چۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ  
ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ٹ ٹ چ  ،لت ػػػػػػػػػذير النػػػػػػػػػاس كمهػػػػػػػػػـ

ىئ  ېئ  ىئ  ىئ   ٹ چ   إلػػػػػػو قكلػػػػػػه ،)7٢اإلسػػػػػػراا: )چىى   ائ  ائ  ەئ  

ڦ   ڦ  چ       ٹ كجػاا بعػدا قكلػه ) 7اإلسػراا: )چی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  
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؛ ألجػػػػػػػػػػػػػل أف ( 89 اإلسػػػػػػػػػػػػػراا:)چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ      ڃ  ڃ  چ  چ   چ     چ  
كلػػذلؾ قػػدـ   ،كأكامػػر كيعممػػكا بكػػل مػػا جػػاا فيػػه مػػف نػػكااٍ  ،كيهتمػػكا بػػه ،ينتبػػه النػػاس لمقػػرآف الكػػريـ
 .كاالهتماـ )لمناس( مف باب العنايم

فػؤلف كرد قبمهػا ذكػر قصػم  ؛فكأما تقديـ )فػي هػذا القػرآف( عمػو )لمنػاس( فػي آيػم الكهػ
فجػػاا تقػػديـ )فػػي  ،كقصػػم ذي القػرنيف ،كقصػػم مكسػػو كالخضػر )عميهمػػا السػػبلـ( ،أهػل الكهػػف

( مناسباا ( عمو )ل منماس   ،بل هك أكلو لمػا ضػمنته السػكرة مػف قصػص كأمثػاؿ كعبػر ،ه ذ ا اَلْقَرآف 
 (5) .التي كردت قبل هذا ا يم

اإلسػػكافي فػػي بيػػاف عمػػم تقػػديـ الجػػار كالمجػػركر  (٣)هػػػػ( 7٢٢ككافػػل ابػػف جماعػػم )ت 
 .)لمناس( عمو )في هذا القرآف( في آيم اإلسراا

 ( فكافل اإلسكافي في كبل المكضعيف لبياف عمم التقديـ.٢عبد العظيـ المطعني)كأما 
فػػي ذلػػؾ ابػػف اإلسػػكافي  ف( فػػي آيػػم الكهػػف فكافػػلهػػذا القػػرآبيػػاف عمػػم تقػػديـ )فػػي كأمػػا 

 857كالفيركزآبػػػػادي )ت  ،(1)هػػػػػػ( 7٣8كالنيسػػػػابكري )ت  ،(1)هػػػػػػ( 718الزبيػػػػر ال رنػػػػاطي )ت 
فػذكر أف عمػم تقػديـ )فػي هػذا  ،بيد أف ال رناطي أضاؼ عمو تعميل اإلسػكافي لممسػألم ،(6)هػػ(

 القرآف( جاات ككف القرآف أبم  في التنبيه. 
)فػػػي هػػػذا إلسػػػكافي فػػػي بيػػػاف عمػػػم تقػػػديـ هػػػػػ( مػػػف تعميػػػل ا 111الكرمػػػاني )ت كاقتػػػرب 

فػػػذكر أف اليهػػػكد سػػػألته عػػػف قصػػػم أصػػػ اب الكهػػػف  ،القػػػرآف( عمػػػو )لمنػػػاس( فػػػي آيػػػم الكهػػػف
كالعنايػم  ،فكػاف تقديمػه فػي هػذا المكضػع أجػدر ،فأك و هللا إليه في القرآف ،كقصم ذي القرنيف

   .بذكرا أ ر  
فػّيف  ،عمم تقديـ )لمناس( عمػو )فػي هػذا القػرآف( فػي آيػم اإلسػرااكاختمف معه في بياف 

ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ چ   لػػػكركد قبمهػػػا قكلػػػه  ؛أف عمػػػم تقػػػديـ ذلػػػؾ

                                                           
 819/  ٣ ،درة التنزيل كغرة التأكيل :ينظر (5)
 ٣٢٢ ،٣٢٣ص  ،٣٢9المسألم  ،في المتشابه مف المثاني  كشف المعاني :ينظر (٣)
 585/  ٣ ،خصائص التعبير القرآني كسماته الببلغيم :ينظر (٢)
 761ص  ،مبلؾ التأكيل القاطع بذكي االل اد كالتعطيل في تكجيه المتشابه المفظي :ينظر (1)
 ٢87/  1 ،غرائب القرآف كرغائب الفرقاف:ينظر (1)
 ٣9٣/ 5 ،العزيز، بصيرة )سب اف ( بصائر ذكي التمييز في لطائف الكتاب :ينظر (6)
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فتقػػػػػػػدـ ذكػػػػػػػر النػػػػػػػاس  (88إلسػػػػػػػراا: )اچٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  
 (5) .ا يمكلذلؾ تقدـ ذكر )لمناس( في هذا  ،عمو ذكر الجف في هذا ا يم

 ،(٢)هػػػػػػػػػ( 7٣8كالنيسػػػػػػػابكري )ت  ،(٣)هػػػػػػػػػ( 718ابػػػػػػػف الزبيػػػػػػػر ال رنػػػػػػػاطي )ت  ككافػػػػػػػل
الكرمػػاني فػػي بيػػاف عمػػم تقػػديـ )لمنػػاس( عمػػو )فػػي هػػذا القػػرآف(  (1)هػػػػ( 857كالفيركزآبػػادي )ت 
بيػػػد أف ابػػػف الزبيػػػر ال رنػػػاطي أضػػػاؼ عمػػػو تعميػػػل الكرمػػػاني لممسػػػألم لفتػػػم  ،فػػػي آيػػػم اإلسػػػراا

 جاات ألجل االعتناا بهـ كاالهتماـ كالتشريف. عممفذكر أف ال ،جميمم
هػػػػ( أف عمػػم تقػػديـ )فػػي هػػذا القػػرآف( عمػػو )لمنػػاس( فػػي  7٢٢كأكضػػب ابػػف جماعػػم )ت 

 ،كالت ذير مػف اتخػاذا كذريتػه أكليػاا ،آيم الكهف جاات بسبب كركد قبمها ذكر إبميس كعداكته
ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ             ڱ  ڱ  ں    ں   ڻ   ڻ  ڻ    ڻ     ۀٹ چ   كذلػػػؾ فػػػي قكلػػػه 

 ) 11لكهػف: )ا چھھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳﮴   ﮵  ﮶  ﮷  
 (1)لذلؾ ناسب تقديـ ذكر)القرآف( الداؿ عمو عداكته.

هػػػػ( إلػػو أف عمػػم تقػػديـ )لمنػػاس( عمػػو )فػػي هػػذا القػػرآف( فػػي  881كأشػػار البقػػاعي )ت 
 .الذيف هـ م سنكف ك  ،آيم اإلسراا جاات ألجل العنايم بالناس الذيف اتقكا

فؤلف السػكرة تت ػدث عػف كصػف  ؛كأما بياف عمم تقديـ )في هذا القرآف( في آيم الكهف
 (6) .كتقديمه ،فاقتضو االهتماـ به ،الكتاب

أف عمم تقديـ )لمنػاس( فػي آيػم اإلسػراا جػاات ألجػل  (7)هػػ( 9٣6كبّيف األنصاري )ت 
 .صل في التكميفنهـ األا إكبالناس إذ  ،االهتماـ بالتمييز المذككر

                                                           
 61ص  ، ٣71المسألم  ،البرهاف في تكجيه المتشابه المفظي  لما فيه مف ال جم كالبياف :ينظر (5)
 761ص  ،ل اد كالتعطيل في تكجيه المتشابه المفظيطع بذكي اإلمبلؾ التأكيل القا :ينظر (٣)
 ٢87/  1 ،غرائب القرآف كرغائب الفرقاف :ينظر (٢)
 ٣9٣/ 5 ،بصائر ذكي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، بصيرة )سب اف ( :ينظر  (1)
 ٣٢٢ ،٣٢٣ص  ،٣٢9، المسألم  في المتشابه مف المثاني  كشف المعاني :ينظر (1)
 88/  5٣ ،151/  55 ،نظـ الدرر في تناسب ا يات كالسكر  :ينظر (6)
  ٢٣1،  ٢٣1 ،ص ،القرآف مففتب الر مف ما يمتبس   :ينظر (7)
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ات ليناسػب مػػا تقػدـ مػػف كأمػا فػي آيػػم الكهػف فبػػّيف أف عمػم تقػديـ )فػػي هػذا القػػرآف( جػا
ڇ  ڇ    ڇ  ڇ     ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ٹ چ  قكلػػػػػػػػػػػػه 

 (19الكهف: )چژ  ڑ  ڑ  ک      ک  کک  
هػػػػ( بػػرأي جميػػل فػػي بيػػاف عمػػم تقػػديـ )لمنػػاس(  5٢9٢كانفػػرد الطػػاهر بػػف عاشػػكر )ت 

قامػم ال جػم  ،ذلػؾ ألف كػكف الكػبلـ مسػبكقاا لت ػديهـ ؛مو )في هذا القػرآف( فػي آيػم اإلسػرااع كا 
ّف ذكر القرآف أهـ باألصػالم ،عميهـ إال أف االعتبػارات الطارئػم ْتقػدـ فػي الكػبلـ البميػ  عمػو  ،كا 

فتكػػػكف  ،ألف االعتبػػػارات األصػػػميم لتقرّرهػػػا فػػػي النفػػػكس تصػػػير متعارفػػػم ؛االعتبػػػارات األصػػػميم
 .االعتبارات الطارئم أعز مثاال

فجػاات ألف ذكػر القػرآف أهػـ مػف ذكػر ـ )في هذا القرآف( فػي آيػم الكهػف كأما عمم تقدي
بػل إف الكػبلـ جػاٍر فػي  ،كليس هناؾ ما يقتضػي العػدكؿ عنػه فػي هػذا المقػاـ ،الناس باألصالم

 (5) .كأنه يّنزؿ بال ل ال بهك  األنفس ،التنكيه بشأف القرآف
، ليبػيف العمػم كراا التقػديـ فػي كػل مكضػع ؛السامرائي في مفتتب كل سػكرةفاضل  كنظر

ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ٹ چ اب الػػذي هػػك القػػرآف فػػي قكلػػهففػػي سػػكرة الكهػػف بػػدأ الكػػبلـ عمػػو الكتػػ

كذكػػر مكسػػو  ،ثػػـ ذكػػر بعػػدا أصػػ اب الكهػػف (5الكهػػف:)چۋ  ۅ  ۅ  ۉ     ۉ  ې  ېې  
لػذلؾ كػاف مػف  ،كغيػرهـ مػف النػاس ،لقػرنيفكذكػر ا ،كالرجل الصػالب الخضػر )عميهمػا السػبلـ(

 .كما في البدا ،المناسب أف يتقدـ ذكر القرآف
ٱ  ٻ  ٻ  ٹ چ    كأما في آيم اإلسػراا فقػد بػدئت بػالكبلـ عمػو النػاس فػي قكلػه

ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ     ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ     ٺ  ٺٿ  ٿ      ٿ  ٿ  

ٺ  ٺ  چ ثػـ قػاؿ بعػد ذلػؾ  ،ف بنػي إسػرائيلثػـ ال ػديث عػ ،، ثػـ القػرآف(5إلسراا:)اچٹ  

  )9إلسػراا: )اچٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    
 (٣)لذلؾ كاف مف المناسب أف يتقدـ ذكر الناس عمو ذكر القرآف.

                                                           
 ٢17 ،٣11/  51 ،الت رير كالتنكير :ينظر (5)
 69ص  ،التعبير القرآني  :ينظر (٣)
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أف عمػػػم التقػػػديـ كالتػػػأخير فػػػي كػػػبل المكضػػػعيف تػػػأتي ب سػػػب  ،عبػػػدهللا السػػػميمانيكذكػػػر 
 (5).لتقديـ تنكيع في الكبلـ كفي ذلؾ داللم عمو الفصا م كاالعجازكفي ا ،العنايم كاالهتماـ

 :خالصة القولو 
 :ا تي التكجيهات السابقم لمعمماا بدا لمبا ث مف خبلؿ 

لبيػاف عمػم التقػديـ  ؛نظر اإلسكافي إلو سياؽ ا يات الكاردة قبل آيتي اإلسػراا كالكهػف -
 .في كبل المكضعيف

 فكبلهمػػا ،في فػػي بيػػاف عمػػم تقػػديـ )فػػي هػػذا القػػرآف(اقتػػرب الكرمػػاني مػػف تعميػػل اإلسػػكا -
    .كلكف كل منهما فسر المسألم بطريقته ،لمعنايم كاالهتماـذكر أف عمم التقديـ جاات 

إلػػو التناسػػب المفظػػي بػػيف ا يػػات لبيػػاف عمػػم تقػػديـ )لمنػػاس( عمػػو )فػػي  نظػػر الكرمػػاني -
 هذا القرآف(.

ألف مػا  ؛ي هػذا القػرآف( عمػو )لمنػاس(يخالف البا ث األنصاري في بياف عمم تقديـ )فػ -
بػػيف ا يتػػيف كردت آيػػات كثيػػرة هػػذا مػػف جانػػب، كمػػف جانػػب آخػػر الكتػػاب المػػذككر فػػي 

نما المقصكد بالكتاب ،ا يم ليس بمعنو القرآف    .كتاب أعماؿ العباد ،كا 
فػذكر أف االعتبػارات  ،كانفػرد بػه ،كلـ يسبقه إليػه أ ػد ،تعميل الطاهر بف عاشكر جميل -

ئػػػم )ك قامػػػم ال جػػػم عمػػػيهـ كت ػػػديهـ( مقدمػػػم عمػػػو االعتبػػػارات األصػػػميم )بمعنػػػو الطار 
 القرآف مقدـ عمو  كل شيا(

فاضػػػػػل السػػػػػامرائي نظػػػػػر إلػػػػػو التناسػػػػػب المفظػػػػػي بػػػػػيف ا يػػػػػم كبػػػػػدا السػػػػػكرة فػػػػػي كػػػػػبل  -
كهػػػذا مػػػا ذهػػػب إليػػػه  ،كجميػػػل ،كهػػػذا رأي  سػػػف ،ليبػػػيف العمػػػم كراا التقػػػديـ ؛المكضػػػعيف
 .الكرماني

فاضػػل السػػامرائي مػػف النظػػر إلػػو التناسػػب المفظػػي بػػيف ث مػػا ذهػػب إليػػه ختػػار البا ػػكي
 .لبياف عمم التقديـ في كبل المكضعيف ،مفتتب السكرتيف

فآيػػػم اإلسػػػراا جػػػاات بعػػػد   ،السػػػكرتيف مختمػػػف تػػػاكيضػػػيف البا ػػػث أف السػػػياؽ فػػػي كم
نذار ذكر ،أمثاؿ كقصص ضربت لعظػم ممػا ألخػذ العبػرة كا ؛فجاا تقديـ )الناس( تنبيها لهـ ،كا 

 .ذكر قبمها

                                                           
 76ص  ،جامعم  مكاف ،دكريم عمميم م كمم / كميم ا داب ،مجمم كميم ا داب :ينظر (5)
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لػذلؾ قػدـ اإلشػارة إلػو القػرآف لبيػاف أنػه  ،كقصػص كأما  آيم الكهػف فػكردت بعػد أخبػار
إذف اقتضػػػو السػػػياؽ  ،كمكػػػاف ،كصػػػالب لكػػػل زمػػػاف ،كأنػػػه معجػػػز كْمت ػػػد  بػػػه ،مػػػف عنػػػد هللا

 .القرآني هذا التقديـ في كبل المكضعيف
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ا فـي )الجـار والمجـرور عمـى فظـي وتأخيرىـتقديم ألفاظ المتشـابو المأسرار  :المبحث الثاني 
 االسم(
 (  شيداء هلل –فظة األولى )بالقسك الم

 ( مقدما عمو الجار كالمجركر ) بالقسو( في مكضع كا د.كرد االسـ )شهداا
    ) 8المائدة: )چ   ہ  ہ  ھ  ھ        ھ  ھ   ے  ےۓ  ٹ ٹ چ 

 .مكضع كا د ( فيكتقدـ الجار كالمجركر )بالقسو( عمو االسـ )شهداا
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٹ ٹ چ 

 ( 5٢1لنساا: )اچٺٺ  
( عمػػػػو مػػػػا كرد فػػػػي بالقسػػػػو شػػػػهداا –شػػػػهداا بالقسػػػػو إف المكقػػػػف مػػػػف تقػػػػديـ كتأخير)
 :تجمو لمبا ث في ا تي ،ا يتيف المتيف تقدـ ذكرهما عند العمماا
ا عامػػػاا  ،كتابػػػه هػػػػػ( المسػػػألم فػػػي 1٣1أكرد الخطيػػػب اإلسػػػكافي )ت  ا لهػػػا شػػػر ا  ،شػػػار ا

مػػا عمػػم تقػػديـ  ،السػػؤاؿ الػػذي طر ػػم فػػي بدايػػم المسػػألم فبيػػد أنػػه لػػـ يجػػب عػػ ،كمفسػػراا بتكسػػع
 (5)كتأخير الجار كالمجركر )بالقسو( عمو االسـ )شهداا( في كبل المكضعيف.

ر (؛ لبيػػػاف عمػػػم التقػػػديـ كالتػػػأخيهػػػػػ( إلػػػو اسػػػـ الجبللػػػم )هلل 111 كنظػػػر الكرمػػػاني )ت
 .لممسألم في كبل المكضعيف بصكرة مختصرة
ڀ  ڀ   بػػدليل قكلػػه تعػػالو   ،كمتعمػػل بالشػػهادة  ،فػػذكر أف )هلل( فػػي آيػػم النسػػاا متصػػل

 .{ أي كلك تشهدكف عميهـڀ  
كالخطػػاب لمػػكالة بػػدليل قكلػػه تعػػالو  ك ال   ،كأمػػا فػػي آيػػم المائػػدة فمتصػػل كمتعمػػل بقػػكاميف

ن آْف ق َكـٍ{ ـَ ش  نمْك  (٣).أي ككنكا أيها الكالة قكاميف في أ كامكـ هلل ال لمنفع ،ي َجر م 
هػػ( الكرماني في بياف عمػم تقػديـ )الشػهادة( عمػو )القسػو(  9٣6ككافل األنصاري )ت 

بيػد أنػه اختمػف معػه فػي بيػاف  ،إذ نظػر إلػو اسػـ الجبللػم )هلل( كتعمقػه بقػكاميف ،في آيم المائدة
 (٢) .ذلؾ اهتماماا بطمب )القسو( أي العدؿعمم تقديـ )القسو( كذكر أف عمم تقديـ 

                                                           
 159/  5 ،درة التنزيل كغرة التأكيل :ينظر (5)
 98ص  ،77المسألم  ،مف ال جم كالبياف البرهاف في تكجيه المتشابه المفظي  لما فيه :ينظر (٣)
  5٣1مف سكرة النساا، ص  11المسألم   ،فتب الر مف ما يمتبس مف القرآف :ينظر (٢)
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هػػػػػػ( أف عمػػػػم التقػػػػديـ فػػػػي كػػػػبل المكضػػػػعيف جػػػػاات ألف  11٢كذكػػػػر ابػػػػف العربػػػػي )ت 
كمػف  ،كعممه يكػكف بالقسػو ،فشهادته ،كألف مف كاف قيامه هلل تعالو ،ا يتيف سكاا في المعنو

بػا خر ارتبػاط األصػل  كذلػؾ الرتبػاط أ ػدهما ؛فشػهادته كعممػه هلل سػب انه ،كاف قيامه بالعػدؿ
 (5) .كالعدؿ مرتبو به ،كاألصل هك القياـ هلل ،بالفرع

 ؛هػػػػػ( أف عمػػػم تقػػػديـ )بالقسػػػو( عمػػػو )شػػػهداا( فػػػي آيػػػم النسػػػاا 616كبػػػّيف الػػػرازي )ت 
 :جاات لسببيف

 تو إف أقبب القبػيب  ،ف ذا آؿ إليهـ األمر ترككا ،أكثر الناس يأمركف الناس بالمعركؼ -
كأ سػػف ال سػػف إذا صػػدر عػػف غيػػرهـ كػػاف  ،فػػي م ػػل المسػػام مإذا صػػدر عػػنهـ كػػاف 
القيػاـ بالقسػو  بكذلؾ بػأف أمػرهـ  ،فاهلل تعالو نبه عمو سكا الطريقم ،في م ل المنازعم

 .أكال، ثـ أمرهـ بالشهادة
كلػػػػذلؾ قػػػػدـ )القسػػػػو( عمػػػػو  ،كالقػػػػكؿ أقػػػػك  مػػػػف الفعػػػػل ،كالشػػػػهادة قػػػػكؿ ،القسػػػػو فعػػػػل -

 (٣).)الشهادة(
هػػػ( أف عمػم تقػديـ الجػار كالمجػركر )بالقسػو(  718ال رنػاطي )ت كأكضػب ابػف الزبيػر 

ڦ  ڦ  ٹ ٹ چ فػػي آيػػم النسػػاا جػػاات بسػػبب بنػػاا السػػكرة فػػي آياتهػػا عمػػو األمػػر بالعػػدؿ 

 (5٣٢لنساا: )اچڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  
ب انه بتػذكير ثـ تػذكيرا سػ ،كأما آيم المائدة فكرد قبمها آيات تت دث عف األمر بالطهارة

كالكقكؼ مع ما عهدته إلو عبادة األمر بتقػكاا فناسػب قكلػه )ككنػكا قػكاميف( ثػـ اتبػع بمػا  ،نعمه
 (٢).ْبني عمو ذلؾ مف الشهادة بالقسو

ابػػػف الزبيػػػر ال رنػػػاطي فيمػػػا ذهػػػب إليػػػه مػػػف بيػػػاف عمػػػم  هػػػػػ( 881ككافػػػل البقػػػاعي )ت 
ل رنػػػػاطي فػػػػي بيػػػػاف عمػػػػم تقػػػػديـ بيػػػػد أنػػػػه أضػػػػاؼ عمػػػػو تعميػػػػل ا ،التقػػػػديـ فػػػػي كػػػػبل المكضػػػػعيف

                                                           
دار الكتػب  ،دمحم عبػدالقادر عطػا :تػب ،، أ كػاـ القػرآف أبك بكػر بػف دمحم بػف عبػدهللا  :ابف العربي :ينظر (5)

 85/  ٣ ،د.ب ،بيركت ،العمميم
 71/  51 ،ال يب مفاتيب :ينظر (٣)
 ٢18ص  ،ل اد كالتعطيل في تكجيه المتشابه المفظيمبلؾ التأكيل القاطع بذكي اإل  :ينظر (٢)
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إنمػػا يكػػكف  ،فػػذكر أف النظػػر إلػػو الكفػػاا ،)الشػػهادة( فػػي آيػػم المائػػدة لفتػػم معنكيػػم لفتػػم معنكيػػم
 (5).بالنظر إلو المكفو

لبيػػػاف عمػػػم  ؛بيػػػد أنػػػه  سػػػف كجميػػػل ،هػػػػػ( تعمػػػيبل مختصػػػراا 7٣8كذكػػػر النيسػػػابكري )ت 
 .تقديـ )القسو( عمو )الشهادة( في آيم النساا

ف عمػػم تقػػديـ )القسػػو( عمػػو )الشػػهادة( فػػي هػػذا ا يػػم جػػاات ألف  ػػل العبػػادة فػػذكر أ
 (٣).كهذا مف باب تقديـ الشرط عمو المشركط ،مقدمم عمو الشهادة

 ؛هػػػػ( إلػػو ا يػػات التػػي كردت قبػػل آيتػػي النسػػاا  كالمائػػدة 7٢٢كنظػػر ابػػف جماعػػم )ت 
 .لبياف عمم التقديـ في كبل المكضعيف

كعػػػف  ،ا آيػػػات تت ػػػدث عػػػف نشػػػكز كا عػػػراض الرجػػػاؿ عػػػف النسػػػاافآيػػػم النسػػػاا كرد قبمهػػػ
ڄ  ڄ   ٹ ٹ چ  ،كاال سػاف إلػيهف ،كعػف إصػبلح  ػاؿ الػزكجيف ،الصمب عمػو مػاؿ

 .كلذلؾ ناسب تقديـ القسو إلقامم العدؿ (5٣9النساا: )چڄ  ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  
 ،لعهكد كالمكاثيػلكالكفػاا بػا ،كأما آيم المائدة فكرد قبمهػا آيػات تت ػدث عػف أ كػاـ الػديف

 ،كمػػػػا تضػػػػمنته ا يػػػػات التػػػػي كردت قبمهػػػػا مػػػػف أمػػػػػر،)5لمائػػػػدة: )اچڑ  کک  ٹ ٹ چ 
ذا شػػػػػهدتـ فاشػػػػػهدكا بالعػػػػػدؿ ال بػػػػػ ،فناسػػػػػب تقػػػػػديـ )هلل( ،كنهػػػػػي الهك  كلػػػػػذلؾ ناسػػػػػب تقػػػػػديـ كا 
  ( ٢).الشهادة

هػػ( مػا ذهػب إليػه ابػف جماعػم فػي بيػاف عمػم تقػديـ 711األندلسي )ت أبك  ياف  ككافل
مضػػػيفا عمػػػو تعميمػػػه أف القيػػػاـ  ،جػػػار كالمجػػػركر )بالقسػػػو( عمػػػو )الشػػػهادة( فػػػي آيػػػم النسػػػااال

 .كالشهادة قكؿ فقو ،كأف القسو فعل كقكؿ ،بالقسو أعـ مف الشهادة كأخص
فػػذكر أف  ،كاختمػػف معػػه فػػي بيػػاف عمػػم تقػػديـ )الشػػهادة( عمػػو )بالقسػػو( فػػي آيػػم المائػػدة

 (1).كالتفنف في الفصا م ،التقديـ جاا مف باب التكسع في الكبلـ
 هػػ( العمم في كبل المكضعيف بالنظر إلو نكع المخاطبيف.955كأرجع السيكطي )ت 

                                                           
 11/  6 ،1٢5/  1 ،نظـ الدرر في تناسب ا يات كالسكر :ينظر (5)
 15٣/  ٣ ،القرآف كرغائب الفرقافغرائب  :ينظر  (٣)
 51٣ص ، 96المسألم  ،في المتشابه مف المثاني  كشف المعاني :ينظر (٢)
 111/  ٢ ،الب ر الم يو :ينظر (1)
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بػػػػدليل قكلػػػػه تعػػػػالو  ك ال   ،فػػػػأمرهـ بالقيػػػػاـ هلل ،ففػػػػي آيػػػػم المائػػػػدة المخػػػػاطبكف هػػػػـ الػػػػكالة
ن آْف ق َكـٍ{ كلذلؾ قدـ الشهادة، كأما في آيػم النسػاا فالمخػاطب ـَ ش  نمْك كف هػـ الشػاهدكف بػدليل ي َجر م 

} ـَ ْك م و أ نْفس  ل َك ع  كلػذلؾ ناسػب تقػديـ  ،أي أمرهـ بالقياـ بالعدؿ كلك عمو أنفسهـ ،قكله تعالو  ك 
 .(5).الشهادة 

هػػ( أف عمم تقديـ  )بالقسػو( عمػو )الشػهادة( فػي  5٢9٢كبّيف الطاهر بف عاشكر )ت 
ې  ٹ ٹ چ كؽ المبتػػدأا بقكلػػه آيػػم النسػػاا جػػاات ألنهػػا كردت بعػػد آيػػات القضػػاا فػػي ال قػػ

ثػـ تعرضػت لؤل كػاـ ) 511النسػاا: )چې  ى     ى  ائ  ائ   ەئ   ەئ  وئ         وئ  ۇئۇئ  
 .فكاف األهـ تقديـ )القسو( عمو )العدؿ( ،المتعمقم بيف الرجاؿ كالنساا

فؤلنهػػا كردت بعػػد التػػذكير  ؛كأمػػا عمػػم تقػػديـ )الشػػهادة( عمػػو )بالقسػػو( فػػي آيػػم المائػػدة
كلػذلؾ مػف المناسػب تقػديـ )الشػهادة(  ،فكاف المقػاـ األكؿ القيػاـ بالكفػاا هلل بعػكدهـ ،بميثاؽ هللا

 (٣).عمو )القسو(
 :خالصة القولو 
   :ا تي تكجيهات العمماا السابقم لمبا ث مف خبلؿ بدا

 .اإلسكافي طر م المسألم في كتابم كلـ يبيف عمم التقديـ في كبل المكضعيف -
بيػػػد أف تطػػػرؽ إلػػػو متعمػػػل اسػػػـ  ،تقػػػديـ فػػػي كػػػبل المكضػػػعيفالكرمػػػاني لػػػـ يبػػػّيف سػػػر ال -

 .الجبللم )هلل( في كبل المكضعيف
ابػػف العربػػي عمػػل المسػػألم تعمػػيبل عامػػا دكف التطػػرؽ إلػػو العمػػم الدقيقػػم مػػف التقػػديـ فػػي  -

 .كبل المكضعيف
كالنيسػػابكري إلػػو بيػػاف عمػػم تقػػديـ )الشػػهادة( عمػػو )القسػػو( فػػي آيػػم  ،لػػـ يتطػػرؽ الػػرازي  -

 .المائدة
كالمائػدة كمػا كرد قبمهمػا مػف آيػات لبيػاف العمػم كراا  ،ربو ابف جماعػم بػيف آيتػي النسػاا -

 .التقديـ

                                                           
 76٢ص  ،قطف األزهار ككشف األسرارينظر:  (5)
 5٢1/  6 ،الت رير كالتنكير :ينظر (٣)
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 ،كالطػػػاهر بػػػف عاشػػػكر بػػػيف آيتػػػي )النسػػػاا ،كابػػػف جماعػػػم ،ربػػػو ابػػػف الزبيػػػر ال رنػػػاطي -
 لبياف التناسب المعنكي بيف األلفاظ في ا يات. ؛كالمائدة( كا يات التي كردت قبمها

 .لتقديـ عندا مناسباا لنكع المخاطبيف في كل آيمالسيكطي كاف ا -
فا يػػات  ،كيػػر  البا ػػث أف السػػياؽ فػػي كػػبل المكضػػعيف هػػك الػػذي ي ػػدد عمػػم المتقػػدـ
كلػػذلؾ قػػدـ  ،التػػي كردت قبػػل آيػػم النسػػاا تت ػػدث عػػف إقامػػم العػػدؿ كالقسػػو بػػيف الرجػػل كالمػػرأة

 .الجار كالمجركر )بالقسو( عمو )الشهادة(
ئػػػدة فا يػػػات التػػػي كردت قبمهػػػا كانػػػت تت ػػػدث عػػػف المكاثيػػػل كالكفػػػاا كأمػػػا فػػػي آيػػػم الما 

 .كلذلؾ كاف مف المناسب تقديـ )الشهادة( ،بالعهكد بيف الخمل كخالقهـ
بمعنػػو ال تقبػػل شػػهادة شػػخص لػػيس  ،ككػػذلؾ القيػػاـ بالقسػػو ينػػت  عنػػه الشػػهادة العادلػػم

 .شهادة(كتقديـ )القسو( أكلو مف تقديـ )ال ،أك ال يعمل بالعدؿ ،بعادؿ
 

 شييًدا ( –) عمى ىؤالء  :المفظة الثانية
ا( في مكضع كا د  .كرد الجار كالمجركر )عمو هؤالا( مقدماا عمو لفظم )شهيدا

(  15لنسػػاا:)اچڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ           ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  ٹ ٹ چ 
ا( عمو الجار كالمجركر )عمو هؤالا( في مكضع كا د  .كتقدمت لفظم )شهيدا

  )89الن ل: )چٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤڦ  ٹ چ  ٹ
إف االخػػتبلؼ كاضػػب بػػيف ا يتػػيف المتػػيف سػػبل ذكرهمػػا مػػف  يػػث التقػػديـ كالتػػأخير، مػػع 

 ،كشػهادة نبينػا دمحم )ملسو هيلع هللا ىلص( عمػو أمتػه ،اجتماعهما في معنو كا ػد مػف شػهادة الرسػل عمػو أممهػـ
ككتػب المتشػابه  ،ث عمػو كتػب التفاسػيركقػف البا ػ ،كلمعرفم سر ذلػؾ االخػتبلؼ بػيف ا يتػيف

 ،بيػػد أنػػه لػػـ يظفػػر بشػػيا فػػي هػػذا المراجػػع إال مػػا ذكػػرا ال رنػػاطي ،المفظػػي التػػي تػػكافرت لػػه
  .عمي أبك القاسـ عكف ك 

ا( عمػػػو الجػػػار كالمجػػػركر  718فػػػذكر ال رنػػػاطي )ت  هػػػػػ( أف عمػػػم تقػػػديـ لفظػػػم )شػػػهيدا
الن ػل: )چڳ  ڳ  ڳ   ڳ              ڱ   ڱ  ٹ چ  لكركد قبمها قكلػه ؛)عمو هؤالا( في آيم الن ل

ا( فػي قكلػه تعػالو   ،فتقدـ اسـ )الشػهيد( ( 81 ک  ک  ک   كلػذلؾ ناسػب تقػديـ لفظػم )شػهيدا

 { تناسقاا عمو ترتيب األلفاظ في بدايم ا يم.ک  گ  
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ا( فػػي آيػػم النسػػاا  ؛كأمػػا عمػػم تقػػديـ الجػػار كالمجػػركر )عمػػو هػػؤالا( عمػػو لفظػػم )شػػهيدا
بػػل إف فػػي  ،كال اسػػـ إشػػارة ،كال كنايػػم عػنهـ ،يػػرد قبمهػػا افصػاح بػػذكر المشػػهكد عمػػيهـ فؤلنػه لػػـ

ٱ  ٻ  ٻ  ٹ چ    لتقػػدـ قكلػػه ؛آيػم النسػػاا داٍع إلػػو تقػدـ الجػػار كالمجػػركر بعمػو

فا يػػػػػػم تت ػػػػػػدث عػػػػػػف صػػػػػػفات  ( ٢8لنسػػػػػػاا: )ااچٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ   ڀڀ  
 (5) .ككأنه لـ يقصد غيرهـ ،ذا ا يمفناسب تقديـ الجار كالمجركر في ه ،المنافقيف

عمػػي أبػػك القاسػػـ عػػكف أف عمػػم تقػػديـ الجػػار كالمجػػركر )عمػػو هػػؤالا( عمػػو لفظػػم كبػػّيف 
ا( في آيم النساا جاات لت قيل التناسب في الفكاصل  كألف الصفات المتقدمم في قكلػه  ،)شهيدا

 )٢8النساا: )چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ   ڀڀ  ٹ چ 
 .فناسب التقديـ في تكجيه الشهادة إليهـ ،ار إليهـهي لممش

ا( عمػػػو الجػػػار كالمجػػػركر )عمػػػو هػػػؤالا( فػػػي آيػػػم الن ػػػل  كأمػػػا عمػػػم تقػػػديـ لفظػػػم )شػػػهيدا
 (2).فجاات لتناسب المفظ كرعايم النظـ في تأخير المجركرات فيما قبمه

 :خالصة القولو 
 ا تي: تكجيهات العمماا السابقم لمبا ث مف خبلؿبدا  

عمػػي أبػػػك القاسػػـ عػػػكف إلػػو التناسػػػب المفظػػي بػػػيف آيتػػػي ك  ،بػػػف الزبيػػر ال رنػػػاطينظػػر ا -
لبيػػاف العمػػم كراا التقػػديـ كالتػػأخير فػػي كػػبل  ؛النسػػاا كالن ػػل كبػػيف ا يػػات التػػي تسػػبقها

 .المكضعيف
لت ديػد ال ػرض الببلغػي كراا  ؛عمػي ابػك القاسػـ عػكف إلػو الفاصػمم القرآنيػميضا أنظر  -

 .عمو هؤالا( في آيم النسااتقديـ الجار كالمجركر )
 :تكصل البا ث مف خبلؿ الب ث كالنظر في مراجع التفاسير إلو ا تي -
لكػف دكف التطػرؽ إلػو  ،هػػ( ذكر المسػألم فػي تفسػيرا  يػم الن ػل 98٣أبك السعكد )ت  -

ا( أي الرسػػكؿ )ملسو هيلع هللا ىلص( جػػاا لمعنايػػم كاالهتمػػاـ نػػه ككأ ،عمػػم التقػػديـ، كذكػػر أف كركد )شػػهيدا
ا( في آيم الن ل  (٢).لكف دكف االفصاح بها ،يشير إلو العمم كراا تقديـ )شهيدا

                                                           
 ٢15ص  ،ل اد كالتعطيل في تكجيه المتشابه المفظي: مبلؾ التأكيل القاطع بذكي اإلينظر (5)

 (
2
77٣/  ٢ ،الكريـ ببلغم التقديـ كالتأخير في القرآف   :ينظر(

 5٢1/ 1  ،إرشاد العقل السميـ إلو مزايا الكتاب الكريـ :ينظر (٢)
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 هػػػػ( أف كركد ذكػػر الرسػػكؿ )ملسو هيلع هللا ىلص( فػػي آيػػم الن ػػل 5٢9٢الطػػاهر بػػف عاشػػكر )ت  ذكػػر  -
ا( فػػػػي آيػػػػم  ،لمتشػػػػريف جػػػػاا كيبػػػػدك لمبا ػػػػث مػػػػف خػػػػبلؿ كبلمػػػػه أف عمػػػػم تقػػػػديـ )شػػػػهيدا
 (5)أنه لـ يذكر ذلؾ صرا م.بيد  ،جاات لمتشريف؛الن ل

عفم األجػػػػػر كيػػػػػر  البا ػػػػػث أف السػػػػػياؽ القرآنػػػػػي فػػػػػي آيػػػػػم النسػػػػػاا يت ػػػػػدث عػػػػػف مضػػػػػا
ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ           ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  ٹ چ  ثـ ذكػػػػػػػػػػػػر قكلػػػػػػػػػػػػه ،كالثػػػػػػػػػػػػكاب

مػػػف اليهػػػكد كالنصػػػار  كغيػػػرهـ إذا  كف أي كيػػػف يصػػػنع هػػػؤالا المكػػػذب( 15لنسػػػاا:)اچگ  
لػذلؾ كػاف  ،كيقصد بالشػهيد فػي ا يػم )نبػيهـ( ،يشهد عميهـ بما فعمكا ،هيدجئنا مف كل أمٍم بش

ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ           ڑ  ڑ      ک  ٹ چ مف المناسػب تقػديـ )عمػو هػؤالا( فػي قكلػه 

ألف المقػػػاـ كالخطػػػاب القرآنػػػي منصػػػب عمػػػيهـ كمكجهػػػا  ؛(15لنسػػػاا:)اچک  ک  ک  گ  
 .الهتماـ بهـإلو المشهكد، فناسب تقديمهـ لمعنايم كا

سػكاا كػاف النبػي دمحم  ،كأما في آيم الن ل فالسياؽ كالمقاـ القرآني منصػب عمػو الشػاهد
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ             ٿ  ٹ چ    كدليػل ذلػؾ فػي قكلػه ،)ملسو هيلع هللا ىلص( أـ األنبياا السابقيف في األمـ السػابقم

هنػا إلػو الشػاهد أي  يفمػكجه االعنايػم كاالهتمػاـ كانػ )89لن ػل: )ا چٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  
 )النبي( كلذلؾ كاف مف المناسب تقديمه اهتماما كعنايم به.

 .أي أف العنايم كاالهتماـ كاف العمم كراا التقديـ في كبل المكضعيف
 

  

                                                           
 18/  1 ،الت رير كالتنكير :ينظر (5)
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 بصير( –) بما تعممون  :المفظة الثالثة
ا  (5).كرد الجار كالمجركر )بما تعممكف( متقدما عمو لفظم )بصير( في خمسم عشر مكضعا

ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ٹ ٹ چ 

  )551البقرة: )    چې  ې   
 (٣).كتقدمت لفظم )بصير( عمو الجار كالمجركر )بما تعممكف( في أربعم مكاضع

 (58ال جرات: ) چىب  يب   جت   حت  خت  متىت  يت  جث  مث  ىث  ٹ ٹ چ 
 

 خبير ( –) بما تعممون  :المفظة الرابعة
اكأما كر    (  ٢).كد الجار كالمجركر )بما تعممكف( مقدما عمو لفظم )خبير( في اثني عشر مكضعا

ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ   ٹ ٹ چ 

 ) ٣75البقرة: )  چڦ  ڄ  ڄڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  
 (1).كتقدمت لفظم )خبير( عمو الجار كالمجركر )بما تعممكف( في ستم مكاضع

ے  ے  ۓ     ۓ  ﮲  ﮳  ﮴    ھ  ھ  ھ  ھٹ ٹ چ 

﮵   ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼   ﮽  ﮾  ﮿﯀  ﯁      

 (51٢آؿ عمراف: )چ  
مػا يكشػف  ،ككتب المتشابه المفظي ،لـ يجد البا ث فيما تكافر له مف مراجع التفاسير 

فاضل السػامرائي فػي  إال ما ذكرا  ،عف سبب كسر االختبلؼ في التقديـ كالتأخير بيف ا يتيف
 ابه )مف أسرار البياف القرآني(.كت

فاضػػػل السػػػامرائي يقػػػدـ الجػػػار كالمجػػػركر )بمػػػا تعممػػػكف( عمػػػو لفظتػػػي )خبيػػػر أك  ذكػػػر
كما في آيم البقرة التي تت دث عف إقامػم  ،إذا كاف السياؽ القرآني يت دث عف العمل ،بصير(

                                                           
 51 ،مم ل ألفاظ ا يات المتشابهم   (5)
 51ص  ،مم ل ألفاظ ا يات المتشابهم   (٣)
 51ص  ،مم ل ألفاظ ا يات المتشابهم  (٢)
 51ص  ،لمتشابهممم ل ألفاظ ا يات ا   (1)
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يتاا الزكاة ،الصبلة كلػذلؾ قػدـ الجػار  ،كمها أعماؿ يؤديها اإلنسػاف فػي الػدنيا ،كعمل الخير ،كا 
 .كالمجركر )بما تعممكف(

ألف  ؛ككػػذلؾ تقػػػدـ الجػػػار كالمجػػػركر )بمػػػا تعممػػػكف( عمػػػو لفظػػػم )خبيػػػر( فػػػي آيػػػم البقػػػرة
كبمػػا أف  ،نسػػاف فػػي الػػدنياا يػػم عػػف الصػػدقم التػػي يعممهػػا اإل السػػياؽ القرآنػػي يت ػػدث فػػي هػػذا

   .سياؽ ما سبل مف آيات الصدقم مف األعماؿ فقدـ الجار كالمجركر )بما تعممكف( لمناسبم
كال  ،أك عػف صػفات هللا تعػالو ،كأما إذا كاف السياؽ القرآني يت دث عف األمكر القمبيػم

كبصػير( تتقػدماف  ،فػ ف لفظتػي )خبيػر ،نسػاف فػي الػدنيارؽ إلػو األعمػاؿ التػي يقػـك بهػا اإليتط
 (5)بما تعممكف بصير(. ،عمو الجار كالمجركر)بما تعممكف خبير

كلػػػـ  ،م ال جػػػرات يت ػػػدث عػػػف األمػػػكر ال يبيػػػم فػػػي السػػػمكات كاألرضفمػػػثبل سػػػياؽ آيػػػ
كلػػذلؾ ناسػػب تقػػديـ صػػفم هللا تعػػالو  ،يتطػػرؽ إلػػو األعمػػاؿ التػػي يقػػـك بهػػا االنسػػاف فػػي الػػدنيا

 .)بصير( بمعنو )عميـ( عمو الجار كالمجركر )بما تعممكف(
عركػػم عػػاتبهـ فالػػذيف فػػركا مػػف الم ،كأمػػا سػػياؽ آيػػم آؿ عمػػراف فيت ػػدث عػػف أمػػكر قمبيػػم

ككػػل هػػذا األشػػياا  ،ثػػـ أصػػابهـ ال ػػـ كالهػػـ كال ػػزف كالقمػػل ،الرسػػكؿ )ملسو هيلع هللا ىلص( ككبخهػػـ عمػػو فعمهػػـ
كلػػػذلؾ ناسػػػب تقػػػديـ لفظػػػم )خبيػػػر( أي خبيػػػر كمطمػػػع بػػػكاطنهـ عمػػػو الجػػػار  ،مصػػػدرها القمػػػب

 كالمجركر )بما تعممكف(.
 :خالصة القولو 

لبيػػاف عمػػم تقػػديـ كتػػأخير  ؛عنػػكي بػػيف ا يػػاتإلػػو التناسػػب الم السػػامرائي فاضػػلنظػػر  -
 كبصير(. ،الجار كالمجركر ) بما تعممكف ( عمو لفظتي )خبير

أف أبػا  يػاف عنػدما يتطػرؽ إلػو قكلػه  ،لمبا ث مف خبلؿ النظر في كتب التفاسير ا بد -
تعػػػػػالو )كهللا خبيػػػػػر بمػػػػػا تعممػػػػػكف( أك )كهللا بمػػػػػا تعممػػػػػكف خبيػػػػػر( أك مػػػػػع كركد الجػػػػػار 

يذكر أف هذا جممم خبريم تناسب ما قبمهػا  ،ما تعممكف( مع لفظم )بصير(كالمجركر )ب
 ،كأ يانػا يػذكر أف العمػل فػي قكلػه )بمػا تعممػكف( خػص لمتنبيػه ،كت مل التهديد كالكعيػد

 (٣)بيد أنه لـ يتطرؽ إلو العمم مف كراا التقديـ كالتأخير.

                                                           
 5٢٣ص  ،مف أسرار البياف القرآني :ينظر   (5)
 9٣/  ٢ ،٢٢9/  ٣ ،159/  5 ،الب ر الم يو :ينظر    (٣)
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 ،في كبل المكضعيففاضل السامرائي مف بياف العمم فل البا ث فيما ذهب إليه كيكا
ف ذا  ،بيد أنه ير  أف السياؽ المعنكي لآليم هك الذي يبيف كي دد العمم كراا التقديـ كالػتأخير

يقدـ الجار كالمجركر )بما  ،كيمكف أف يراا كيقررا كيتصرؼ فيه ،كاف العمل ظاهريا لمبشر
ٹ  ٹ    ٹٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹچ  كاالهتماـ به كما في قكله تعالو ،تعممكف( لمعنايم

چ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ     ڄڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڦڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ

( كلذلؾ ناسب تقديـ الجار  ،فالصدقم يراها االنساف كيقررها كي كـ عميها (271البقرة:
 .كالمجركر )بما تعممكف( عمو لفظم )خبير(

لفظتػي فػ ف  ،عػف إرادة اإلنسػاف كال دخػل كال تصػرؼ لػه فيػه اكأما إذا كاف األمر خارج
كمػػا فػػي قكلػػه تعػػالو  إ فم َّللام   ،كبصػػير( تقػػدماف عمػػو الجػػار كالمجػػركر )بمػػا تعممػػكف( ،يػػر)خب

ْمكف  { ا ت َعم  يرر ب م  َّللامْ ب ص  م اك ات  ك اأَل َرض  ك  ـْ غ َيب  السم كاألرض مػف األمػكر  ،فأمر السمكات ،ي َعم 
نمػػا هػػي أمػػكر غيب ،ال يبيػػم التػػي ال دخػػل كال تصػػرؼ لئلنسػػاف فيهػػا يػػم تعػػكد إلػػو هللا سػػب انه كا 

   .كبصير( عمو الجار كالمجركر )بما تعممكف( ،كلذلؾ ناسب تقديـ لفظتي )خبير ،كتعالو
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 (شييًدا -: )عميكم المفظة الخامسة
ا( في مكضع كا د.  كرد الجار كالمجركر )عميكـ( مقدماا عمو االسـ )شهيدا

ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڤ  ڤ  ڤٹ ٹ چ 

  )51٢ة: لبقر )اچڄڃ
ا( عمو الجار كالمجركر )عميكـ( في مكضع كا د  .كتقدمت لفظم )شهيدا

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓۓ  ﮲  ﮳  ٹ ٹ چ 

 چ﮴﮵  ﮶  ﮷   ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀   ﯁        
 ( 78ال  : )

كمكقػػػػف  ،تػػػػأخيرإف االخػػػػتبلؼ كاضػػػػب بػػػػيف ا يتػػػػيف المتػػػػيف سػػػػبل ذكرهمػػػػا بالتقػػػػديـ كال
 :تجمو لمبا ث في ا تي ،العمماا مف ذلؾ

هػػػػ( أف عمػػم تقػػديـ الجػػار كالمجػػركر )عمػػيكـ( فػػي آيػػم البقػػرة  1٢8ذكػػر الزمخشػػري )ت 
ا عميها.  جاات الختصاص أمم دمحم )ملسو هيلع هللا ىلص( بككف الرسكؿ شهيدا

ا( عمػػو الجػػار كالمجػػركر )عمػػيكـ( فػػي آيػػم  لػػـ يبػػّيف الزمخشػػري عمػػم تقػػديـ االسػػـ )شػػهيدا
 (5)ربما عمو أنها األصل في تقديـ االسـ كتأخير الجار كالمجركر. ،ال  

بيػػد أنػػػه تطػػػرؽ إلػػو بيػػػاف عمػػػم تقػػديـ االسػػػـ )شػػػهداا( كتػػأخير الجػػػار كالمجػػػركر )عمػػػو 
   .الناس( فجاات العمم إلثبات شهادة األمم )أمم دمحم ملسو هيلع هللا ىلص( عمو األمـ األخر  

 98٣السػػعكد )ت ككأبػػ (٢)هػػػػ(881كالبقػػاعي )ت  ،(٣)هػػػػ(  7٣8بكري )ت ككافػػل النيسػػا
الزمخشػػري فػػي بيػػاف عمػػم تقػػديـ  (6)دمحم عبػػدهللا سػػعادةك ،(1)هػػػػ( 5٣71كاأللكسػػي )ت  ،(1)هػػػػ(

ا(  .  في آيم البقرة الجار كالمجركر )عميكـ( عمو االسـ )شهيدا

                                                           
 ٢٢9/  5 ،الكشاؼ :ينظر (5)
 1٣٣/  5 ،غرائب القرآف كرغائب الفرقاف :ينظر (٣)
 51٢/  5٢  ،نظـ الدرر في تناسب ا يات كالسكر :ينظر (٢)
 57٢/ 5  ،لعقل السميـ إلو مزايا الكتاب الكريـإرشاد ا   :ينظر (1)
  1/ ٣ ،ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني  :ينظر  (1)
 ٣5٣ص  ،أسرار النظـ القرآني آيات كعبر :ينظر (6)
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يـ الجػار كالمجػركر )عمػيكـ( هػػ( إلػو أف عمػم تقػد 711كذهب أبك  ياف األندلسي )ت 
ا( فػػػػي آيػػػم البقػػػػرة جػػػاات مػػػػف بػػػاب االتسػػػػاع فػػػي الكػػػػبلـ لمفصػػػػا م كألف  ،عمػػػو االسػػػػـ )شػػػهيدا

ا( أشبه بالفكاصل كالمقاطع في قكله ) عميكـ (  .)شهيدا
األندلسػػي لفتػم معنكيػم جميمػػم فػي بيػاف عمػػم تقػديـ )شػهادة الرسػػكؿ( أبػك  يػاف كأضػاؼ 

 ػػػ ، كهػػػي أف شػػػهادة الرسػػػكؿ )ملسو هيلع هللا ىلص( مقدمػػػم فػػػي الزمػػػاف عمػػػو عمػػػو شػػػهادة )األمػػػم( فػػػي آيػػػم ال
 .شهادة الناس، كهي أشرؼ منها

ألف  ؛كأمػػػا عمػػػم تػػػأخير شػػػهادة الرسػػػكؿ )ملسو هيلع هللا ىلص( فػػػي آيػػػم البقػػػرة فجػػػاات مػػػف بػػػاب الترقػػػي
 (5).شهادة الرسكؿ ) ملسو هيلع هللا ىلص (مقدمم في الزماف

ا( عمو الجار كالمجركر )عمػيكـ( 881كبّيف البقاعي )ت  هػ( أف عمم تقدـ االسـ )شهيدا
كألف السػياؽ القرآنػي  ؛كأفضػمهـ كأشػرفهـ ،فهػك خيػرهـ ،جاات لمشػرؼ كالتفضػيل لمرسػكؿ )ملسو هيلع هللا ىلص(

 (٣).جاا إلثبات مطمل كصف االسبلـ
كر هػػػػػ( رأي الزمخشػػػري فػػػي بيػػػاف عمػػػم تقػػػديـ الجػػػار كالمجػػػر  955كأكرد السػػيكطي )ت 

ا له دكف إضافم أي شيا عمو قكله.  (٢))عميكـ( في آيم البقرة مكافقاا كمؤيدا
هػػػػػ( مػػػف سػػػبقه فػػػي بيػػػاف عمػػػم تقػػػديـ الجػػػار  5٢9٢كخػػػالف الطػػػاهر بػػػف عاشػػػكر )ت 

ا( في آيم البقرة فجاات العمػم مػف بػاب االهتمػاـ كالعنايػم  كالمجركر )عميكـ( عمو االسـ )شهيدا
كهػػي ال يشػػهد عميػػه إال  ،تػػو أنهػػا تشػػهد عمػػو االمػػـ كالرسػػل  ،باألمػػم، كبتشػػريف هػػذا األمػػم

 .رسكلها
فعمػػم  ،بػػف عاشػكر قػػكالا آخػر فػػي بيػاف عمػػم تقػديـ الجػػار كالمجػركر)عميكـ(زاد الطػاهر ك 

ا( خاتمم  يم البقرة  (1).التقديـ جاات لتككف لفظم )شهيدا
مجػػػػركر المطعنػػػػي إلػػػػو بيػػػػاف عمػػػػم تقػػػػديـ كتػػػػأخير الجػػػػار كال عبػػػػد العظػػػػيـ كلػػػػـ يتطػػػػرؽ 

ا( فػػي آيػػم البقػػرة، بيػػد أنػػه بػػيّ  ؿ ف عمػػم تقػػديـ كتػػأخير شػػهادة الرسػػك )عمػػيكـ( عمػػو االسػػـ )شػػهيدا
كككنهػػا  ،)ملسو هيلع هللا ىلص( عمػو شػهادة األمػم، فػذكر أف الكػبلـ فػي سػكرة البقػرة مسػكؽ لتقريػر عدالػم األمػم

                                                           
  196/  5 ،الب ر الم يو :ينظر (5)
 51٢/  5٢  ،نظـ الدرر في تناسب ا يات كالسكر :ينظر (٣)
 ٢٢6ص  ،قطف األزهار ككشف األسرار :ينظر (٢)
 ٣٣، ٣5/  ٣ ،الت رير كالتنكير :ينظر (1)
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كالتزكيػم تكػكف  ،م لؤلمم لقبكؿ شهادتهاكأما شهادة الرسكؿ )ملسو هيلع هللا ىلص(  فهي تزكي ،شاهدة عمو االمـ
كدليػػػل ذلػػػؾ فػػػي قكلػػػه  ،كذكػػػر أف الخطػػػاب هنػػػا فػػػي األصػػػل مكجػػػم لؤلمػػػم ،بعػػػد أداا الشػػػهادة

طاا{ س  ـَ ْأممما ك  َمن اْك ع  ذ ل ؾ  ج  لذلؾ تقديـ شػهادة األمػم أمػرر اقتضػاا  سػف الػنظـ كتػبلـؤ  ،تعالو   كك 
 المعنو.

فؤلنهػا جػاات عمػو ترتيػب األصػل  ؛( فػي آيػم ال ػ كأما عمم تقػديـ شػهادة الرسػكؿ )ملسو هيلع هللا ىلص
فالترتيػب هنػا مػف بػاب ترتيػب مػا هػك أصػل  ،في تقديـ شهادة الرسػكؿ )ملسو هيلع هللا ىلص( عمػو شػهادة األمػم

 (5).عمو هك ما فرع
   :خالصة القولو 

 :ا تي تكجيهات العمماا السابقم بدا لمبا ث مف خبلؿ
ا( فػي آيػم البقػرةأغمب مف بّيف عمم تقد -  ،يـ الجار كالمجركر )عميكـ( عمو االسػـ )شػهيدا

ا عميهـ)ملسو هيلع هللا ىلص( النبياختصاص األمم بككف  ،كانت عندهـ مف باب االختصاص  .شهيدا
ا( عمػو الجػار كالمجػركر )عمػيكـ( إال مػا  - أكثر المفسريف لـ يبف عمم تقديـ االسـ )شهيدا

 .ذكرا البقاعي
ألندلسػػي بػػرأي جميػػل فػػي بيػػاف عمػػم تقػػديـ الجػػار كالمجػػركر )عمػػيكـ( اابػػك  يػػاف  انفػػرد -

ا(  .عمو االسـ )شهيدا
ا( فػػي آيػػم  كيػػر  البا ػػث أف عمػػم تقػػديـ الجػػار كالمجػػركر )عمػػيكـ( عمػػو االسػػـ )شػػهيدا

فالضػػمير فػػي )عمػػيكـ( يعػػكد عمػػو األمػػم  ،جػػاات لمتناسػػب المفظػػي لمػػا سػػبل مػػف ألفػػاظ، البقػػرة
ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ        و تػػي سػػبل ذكرهػػا فػػي قكلػػه تعػػالاس كالالتػػي تشػػهد عمػػو النػػ

كلػػػذلؾ  ،{، فمػػػن ظ مػػػف خػػػبلؿ ا يػػػم أف ذكػػػر األمػػػم سػػػبل ذكػػػر الرسػػػكؿڄ  ڄ  ڄڃ
كأيضػػا لتشػػريف األمػػم ككنهػػا تشػػهد عمػػو بػػاقي االمػػـ يػػـك  ،ناسػػب السػػياؽ تقػػديـ )عمػػيكـ( لفظيػػا

ا( عمو الجار كالمجركر )عميك، القيامم ـ( فجاات لمتناسب المفظي لكػكف كأما عمم تقديـ )شهيدا
ا فػػػػي الػػػذكر فػػػػي قكلػػػػه تعػػػالو.   { لػػػػذلؾ ناسػػػػب تقػػػػديـ ﮽  ﮾  ﮿  ﯀   الرسػػػكؿ مقػػػػدما

ا لفظيا  .باإلضافم إلو أف شهادته )ملسو هيلع هللا ىلص ( أشرؼ مف شهادة الناس ،شهيدا
  

                                                           
 517 ،516/   ٣ ،خصائص التعبير القرآني كسماته الببلغيم :ينظر  (5)
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 (الذين كفروا –)من قومو  :المفظة السادسة
 و الجار كالمجركر )مف قكمه( في مكضع كا د. كرد االسـ المكصكؿ )الذيف( مقدماا عم

ہ     ہ  ھ  ھ  ھ  ھ      ے  ے    ۓ  ۓ   ۀ  ۀ  ہ  ہ      ڻ  ڻ  ڻ  ڻ       ٹ ٹ چ 

      )٣1المؤمنكف: )چ﮲   ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷     ﮸  ﮹  
 (5)كتقدـ الجار كالمجركر )مف قكمه( عمو االسـ المكصكؿ )الذيف( في ثبلثم مكاضع.

ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ     ڳ  ڳ  ڳ        ڳ    ژ  ڑ   ڑ  ک            ڈ  ژٹ ٹ چ 

  )٢٢المؤمنكف: )چڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ     ڻ  
نػػػاقش العممػػػاا االخػػػتبلؼ الػػػكارد مػػػف  يػػػث التقػػػديـ كالتػػػأخير بػػػيف ا يتػػػيف المتػػػيف تقػػػدـ 

مف قكمػػه( كمػػا فػػي ذكرهمػػا،  فأ يانػػا يتقػػدـ االسػػـ المكصػػكؿ )الػػذيف( عمػػو الجػػار كالمجػػركر)
كمػػػرة يتقػػػدـ الجػػػار كالمجػػػركر )مػػػف قكمػػػه( عمػػػو   ،ا يػػػم الرابعػػػم كالعشػػػريف مػػػف سػػػكرة المػػػؤمنيف

  .االسـ المكصكؿ )الذيف( كما في ا يم الثالثم كالثبلثيف مف نفس السكرة
( ٢٢فػػػػي البػػػػدا اختمػػػػف المفسػػػػركف فػػػػي المقصػػػػكد بكممػػػػم )المػػػػؤل( فػػػػي آيػػػػم المػػػػؤمنيف )

أي أف المقصػػػكد  ،مػػػه عػػػادذكػػػر أف ا يػػػم نزلػػػت فػػػي قصػػػم هػػػكد كقك  هػػػػػ(1٢8فالزمخشػػػري)ت 
 (٣).( هـ قـك عاد)بالمؤل

هػػػ( فيػر  أف  5٢9٢هػػ(، كالطاهر بف عاشكر )ت  711كأما أبك  ياف األندلسي )ت 
 (٢)إذف المقصكد )بالمؤل( هـ قـك ثمكد. ،ا يم نزلت في قصم صالب  كقكمه ثمكد
 :ول ىذه المسألة كاآلتيوتجمت توجييات العمماء لمباحث ح

ذكر الخطيب اإلسكافي أف عمم تقديـ االسػـ المكصػكؿ )الػذيف( عمػو الجػار كالمجػركر 
( جػػػاات بسػػػبب انقطػػػاع صػػػفم المػػػؤل )الػػػذيف كفػػػركا( إلػػػو ٣1)مػػػف قكمػػػه( فػػػي آيػػػم المػػػؤمنيف )

ثػػػـ ذكػػػر الجػػػار كالمجػػػركر )مػػػف  ،فقػػػرف الكصػػػف بالػػػذيف إلػػػو المكصػػػكؼ ،الم كػػػي مػػػف قػػػكلهـ
 .لذلؾ كاف تقديمه مناسباا ،اف منتهو بياف فاعل )قاؿ( كهك المؤلفك ،قكمه(

                                                           
 ٣7كهكد   ،91 ،66األعراؼ /  :كردت في سكرتي (5)
 ٣٣9/  1 ،الكشاؼ :ينظر (٣)
 1٣/  58 ،يركالت رير كالتنك  ،٢7٢/  6الب ر الم يو  :ينظر (٢)
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كأمػػا عمػػم تقػػديـ الجػػار كالمجػػركر )مػػف قكمػػه( عمػػو االسػػـ المكصػػكؿ )الػػذيف( فػػي آيػػم 
ٹ   فػػػي قكلػػػه  كذلػػػؾ ( فجػػػاات لػػػئبل يفصػػػل بػػػيف الصػػػفم كمػػػا عطػػػف عميهػػػا٢٢المػػػؤمنيف )

گ  گ     ڳ  ڳ  ڳ        ڳ  ڱ    ڈ  ژ          ژ  ڑ   ڑ  ک         ک  ک  ک    گ  گ چ

كألف الفعػػل )كفػػركا( عطفػػت عميػػه  ،)٢٢المؤمنػػكف: )چڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ     ڻ  
 ،كلػػػك تػػػأخر الجػػػار كالمجػػػركر )مػػػف قكمػػػه( الختػػػل الػػػنظـ الفصػػػيب ،كأترفنػػػاهـ( ،أفعػػػاؿ )كػػػذبكا

   (5)كلذلؾ ناسب السياؽ تقديـ الجار كالمجركر.
 ،المسػػػألم بجػػػكاب قريػػػب مػػػف جػػػكاب اإلسػػػكافي وعمػػػهػػػػػ(  111كأجػػػاب الكرمػػػاني )ت 

فػػػذكر أف عمػػػم تقػػػديـ االسػػػـ المكصػػػكؿ )الػػػذيف( عمػػػو الجػػػار كالمجػػػركر )مػػػف قكمػػػه( فػػػي ا يػػػم 
ثػـ ذكػر  ،األكلو جاات إلقصار الصفم )الذيف كفركا( عمو الفعل كضمير الفاعل في )كفركا(

 .لذلؾ ناسب تقديمه ،قكؿالجار كالمجركر )مف قكمه( كبعدها ذكر المفعكؿ به كهك مقكؿ ال
كأمػػا بيػػاف عمػػم تقػػديـ الجػػار كالمجػػركر )مػػف قكمػػه( فػػي ا يػػم الثانيػػم فجػػاات لمناسػػبم 

 ،كالعطػػف عميػػه مػػرة أخػػر   ،ألف صػػمم المكصػػكؿ طالػػت بػػذكر الفاعػػل كالمفعػػكؿ بػػه ؛السػػياؽ
 ،كتكسػػيطه ركيػػؾ ،ألف تػػأخيرا ي ػػدث التباسػػا فػػي المعنػػو ؛فتقػػدـ الجػػار كالمجػػركر )مػػف قكمػػه(

 (٣).كاف مف المناسب تقديمه في السياؽف ،كلذلؾ خص بالتقديـ عمو االسـ المكصكؿ )الذيف(
  

                                                           
 9٢1/  ٣ ،درة التنزيل كغرة التأكيل :ينظر (5)
 58٢، ص ٢٣9المسألم  ،البرهاف في تكجيه المتشابه المفظي  لما فيه مف ال جم كالبياف :ينظر  (٣)
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السػػعكد )ت  ك، كأبػػ(٣)هػػػػ(  9٣6األنصػػاري )ت  ،(5)هػػػػ( 857الفيركزآبػػادي )ت  ككافػػل
م تقديـ الجػار كالمجػركر )مػف قكمػه( عمػو االسػـ المكصػكؿ الكرماني في بياف عم (٢)هػػ( 98٣
 يم الثانيم.( في ا )الذيف

هػػ( أف عمػم تقػديـ االسػـ المكصػكؿ )الػذيف( عمػو الجػار  718كبّيف ابف ال رناطي )ت 
 .ذلؾ ألنه لـ يرد مع المكصكؼ إال صفم كا دة ؛كالمجركر )مف قكمه( في ا يم األكلو

كأمػػا بيػػاف عمػػم تقػػديـ الجػػار كالمجػػركر )مػػف قكمػػه( فػػي ا يػػم الثانيػػم فجػػاات لرفػػع أف 
 (1) .كلتكرر الصفات بالعطف ،غيرهـيككف القائمكف 

كتػػأخير الجػػار  ،هػػػػ( عمػػم تقػػديـ االسػػـ المكصػػل )الػػذيف( 7٢٢كأرجػػع ابػػف جماعػػم )ت
أي أف تػأخير  ،كالمجركر )مف قكمه( إلو تماـ الصمم كاالنتقاؿ إلو المفعكؿ بػه )مقػكؿ القػكؿ(

 .الجار كالمجركر جاا بعد تماـ صمم المكصكؿ
 افػلفك  كالمجػركر )مػف قكمػه( عمػو االسػـ المكصػل )الػذيف( بياف عمػم تقػديـ الجػار كأما

، كعمػػم ذلػػؾ عنػػدا كمػػا بينهػػا الكرمػػاني كابػػف الزبيػػر ال رنػػاطي  الكرمػػاني كابػػف الزبيػػر ال رنػػاطي
 (1).كجكد الصفات المعطكفم

ذلػػؾ  ،هػػػػ( أف عمػػم تقػػديـ الجػػار كالمجػػركر فػػي ا يػػم الثانيػػم 791كذكػػر الزركشػػي )ت 
 ،بنعػيـ الػدنيا اأخرا فػي السػياؽ ال تمػل أف يكػكف الجػار كالمجػركر مرتبطػك  ،ألنه لك أخبر عنه

   .ال كذلؾ في قكله )كأترفناهـ مف قكمه(، كعند ذلؾ أشتبه األمر لمقائميف أهـ مف قكمه أـ
كأما تقديـ االسـ المكصكؿ )الذيف( عمو الجار كالمجػركر فػي ا يػم األكلػو فجػاا عمػو 

 (6) .األصل الم كي 
هػػػػ( أف عمػػم تقػػديـ الجػػار كالمجػػركر )مػػف قكمػػه( فػػي ا يػػم  881اعي )ت كأكضػػب البقػػ

ػا  ،الثانيم جاات بسبب تفرؽ القبائل الذي أد  إلو تفػرؽ ألسػنتها فقػدـ الجػار كالمجػركر اهتماما

                                                           
 ٢٢1/ 5 ،بصائر ذكي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، بصيرة )قد أفمب (  :ينظر (5)
 ٢89ص  ،ف القرآف فتب الر مف ما يمتبس م  :ينظر (٣)
 5٢٢/  6  ،إرشاد العقل السميـ إلو مزايا الكتاب الكريـ  :ينظر (٢)
 871ص  ،ل اد كالتعطيل في تكجيه المتشابه المفظي:  مبلؾ التأكيل القاطع بذكي اإلينظر (1)
 ٣66ص  ،٣91المسألم  ،في المتشابه مف المثاني  كشف المعاني :ينظر (1)
 811 ،81٢ص  ،ـك القرآفالبرهاف في عم  :ينظر (6)
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بمعنػػو يطػػكؿ الكػػبلـ  ،د  أف يكػػكف بعػػد تمػػاـ الصػػمم طكيػػلكلػػك أخػػرا أل ،لئلبػػبلغ فػػي التسػػميم
 (5)لكجكد المعطكفات 

هػػػػ( أف عمػػم تقػػديـ الجػػار كالمجػػركر )مػػف قكمػػه( فػػي ا يػػم  5٣71األلكسػػي )ت كذكػػر 
 (٣).الثانيم جاات لئبل يطكؿ الفصل بيف البياف كالمبّيف

)مف قكمػػه( يػػاف مسػػألم تقػػديـ الجػػار كالمجػػركرفاضػػل السػػامرائي تعمػػيبل جمػػيبل لبكعمػػل 
فػذكر لػك  ،كثػر كضػك ا كبيانػابيػد أنػه كػاف أ ،في ا يم الثانيم مقتربا بذلؾ مف تعميػل الزركشػي

ألصػػبب الكػػبلـ )كقػػاؿ المػػؤل الػػذيف كفػػركا ككػػذبكا بمقػػاا ،تػػأخر الجػػار كالمجػػركر فػػي ا يػػم الثانيم
ا خػػرة كأترفنػػاهـ فػػي ال يػػاة الػػدنيا مػػف قكمػػه مػػا هػػذا إال بشػػر مػػثمكـ( كلػػذلؾ ي تمػػل اف يكػػكف 

ػػا بقكلػػه )كأترفنػػاهـ( دكف غيػػرا مػػف المعطك  فيكػػكف المعنػػو )كقػػاؿ  ،فػػاتالجػػار كالمجػػركر مرتبطا
   (٢).سكاا أكانكا مف قكمه أـ غيرهـ المؤل الذيف كفركا ككذبكا بمقاا ا خرة( عامم

 :خالصة القولو 
 :ا تي تكجيهات العمماا السابقم لمبا ث مف خبلؿ بدا 

يػػر  اإلسػػكافي أف عمػػم تقػػديـ االسػػـ المكصػػكؿ )الػػذيف( عمػػو الجػػار كالمجػػركر جػػاات  -
ألنػػػه لػػػك تقػػػدـ الجػػػار كالمجػػػركر هنػػػا ألصػػػب ت  ؛بالمكصػػػكؼ بسػػػبب التصػػػاؽ الصػػػفم

 .الصفم لمجار كالمجركر )مف قكمه( كليس لممؤل
يؤيد البا ث ما ذهب إليػه اإلسػكافي فػي بيػاف عمػم تقػديـ الجػار كالمجػركر )مػف قكمػه(  -

ذلػػػؾ ألف تػػػأخير الجػػػار  ،( ٢٢عمػػػو االسػػػـ المكصػػػكؿ ) الػػػذيف( فػػػي آيػػػم المػػػؤمنيف ) 
كالمػػبس فػػي  ،بعػػد ذكػػر الصػػفات يػػؤدي إلػػو ضػػعف النسػػ  الفصػػيبكالمجػػركر إلػػو مػػا 

   .ا يم
)مف قكمػه( ف بياف عمم تقديـ الجػار كالمجػركريكافل البا ث الكرماني فيما ذهب إليه م -

ا في المعنو ؛عمو االسـ المكصكؿ )الذيف( ا كلبسا  .ألف تأخيرا ي دث غمكضا

                                                           
 5٢8/  5٢  ،نظـ الدرر في تناسب ا يات كالسكر  :ينظر  (5)
 ٣9/  58 ،ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني :ينظر (٣)
 5٣6ص  ،مف أسرار البياف القرآني    :ينظر (٢)
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)مف تقػديـ الجػار كالمجػركري فػي مسػألم اقترب ال رناطي في جكابػه مػف جػكاب الكرمػان -
فكبلهمػا اتفقػا أف عمػم التقػديـ  ،قكمػه( عمػو االسػـ المكصػكؿ )الػذيف( فػي ا يػم الثانيػم 

 .بيد أف الكرماني كاف اكثر تفصيبلا كبياناا  ،تكرار هي الصفات المعطكفم
بيػػػاف عمػػػم تقػػػديـ الجػػػار كالمجػػػركر )مػػػف كال رنػػػاطي فػػػي  ،كافػػػل ابػػػف جماعػػػم الكرمػػػاني -

 .سـ المكصكؿ )الذيف( في ا يم الثانيم( عمو االقكمه
جػاات  ،أغمب العمماا ذكركا عمم تقديـ الجار كالمجركر ) مف قكمه ( فػي ا يػم الثانيػم -

  .كأال يفصل ما بيف المعطكؼ كالصفم فاصل ،لكجكد المعطكفات
كيختػػػار البا ػػػث قػػػكؿ الزركشػػػي فػػػي بيػػػاف عمػػػم تقػػػديـ االسػػػـ المكصػػػكؿ )الػػػذيف( عمػػػو 

ألف فػػي األصػػل الم ػػكي أف يتقػػدـ  ؛فالتقػػديـ جػػاا عمػػو األصػػل ،ر )مػػف قكمػػه(الجػػار كالمجػػرك 
كألف صػػػمم )الػػػذيف( اقتصػػػرت عمػػػو  ،المكصػػػكؼ ثػػػـ صػػػفته مباشػػػرة كال يفصػػػل بينهمػػػا فاصػػػل

 .ثـ المفعكؿ به ،ثـ ذكر بعدا الجار كالمجركر،كضمير الفاعل في )كفركا( ،الفعل
االسػػـ المكصػػكؿ )الػػذيف( فػػي ا يػػم  كأمػػا عمػػم تقػػديـ الجػػار كالمجػػركر )مػػف قكمػػه( عمػػو

ػػا ؛الثانيػػم فيختػػار مػػا ذهػػب إليػػه الكرمػػاني ػػا كلبسا  ،ألف تػػأخير الجػػار كالمجػػركر ي ػػدث غمكضا
 ،كعنػػد ذلػػؾ سيفصػػل مػػا بػػيف الصػػفم كالصػػفات المعطكفػػم التػػي جػػاات بعػػد االسػػـ المكصػػكؿ

 لذلؾ ناسب تقديمه.  
صػل مػا بػيف المػؤل كالػذيف كفػركا كلػـ يف ،أما عندما يتأخر الجػار كالمجػركر )مػف قكمػه(

بمعنػػو لػػك قمنػػا ) كقػػاؿ المػػؤل الػػذيف كفػػركا ( فهنػػا الػػذيف  ،يصػػبب المعنػػو عػػاـ دكف ت ديػػد القػػـك
فهنػا خصصػػت أف  (لكػف لػك قمنػا ) كقػػاؿ المػؤل مػف قكمػه الػذيف كفػركا ،كصػف لممػؤل كهػك عػاـ

 .فاضل السامرائي هـ مف قكمه كهذا ما بينه الذيف كفركا
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 (الحمد –ابعة: )هلل سالمفظة ال
ا.مقدماا عمو الجار كالمجركر )هلل (كرد االسـ )ال مد ( في ثبلثم كعشريف مكضعا

(5  ) 
 ( ٣لفات م: )اچپ  پ  پ  پ  ٹ ٹ چ 

 .( في مكضع كا دكتقدـ الجار كالمجركر )هلل( عمو االسـ )ال مد
 ( ٢6الجاثيم: )چڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ٹ ٹ چ 

ديـ كتػأخير الجػار كالمجػركر )هلل( عمػو االسػـ )ال مػد( عمػو مػا كرد إف المكقف مف تقػ
 :في ا يتيف المتيف تقدـ ذكرهما عند العمماا تجمو لمبا ث في ا تي

لػػػذا يجػػػب عمػػػو العاقػػػل  ،ال يميػػػل ال مػػػد بهػػػا إال هلل تعػػػالو ،)ال مػػػد( كممػػػم شػػػريفم جميمػػػم :أوالً 
 .ضع نعـ الدنياكأف يذكرها في كل مكضع مف مكا ،إجبلؿ هذا الكممم

 :توجييات العمماء لممسألة جاءت كاآلتي :ثانياً 
كهلل ال مػد( بمعنػو  –هػػػ( أف عبػارتي ) ال مػد هلل  718ذكر ابف الزبير ال رنػاطي )ت 

كمػف المعمػـك أف التقػػديـ كالػػتأخير بػيف المبتػدأ كالخبػر جػائز إذا لػػـ  ،كهػك  مػد هلل تعػالو ،كا ػد
 .كتقديـ ماله  ل الصدارة ،أك تقديـ الخبر يقع أمرر يستدعي تأخير المبتدأ
كعػكارض تقػػديـ الخبػػر ال تن صػػر فقػػو فػػي  ،الخبػػر هلْيبنػػو عميػػ ،كمرتبػم المبتػػدأ التقػػديـ

 ،بل قد تككف عكارض معنكيػم تػأتي فػي سػياؽ الكػبلـ تسػتدعي ذلػؾ التقػديـ ،العكارض المفظيم
 .)ال مد( في آيم الجاثيم  )هلل( عمو الخبر جدا في عمم تقديـ الجار كالمجركركهذا ما ن

فعمػػم تقػػديـ الجػػار كالمجػػركر )هلل( عمػػو االسػػـ )ال مػػد( جػػاات لػػرد الجػػكاب بعػػد إرغػػاـ 
ػػا ألقػػكاؿ الرسػػل )عمػػيهـ السػػبلـ( ،المكػػّذب كقهػػرا فكأنػػه قيػػل  ،ككقػػكع األمػػر يػػـك القيامػػم مطابقا

(، فيػػػأتي جكابػػػه )هلل ال مػػػد(:لػػػه رة الجاثيػػػم هػػػـ ثػػػـ إف المخػػػاطبيف فػػػي سػػػك  ،)لمػػػف ال مػػػد اليػػػـك
 .كلذلؾ جاا التقديـ مكافقاا كمناسباا لمسياؽ المعنكي  ،المشرككف المكذبكف بما جاا به الرسل

 ،جػػػاا عمػػػو األصػػػل الم ػػػكي فكأمػػػا تقػػػديـ االسػػػـ )ال مػػػد( عمػػػو الجػػػار كالمجػػػركر )هلل( 
 (٣).)تقديـ المبتدأ عمو الخبر( إذا لـ يكف هناؾ عارض يستدعي تقديـ الخبر

                                                           
 5ص  ،مم ل فهرس ا يات   (5)
 51٣ص  ،ل اد كالتعطيل في تكجيه المتشابه المفظي: مبلؾ التأكيل القاطع بذكي اإلينظر (٣)
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ابف الزبير ال رناطي في بياف عمم تقديـ االسػـ )ال مػد(  هػػ( 791ي )ت ككافل الزركش
 عمو الجار كالمجركر )هلل( في آيم الفات م.

كاقتػػرب مػػف جػػكاب ال رنػػاطي فػػي بيػػاف عمػػم تقػػديـ الجػػار كالمجػػركر )هلل( عمػػو االسػػـ 
ألنػػه  ؛(فػػذكر أف الجػػار كالمجػػركر تقػػدـ فػػي قكلػػه تعػػالو )هلل ال مػػد ،)ال مػػد( فػػي آيػػم الجاثيػػم
فجػاا الجػكاب مػنهـ  ،لمػف ال مػد اليػـك :فكأنه عند كقكع األمر سػأؿ ،تقدير لجكاب كقكع األمر

( فقػاؿ ) هلل الكا ػد  ،)هلل ال مد( ا جاا الجػكاب عمػو نظيػرا قكلػه تعػالو )لمػف الممػؾ اليػـك كأيضا
 (5)القهار(.

ال مد( فػي آيػم هػػ( إلو مسألم تقديـ الجار كالمجركر)هلل  98٣كتطرؽ أبك السعكد )ت 
بيػػد أنػػه  ،لكػػف دكف بيػػاف العمػػم كراا تقػػديـ الجػػار كالمجػػركر )هلل( عمػػو االسػػـ )ال مػػد( ،الجاثيػػم

ذكر في سياؽ تفسير ا يم لفظم )خاصم( كلعمه يقصد بها بياف عمػم التقػديـ لمجػار كالمجػركر 
 (٣).راال ي مد غي ،)هلل( عمو االسـ )ال مد(، أي أف ال مد هلل ك دا فقو  المختص به

هػػػػػ( أف عمػػػم تقػػػديـ الجػػػار كالمجػػػركر )هلل( عمػػػو االسػػػـ  5٣71كأكضػػػب األلكسػػػي )ت 
 (٢).)ال مد( في آيم الجاثيم جاات لمتأكيد كاالختصاص عمو أف ال مد هلل فقو مختص به

كلػػـ يتطػػرؽ إلػػو بيػػاف عمػػم تقػػديـ االسػػـ )ال مػػد( عمػػو الجػػار كالمجػػركر )هلل( فػػي آيػػم 
 .ألصلربما عمو أنها ا ،الفات م

فػي  ،األلكسػي (1)منير م مكد المسػيري ك  ،(1)هػػ( 5٢9٢ككافل الطاهر بف عاشكر )ت 
 .بياف عمم تقديـ الجار كالمجركر )هلل( عمو االسـ )ال مد( في آيم الجاثيم

عمػػم تقػػديـ الجػػار كالمجػػركر )هلل(  فاضػػل السػػامرائي بػػرأي جميػػل فػػي ذكػػر بيػػافكانفػػرد 
ا في ذلؾ عمو السػياؽ السػابل لآليػات فػي السػكرة ،معمو االسـ )ال مد( في آيم الجاثي  ،معتمدا

ہ  ہ   ٹ ٹ چ  جػػػرت عمػػػو طريػػػل ال صػػػر ،فػػػذكر أف ْجػػػل التعبيػػػرات فػػػي سػػػكرة الجاثيػػػم

ڇ  ڇ    ٹ چكقػػػاؿ ،) ٣7الجاثيػػػم: )چہ  ھھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ    ۓ     

                                                           
 81٢ص  ،البرهاف في عمـك القرآف :ينظر (5)
 76/  8  ،إرشاد العقل السميـ إلو مزايا الكتاب الكريـ :ينظر (٣)
 ٢/  ٣6 ،ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني :ينظر (٢)
 ٢77/  ٣1 ،الت رير كالتنكير :ينظر (1)
 618ص  ،دالالت التقديـ كالتأخير في القرآف الكريـ  :ينظر (1)
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ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ٹ ٹ چ كقػػػػػػػػػػػاؿ ،)٢6لجاثيػػػػػػػػػػم: )اچڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  

، لػػػػػػذلؾ اقتضػػػػػػو المقػػػػػػاـ تقػػػػػػديـ الػػػػػػذات اإللهيػػػػػػم )٢7لجاثيػػػػػػم: )اچک     ژڑ  ڑ  ک  
 (5)المست قم لم مد مف كل نا يم.

 :خالصة القولو 
 :ا تي تكجيهات العمماا السابقم مف خبلؿ بدا لمبا ث

نظر ال رناطي في بياف عمم تقػديـ الجػار كالمجػركر )هلل( عمػو االسػـ )ال مػد( فػي آيػم  -
كأمػػػا تقػػػديـ االسػػػـ )ال مػػػد( عمػػػو الجػػػار  ،عنػػػكي فػػػي السػػػياؽالجاثيػػػم إلػػػو التناسػػػب الم

 .كالمجركر )هلل( في آيم الفات م فجاا عمو األصل المفظي كالم كي في التركيب
ػا - لبيػاف عمػم تقػديـ الجػار كالمجػركر  ؛نظػر الزركشػي إلػو التناسػب المعنػكي كالمفظػي معا

 .)هلل( عمو االسـ )ال مد( في آيم الجاثيم
لبيػػػػاف عمػػػػم تقػػػػديـ الجػػػػار  ؛ئي إلػػػػو السػػػػياؽ العػػػػاـ لسػػػػكرة الجاثيػػػػمفاضػػػػل السػػػػامرانظػػػػر  -

 .كالمجركر )هلل( عمو االسـ )ال مد(
كيختار البا ث ما ذهب إليه ابف الزبير ال رناطي في بياف العمػم كراا التقػديـ كالتػأخير 

 .في كبل المكضعيف
ظػػػي فػػػي فتقػػػديـ االسػػػـ )ال مػػػد( عمػػػو الجػػػار كالمجػػػركر )هلل( جػػػاا عمػػػو األصػػػل المف  
إذا لػػـ يكػػف هنػػاؾ مػػا يسػػتدعي  ،فاألصػػل فػػي التركيػػب أف يتقػػدـ المبتػػدأ عمػػو الخبػػر ،التركيػػب

 .تقديـ الخبر
كأما عمم  تقديـ الجػار كالمجػركر )هلل( عمػو االسػـ )ال مػد( فػي آيػم الجاثيػم فتعػكد إلػو 

بمػػػا  فالسػػػياؽ يخاطػػػب المكػػػذبيف المشػػػركيف الػػػذيف كػػػذبكا الرسػػػل ،السػػػياؽ المعنػػػكي فػػػي الجاثيػػػم
ػا نعػـ هللا ،جاؤكا به مػف عنػد ربهػـ ػا عمػو  ،كأفضػاله ،كآالاا ،كذكػرت ا يػم أيضا كاشػتممت أيضا

فاقتضو المقاـ تقديـ الذات اإللهيػم )هلل( المسػت قم لكػل  ،كالبراهيف الساطعم ،دالئمه اإلعجازيم
امػم بػأف )هلل لذلؾ ناسب المقاـ تقديـ الجار كالمجركر )هلل( ككأنه اعتػراؼ مػنهـ يػـك القي  ،ذلؾ

 .ال مد(، بعد ما أنكركا ككذبكا كج دكا ذلؾ في الدنيا
  

                                                           
 ٣5ص  ،التنزيل مف نصكص في نيملمسات بيا :ينظر (5)
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 مواخر ( –) فيو  :المفظة الثامنة
   .كرد االسـ )مكاخر( مقدماا عمو الجار كالمجركر )فيه( في مكضع كا د

چې  ى  ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ٹ ٹ چ 

  )51الن ل: )
 .في مكضع كا د (كتقدـ الجار كالمجركر )فيه( عمو االسـ )مكاخر

  (5٣فاطر: )چٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ        ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ٹ ٹ چ 
إف المكقف مف تقديـ كتأخير الجار كالمجركر )فيه( عمو االسـ )مكاخر( عمػو مػا كرد 

 :في ا يتيف المتيف تقدـ ذكرهما عند العمماا تجمو لمبا ث في ا تي
ـ كالتػأخير فػي كػبل المكضػعيف بمػا هػػ( مسألم التقػدي 1٣1عمل الخطيب اإلسكافي )ت 

 .جملألفاظ ك تقدمهما مف 
جػاا لعمػم مػا تقػدـ ار كالمجركر )فيه( في آيم الن ل فتقديـ االسـ )مكاخر( عمو الج   

 ،تسػتخرجكا( –فتقدمت قبل الفعل )تر ( أفعاؿ متعديم )تػأكمكا  ،قبمها مف أفعاؿ في نفس ا يم
 ،كلػػذلؾ ْبنػػي الفعػػل )تػػر ( عمػػو نفػػس النسػػل ،صػػلفجػػاات متعمقاتهػػا مرتبػػم عمػػو القيػػاس كاأل

فػػػػذكر أف الجممػػػػم )تػػػػر  الفمػػػػؾ مػػػػكاخر فيػػػػه( جػػػػاات عناصػػػػرها مرتبػػػػم عمػػػػو األصػػػػل الم ػػػػكي 
األكؿ معرفػػػم ) الفمػػػؾ( كالثػػػاني نكػػػرة  :كالقيػػػاس، ذلػػػؾ ألف الفعػػػل )تػػػر ( متعػػػدي إلػػػو مفعػػػكليف

 .ثـ جاا الظرؼ )الجار كالمجركر( الذي هك كالفضمم ،)مكاخر(
فجػػاات  فػػاطرا عمػػم تقػػديـ الجػػار كالمجػػركر )فيػػه( عمػػو االسػػـ )مػػكاخر( فػػي آيػػم كأمػػ

فهنػا تقػدـ  (5٣فاطر)چڀ  ٺ         ٺ  ٺ  ٺ  چ   لتقدـ الجار كالمجركر في قكله تعالو 
فجاا ما بعدها مبنياا عمو نفػس النسػل المفظػي فػي قكلػه  ،الجار كالمجركر عمو الفعل كالفاعل

ت ر   اَلْفَمػػػ (تعػػػالو)ك  ر  ػػػك اخ  ففػػػي هػػػذا الجممػػػم تقػػػدـ الجػػػار كالمجػػػركر )فيػػػه( عمػػػو االسػػػـ  ،ؾ  ف يػػػه  م 
 (5).)مكاخر( تكافقاا كتناسقا مع ما سبل مف جمل

                                                           
 ٢11/  ٣ ،درة التنزيل كغرة التأكيل :ينظر (5)
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كاألنصػػػػاري )ت  ،(٣)هػػػػػػ( 857كالفيركزآبػػػػادي )ت  ،(5)هػػػػػ( 111الكرمػػػػاني )ت  ككافػػػػل
تقػديـ كالتػأخير فػي كػبل اإلسكافي في بيػاف العمػم كراا ال( 1)القاسـ عكف  كعمي أبك  ،(٢)هػػ( 9٣6

 المكضعيف.
 ،لم مػػف جػػكاب اإلسػػكافيأهػػػػ( فػػي جكابػػه لممسػػ 718رنػػاطي )ت كاقتػػرب ابػػف الزبيػػر ال 

فػػػذكر أف عمػػػم تػػػأخير الجػػػار المجػػػركر )فيػػػه( كتقػػػديـ االسػػػـ )مػػػكاخر( فػػػي آيػػػم الن ػػػل جػػػاات 
ر  الكػبلـ كجػ ،ذلؾ ألف السكرة ْبنيت عمو تأخير المجركرات عمػا تعمقػت بػه ؛لمتناسب المفظي

ا لمتناسب فناسػب تقػديـ  ،كمػكاخر فيػه ،كتسػتخرجكا منػه ،لتػأكمكا منػه :كالتشاكل قيل ،جريا كا دا
 .االسـ )مكاخر( كتأخير الجار كالمجركر )فيه( مكافقما لما سبل

فػؤلف ا يػم  ؛كأما عمم تقديـ الجار كالمجركر )فيه( عمو االسػـ )مػكاخر( فػي آيػم فػاطر
ّيػػاا{ْبنيػػت فػػي أكلهػػا عمػػو تقػػد ػػف ْكػػلٍّ ت ػػَأْكْمكف  ل َ مػػاا ط ر  م   ،يـ الجػػار كالمجػػركر فػػي قكلػػه تعػػالو  ك 
ػػا لمػػا قبمهػػا فجػػاات بنػػاا مػػا بعػػدها  قكلػػه تعػػالو  تػػر  الفمػػؾ مػػكاخر كذلػػؾ فػػي  ،متناسػػباا كمكافقا

 (1)لذلؾ كاف مف المناسب تأخير الجار كالمجركر )فيه( ،{فيه
يـ االسػػـ )مػػكاخر( عمػػو الجػػار كالمجػػركر هػػػػ( أف عمػػم تقػػد 7٢٢كبػػّيف ابػػف جماعػػم )ت 

ٹ چ  ذلػػؾ ألف ا يػػم سػػيقت فػػي تعػػداد الػػنعـ عمػػو الخمػػل بػػدليل قكلػػه  ،)فيػه( فػػي آيػػم الن ػػل

كالفمػػػػؾ مػػػػف نعػػػػـ هللا عمػػػػو )58لن ػػػػل: )اچڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ     ڄ  ڄ   ڃ  
 .العباد الذي يشل عباب الب ر 

فػؤلف  ؛( عمػو االسػـ )مػكاخر( فػي آيػم فػاطركأما بياف عمم تقديـ الجار كالمجػركر )فيػه
 ،كألف شل الفمػؾ مػاا الب ػر آيػم مػف آيػات هللا تعػالو ،الضمير فػػ)فيه( يعكد عمو الب ر فقدمه

 (6).لذلؾ كاف مف المناسب لمفؾ تقديـ ) فيه (

                                                           
 518ص  ،٣18المسألم  ،البرهاف في تكجيه المتشابه المفظي  لما فيه مف ال جم كالبياف :ينظر (5)
 ٣85/ 5 ،كي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، بصيرة )أتو أمر هللا (بصائر ذ  :ينظر (٣)
 ٢1٣ص  ،فتب الر مف ما يمتبس مف القرآف   :ينظر (٢)
 781/  ٢ ،ببلغم التقديـ كالتأخير في القرآف الكريـ   :ينظر (1)
 7٢1ص  ،ل اد كالتعطيل في تكجيه المتشابه المفظي:  مبلؾ التأكيل القاطع بذكي اإلينظر (1)
 ٣٣1ص  ،٣٣9المسألم  ،في المتشابه مف المثاني  كشف المعاني  :ينظر (6)
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تقػػػديـ االسػػػـ )مػػػكاخر(  ابػػػف جماعػػػم فػػػي بيػػػاف عمػػػم (5)هػػػػػ( 5٣71ككافػػػل األلكسػػػي )ت 
 .ر )فيه( في آيم الن لعمو الجار كالمجرك 

عمػػػم تقػػػديـ  فكافػػػل ابػػػف جماعػػػم فػػػي بيػػػاف (٣)هػػػػػ( 5٢9٢كأمػػػا الطػػػاهر بػػػف عاشػػػكر )ت 
 .الجار كالمجركر )فيه( عمو االسـ )مكاخر( في آيم فاطر

 .فاضل السامرائي بتعميل جميل لبياف عمم التقديـ كالتأخير في كبل المكضعيفكانفرد 
تقػدـ ل ؛مػو الجػار كالمجػركر )فيػه( فػي آيػم الن ػلفذكر أف عمم تقديـ االسـ )مػكاخر( ع

ثػـ  ،تعداد كسائو النقل مف األنعاـ كالخيل كالب اؿ كال مير التي ت مل األثقػاؿذكر في الكبلـ 
كهػذا التقػديـ  ،ألنهػا مػف صػفات الفمػؾ ؛إذف قػدـ مػكاخر ،ذكر بعد ذلؾ الفمؾ كهي كاسطم نقػل

 .جاا مناسباا ألنه في سياؽ كسائو النقل
فػػؤلف  ؛بيػػاف عمػػم تقػديـ الجػػار كالمجركر)فيػػه( عمػو االسػػـ )مػػكاخر( فػي آيػػم فػػاطر كأمػا

لػذلؾ عنػدما  ،كما أكدع هللا في هذا الب ر  مف نعػـ كثيػرة ،كأنكاعه ،الكبلـ جاا هنا عف الب ر
 (٢).كلذلؾ قدـ ما يتعمل به ،كاف الكبلـ عف الب ر تقدـ ضمير الب ر )فيه (

 :خالصة القولو 
 :ا تي تكجيهات العمماا السابقمخبلؿ  مفبدا لمبا ث 

لت ديػػػد العمػػػم كراا التقػػػديـ  ،نظػػػر اإلسػػػكافي إلػػػو التناسػػػب المفظػػػي بػػػيف جمػػػل ا يتػػػيف -
 .كالتأخير في كبل المكضعيف

فالفعػل )تػر ( لػيس  ،البا ث يخالف اإلسكافي في جعل الفعل )تر ( متعدي لمفعػكليف -
نما بصرياا ،قمبياا  ،ا عندما تشل ميػاا الب ػر عػف طريػل الػريبألننا نر  السفف بأعينن ؛كا 

( 1)كعنػػد ذلػػؾ نعػػرب مػػكاخر ) ػػاؿ( ،إذف الفعػػل متعػػدي لمفعػػكؿ كا ػػد كلػػيس لمفعػػكليف

 . كليس )مفعكؿ به ثاني(

                                                           
 581/  ٣٣ ،ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني :ينظر (5)
 ٣81/  ٣٣ ،الت رير كالتنكير  :ينظر (٣)
 68ص  ،التعبير القرآني :ينظر (٢)
ت:  ،1ط  ،بيػػػركت ،دار النفػػػاس لمطباعػػػم كالنشػػػر ،ريـإعػػػراب القػػػرآف الكػػػ م مػػػكد الطيػػػب ،اإلبػػػراهيـ : (1)

  1٢6ص ،ـ٣119 ،هػػ 51٢1
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كاألنصاري اإلسكافي في بياف العمم كراا التقػديـ  ،كافل الكرماني كابف الزبير ال رناطي -
 .كالتأخير في كبل المكضعيف

مػف سػبقه مػف العممػاا فػي بيػاف العمػم كراا التقػديـ كالتػأخير فػي كػبل خالف ابف جماعم  -
 ه،فابف جماعم نظر إلو التناسب المعنكي ما بيف الجمل بخػبلؼ مػف سػبق ،المكضعيف

 .الذيف نظركا إلو التناسب المفظي
كالطاهر بػف عاشػكر ابػف جماعػم فػي بيػاف عمػم تقػديـ الجػار كالمجػركر  ،األلكسيكافل  -

 .)مكاخر( في آيم فاطر )فيه( عمو االسـ
لبيػاف العمػم كراا التقػديـ كالتػأخير  ؛اعتمد السامرائي عمػو التناسػب المعنػكي فػي السػياؽ -

 .في كبل المكضعيف
كيختػػػػار البا ػػػػث رأي اإلسػػػػكافي فػػػػي بيػػػػاف عمػػػػم تقػػػػديـ االسػػػػـ )مػػػػكاخر( عمػػػػو الجػػػػار 

 .ا سبلكمتناسباا لفظيا مع م ،كالمجركر )فيه( فالتقديـ جاا عمو األصل كالقياس
فيختػار اطر كأما بياف عمم تقديـ الجػار كالمجركر)فيػه( عمػو االسػـ )مػكاخر( فػي آيػم فػ

فالسػػياؽ القرآنػػي فػػي السػػكرة يت ػػدث عػػف تعػػداد كسػػائل النقػػل  ،فاضػػل السػػامرائيمػػا ذهػػب إليػػه 
كألف السػػياؽ ذكػػر صػػفم الفمػػؾ  ،مػػف األنعػػاـ كالخيػػل كغيرهػػا، كالفمػػؾ مػػف ضػػمف كسػػائل النقػػل

 .كلذلؾ ناسب تقديمه    ،كهي )المخر(
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لمجـرور عمـى تقديم ألفاظ المتشـابو المفظـي وتأخيرىـا فـي )الجـار واأسرار  :المبحث الثالث 
 مرفوع الفعل ومنصوبو(

 تقديم الجار والمجرور عمى مرفوع الفعل ) الفاعل ( :أوال
 قموبكم ( –المفظة األولى ) بو 

 .بكـ( في مكضع كا دكرد الجار كالمجركر )به( مقدماا عمو لفظم )قمك 
ڀ  ٺ  ٺ  ٺ     ٺ   ٿ  ٿ   ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ٹ ٹ چ 

  )51األنفاؿ: )چڦ  
 .كتقدمت لفظم )قمكبكـ( عمو الجار كالمجركر )به( في مكضع كا د

چژ  ژ  ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گگ  گ    گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ٹ ٹ چ 

  )5٣6آؿ عمراف: )
مػػاا االخػػتبلؼ مػػف  يػػث التقػػديـ كالتػػأخير بػػيف ا يتػػيف المتػػيف تقػػدـ ذكرهمػػا،  نػػاقش العم

كمػرة تتقػدـ لفظػم  ،فأ يانا يتقدـ الجار كالمجػركر )بػه( عمػو لفظػم)قمكبكـ( كمػا فػي آيػم األنفػاؿ
 )قمكبكـ( عمو الجار كالمجركر )به( كما في آيم آؿ عمراف.

 :يلة في كال الموضعين كاآلتأوجاءت توجيياتيم لممس
هػػ( أف عمم تقديـ الجػار كالمجػركر )بػه( عمػو الفاعػل 1٣1ذكر الخطيب اإلسكافي )ت

ذلػػؾ ألف األصػػل فػػي الجممػػم العربيػػم أف يتقػػدـ الفعػػل ثػػـ الفاعػػل ثػػـ  ،)قمػػكبكـ( فػػي آيػػم األنفػػاؿ
إذا  ،كقػػػد ْيقػػػدـ المتػػػأخر كتقػػػديـ المفعػػػكؿ بػػػه عمػػػو الفاعػػػل ،المفعػػػكؿ بػػػه ثػػػـ الجػػػار كالمجػػػركر

كإلزاله المبس عنػه  ػتـّ  ،ؽ ذلؾ ككقكع المفعكؿ به في المبس إذا ْأخر في الكبلـأستدعو السيا
ذلؾ قػػدـ عمػػو لػػ ،فكػػأف الجػػار كالمجػػركر )بػػه( بمنزلػػم المفعػػكؿ بػػه ،تقديمػػه لمعنايػػم كاالهتمػػاـ بػػه

 قمكبكـ(.الفاعل )
كأمػػػػا عمػػػػم تقػػػػديـ الفاعػػػػل )قمػػػػكبكـ( عمػػػػو الجػػػػار كالمجػػػػركر )بػػػػه( فػػػػي آيػػػػم آؿ عمػػػػراف  

ژ  ژ  ڑ  ڑ       فتقػػػدـ فػػػي أكؿ ا يػػػم قكلػػػه تعػػػالو  ك   ،لمناسػػػبم مػػػا تقػػػدـ فػػػي أكؿ ا يػػػمفجػػػاات 

{ فكقػػع القػػكؿ الثػػاني مبنيػػا عمػػو ک  ک  گگ   ثػػـ عطػػف عميػػه  قكلػػه تعػػالو   ،{ک  ک  
 (5) .نفس النسل األكؿ؛ ليككف بناا القكؿ الثاني مكافقا لبناا القكؿ األكؿ

                                                           
 ٢95/  5 ،درة التنزيل كغرة التأكيل  :ينظر (5)
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اإلسػػػكافي فػػػي بيػػػاف العمػػػم كراا التقػػػديـ فػػػي كػػػبل  (5)هػػػػػ( 7٢٢ككافػػػل ابػػػف جماعػػػم )ت 
 .المكضعيف

هػػػػػ( العمػػػم كراا التقػػػديـ كالتػػػأخير فػػػي كػػػبل المكضػػػعيف إلػػػو 111كأرجػػػع الكرمػػػاني )ت 
 .كضمائر ال ائب ،المزاكجم بيف ضمائر المخاطب

ڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ٹ چ  ففػػي آيػػم آؿ عمػػراف المخػػاطبكف هػػـ المؤمنػػكف بػػدليل قكلػػه 

ٹ ( ثػػػػـ أكرد قكلػػػػه 5٣1آؿ عمػػػػراف: )چڄ  ڄ  ڃ      ڃ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ 

آؿ )چژ  ژ  ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گگ  گ    گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ٹ چ
 .فالبشر  هنا لممخاطبيف المؤمنيف )5٣6عمراف: 

كأما عمم تقديـ الجػار كالمجػركر فػي آيػم األنفػاؿ )بػه( عمػو الفاعػل )قمػكبكـ(   فجػاات 
ڀ  ٺ  ٺ  ٺ     ٺ   ٿ  ٿ    كذلػػػػؾ فػػػػي قكلػػػػه تعػػػػالو   ،ئر ال يبػػػػملممزاكجػػػػم بػػػػيف ضػػػػما

 (٣){ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  
، (1)هػػػػػ (955كجػػػبلؿ الػػػديف السػػػيكطي )ت  ،(٢)هػػػػػ( 716السػػػميف ال مبػػػي )ت  ككافػػػل

الكرمػػػػػاني فػػػػػي بيػػػػػاف عمػػػػػم تقػػػػػديـ االسػػػػػـ )قمػػػػػكبكـ( عمػػػػػو الجػػػػػار  (1)هػػػػػػػ (9٣6كاألنصػػػػػاري )ت
 .)به( في آيم آؿ عمرافكالمجركر 

  (6)هػػ( فكافل الكرماني في كبل المكضعيف.  857كأما الفيركزآبادي )ت 
هػػػػػ( أف عمػػػم تقػػػديـ الفاعػػػل )قمػػػكبكـ( عمػػػو الجػػػار 718كبػػػّيف ابػػػف الزبيػػػر ال رنػػػاطي )ت

جػػاات ألجػػل االعتنػػاا كالبشػػارة كليمتػػاز أهمهػػا ممػػف لػػيس  ،كالمجػػركر )بػػه( فػػي آيػػم آؿ عمػػراف
 (7).يبلهـ فيها نص

                                                           
 5٢٣ص  ،8٣المسألم  ،في المتشابه مف المثاني  كشف المعاني :ينظر (5)
 9٣ص  ،61م المسأل ،البرهاف في تكجيه المتشابه المفظي  لما فيه مف ال جم كالبياف :ينظر (٣)
 ٢91/  ٢ ،الدر المصكف   :ينظر (٢)
  6٢8ص  ،قطف األزهار ككشف األسرار :ينظر(1)
 96ص  ،فتب الر مف ما يمتبس مف القرآف   :ينظر (1)
 566/ 5 ،.. (.بصائر ذكي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، بصيرة )ألـ هللا :ينظر (6)
 ٢51ص  ،د كالتعطيل في تكجيه المتشابه المفظيل ا:  مبلؾ التأكيل القاطع بذكي اإلينظر (7)
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هػػػػػ( القػػكؿ فػػي بيػػاف عمػػم التقػػديـ كالتػػأخير فػػي 711 يػػاف األندلسػػي )ت  كاختصػػر أبػػك
فػػػذكر أف العمػػم كراا التقػػػديـ كالتػػػأخير فػػي كػػػبل لممكضػػػعيف جػػاات مػػػف بػػػاب  ،كػػبل المكضػػػعيف

 (5).التفنف كاالتساع في الكبلـ
عيف إلػػػو هػػػػػ( العمػػػم كراا التقػػػديـ كالتػػػأخير فػػػي كػػػبل المكضػػػ 881كأرجػػػع البقػػػاعي )ت 

 .المقاـ
فػػػذكر أف عمػػػم تقػػػديـ االسػػػـ )قمػػػكبكـ( عمػػػو الجػػػار كالمجػػػركر )بػػػه( فػػػي آيػػػم آؿ عمػػػراف 

كتقديـ مػا هػك أهػـ  ،فالمقاـ في هذا ا يم مقاـ اطمئناف كتسكيف لمقمكب ،جاات لمناسبم المقاـ
 .(كلذلؾ ناسب تقديـ االسـ )قمكبكـ ،كأعنو

ألف السػػكرة  ؛ف عميػػه فػػي آيػػم آؿ عمػػرافختمػػف عمػػا كػػايكأمػػا المقػػاـ فػػي آيػػم األنفػػاؿ ف
مػػداد هللا لهػػـ بػػالجنكد ،ذكػػرت مكقعػػم بػػدر كانتصػػارهـ فػػي المعركػػم لػػذلؾ ناسػػب تقػػديـ الجػػار  ،كا 

 (٣).(عل )قمكبكـكالمجركر)به( عمو الفا
هػػػػػ( أف عمػػػم تقػػػديـ الجػػػار كالمجػػػركر )بػػػه( عمػػػو 5٢9٢كذكػػػر الطػػػاهر بػػػف عاشػػػكر )ت

كلتطمػػئف بػػه قمػػكبكـ ال  :فيكػػكف المعنػػو ،جػػاات لبلختصػػاصالفاعػػل )قمػػكبكـ( فػػي آيػػم األنفػػاؿ 
   (٢).ب يرا

فاضػػػػل السػػػػامرائي إلػػػػو السػػػػياؽ كالتناسػػػػب المعنػػػػكي لبيػػػػاف العمػػػػم كراا التقػػػػديـ كنظػػػػر 
 .كالتأخير في كبل المكضعيف

ذلػػؾ ألنػػه ذكػػر معركػػم  ؛فقػػدـ القمػػكب عمػػو الجػػار كالمجػػركر )بػػه( فػػي آيػػم آؿ عمػػراف
ا لػػذكر مكقعػػم ،بػػدر كالمقػػاـ هنػػا مقػػاـ مسػػب  ،كمػػا أصػػابهـ فيهػػا مػػف فػػرح ك ػػزف  ،أ ػػد كتمهيػػدا

آؿ )چھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲              ﮳    ٹ ٹ چ كطمأنػػػػػػػػم لهػػػػػػػػا  ،القمػػػػػػػػكب
ژ  ژ  ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گگ  گ    گ   ڳ  ڳ  ڳ  ٹ چ   ( كقكلػػػػػػه 5٢9عمػػػػػػراف: 

ككػػػل ذلػػػؾ مػػػف قبيػػػل  ،دلػػػذلؾ قػػػدـ القمػػػكب عمػػػو االمػػػدا (5٣6)آؿ عمػػػراف چڳ  ڱ  ڱ  
 .المكاساة كالتبشير

                                                           
 161/  1 ،الب ر الم يو  :ينظر (5)
 ٣٢٣/  8  ،نظـ الدرر في تناسب ا يات كالسكر   :ينظر (٣)
 ٣٣7/  9 ،الت رير كالتنكير :ينظر (٢)
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نمػا ذكػر ،كأما في سكرة األنفاؿ فمـ يكػف المقػاـ كػذلؾ كانتصػارهـ  ،المقػاـ معركػم بػدر كا 
ٱ  ٹ ٹ چ  كدكر االمػػػداد السػػػماكي كقػػػد فصػػػل هللا تعػػػالو ذلػػػؾ فػػػي أكثػػػر مػػػف مكقػػػف ،فيهػػػا

كلمػػػػػػػػا  (9األنفػػػػػػػػاؿ: )چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  
بػراز دكر االمػداد الربػاني ،ي األنفاؿ مقػاـ االنتصػاركاف المقاـ ف  انه كتعػالو فػي قدمػه سػب ،كا 

 (5)قكله تعالو )به(.
 :خالصة القولو 

كمػػػف خبللهػػػا بػػػدا لمبا ػػػث  ،مػػػا ذكػػػر مػػػف تكجيهػػػات لممسػػػألم السػػػابقم  سػػػنم كمقبكلػػػم  
 :ا تي
مػػم نظػػر الخطيػػب اإلسػػكافي إلػػو التناسػػب المفظػػي فػػي سػػياؽ آيػػم آؿ عمػػراف؛ لبيػػاف ع -

فػالكبلـ البل ػل فػي نهايػم ا يػم ْبنػي  ،تقديـ الفاعل )قمكبكـ( عمو الجار كالمجركر)بػه(
 .عمو نفس النسل في الكبلـ السابل في أكؿ ا يم

بيػد أنػه لػـ  ،عمل الكرماني عمم التقديـ في كبل المكضعيف إلػو المزكاجػم بػيف الضػمائر -
ال يبػم فػي هػذا ا يػم هػك  كالظػاهر أف ضػمير ،يكضب ضػمائر ال ائػب فػي آيػم األنفػاؿ
 .الضمير المتصل بالجار كالمجركر )به( 

المزاكجػػم بػػيف الخطػػابيف الػػذي يقصػػدا الكرمػػاني فػػي آيػػم آؿ عمػػراف هػػك الخطػػاب فػػي  -
 )لكـ( كأتبعه بالخطاب في )قمكبكـ(. 

لـ يّبف ابف الزبير ال رناطي عمم تقديـ الجار كالمجركر )به( عمو الفاعل )قمػكبكـ( فػي  -
 .فاؿآيم األن

ك  يػاف األندلسػي مسػألم التقػديـ كالتػأخير فػي كػبل المكضػعيف تعمػيبل عامػا دكف أبعمل  -
 .الخكض في التفاصيل

 البا ث يؤيد البقاعي فيما ذهب إليه مف بياف عمم التقديـ في كبل المكضعيف. -
فػػػال رض مػػػف تقػػديـ الجػػػار كالمجػػػركر فػػػي  ،البا ػػث يكافػػػل مػػػا ذهػػب إليػػػه ابػػػف عاشػػكر -

تعػػػػػالو   هلل ممػػػػػؾ السػػػػػمكات  مػػػػػا يػػػػػأتي لبلختصػػػػػاص كالقصػػػػػر، كقكلػػػػػه العربيػػػػػم غالباػػػػػا
 فممؾ السمكات كاألرض مخصكص كمقصكر عمو هللا تعالو فقو. ،{كاألرض

                                                           

1
75ينظر : التعبير القرآني ، ص ((
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فكبلهمػػػا اعتمػػػد عمػػػو  ،فاضػػػل السػػػامرائي بجكابػػػه لممسػػػألم مػػػف جػػػكاب البقػػػاعي اقتػػػرب  -
 .السياؽ كالمقاـ

ف العمػػم كراا التقػػديـ كالتػػأخير فاضػػل السػػامرائي لبيػػاالبا ػػث مػػا ذكػػرا البقػػاعي ك كيختػػار 
 .في كبل المكضعيف

فمعركػم أ ػد كقعػت فػي  ،فآيم آؿ عمراف تػذكر مكقعػم بػدر كجػاات ممهػدة لمكقعػم أ ػد
ػػا عمػػو النبػػي )ملسو هيلع هللا ىلص(،  كالمصػػاب فيهػػا كبيػػر ،السػػنم الثالثػػم لمهجػػرة  يػػث  ،ككانػػت أشػػد كقعػػا كألما

ك كػاف عػدد المسػمميف  ،مػاة خػالفكا كػبلـ النبػي )ملسو هيلع هللا ىلص(بػل إف الر  ،ْقتل فيها سبعكف مػف الصػ ابم
 يث تذكر الركايات أف عدد المسمميف  ينها ما يقػارب مػف  ، ينها أقل بكثير مف عدد الكفار

( أي يزيػػػػد عػػػػددهـ عػػػػف عػػػػدد المسػػػػمميف بثبلثػػػػم 911( كعػػػػدد الكفػػػػار مػػػػا يقػػػػارب مػػػػف )٢51)
ليػػزرع فػػي قمػػكبهـ االطمئنػػاف  ،القمػػكب عمػػو المػػدد كلػػذلؾ قػػدـ هللا سػػب اف فػػي ا يػػم ،أضػػعاؼ 
 .فناسب تقديمه ،كيطرد عنهـ الخكؼ كال زف  ،كالسكينم

كقتػل فيهػا مػا  ،كأما آيم األنفاؿ فذكرت معركم بدر التي  دثت في السنم الثانيم لمهجرة
كلػذلؾ ناسػب  ،كانتصػر فيهػا المسػممكف بفضػل المػدد الربػاني ،يقارب مف أربعػم عشػر صػ ابياا

 )به( عمو القمكب ألنه أهـ كأعنو قديـ المدد الرباني في هذا ا يم المتمثل في ضمير ت
 

 (  لرج –)من أقصى المدينة  :المفظة الثانية
    .كرد الجار كالمجركر )مف أقصو المدينم( مقدماا عمو الفاعل )رجل( في مكضع كا د

   (٣1يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس:)چڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ٹ ٹ چ 
 الفاعل )رجل( عمو الجار كالمجركر )مف أقصو المدينم( في مكضع كا د.كتقدـ 

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی     ی  جئ  حئ  مئ  ٹ ٹ چ 

إف االخػػتبلؼ ظػػاهر بػػيف ا يتػػيف المتػػيف تقػػدـ ذكرهمػػا )٣1القصػػص: )چىئ  يئ  جب  حب  
لعممػػػاا الػػػذيف كلمعرفػػػم سػػػر هػػػذا االخػػػتبلؼ ال بػػػد مػػػف النظػػػر إلػػػو مكقػػػف ا ،بالتقػػػديـ كالتػػػأخير

 .تساالكا عف سر هذا االختبلؼ
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األندلسػي هػك ) بيػب بػف أبػك  يػاف المراد بمفظم )رجل( فػي آيػم )يػس( كمػا ذكػرا  :أوالً 
فممػػا سػػمع بالرسػػكؿ ألقػػو  ،كقيػػل يعبػػد األصػػناـ ،إسػػرائيل النجػػا( كػػاف فػػي غػػار بعيػػد يعبػػد ربػػه

 .الصنـ ، كأسرع إليه يسعو
 (5).مهك مؤمف آؿ فرعكف كلـ تذكر الركايات اسكأما لفظم )رجل( في آيم القصص فه

 :توجييات العمماء لممسألة جاءت كاآلتي  :ثانًيا
الجار كالمجركر)مف أقصو  عمم تقديـ هػػ( أف 1٣1الخطيب اإلسكافي )ت  ذكر

جاات لتبكيت المشركيف الذيف كذبكا الرسل كأصركا  يس( عمو الفاعل )رجل( في آيم المدينم
مسرعا إلو  فجاا رجل مف مكاف بعيد مف أقصو المدينم ،ككا في غكايتهـكانهم ،عمو عنادهـ
كلـ يشهد كيسمع  ،أنه لـ ي ضر مجمسهـمف رغـ عمو ال ،ة الرسلمميباا دعك  ،مجمع الناس

ذلؾ كمه آمف بما جاا مف رغـ كعمو ال ،كألنه لـ يقرب مف مجاري القصم ؛ما ذكركا لمناس
 .الرسل كطاعتهـ ثـ أمر كدعا قكمه باتباع ،به الرسل
كألجػل هػذا  ،كلػـ تكػف كمهػا منبػت شػر ،في المدينػم فػي أقصػاها منبػت خيػر يكجدإذف  

 قدـ الجار كالمجركر )مف أقصو المدينم(.
كأمػػا عمػػم تقػػديـ الفاعػػل )رجػػل( عمػػو الجػػػار كالمجػػركر )مػػف أقصػػو المدينػػم( فػػي آيػػػم 

كلػذلؾ جػاا التقػديـ عمػو القصص فجاات لعدـ كجكد ما يدعك إلو التبكيت كما فػي آيػم يػس، 
ا الفعل ثـ الفاعل ثـ الجار كالمجركر. ،األصل الم كي  فجاا الفعل مقدما

(٣) 
اإلسػػكافي فػػي بيػػاف عمػػم تقػػديـ الجػػار كالمجػػركر )مػػف  (٢)هػػػػ(791ككافػػل الزركشػػي )ت

 .أقصو المدينم( عمو الفاعل )رجل( في آيم يس
كافي فػػػػي بيػػػػاف عمػػػػم تقػػػػديـ فكافػػػػل اإلسػػػػ (1)هػػػػػػ(718كأمػػػػا ابػػػػف الزبيػػػػر ال رنػػػػاطي )ت 

 الفاعل)رجل( عمو الجار كالمجركر )مف أقصو المدينم( في آيم القصص.  
تقػػػديـ الجػػػار كالمجػػػركر )مػػػف أقصػػػو المدينػػػم(  هػػػػػ( أف عمػػػم 111كبػػػّيف الكرمػػػاني )ت 

كػػاف مكجػػكدا فػػي أقصػػو   ذلػػؾ عنػػدما سػػمع الرجػػل الػػذي ؛عمػػو الفاعػػل )رجػػل( فػػي آيػػم يػػس
                                                           

 189/  1 ،575/  1 ،الكشاؼ :ينظر (5)
 518٢/  ٣ ،يل كغرة التأكيلدرة التنز  :ينظر (٣)
 81٢ص  ،البرهاف في عمـك القرآف :ينظر (٢)
 911ص  ،ل اد كالتعطيل في تكجيه المتشابه المفظيإلمبلؾ التأكيل القاطع بذكي ا :ينظر (1)
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كلػػػذلؾ قػػػدـ  ،سػػػعو إلػػػيهـ مسػػػتعجبلا لسػػػماع مػػػا يقكلػػػكف  ،خبػػػر الرسػػػلالمدينػػػم فػػػي جبػػػل يتعبػػػد ب
 .الجار كالمجركر )المكاف( ألنه أهـ كأعنو في هذا ا يم

كأما بياف عمم تقديـ الفاعل )رجل( عمو الجار كالمجركر )مف أقصو المدينػم( فػي آيػم 
 ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ ٹ چ    القصػػػص عنػػػد الكرمػػػاني فجػػػاات لتقػػػدـ قبػػػل ا يػػػم قكلػػػه

ٿ     ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  چ    ثـ قػاؿ عػز كجػل بعػدها (51لقصص)اچڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چچ  

 (5) (٣:القصص)چىئ  ىئ  ی  ی  ی     ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  
جػػػػار الكرمػػػػاني فػػػػي بيػػػػاف عمػػػػم تقػػػػديـ ال (٣)هػػػػػػ(718ككافػػػػل ابػػػػف الزبيػػػػر ال رنػػػػاطي )ت 

   .كالمجركر )مف أقصو المدينم( عمو الفاعل )رجل( في آيم يس
هػػ( فكافل الكرماني في بياف العمم كراا التقديـ كالتأخير فػي 857كأما الفيركزآبادي )ت 

 (٢)كلـ يضف عميه شيئاا. ،ناقبلا رايه ،كبل المكضعيف
لمدينػػم( هػػػػ( أف عمػػم تقػػديـ الجػػار كالمجػػركر )مػػف أقصػػو ا6٣6كأكضػػب السػػكاكي )ت 

كذلؾ لما فعمه أهػل  ،عمو الفاعل )رجل( في آيم يس جاات لككف الجار كالمجركر أهـ كأعنو
فكػاف هنػاؾ منبػت خيػر  ،المدينم بالرسل مف تكبر كتعّنت كتكذيب بما جػاؤكا بػه مػف عنػد ربهػـ

كلػػذلؾ قػػدـ المكػػاف الجػػار كالمجػػركر )مػػف أقصػػو المدينػػم( ككنػػه أهػػـ  ،جػػاا مػػف أقصػػو المدينػػم
 (1) .كأعنو

هػػػػػ( فيػػػر  أف بيػػػاف عمػػػم تقػػػديـ الفاعػػػل )رجػػػل( عمػػػو الجػػػار 7٢٢كأّمػػػا ابػػػف جماعػػػم)ت 
كالمجركر )مف اقصو المدينم( في آيم القصص جػاات ألنػه قصػد نصػب النبػي مكسػو )عميػه 

 .السبلـ(

                                                           

1
591ص  ،٢61المسألم  ،البرهاف في تكجيه المتشابه المفظي  لما فيه مف ال جم كالبياف:ينظر((

 911ص  ،ل اد كالتعطيل في تكجيه المتشابه المفظيالتأكيل القاطع بذكي اإل: مبلؾ ينظر (٣)
 ٢11/ 5 ،بصائر ذكي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، بصيرة )طس  ( :ينظر  (٢)
 ٢٢8، ص مفتاح العمكـ :ينظر (1)
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كأما بياف عمم تقديـ الجار كالمجركر )مف أقصو المدينم( عمو الفاعل )رجػل( فػي آيػم 
كػػاف أشػػد كأسػػرع داعيػػم ف ،كنصػػب قكمػػه ،لنصػػب الرسػػل ؛أقصػػو المدينػػمفؤلنػػه قصػػد مػػف  ؛يػػس

 (5).{ ألنه ظاهر صريب في قصدافمذلؾ قدـ  مف أقصو المدينم
فاضل السامرائي ابف جماعم فيما ذهب إليػه مػف بيػاف عمػم التقػديـ كالتػأخير فػي ككافل 
 (٣).كبل المكضعيف
المكضػػعيف تعمػيبل عامػػا دكف فػي كػبل المسػػألم هػػػ( 711أبػك  يػػاف األندلسػي )ت كعمػل 

جػاات مػف  ؛كذكػر اف العمػم كراا التقػديـ كالتػأخير فػي كػبل المكضػعيف ،الخكض في التفاصيل
 (٢) .باب التفنف في الببلغم

هػػػػ( أف عمػػم تقػػديـ الجػػار كالمجػػركر )مػػف أقصػػو  881كذكػػر ابػػف عػػادؿ الدمشػػقي )ت 
 ،ف اقصػػو المدينػػم كال منهػػالككنػػه لػػيس مػػجػػاات  ،المدينػػم( عمػػو الفاعػػل )رجػػل( فػػي آيػػم يػػس

كأمػػػا بيػػػاف عمػػػم تقػػػديـ الفاعػػػل )رجػػػل( عمػػػو الجػػػار كالمجػػػركر )مػػػف اقصػػػو المدينػػػم( فػػػي آيػػػم 
 (1).القصص فجاات لككنه مف أقصو المدينم

تقػػػديـ الجػػػار كالمجػػركر )مػػػف أقصػػػو المدينػػػم(  هػػػػػ( أف عمػػم881كأكضػػب البقػػػاعي )ت 
 (1).كلـ ينفع األدنو ،ع األقصوذلؾ ألف الدعاا نف ؛عمو الفاعل )رجل( في آيم يس

هػػػػ( عمػػػم تقػػػديـ الجػػػار كالمجػػػركر )مػػػف أقصػػػو 5٢9٢كأرجػػػع الطػػػاهر بػػػف عاشػػػكر )ت 
كأف  ،المدينم( عمو الفاعل )رجػل( فػي آيػم يػس إلػو االهتمػاـ بالثنػاا عمػو أهػل أقصػو المدينػم

نػػه ال أل ؛كأف اإليمػػاف يسػػبل إليػػه الضػػعفاا ،الخيػػر يكجػػد فػػي األطػػراؼ مػػا ال يكجػػد فػػي الكسػػو
 (6).يصدهـ ما فيه أهل السيادة مف الترؼ

  

                                                           
 ٣81ص  ،٢٣1المسالم  ،في المتشابه مف المثاني  كشف المعاني :ينظر (5)
 67/  ٣ ،ل التفسير البيانيينظر: عمو طري (٣)
 ٢51/  7 ،الب ر الم يو :ينظر (٢)
 ٣٢٢/  51 ،المباب في عمـك الكتاب  :ينظر (1)
 519/  56  ،الدرر في تناسب ا يات كالسكرنظـ  :ينظر (1)
 ٢61/  ٣8 ،الت رير كالتنكير  :ينظر (6)
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   :خالصة القولو 
 :ا تي  تكجيهات العمماا السابقمبدا لمبا ث مف خبلؿ 

نظػػر اإلسػػكافي إلػػو التناسػػب المعنػػكي فػػي السػػياؽ لبيػػاف عمػػم تقػػديـ الجػػار كالمجػػركر  -
يػه كالبا ػث يكافػل مػا ذهػب إل ،)مف أقصو المدينم( عمػو الفاعػل )رجػل ( فػي آيػم يػس

   .اإلسكافي
اعتمػػد الكرمػػاني عمػػو التناسػػب المعنػػكي بػػيف آيػػم القصػػص كمػػا قبمهػػا؛ لبيػػاف عمػػم تقػػديـ  -

 .الفاعل )رجل ( عمو الجار كالمجركر )مف أقصو المدينم( في ا يم
كافػػل السػػكاكي الكرمػػاني فػػي بيػػاف عمػػم تقػػديـ الجػػار كالمجػػركر )مػػف أقصػػو المدينػػم(  -

فالسػكاكي يػر  أف  ،نػه خػالف اإلسػكافي فػي ذلػؾكلك ،عمو الفاعل )رجل( في آيم يػس
بخبلؼ ما ذكرا اإلسكافي فهػك يػر  أف  ،العمم جاات ككف الجار كالمجركر أهـ كأعنو

 .جاات لتبكيت المشركيف عمو أفعالهـ في معاممم الرسل؛العمم
كأمػػػػػا تعميػػػػػل الكرمػػػػػاني  ،كيؤيػػػػػد البا ػػػػػث مػػػػػا ذكػػػػػرا اإلسػػػػػكافي ألف تعميمػػػػػه أدؽ كأشػػػػػمل -

 . اضر في أغمب األغراض الببلغيم لمتقديـك  عاـ كالسكاكي
أي مػا ت ممػػه كػل آيػػم مػف معػػاني  ؛نظػر ابػػف جماعػم إلػػو الجانػب المعنػػكي فػي ا يتػػيف -

ألجػػل بيػػاف العبلقػػم كالتناسػػب المعنػػكي  ؛كلػػـ يربطهمػػا بمػػا سػػبل مػػف آيػػات ،فػػي ألفاظهػػا
 .بيف ا يات

يـ الجػػار كالمجػػركر فػػذكر أف عمػػم تقػػد ،تعميػػل ابػػف عػػادؿ الدمشػػقي غريػػب كغيػػر مقنػػع -
فهػػػذا تفسػػػير غريػػػب  ،)مػػػف أقصػػػو المدينػػػم( لككنػػػه لػػػيس مػػػف المدينػػػم كال مػػػف أقصػػػاها

كالقػػػرآف قصػػػد المكػػػاف البعيػػػد  ،فكيػػػف يكػػػكف الرجػػػل لػػػيس مػػػف أقصػػػا المدينػػػم ،لممسػػػألم
بػػل إف القػػرآف قصػػد الرجػػل كالمكػػاف  ،المكجػػكد فػػي المدينػػم الػػذي كػػاف يتعبػػد فيػػه الرجػػل

لػذلؾ البا ػث ال يؤيػد مػا  ،لعدـ سماعهـ كتصديقهـ كبلـ الرسػل تكبيخا لممشركيف ؛معا
 .إال إذا كاف يقصد شيئا آخر لـ يتضب لمبا ث ،ذهب إليه ابف عادؿ الدمشقي

كالطاهر بف عاشػكر عمػم تقػديـ الفاعػل )رجػل( عمػو الجػار كالمجػركر  ،البقاعيلـ يبف  -
 .)مف أقصو المدينم( ربما عمو أنه األصل

الجػػار كالمجػػركر )مػػػف  ذهػػب إليػػه اإلسػػكافي مػػف بيػػاف عمػػم تقػػديـكيختػػار البا ػػث مػػا 
فالتناسػػب المعنػػكي فػػي السػػياؽ بػػيف آيػػم  ،أقصػػو المدينػػم ( عمػػو الفاعػػل )رجػػل( فػػي آيػػم يػػس
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باإلضػػافم إلػػو العنايػػم كاالهتمػػاـ بالمقػػدـ )أقصػػو  ،كػػاف العمػػم كراا التقػػديـ ،)يػػس( كمػػا سػػبقها
 .افالمدينم ( ككنه آمف بالرسل رغـ بعد المك

فػػػؤلف  ؛كأمػػػا عمػػػم تقػػػديـ الفاعػػػل )رجػػػل( عمػػػو الجػػػار كالمجػػػركر )مػػػف أقصػػػو المدينػػػم(
 التقديـ هنا جاا عمو األصل كال يكجد في ا يم ما يدعك إلو التأخير.
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 (رور عمى منصوب الفعل )المفعول بوثانًيا: تقديم الجار والمج
 (رحمة –المفظة األولى )منا 
 (5)( في مكضعيف.ا عمو المفعكؿ به )ر مما( مقدما منكرد الجار كالمجركر)

 ( 9هكد:)چڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ         ہ  ہ  ٹ ٹ چ 
 (٣).( في ثمانيم مكاضعمم( عمو الجار كالمجركر )مناكتقدـ المفعكؿ به )ر 

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ٹ ٹ چ 

  (11فصمت:)چڱ  ڱ   ڱ  ں      ں    ڻ  ڻڻ  
 ،نجػػػد بينهمػػػا االخػػػتبلؼ بالتقػػػديـ كالتػػػأخير ،إذا نظرنػػػا فػػػي ا يتػػػيف المتػػػيف تقػػػدـ ذكرهمػػػا

كلبيػػاف سػػبب هػػذا االخػػتبلؼ نظػػر البا ػػث فػػي كتػػب التفاسػػير، ككتػػب المتشػػابه المفظػػي التػػي 
  .فاضل السامرائيك  ،بيد أنه لـ يظفر بشيا إال ما ذكرا البقاعي ،تكافرت له

)منػػػا( عمػػػو المفعػػػكؿ بػػػه ركر( أف عمػػػم تقػػػديـ الجػػػار كالمجهػػػػػ 881ذكػػػر البقػػػاعي )ت 
يمن هػػا مػػف شػػاا مػػف عبػػادا  ،ذلػػؾ أنػػه لمػػا كانػػت نعػػـ هللا ظػػاهرة ككثيػػرة ،)ر مػػم( فػػي آيػػم هػػكد

كليسػػت بقػػكة  ،فقػػدـ الجػػار كالمجػػركر )منػػا( أي أف تمػػؾ الػػنعـ مرجعهػػا كأصػػمها مػػف هللا تعػػالو
 (٢).فهك ال  كؿ له كال قكة في ذلؾ ،اإلنساف

 ؛كأما بياف عمم تقديـ المفعكؿ به )ر مػم( عمػو الجػار كالمجػركر )منػا( فػي آيػم فصػمت
فػػؤلف هللا تعػػالو أخبػػر فػػي ا يػػم التػػي تسػػبل آيػػم فصػػمت عػػف  الػػم اإلنسػػاف عنػػد كقػػكع الشػػر 

قػػدـ هنػػا ضػػدا )ر مػػم( المفعػػكؿ بػػه عمػػو  ،فاإلنسػػاف عنػػد كقػػكع الشػػر عميػػه يػػؤس قنػػكط ،عميػػه
 (1).صمته )منا( اهتماما به

فاضل السامرائي السػياؽ كمػا يقتضػيه مػف تقػديـ العمػم كراا التقػديـ كالتػأخير فػي كجعل 
 .كبل المكضعيف

                                                           
 18الشكر  /  (5)
 1٢ص /  ،11يس /  ،٣5مريـ /  ،91 ،66 ،18هكد /  ،7٣األعراؼ /  :كردت في ا يات (٣)
 ٣1٣/  9  ،ينظر:   نظـ الدرر في تناسب ا يات كالسكر (٢)
 ٣58/  57 ،نفسه (1)
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 ألف، جػاات (المفعػكؿ بػه )ر مػمفعمم تقديـ الجار كالمجػركر )منػا( فػي آيػم هػكد عمػو 
  ڻ    ڻ  ڻ   ڻۀ  ۀ      ہ  ہ  ہ   چ و، كذلػػػػؾ فػػػػي قكلػػػػه تعػػػػػالو الكػػػػبلـ فػػػػي ا يػػػػم عمػػػػو هللا تعػػػػػال

﮵  ﮶  ﮷     ھ  ھ     ھ  ے  ے  ۓ    ۓ  ﮲  ﮳  ﮴ٹ ٹ چ  ،( ٣هػػكد:)چہ

 (1هكد: )چې  ى  ىائ  ائ  ەئ  ەئ         وئ  وئ   ٹ ٹ چ   )٢هكد)چ﮸         ﮹  ﮺  ﮻﮼ 
فػػؤلف الكػػبلـ فػػي هػػذا   ؛كأمػػا عمػػم تقػػديـ المفعػػكؿ )ر مػػم( عمػػو الجػػار كالمجػػركر )منػػا(

ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ   چ  لوكذلؾ في قكلػه تعػا ،ا يم عمو اإلنساف

 (5)يف ذلؾ التقديـ في كبل المكضعيفإذف اقتضو سياؽ ا يت ،)19فصمت: )چڈ  
 :خالصة القولو 

فاضػػػل السػػػامرائي فػػػي بيػػػاف العمػػػم كراا التقػػػديـ كالتػػػأخير فػػػي كػػػبل ك  ،البقػػػاعيمػػػا ذكػػػرا 
 .المكضعيف  سف كجيد

أف العمػػػم كراا  ،ياؽ شػػػرك ات المفسػػػريف كيػػػر  البا ػػػث بعػػػد النظػػػر كاالسػػػتقراا فػػػي سػػػ
 :جاات كا تي ،التقديـ كالتأخير في كبل المكضعيف

 ،المراد باإلنساف في آيم )هكد( هك الكافر كدليل ذلؾ ذكر صػفاته )يػؤس ككفػكر( :أوال
ػػا ذكػػر هللا تعػػالو فػػي ا يػػم )أذقنػػا( كتػػدؿ عمػػو قمػػم الشػػيا أي أنػػه كػػاف فػػي قميػػل مػػف  ،كأيضا

 .تمرد كط والخيرات كلكنه 
عمم تقديـ الجار كالمجركر )منػا( عمػو المفعػكؿ بػه )ر مػم( فػي آيػم هػكد جػاات  :ثانيا

أي أف الر مػػم مقصػػكرة كمخصػػكص بهػػا هللا تعػػالو ك ػػدة كدليػػل ذلػػؾ  ،لبلختصػػاص كالقصػػر
القػػػػكؿ  كباإلضػػػػافم إلػػػػو ذلػػػػؾ يمكػػػػف .(5٣األنعػػػػاـ: )چڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ٹ چ  قكلػػػػه 

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ       ژ  ٹ ٹ چ  ات قبػػػػل آيػػػػم هػػػػكدياؽ ا يػػػػم التػػػػي جػػػػاأيضػػػػا أف سػػػػ

ژ  ڑ  ڑ  کک  ک  ک  گ  گ     گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ         ڱ  ڱ  

ف كػػاف مػػؤخراا ،يت ػػدث عػػف العػػذاب كالعقػػاب لمكػػافر )8هػػكد: )چ كال شػػيا  ،كلكنػػه سػػيقع ،كا 
ذا جػاا ال ْيصػرؼ عنػه ،يمنعه مف المجيا ه التػي ثػـ ذكػر هللا تعػالو رزؽ اإلنسػاف كصػ ت ،كا 

ٹ كذلػؾ فػي قكلػه  ،كذكػر أيضػا فػي سػياؽ ا يػات السػابقم الػنعـ المػن مس فيهػا ،يتمتػع بهػا

                                                           
 5٣1ص  ،مف أسرار البياف القرآني   :ينظر (5)
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هػػػػػػػػػػػػػػػػكد: )چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀٺ  ٺ      ٺ  ٺ  ٿ  چ
كال فػػي أسػػباب النعػػيـ كالبػػؤس، كلػػـ يتفكػػركا  ،كلػػـ يفكػػركا فػػي المػػنعـ ،، لكػػنهـ بطػػركا النعمػػم(6

كألجػػل هػػذا ناسػػب السػػياؽ المعنػػكي بػػيف ا يػػات تقػػديـ الجػػار  ،مػػذات الػػدنيافػػي ا خػػرة إال فػػي م
( أي أف تمػػؾ الػػنعـ مػػف صػػ م كمػػاؿ كسػػعادة كمهػػا جػػركر )منػػا( عمػػو المفعػػكؿ بػػه )ر مػػهكالم
   .منا

كأما في آيم فصمت فتقديـ المفعكؿ به )ر مم( عمو الجار كالمجركر )منا( فجػاا عمػو 
لمفعكؿ به أكال ثـ ذكػر بعػدا الجػار كالمجػركر، كباإلضػافم فذكر ا،األصل في التركيب كالقياس

ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  چ  إلو ذلػؾ يمكػف القػكؿ أف سػياؽ ا يػم المتقدمػم عميهػا فػي قكلػه تعػالو

 ،يت ػػدث عػػف  الػػم اإلنسػػاف فػػي الشػػر (19فصػػمت: )چڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ   ڈ  
التػي ه تس كاالنكسار، ك الفيظهر عميه ال زف كاليأ ،كذهاب العافيم كالص م ،ككقت المصيبم

، كلذلؾ ناسػب سػياؽ ا يػات المعنػكي تقػديـ المفعػكؿ بػه )ر مػم( عمػو  ،جمب الشفقم كالر ممت
 .الجار كالمجركر )منا(

 
 (رسالً  -لمفظة الثانية )من قبمك ا

    .رسبلا( في مكضع كا دكرد الجار كالمجركر)مف قبمؾ( مقدماا عمو المفعكؿ به )
ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ    ڱ  ں  ں  ڻ  ڻٹ ٹ چ 

: )چھ  ے   ے         ) 17الرـك
 (5)كتقدـ المفعكؿ به )رسبلا( عمو الجار كالمجركر )مف قبمؾ ( في مكضعيف.

ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  ہ       ہ  ہ  ھ  ھ  ٹ ٹ چ 

  )٢8الرعد: )چھ  ھ   ےے  ۓ  ۓ  ﮲  
خػػتبلؼ الػػكارد مػػف  يػػث التقػػديـ كالتػػأخير بػػيف ا يتػػيف لػػـ ينػػاقش الكثيػػر مػػف العممػػاا اال

المتػيف تقػػدـ ذكرهمػػا،  فأ يانػػا يتقػدـ الجػػار كالمجػػركر )مػػف قبمػؾ( عمػػو المفعػػكؿ به)رسػػبلا( كمػػا 

                                                           
 78غافر /  (5)



219 
 

كمرة يتقدـ المفعكؿ به )رسبلا( عمو الجار كالمجػركر )مػف قبمػؾ( كمػا فػي آيتػي  ،في آيم الرـك
 .الرعد كغافر

لم لمعرفم سر االختبلؼ بيف ا يتيف مف  يث ألمسكجاات تكجيهات مف ناقش ا
 :التقديـ كالتأخير كا تي

هػػ( أف عمم تقديـ الجار كالمجركر )مف قبمؾ( 718ذكر ابف الزبير ال رناطي )ت 
جاات لمكاف ضمير النبي )ملسو هيلع هللا ىلص( في قكله تعالو الرـك عمو المفعكؿ به )رسبلا( في آيم 

الرسل )عميهـ السبلـ( لـ يرد معرفاا بأ كالهـ كما من كا مف  :نا أيكألف ذكرهـ ه ،(ؾ)قبم
   .كلك كرد ذكرهـ لهذا ال رض لكاف اسمه )عميه السبلـ( متقدماا في الذكر ،االصطفاا كالتكريـ

كأما عمم تقديـ المفعكؿ به )رسبلا( عمو الجار كالمجركر )مف قبمؾ( في آيم الرعد 
﮵  ۓ  ۓ  ﮲    ﮳  ﮴      ٹ چ   تقدمها في قكله كمناسب لما ،فجاات مكازاة لها

كلذلؾ ناسب السياؽ المفظي تقديـ  ،) ٢الرعد: )چ﮶  ﮷          ﮸  ﮹﮺  ﮻  ﮼   ﮽  
 (5)  .الجار كالمجركر )مف قبمؾ(
هػػ( أف عمم تقديـ المفعكؿ به )رسبل( عمو الجار كالمجركر 791كبّيف الزركشي )ت 

فسياؽ ا يم التي تقدمت عميها في  ،لسبل ما يقتضي تقديمه)مف قبمؾ( في آيم الرعد جاات 
﮵  ﮶  ﮷          ﮸  ﮹﮺  ۓ  ۓ  ﮲    ﮳  ﮴             ٹ ٹ چ الذكر يت دث عف الرسل 

ا قكله تعالو (٢٣الرعد: )چ﮻  ﮼   ﮽   ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  چ   ، كأيضا

، كلذلؾ ) 1٢لرعد: ) چٻپ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  
 (٣).سياؽ ا يات تقديـ المفعكؿ به )رسبلا( عمو الجار كالمجركر )مف قبمؾ( ناسب

هػػ( أف عمم تقديـ الجار كالمجركر )مف قبمؾ( عمو المفعكؿ 881كأكضب البقاعي )ت
ا عمو أف النبي )ملسو هيلع هللا ىلص( خاتـ الرسل. ؛ جاات تنبيها به )رسبلا( في آيم الرـك
(٢) 

  

                                                           
 719ص  ،ل اد كالتعطيل في تكجيه المتشابه المفظي: مبلؾ التأكيل القاطع بذكي اإلينظر (5)
 791ص  ،البرهاف في عمـك القرآف ينظر: (٣)
 557/  1 ،نظـ الدرر في تناسب ا يات كالسكر  :ينظر (٢)
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الجار كالمجركر  هػػ( البقاعي في بياف عمم تقديـ 977)ت ككافل الخطيب الشربيني 
 (5).)مف قبمؾ( عمو المفعكؿ به )رسبلا( في آيم الرـك

 :خالصة القولك
 :ا تي تكجيهات العمماا السابقم بدا لمبا ث مف خبلؿ

أرجع ابف الزبيػر ال رنػاطي عمػم تقػديـ المفعػكؿ بػه )رسػبلا( عمػو الجػار كالمجػركر )مػف  -
فجػاا الثانيػم عمػو  ،الرعد إلو التناسب المفظي بيف هذا ا يػم كمػا سػبقها قبمؾ( في آيم

 .نفس نسل بناا األكلو
لـ يبّيف الزركشي عمم تقديـ الجار كالمجركر )مف قبمػؾ( عمػو المفعػكؿ بػه )رسػبلا( فػي  -

 .آيم الرـك
كالخطيػػػب الشػػػربيني عمػػػم تقػػػديـ المفعػػػكؿ بػػػه )رسػػػبل( عمػػػو الجػػػار  ،لػػػـ يعمػػػل البقػػػاعي -

 كر )مف قبمؾ( في آيم الرعد.كالمجر 
كير  البا ث أف عمم تقديـ الجار كالمجركر )مػف قبمػؾ( عمػو المفعػكؿ بػه )رسػبلا( فػي 
ػػا بػػالنبي )ملسو هيلع هللا ىلص( ذلػػؾ ألف سػػياؽ ا يػػم التػػي تقػػدمت عميهػػا فػػي  آيػػم الػػرـك  جػػاات تسػػميم كاهتماما

 ،مػا جػاا بػه النبػي )ملسو هيلع هللا ىلص( مػف عنػد ربػهتت دث عف عدـ انتفاع الكفار باألدلػم كالبػراهيف ل   ،الذكر
ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک   گ  ٹ ٹ چ كمعانػػػػم النبػػػػي )ملسو هيلع هللا ىلص(  ،كتكػػػػذبيهـ بالرسػػػػالم

: )اچگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ثػػـ جػػاا بعػػدها قكلػػه ) 16لػػرـك
ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ٹ چ 

: )چے   ے    فعػػانو مػػف قبمػػؾ  ،، أي يػػا دمحم ال ت ػػزف ممػػا تبلقيػػه مػػف قكمػػؾ) 17الػػرـك
لؾ ناسب السياؽ الجار كالمجػركر كلذ ،مف تعنت كعصياف قكمهعانو ك الؾ ك الهـ  ،الرسل

باإلضػػافم لشػػرؼ الرسػػكؿ كمكانتػػه عنػػد هللا  ،( تسػػميم كمكاسػػاة كاهتمامػػا بػػالنبي )ملسو هيلع هللا ىلص ()مػػف قبمػػؾ
 .تعالو

كأمػػا تقػػديـ المفعػػكؿ بػػه )رسػػبلا( عمػػو الجػػار كالمجػػركر )مػػف قبمػػؾ( فجػػاا عمػػو األصػػل 
بػه )رسػبلا(  ثػـ فذكر الفعل )أرسل( ثـ الفاعل ثـ ذكر بعد ذلؾ المفعكؿ  ،في التركيب كالقياس
 .مف قبمؾ (الجار كالمجركر )

                                                           
 511/  ٢ ،السراج المنير :ينظر (5)
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 :الخاتمة والنتائج

أللفػػاظ المتشػػابه فػػي القػػرآف بعػػد مػػا تػػـ عرضػػه مػػف كشػػف لؤلسػػرار الدقيقػػم كراا تقػػديـ ا
 :ا تي أهمهالبا ث مف خبلله إلو نتائ  كفي سياؽ هذا العرض تكصل ا ،الكريـ كتأخيرها

 تقدـ االسماا عمو االسماا في المتشابه المفظي أكثر ما كرد في القرآف الكريـ. -
يـ كالتػػاخير فػػػي المتشػػػابه اإلسػػكافي صػػػا ب فضػػل كسػػػبل فػػي بيػػػاف عمػػم التقػػػد -

د كتابػػه ) درة التنزيػػل كغػػرة التأكيػػل مػػف أقػػدـ الكتػػب التػػي كجهػػت المفظػػي ، كيعػػ
 كبينت عمم التقديـ كالتأخير لؤللفاظ المتشابهم .

 متابعم ال رناطي إلسكافي في كثير مف مسائل التعميل .  -
كثيػػر مػػف األلفػػاظ لهػػا أكثػػر مػػف تكجيػػه عنػػد العممػػاا ، بمعنػػو اختمػػف كػػل عػػالـ  -

 . يانا يتفل معهعف ا خر في تكجيهه لمفظم ، كأ 
الكرمػػػاني كػػػاف يختصػػػر فػػػي بيػػػاف عمػػػم التقػػػديـ بخػػػبلؼ ال رنػػػاطي الػػػذي كػػػاف  -

 يتكسع في بياف همم التقديـ .
 أبك  ياف كثيرا ما كاف يرجع عمم التقديـ إلو التفنف في الكبلـ كالفصا م -
 ،تعػد مػف دالئػل االعجػاز فػي القػرآف الكػريـ ،ا يات المتشابهم بالتقديـ كالتأخير -

 .التعبير القرآني في صكر التقديـ كالتأخير بما تتسع له العربيم كتفرد
 ،اختمف العمماا في بياف العمم كراا التقديـ كالتأخير أللفاظ المتشػابه فػي القػرآف -

فمػػػنهـ مػػػف ذكػػػر أف التقػػػديـ جػػػاا  ،كلػػػذلؾ جػػػاات العمػػػل فػػػي تكجيهػػػاتهـ مختمفػػػم
الكتػاب(، كمػنهـ مػف  –عمو أنه الكجكد كاألصل كما في تقػديـ كتػأخير )القػرآف 

كمػػنهـ مػػف ذكػػر أف  ،الهػػد ( -ذكػػر أف التقػػديـ جػػاا مراعػػاة لمسػػياؽ )هػػد  هللا
سببل(، كمنهـ مف ذكر أف التقػديـ  -فجاجا)التقديـ جاا لسبل ما يقتضي تقديمه

ۀ  ۀ  ہ  چ   جاا مراعاة لمنسل كالبناا لمتركيب السابل كمػا فػي قكلػه تعػالو 

أك ألجػػػػل ) 8٢لمؤمنػػػػكف:)اچے  ے   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ      ھ    
التنبيػػػه كالتأكيػػػػد كمػػػػا فػػػػي تقػػػػديـ كتأخير)الصػػػػابئيف عمػػػػو النصػػػػار (، أك ألجػػػػل 

أك ألجػػل التناسػػب كالتناسػػل بػػيف المفػػظ كالمعنػػو كمػػا فػػي تقػػديـ  ،الرتبػػم كالترتيػػب
أك  ،أك ألجػػػل السػػػببيم ،أك ألجػػػل الشػػػرؼ كالتكػػػريـ ،كتأخيرهػػػا )عمػػػيكـ شػػػهيدا( 
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ك ألجل الت دي كالتعجيػز كمػا فػي مسػألم تقػديـ كتػأخير )الجػف أ ،لمسبل الزمني
أك ألجل التفنف فػي الفصػا م كالبيػاف  ،أك لمناسبم رؤكس ا يات ،عمو األنس(

ػا يشػير إليػه أبػك  يػاف األندلسػي كغيرهػا مػف األغػراض التػي  ،كهذا مػا كػاف دكما
المفػظ كيدؿ هذا االختبلؼ عمو أف القرآف معجز مػف  يػث  ،ذكرت في الدراسم
   .كأف القرآف الكريـ ب ر عميل ال تنقضي عجائبه ،كالمعنو كاألسمكب

عنايػػم عممػػاا المتشػػابه كعممػػاا التفسػػير بالسػػياؽ ، فكثيػػرا مػػا كػػانكا يربطػػكف بػػيف  -
 ا يم كما جاكرها .

لمسياؽ ) المفظي أك المعنكي ( دكر مهـ فػي تكجيػه اخػتبلؼ األلفػاظ المتشػابهم  -
لبياف العمػم كراا  ؛كلذلؾ اعتمد الكثير منهـ عميه ،مماافي القرآف الكريـ عند الع

كأ يانا ينظػر العػالـ إلػو السػياؽ العػاـ لمسػكرة بمعنػو يػربو مػا  ،التقديـ كالتأخير
بػػػيف سػػػياؽ ا يػػػم الػػػذي كردت فيػػػه كبػػػيف سػػػياؽ السػػػكرة كاممػػػم كهػػػذا مػػػا يسػػػمو 

  يػربو مػا بالنظرة الكميم لمنص كما في تقػديـ ) لمنػاس فػي هػذا القػرآف (، كأخػر 
كيعػد هػذا إ ػد  األسػس  ،بيف ا يػم كمػا جاكرهػا لبيػاف السػياؽ الػذي كردت فيػه

 .في دراسم تقديـ المتشابه المفظي
بعض العمماا ربػو بػيف ا يػم كمفتػتب السػكرة كمػا فعػل ذلػؾ الخطيػب اإلسػكافي  -

   .كهك قميل ،لبياف عمم تقدـ )السماا عمو األرض في آيم سبأ(
طرقػػػكا إلػػػو بيػػػاف العمػػػم كراا التقػػػديـ كالتػػػأخير فػػػي ألفػػػاظ أغمػػػب العممػػػاا الػػػذيف ت -

المتشػػابه المفظػػي لمقػػرآف الكػػريـ أفػػادكا مػػف مقكلػػم سػػيبكيه " كػػأنهـ إنمػػا يقػػدمكف 
ف كانػػا جميعػػا يهمػػانهـ كيعنيػػانهـ " أي  الػػذي بيانػػه أهػػـ لهػػـ كهػػك ببيانػػه أعنػػو كا 

لتقػػديـ أف االهتمػػاـ كالعنايػػم لممتقػػدـ غػػرض رئػػيس  اضػػر فػػي أغمػػب أغػػراض ا
ف لـ يصرح به العالـ في تكجيه المفظم. ،كالتأخير لممتشابه المفظي  كا 

ؿ البا ث كثيرا عمو النظر في السياؽ لبياف العمم كراا التقديـ كالتأخير . -  عك 
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 :المصادر والمراجع

 . عف عاصـ قرااة  فص ،القرآف الكريـ .5
ط  ،بيػركت ،اس لمطباعم كالنشردار النف ،إعراب القرآف الكريـ ،م مكد الطيباإلبراهيـ : .٣

 ـ٣119 ،هػػ 51٢1ت:  ،1
ت ريػػر الت بيػػر فػػي صػػناعم الشػػعر كالنثػػر كبيػػاف إعجػػاز   ،ابػػف أبػػي األصػػبع المصػػري  .٢

 ت .د ،ط .د ،دار إ ياا التراث اإلسبلمي ،مصر ،د.  فني دمحم شرؼ :تب ،القرآف
  .ط، د. تبديع القرآف ، تب:  فني دمحم شرؼ، نهضم مصر لمطباعم كالنشر، د 
. د :تػػب ،المثػػل السػػائر فػػي أدب الكاتػػب كالشػػاعر  ،ضػػياا الػػديف بػػف األثيػػر :ابػػف األثيػػر .1

 ت.د ،ط .د ،القاهرة ،دار نهضم مصر لمطبع كالنشر ،، د. بدكي طبانم أ مد ال كفي 
دار  ،دمحم عبػػدالقادر عطػػا :تػػبأ كػػاـ القػػرآف ،  ،أبػػك بكػػر بػػف دمحم بػػف عبػػدهللا :ابػػف العربػػي .1

 ت .د ،ط .د ،بيركت ،يمالكتب العمم
عػادؿ عبػد ال ميػد  :تػب ،بدائع الفكائد ،دمحم بف أبي بكر أيكب الزرعي :ابف القيـ الجكزيم .6

  ،5ط ،مكػػػم المكرمػػػم ،مكتبػػػم مصػػػطفو البػػػاز ،العػػػدكي كهشػػػاـ عبػػػدالعزيز كأشػػػرؼ أ مػػػد
 ـ5996، هػػ 5156 :ت

عبػػد الجػػكاد  :تػػب ،مػػف المثػػاني فػػي المتشػػابه كشػػف المعػػاني  ،بػػدر الػػديف  :ابػػف جماعػػم .7
 ـ 5991 ،هػػ5151ت:  ،5ط ،المنصكرة ،دار الكفاا لمطباعم كالنشر كالتكزيع ،خمف

دار  ،المكتبػػم العمميػػم ،تػػب: دمحم عمػػي النجػػا ،الخصػػائص ،ثمػػافأبػػك الفػػتب ع :ابػػف جنػػي .8
 ت .د ،ط.د ،الكتب المصريم

  د. عبػػػػػػدالفتاح  ،د. عبػػػػػدال ميـ النجػػػػػػار ،عمػػػػػي النجػػػػػػدي ناصػػػػػػيف :تػػػػػػب ،الم تسػػػػػب
 ـ5991 ،هػػ5151ت: ،القاهرة ،اسماعيل

مصػطفو كآخػريف،  : تػب ،تفسير القرآف العظػيـ ،إسماعيل بف كثير الدمشقي :ابف كثير  .9
 ت .د ،ط .د ،مؤسسم قرطبم القاهرة

بيػكالؽ  ،المطبعم الكبر  الميريػم  ،لساف العرب ،ابف منظكر:  أبك الفضل جماؿ الديف .51
 هػ          5٢11:ت ،مصر الم ميم
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معجػػـ المصػػطم ات كالفػػركؽ  :الكميػػات ،أيػػكب بػػف مكسػػو ال سػػيني الكفػػكي  :البقػػاا أبػػك .55
 ـ  5998 ،هػػ5159ت:  ،٣ط ،مؤسسم الرسالم ،الم كيم

تػب: دمحم  ،درة التنزيػل كغػرة التأكيػل ،عبػدهللا بػف دمحم بػف عبػدهللا األصػبهاني :سكافياإل  .5٣
 ـ ٣155 ،هػػ51٣٣ت:   ،جامعم أـ القر   ،معهد الب كث العمميم ،مصطفو آيديف

 ،ركح المعػػاني فػػي تفسػػير القػػرآف كالسػػبع المثػػاني ،أبػػك الفضػػل  شػػهاب الػػديف:األلكسػػي .5٢
 د.ت  ،ط.د ،بيركت ،دار إ ياا التراث العربي

كعمػػي دمحم  ،عػػادؿ أ مػػد :تػػب ،الب ػػر الم ػػيو ،أبػػك  يػػاف دمحم بػػف يكسػػف  :األندلسػػي  .51
 ـ    599٢هػػ  515٢ :ت ،5بيركت، ط  ،دار الكتب العمميم ،معكض

دمحم عمػػػي  :تػػػب ،القػػػرآف مػػػففػػػتب الػػػر مف مػػػا يمتػػػبس  ،أبػػػك ي يػػػو بػػػف زكريػػػا :األنصػػاري  .51
 ـ  598٢ ،هػػ511٢ت: ،5ط ،بيركت ،دار القرآف ،الصابكني

ت:  ،6ط  ،القػػػػاهرة ،مكتبػػػػم األنجمػػػػك المصػػػػريم ،مػػػػف أسػػػػرار الم ػػػػم ، إبػػػػراهيـ  أنػػػػيس : .56
 ـ5978

دار طػػػكؽ  ،دمحم زهيػػػر ناصػػػر :تػػػب ،بصػػػ ي ،دمحم بػػػف إسػػػماعيل بػػػف عبػػػدهللا :البخػػػاري   .57
 هػػ 51٣٣ :، ت5ط  ،النجاة

دار  ،نظػػـ الػػدرر فػػي تناسػػب ا يػػات كالسػػكر ،أبػػك ال سػػف إبػػراهيـ بػػف عمػػر :البقػػاعي .58
 ت .د ،ط .د ،القاهرة ،الكتاب االسبلمي

مطبعػػػػػم النجػػػػػاح  ،ضػػػػػكابو التقػػػػػديـ كالتػػػػػأخير فػػػػػي الن ػػػػػك العربػػػػػي ، رشػػػػػيد بم بيػػػػػب : .59
 ـ5998 :ت ،5ط ،دار البيضاا،الجديدة

دار إ يػاا  ،أنكار التنزيػل كأسػرار التأكيػل ،ناصر الديف أبي الخير الشافعي :البيضاكي  .٣1
 ت    .د ،د. ط ،بيركت ،مؤسسم التأريخ العربي ،التراث

تقػديـ كاشػراؼ  ،مكسػكعم كشػاؼ اصػطبل ات الفنػكف كالعمػـك ، بػف عمػيدمحم  :التهانكي  .٣5
 ـ 5996 :، ت5ط  ،بيركت،نافمكتبم لب ،عمي د ركج :تب ،د. رفيل العجـ

مكتبػػػػم  ،د. دمحم فػػػػؤاد :تػػػػب ،مجػػػػاز القػػػػرآف ،أبػػػػك عبيػػػػدة بػػػػف معمػػػػر بػػػػف المثنػػػػو :التيمػػػػي .٣٣
 ت .د ،ط .د ،القاهرة ،الخانجي
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 :تػػب ،الجػػكاهر ال سػػاف فػػي تفسػػير القػػرآف ،عبػػدالر مف بػػف دمحم بػػف مخمػػكؼ :الثعػػالبي .٣٢
دار  ،الفتػػػاح أبػػػك سػػػّنمكد. عبػػػد  ،كعػػػادؿ أ مػػػد عبػػػد المكجػػػكد ،الشػػػيخ دمحم عمػػػي معػػػكض

 ـ5997 ،هػػ 5158 :ت ،5ط ،بيركت ،مؤسسم التأريخ العربي ،ا ياا التراث العربي
المتشػابه المفظػي فػي القػرآف الكػريـ )دراسػم مقارنػم بػيف اإلسػكافي   ،لبيب دمحم  جبراف : .٣1

 ـ٣151 ،عماف األردف،دار الفاركؽ لمنشر كالتكزيع ،كال رناطي(
تػػب:  ،دالئػػل االعجػػاز ،ف أبػػي بكػػر بػػف عبػػدالر مف بػػف دمحمعبػػد القػػاهر بػػ  :الجرجػػاني .٣1

 ـ   ٣111ت:  ،1ط   ،القاهرة ،مكتبم الخانجي ،م مكد دمحم شاكر
ت:  ،د. ط ،دار غريػػب القػػاهرة،أثػػر الن ػػاة فػػي الب ػػث الببلغػػي ،عبػػد القػػادر  سػػيف : .٣6

 ـ 5998
دار إ يػاا  ،لكػريـإرشػاد العقػل السػميـ إلػو مزايػا الكتػاب ا ،أبػك السػعكد بػف دمحم :ال نفي .٣7

 ت   .د ،ط .د ،التراث العربي بيركت
  ت   .د ،، المطبعم العثمانيم تفسير ركح البياف ،اسماعيل  قي  ال نفي: .٣8
 ،عمػاف ،دار عمػار ،عجػاز القػرآف البيػاني كدالئػل مصػدرا الربػانيإ  ،صػبلح الخالدي : .٣9

 ـ ٣111 ،هػػ51٣5 ،5ط
 ،دار الكتػػب العمميػػم ،لسػػراج المنيػػرا ،شػػمس الػػديف دمحم بػػف أ مػػد :الخطيػػب الشػػربيني .٢1

 ت .د ،ط .د ،بيركت
اإليضػاح فػي  ،جػبلؿ الػديف دمحم بػف عبػدالر مف بػف عمػر بػف أ مػد :الخطيب القزكيني .٢5

 ،دار الكتب العمميػم ،إبراهيـ شمس الديف :تب ،عمـك الببلغم ) المعاني كالبياف كالبديع (
 ـ ٣11٢ ،هػػ51٣1ت:  ،5ط ،بيركت

عمػي  ،عػادؿ أ مػد :تػب ،المباب في عمـك الكتػاب ،مر بف عميأبك  فص ع :الدمشقي .٢٣
 ـ5998 ،هػػ 5159ت:  ،5ط ،بيركت ،دار الكتب العمميم ،دمحم
دار الفكػػػػر  ،مفػػػػاتيب ال يػػػػب ،فخػػػػر الػػػػديف دمحم بػػػػف عبػػػػدهللا بػػػػف عمػػػػر التميمػػػػي :الػػػػرازي  .٢٢

 ـ  5985 ،هػ5115:ت ،5ط ،لمطباعم كالنشر
المكتبػػػم  ،أسػػػئمم القػػػرآف المجيػػػد كأجكبتهػػػا ،ردمحم بػػػف أبػػػي بكػػػر بػػػف عبػػػد القػػػاد :الػػػرازي  .٢1

 ـ٣11٢ ،هػػ51٣٢ :ت ،د. ط ،بيركت ،العصريم
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تػب: دمحم  ،المفػردات فػي غريػب القػرآف ،أبك القاسـ ال سيف بػف دمحم :الراغب األصفهاني .٢1
 ت .د ،ط .د ،بيركت ،دار المعرفم ،سّيد كيبلني

 5٢11 :ت ،لعامػػػم لمكتػػػابدار الهيئػػػم المصػػػريم ا ،تفسػػػير المنػػػار ،دمحم رشػػػيد رضػػػا :  .٢6
 ـ 5991 ،هػػ
 ،دار كنػكز المعرفػم العمميػم لمنشػر كالتكزيػع ،سؤاؿ فػي التفسػير ،سعيد جاسـ : الزبيدي .٢7

 ـ ٣151 ،هػػ51٢1 :ت ،5ط ،األردف
تػػػب: أبػػػي الفضػػػل  ،البرهػػػاف فػػػي عمػػػـك القػػػرآف ،بػػػدر الػػػديف دمحم بػػػف عبػػػدهللا :الزركشػػػي .٢8

    ـ٣116 :ت ،دار ال ديث القاهرة ،الدمياطي
 ،عمػي دمحم معػكض ،عػادؿ دمحم :تػب ،الكشػاؼ ،هللا أبك القاسـ بف عمرجار :الزمخشري  .٢9

 ـ5998  ،هػػ5158ت: ،5ط  ،الرياض ،مكتبم العبيكاف
 ،هػػػػػ51٣1 ،٢ط  ،عّمػػػػاف ،دار عمػػػػار ،التعبيػػػػر القرآنػػػػي،فاضػػػػل صػػػػالب   :السػػػػامرائي .11

 ـ٣111
 ـ٣119 ،هػػ51٣9 :ت ،5ط ،األردف ،عّماف ،دار الفكر ،مف أسرار البياف القرآني   
 هػػػػ51٣٢ :ت ،٢ط  ،عّمػػاف ،دار عمػػار ،التنزيػػلمػػف  نصػػكص فػػي نيػػملمسػػات بيا، 

 ـ ٣11٢
 د. ت ،٢ط ،القاهرة ،شركم عاتؾ لصناعم الكتب ،معاني الن ك 
 ت ،جامعػػػػػم الشػػػػػارقم ،مركػػػػػز الب ػػػػػكث كالدراسػػػػػات ،عمػػػػػو طريػػػػػل التفسػػػػػير البيػػػػػاني: 

 ـ٣111 ،هػػ51٣1
دراسػػم المتشػػابه المفظػػي مػػف آي التنزيػػل فػػي مػػبلؾ  ،ب دمحم فاضػػل صػػال   :السػػامرائي .15

 ـ٣119 ،هػ51٢1 ،٣ط  ،األردف ،دار عمار ،التأكيل لم رناطي
 ،ط .د ،مكتبػػم مبػػارؾ العامػػم ،أسػػرار الػػنظـ القرآنػػي آيػػات كعبػػر ،دمحم عبػػدهللا سػػعادة : .1٣
 ت.د
مكتبػم  ،األصكؿ الببلغيم في كتاب سيبكيه كأثرها فػي الب ػث الببلغػي ، أ مد  سعد : .1٢

 ـ  ٣119 :، ت٣ط ،القاهرة ،ا داب
 .د ،بيػركت ،دار الكتػب العمميػم ،مسعكد بف عمر،  شركح التمخػيص :السعد التفتازاني .11

 د. ت  ،ط
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دار  ،تػػب: عبػػد ال ميػػد هنػػداكي  ،مفتػػاح العمػػـك  ،أبػػك يعقػػكب يكسػػف بػػف دمحم :السػػكاكي .11
 ـ  ٣111،هػ51٣1ت:  ،5ط ،الكتب العمميم بيركت 

الشػػيخ عمػػي دمحم  :تػػب ،ب ػػر العمػػـك  ،الميػػث نصػػر بػػف دمحم بػػف أ مػػد  أبػػك :السػػمرقندي .16
 515٢ :ت ،5ط ،بيػػػركت  لبنػػػاف ،دار الكتػػػب العمميػػػم  ،الشػػػيخ عػػػادؿ أ مػػػد  ،معػػكض

 ـ599٢ ،هػػ
دار القمػػػػـ  ،تػػػػب: أ مػػػػد دمحم الخػػػػراط ،الػػػػدر المصػػػػكف  ،أ مػػػػد يكسػػػػف :السػػػػميف ال مبػػػػي .17

 ت .د ،د. ط ،دمشل
 ،تػػػػب: عػػػػادؿ عبػػػػد المكجػػػػكد ،نتػػػػائ  الفكػػػػر ، مف عبػػػػدهللاأبػػػػك القاسػػػػـ عبػػػػدالر  :السػػػػهيمي .18

 ـ599٣ ،هػ515٣ :ت ،بيركت ،دار الكتب العمميم ،كالشيخ عمي دمحم معكض
 ،مكتبم الخػانجي ،تب: عبد السبلـ هاركف  ،سيبكيه: عمرك بف عثماف بف قنبر، الكتاب .19

 .ـ5988 ،هػػ5118، ت:  ٢ط ،القاهرة
دار  ،عبػػػد القػػػػادر ا مػػػػد عطػػػػا :تػػػػب ،لقػػػػرآف أسػػػرار ترتيػػػػب ا :جػػػػبلؿ الػػػػديف :السػػػيكطي .11

 ـ5978هػػ، 5٢98 :ت ،٣ط ،االعتصاـ
  قطػػػػف األزهػػػػار ككشػػػػف األسػػػػرار، تػػػػب: أ مػػػػد دمحم الّ مػػػػادي، كزارة األكقػػػػاؼ كالشػػػػؤكف

 ـ    5991هػػ،  5151، ت: 5الدينيم، قطر، ط 
  ت، معترؾ األقراف في اعجاز القرآف، تب: أ مد شػمس الػديف، دار الكتػب العمميػم بيػرك

 ـ5988، ت: 5ط
المممكػم العربيػم  ،المتشابه المفظي في القرآف كأسرارا الببلغيػم ،صالب عبدهللا الشتري : .15

)رسػالم دكتػكراة  .هػػػ51٣1 :ت ،مجمع الممؾ فهد لطباعم المصػ ف الشػريف ،السعكديم
 مطبكعم (

ت :  ،ط .د ،تػػػكنس ،دار التكنسػػػيم لمنشػػػر ،الت ريػػػر كالتنػػػكير ،الطػػػاهرابػػػف عاشػػػكر :  .1٣
5981 

 ـ  5988 ،هػػ5118 :ت ،دار المنارة جدة ،معجـ الببلغم العربيم ،بدكي   طبانم :  .1٢
 .د :تػػب ،دار هجػػر ،جػػامع البيػػاف فػػي تأكيػػل القػػرآف ،دمحم بػػف جريػػر بػػف يزيػػد :الطبػػري  .11

 ت .د ،عبدهللا عبد الم سف التركي
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 ،ب المصػػريمدار الكتػػ ،المعجػػـ المفهػػرس أللفػػاظ القػػرآف الكػػريـ ،دمحم فػػؤادعبػػد البػػاقي :  .11
 د. ت ،د.ط ،القاهرة

المممكػػػػم  ،جامعػػػػم أـ القػػػػر   ،األسػػػػرار الببلغيػػػػم فػػػػي سػػػػكرة البقػػػػرة  ،خالػػػػد دمحمالعثػػػػيـ :  .16
 ) رسالم ماجستير مطبكعم(ـ 5998 ،هػػ5158 :ت ،العربيم السعكديم

دار المػػػػػدار  ،ببلغػػػػػم التقػػػػػديـ كالتػػػػػأخير فػػػػػي القػػػػػرآف الكػػػػػريـ ،القاسػػػػػـ كعمػػػػػي أبػػػػػعػػػػػكف : .17
 ) رسالم دكتكراة مطبكعم ( ٣116، 5ط ،بيركت،االسبلمي

مػػػػبلؾ التأكيػػػػل القػػػػاطع بػػػػذكي االل ػػػػاد  ،أبػػػػك أ مػػػػد بػػػػف إبػػػػراهيـ بػػػػف الزبيػػػػر :ال رنػػػػاطي .18
دار ال ػػػرب  ،سػػػعيد الفػػػبلح :تب،كالتعطيػػػل فػػػي تكجيػػػه المتشػػػابه المفظػػػي مػػػف آي التنزيػػػل

 ـ  ٣117  ،هػػ51٣8 :ت،5بيركت ط ،االسبلمي
، ٢ط  ،بيػػػركت ،عػػػالـ الكتػػػب ،معػػػاني القػػػرآف ،دأبػػػك زكريػػػا بػػػف ي يػػػو بػػػف زيػػػا :الفػػػراا .19

 ـ598٢ ،هػػ511٢ت:
كزارة الثقافػم  ،إبػراهيـ السػامرائي، مهػدي المخزكمػيالعػيف تػب:  معجـ: الخميل بف أ مد ، الفراهيدي .61

  ـ5981 ،ب داد ،العراقيم
تػػػب: مكتػػػب ت قيػػػل  ،القػػػامكس الم ػػػيو ،مجػػػد الػػػديف دمحم بػػػف يعقػػػكب  :الفيػػػركز آبػػػادي .65

  5987ت:  ،الطبعم الثالثم ،سكريا ،مؤسسم الرسالم ،ؤسسم الرسالمالتراث في م
 المكتبػم العمميػم  ،دمحم عمػي النجػار :بصائر ذكي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، تب

 ت .د  ،ط .د  ،بيركت
عبػػدهللا بػػف عبػػد  :تػػب ،الجػػامع أل كػػاـ القػػرآف ،أبػػك عبػػدهللا بػػف دمحم بػػف أ مػػد :القرطبػػي .6٣

 ـ  ٣116 ،هػػ51٣7 :ت ،5ط  ،بيركت ،سسم الرسالممؤ  ،الم سف التركي
 ، د. ت الجزائر ،5ط ،تيسير التفسير ،دمحم يكسف أطفيش: قطب األئمم  .6٢
، 5بيركت ط ،دار المعرفم ،التقديـ كالتأخير في القرآف الكريـ ،عز الديف دمحم الكردي : .61

 ـ٣117،هػػ51٣8ت: 
به المفظػي  لمػػا فيػػه مػػف ال جػػم البرهػاف فػػي تكجيػػه المتشػػا ،م مػػكد بػػف  مػػزة :الكرمػاني .61

 ت .د ،د. ط ،دار الفضيمم ،كالبياف، تب: عبدالقادر أ مد عطا
دار المػريخ لمنشػر  ،مف أسرار التعبير فػي القػرآف ) صػفاا الكممػم( ،عبد الفتاحالشيف : .66

 ـ598٢ ،هػ511٢ :ت ،كالطباعم
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 ،عضػػػيمم   تػػب: دمحم عبػػػد الخػػالل  ،المقتضػػػب ،أبػػك العبػػػاس بػػف دمحم بػػػف يزيػػد :المبػػرد .67
 ـ5991 ،هػػ5151:ت ،القاهرة  ،كزارة األكقاؼ المصريم

   5989 ،هػػ5119 :ت ،معجـ ألفاظ القرآف الكريـ: مجمع الم م العربيم  .68
 ت .د ،ط .د،استانبكؿ تركيا ،المكتبم االسبلميم ،لمعجـ الكسيو:امجمع الم م العربيم  .69
 ،مكتبػػػم كهبػػػم ،لقػػػرآف الكػػػريـدالالت التقػػػديـ كالتػػػأخير فػػػي ا ،منيػػػر م مػػػكد المسػػػيري : .71

  هػػ  51٣6ت  ،5ط ،القاهرة
 ،مكتبػػم كهبػػم ،خصػػائص التعبيػػر القرآنػػي كسػػماته الببلغيػػم  ، عبػػد العظػػيـ المطعنػػي : .75

 ) رسالم دكتكراة مطبكعم ( ـ599٣ ،هػػ515٢ت: ،5ط ،القاهرة
ف يكسػػ :تػػب ،مػػدارؾ التنزيػػل ك قػػائل التأكيػػل ،أبػػك البركػػات عبػػدهللا بػػف أ مػػد :النسػػفي .7٣

 ـ5998 ،هػ5159 :ت ،5ط ،بيركت ،دار الكمـ الطيب ،عمي بدكي كم ي الديف
 ،نظػػاـ الػػديف ال سػػف بػػف دمحم بػػف  سػػيف، غرائػػب القػػرآف كرغائػػب الفرقػػاف :النيسػػابكري  .7٢

 ،هػػػػ 5156 :ت ،5ط ،لبنػػػاف ،بيػػػركت ،دار الكتػػػب العمميػػػم ،الشػػػيخ زكريػػػا عميػػػراف :تػػػب
 ـ5996

 :الرسائل الجامعية
التقػػػػػديـ كالتػػػػػأخير عنػػػػػد الم ػػػػػكييف العػػػػػرب قػػػػػدامو  ،كريـ سػػػػػف عبػػػػػدال: شػػػػػ كد  -

   .٣115،٣11٣سكريا، ت:  ،جامعم تشريف ،غير رسالم دكتكراا ،كم دثيف
فػي تفسػير الب ػر ببلغم المتشػابه المفظػي  ،مريـ بنت عبدهللا بف عميالقرشي :  -

، كميػػػم التربيػػػم لمبنػػػات ، المممكػػػم العربيػػػم لم ػػػيو ألبػػػي  يػػػاف ، رسػػػالم دكتػػػكراةا
 هػػ51٢٢هػػ ، 51٢٣سعكديم، ت :ال

 :البحوث والدوريات

العػدد  ،كميػم ا داب  ،جامعػم  مػكاف  ،دكريم عمميم م كمم ،مجمم كميم ا داب -
٢1 
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 القرآن الكريم المتشابو المفظي في تقديم األلفاظ وتأخيرىا في

 ممحق فيرس األلفاظ المتشابية في القرآن الكريم
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المفظم في 
 التقديـ الم 

 رقمها السكرة رقمها ا يم
 

المفظم في 
  الم التأخير

 رقمها السكرة رقمها ا يم

 –ال مد 
 (5)هلل

 11 الجاثيم ٢6ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  چ    هلل ال مد 5 الفات م ٣  چپ  پ  پ  پ  چ   

                                                           
 كردت في ا يات ا تيم : (5)

  1٢،  11،  5ا يات   -
 مف سكرة األعراؼ 1٢ا يم مف  -
 مف سكرة يكنس 51ا يم  -
 مف سكرة إبراهيـ ٢9ا يم  -
 ة الن لمف سكر  71ا يم  -
 مف سكرة اإلسراا   55ا يم  -
 مف سكرة الكهف  5ا يم  -
 مف سكرة المؤمنيف  ٣8ا يم  -
 مف سكرة النمل 9٢،  19، 51ا يات  -
 مف سكرة سبأ 5ا يم  -
 مف سكرة فاطر ٢1،  5ا يتيف  -
 مف سكرة الزمر 71،  71،  ٣9ا يات  -



2 
 

     چڍ  ڌ  ڌ  

 قمكبهـ 
 (5)سمعهـ

  

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ڇ  

ٿ   ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  

   ڇڤ  

 سمعه ٣ البقرة 7  
 
 (٣)قمبه

ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ڇ   

    ڇٺ  ٺ  ٺ  

 11 الجاثيم ٣٢

-بكـ
 (٢)عمي

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ڇ  بكما–عميا  ٣ البقرة 58  ڇٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ڇ  

  ڇٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ  

 57 االسراا 97

 - يث 
 رغدا

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ڇ 

ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  

 شئتـ ٣ البقرة  ٢1
 رغدا

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ڇ 

پ  پ  پ  پ  ڀ   

 ٣ البقرة 18

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 مف سكرة غافر 61ا يم  -
 كردت في ا يتيف : (5)

 كرة البقرة مف س 7ا يم  -
 مف سكرة الن ل 518ا يم  -
 كردت في :  (٣)

 مف سكرة األنعاـ 16ا يم  -
 كردت في :(٢)

 مف سكرة البقرة 575ا يم  -
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ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ڇۉ  ۉ  ې  ې  ې  

ٺ  ٺ    ٺ    ٿٿ   

    ڇٿ  ٿ  

–شفاعم 
 عدؿ

ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ڇ 

ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  

  ڇی  جئ  حئ  مئ  

ک  گ    گ   گ  گ    ڳ  ڇ  عدؿ شفاعم ٣ البقرة 18

  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ

  ڇں   ں  ڻ  ڻ  ڻ   

 ٣ البقرة 5٣٢

 ضربت
 كباؤكا

ۉ  ې  ې   ې  ڇ 

ې  ى   ى   ائائ  ەئ  ەئ  وئ    

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   

  ڇۆئ  ۈئ   ۈئېئ  

 باؤكا ٣ البقرة 65
 ضربت

ڌ   ڎ  ڎ  ڈ                 ڈ  ڇ 

ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  

ک       گ  گ  گ  گ  

ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ   

ڱ  ڱ       ڱ  ں  ں  

    ڇڻۀ          ڻ  ڻ  ڻ

آؿ  55٣
 عمراف

٢ 

النصار    
 الصابئيف

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ڇ 

پ  پ   پ  پ  ڀ  

6٣ 
 
 

–الصابئكف  ٣ البقرة
 النصار  

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ڇ 

ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  

 1 المائدة 69
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ڀ  ڀ    ڀ  ٺ  ٺ  

ٺ    ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  

  ڇٹ  ٹ  

ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  

ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  

  ڇ

هـ يضر 
 (5)ينفعهـ

  
 

ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڇ 

ڑک  ک  ک  ک  گ   

  ڇگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  

 –ينفعهـ  ٣ البقرة 51٣
 (٣)يضرهـ

 

ىئ  ىئ  ی  ی   ی  ی  ڇ  

جئ    حئ     مئىئ  يئ  جب       

  ڇحب  خب  مب  

                                                                                                                                                                                                                                                               ٣1 الفرقاف 11

-السماا
    (5)األرض

 517ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڇ 
  

 البقرة 
 

 األرض ٣
 (  5)السماا 

 51 يكنس 65 ی  ی  ی  جئ  حئ  ڇ   

                                                           
 كردت في ا يات ا تيم : (5)

 مف سكرة  يكنس 58ا يم   -
 مف سكرة ال   5٣ا يم    -
 كردت في ا يات ا تيم :  (٣)

 مف سكرة األنعاـ 75ا يم   -
 مف سكرة  يكنس  516ا يم    -
 مف سكرة األنبياا  66ا يم    -
 مف سكرة الشعراا  7٢ا يم   -
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 كردت في ا يات ا تيم :(5)

 مف سكرة البقرة 561ا يم  -
 مف سكرة األعراؼ 96ا يم  -
 مف سكرة يكنس  ٢5ا يم  -
 مف سكرة األنبياا 1ا يم  -
 مف سكرة ال    71ا يم  -
 مف سكرة الشعراا  571،  61ا يات   -
 مف سكرة الركـ ٢1يم ا  -
 مف سكرة سبأ 9ا يم  -
 مف سكرة  فاطر  ٢ا يم  -
 مف سكرة ص  ٣7ا يم  -
 مف سكرة  األعراؼ 61ا يم  -
 مف سكرة الزخرؼ  81ا يم  -
 مف سكرة الدخاف ٣9ا يم  -
 مف سكرة الذاريات ٣٢ا يم  -
 مف سكرة ال ديد ٣5ا يم  -
  
 كردت في ا يات ا تيم :(5)
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السمكات  أك
– 

  (5)األرض

ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ  

        ڇڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  

 
 
 

 أك
 -األرض
 (٣)السمكات

مئ  ىئ   يئ  جب  حب  خب   

          ڇمب 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 مف سكرة البقرة ٣٣ا يم  -
 مف سكرة آؿ عمراف 1ا يم  -
 مف سكرة يكنس 65ا يم  -
 مف سكرة إبراهيـ ٢8ا يم  -
 مف سكرة العنكبكت ٣٣ا يم  -
 
 كردت في ا يات ا تيم : (5)

 مف سكرة البقرة  ٣81، ٣11، 561، 556، 517، ٣٢ا يات  -
 مف سكرة آؿ عمراف 595، 591،  589،  581،  5٢٢،  5٣9، 519، 8٢،  ٣9ا يات  -
 مف سكرة النساا  575، 571،  5٢٣،  5٢5، 5٣6ا يات  -
 مف سكرة المائدة5٣1،  97، 11،  58،  57ا يات   -
 مف سكرة األنعاـ 515، 79 71، 7٢،  51، 5٣، ٢، 5ا يات   -
 مف سكرة األعراؼ  587، 518، 11 يات ا  -
 مف سكرة التكبم  556، ٢6ا يات  -
 مف سكرة يكنس  515، 68، 66، 11، 8، 6، ٢ا يات  -
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 مف سكرة هكد 5٣٢، 518، 517، 7ا يات   -
 مف سكرة يكسف  511،  515ا يات   -
 مف سكرة  الرعد 56، 51، ٣ا يات  -
 مف سكرة إبراهيـ ٢٣، 59،  51، ٣ا يات   -
 مف سكرة ال جرات  81يم ا  -
 مف سكرة الن ل  77، 7٢، 1٣، 19، ٢ا يات  -
 مف سكرة اإلسراا 51٣ 99، 11، 11ا يات   -
 مف سكرة الكهف 15،  ٣6،  51ا يات  -
 مف سكرة مريـ  9٢، 91،  61ا يات  -
 مف سكرة طه  6ا يم  -
 مف سكرة االنبياا 16، ٢1، 59ا يات  -
 مف سكرة المؤمنكف  86، 75ا يتيف   -
 مف سكرة النكر  61، 1٣،  15،  ٢1ا يات  -
 مف سكرة الفرقاف 519، 6، ٣ا يات   -
 مف سكرة الشعراا  ٣1ا يم  -
 مف سكرة النمل  87، 61، 61، ٣1ا يات  -
 مف سكرة العنكبكت 65،  1٣، 11ا يات  -
 مف سكرة الركـ ٣7، ٣6، ٣٣، 58، 8ا يات  -
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 مف سكرة لقماف ٣6،  ٣1، ٣1، 56ا يات  -
 مف سكرة السجدة 7٣،  1 ا يتيف -
 مف سكرة سبأ ٣1، ٣٣، ٢، 5ا يات   -
 مف سكرة فاطر  11، 15، ٢8، 5ا يات  -
 مف سكرة يس  85ا يم  -
 مف سكرة الصافات  1ا يم  -
 مف سكرة ص  66، 51ا يتيف  -
 مف سكرة الزمر  68،  6٢، 16، 11، ٢8، 1ا يات   -
 مف سكرة غافر 17ا يم  -
 مف سكرة الشكر   1٢، 19، ٣9،  5٣، 55، 1ا يات  -
 مف سكرة الزخرؼ  81، 8٣، 9ا يات  -
 مف سكرة الجاثيم  ٢7، ٢6، ٣7، ٣٣،  5٢ا يات   -
 مف سكرة األ قاؼ  ٢٢،  ٢ا يتيف   -
 مف سكرة الفتب 51،  7،  1ا يات  -
 مف سكرة ال جرات  58،  56ا يتيف  -
 مف سكرة ؽ  ٢8ا يم  -
 مف سكرة الطكر  ٢6ا يم  -
 النجـمف سكرة  ٢5ا يم -
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بما تعممكف 
 (٢)بصير 

صير بما ب ٣ البقرة 551ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  ڇ } 
 (5)تعممكف 

 19 ال جرات 58ىب  يب   جت   حت  خت  ڇ  

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 مف سكرة الر مف  ٢٢، 11ا يتيف  -
 مف سكرة ال ديد  51،  1، 1،  ٣،  5ا يات  -
 مف سكرة المجادلم  7ا يم  -
 مف سكرة ال شر  ٣1،  5ا يتيف  -
 مف سكرة الصف  5ا يم  -
 مف سكرة الجمعم  5ا يم  -
 مف سكرة المنافقكف  5ا يم  -
 مف سكرة الت ابف  1، ٢، 5ا يات  -
 الطبلؽ مف سكرة  5٣ا يم  -
 مف سكرة النبأ ٢7ا يم  -
 مف سكرة البركج 9ا يم  -
 كردت في ا يات ا تيم :(٣)

 مف سكرة إبراهيـ 18ا يم  -
 مف سكرة طه 1ا يم  -
 كردت في ا يات ا تيم :(٢)
 ، مف سكرة البقرة ٣61،  ٣٢7،  ٣٢٢ا يات  -
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 مف سكرة آؿ عمراف 516ا يم   -
 مف سكرة األنفاؿ  7٣،  ٢9ا يتيف   -
 مف سكرة هكد  55٣ا يم   -
 مف سكرة األ زاب 9ا يم  -
 مف سكرة سبأ 55ا يم  -
 مف سكرة فصمت  11 -
 مف سكرة الفتب  ٣1ا يم  -
 مف سكرة ال ديد 1ا يم  -
 مف سكرة الممت نم  ٢ا يم    -

 مف سكرة الت ابف ٣ا يم    -    
 
 
 كردت في ا يات ا تيم : (5)

 مف سكرة البقرة  96ا يم  -
 مف سكرة آؿ عمراف  56٢ا يم  -
 مف سكرة المائدة75ا يم  -
 
 



11 
 

ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  

ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  

      ڇې   

  ڇمتىت  يت  جث  مث  ىث    

 –بشير 
     (5)نذير

ی  جئ   حئ  مئ  ىئيئ  ڇ 

   ڇجب  حب  خب  مب  ىب   

559 
 
 
 
 

 البقرة
 
 

٣ 
 
 
 
  

 -نذير
 (٣)بشير
 

ڀ  ٺ              ٺ  ٺ  ڇ 

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  

ٿ  ٹٹ  ٹ     ٹ  ڤ    ڤ   ڤ       

  ڇڤ  ڦ  

558 
 
 
  

 االعراؼ
  

7 
 
 
 
  

 -هد  هللا  
 الهد 

ڀ  ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ڇ 

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹڤ  

هد   -الهد  ٣ البقرة 5٣1
 هللا

ڄ  ڄ       ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  ڇ 

چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   

آؿ  7٢
 عمراف

٢ 

                                                           
 كردت في ا يات ا تيم :(5)

 سكرة المائدة  مف 59ا يم  -
 مف سكرة سبأ ٣8ا يم  -
 مف سكرة فاطر ٣1ا يم   -
 كردت في : -(٣)
 مف سكرة هكد ٣ا يم  -
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  ڇڇ  ڍڍ    ڇڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  

 –يعممهـ 
 يزكيهـ 

ڃ  ڃ     ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڇ 

چ  چ  چ  چ  

ڇ   ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ    

  ڇڌ  

 –يزكيهـ  ٣ البقرة 5٣9
 (5)يعممهـ

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ڇ 

ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ      وئ  

وئ  ۇئ  ۇئ  

ۆئ  ۆئ      

ۈئ  ۈئ  ېئ          ېئ  

  ڇېئ  ىئ  ىئ  ىئ  

561 
 
  

آؿ 
 عمراف

  

٢ 
  
 
 
 

 -عميكـ
 شهيدا

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڇ 

ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  

  ڇڄ  ڄ  ڄڃ  

 ٣ البقرة 51٢
 

﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ڇ  عميكـ-شهيدا  

﯀   ﯁        

  ڇ

78 
 

 ال  
 

٣٣ 

 –الجنم 
 (٣)الم فرة

ک   ک  ک     کگ  گ  گ  ڇ   

گ  ڳ  ڳ  ڳڳ   ڱ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ڇ  جنم -م فرة  ٣ البقرة ٣٣5

پ  پ  پ   

آؿ  5٢٢
 عمراف

٢ 

                                                           
 كردت في  (5)
 مف سكرة الجمعم٣ا يم -
 ٣5كردت في سكرة ال ديد ، ا يم  (٣)
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پ  ڀ  ڀ    ڇڱ  ڱ  ڱ  ں  

    ڇڀ  

-غفكر
 (5)يـ م

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  ڇ 

پ  پ  ڀ          ڀڀ  ڀ  ٺ   

  ڇٺ  

٣٣1 
  
 

 – ميما  ٣ البقرة
 (٣)غفكرا

گ  گ   گ    گ  ڳ  ڇ 

ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  

ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻۀ  

    ڇۀ   ہ       ہ  ہ  

 اإلسراا 11
 

57 
  
 

عمو شيا 
 مما كسبكا

ی    ی  جئ   حئ  مئ  ڇ 

 ىئيئ  جب  حب  خب  مب  ىب 

  ڇ

مما كسبكا عمو  ٣ البقرة ٣61
 شيا

ې  ې  ې           ېى   ڇ 

ى  ائ         ائ  ەئ  ەئ  

وئ  وئ    ۇئۇئ  ۆئ     ۆئ   ۈئ  

 51 إبراهيـ 58

                                                           
 كردت في ا يات ا تيم : (5)

 مف سكرة البقرة ٣٢1ا يم  -
 مف سكرة  آؿ عمراف 511ا يم  -
 مف سكرة المائدة 515ا يم  -
 كردت في  :  (٣)

 مف سكرة فاطر 15ا يم  -
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ۈئ  ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ  

  ڇىئ   ی  

بما تعممكف 
 (5)خبير

 ٣75ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹٹ  ڇ 
 

 ٣ البقرة
 

خبير بما 
 (٣)تعممكف 

آؿ  51٢ھ  ھ  ھ  ڇ 
 عمراف

٢ 

                                                           
 كردت في ا يات ا تيم : (5)

 مف سكرة البقرة ٣٢1ا يم  -
 مف سكرة آؿ عمراف 581ا يم   -
 مف سكرة النساا  5٢1، 5٣8،  91ا يات  -
 مف سكرة األ زاب  ٣ا يم  -
 مف سكرة الفتب  55ا يم  -
 مف سكرة ال ديد 51ا يم  -
 مف سكرة المجادلم  55،  ٢ا يتيف   -
 مف سكرة الت ابف  8ا يم  -
 كردت في ا يات ا تيم :(٣)

 مف سكرة المائدة  8ا يم  -
 مف سكرة التكبم  56ا يم  -
 مف سكرة النكر  1٢ا يم  -
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ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ    

ڤ  ڦڦ  ڦ   ڦ  ڄ  

ڄڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  

    ڇ

 
 
  

ے  ے  ۓ        

ۓ  ﮲  ﮳  

﮴  ﮵   ﮶  

﮷  ﮸  ﮹  ﮺  

﮻  ﮼   ﮽  ﮾  

﮿﯀  ﯁      

     ڇ  

-ي فر
 (5)يعذب

ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ڇ  

     ڇکک   ک  گ  گ     گ  گ  

  ٣ البقرة     ٣81
 
  

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڇ  ي فر -يعذب

ڌ  ڎ  ڎ    ڌ

 1 المائدة 11

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 مف سكرة ال شر  58ا يم  -
 مف سكرة المنافقكف  55ا يم  -
 كردت في ا يات ا تيم :(5)

 مف سكرة آؿ عمراف 5٣9ا يم  -
 مف سكرة المائدة  58ا يم  -
 مف سكرة الفتب 51ا يم  -
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ڈ  ڈ  ژ  ژڑ   ڑ  ک    

    ڇک  ک  ک  

ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  تخفكا -تبدكا

ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ    ڌ   

    ڇڎ  ڎ    ڈڈ  

ىئ   ی  ی  ی  ی  جئ  ڇ   تبدكا -تخفكا   ٣ البقرة ٣81

حئ     مئ  ىئ  يئجب  حب  خب  مب     

ىب  يب  جت  حتخت  مت  ىت  

آؿ ڇيت  جث  مث  
 ٣9راف: عم

آؿ   ٣9 
 عمراف

 ٢ 

األنعاـ   
 (5)ال رث

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ڇ 

ۀ     ہ  ہ  ہ   

ہ  ھ  ھ    ھ  

ھ  ے  ےۓ  ۓ  

﮲   ﮳    ﮴﮵  ﮶  ﮷  

51 
 
 
  

آؿ 
 عمراف

٢ 
 
 
 
 
 

ک  ک  ک  ک  گ  ڇ   األنعاـ-ال رث

گ  گ   گ  

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   

ڱ  ڱڱ   ڱ  ں  

ں  ڻ  ڻ  

 6 األنعاـ 5٢6
 

                                                           
 كردت في :(5)

 مف سكرة األنعاـ 5٢8ا يم  -
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ڻ  ڻۀ   ۀ  ہ  ہ    ڇ﮸  ﮹  

ھ     ہ  ہ

ھھ   ھ  ے  

    ڇے  

 الكبر
 امرأتي

ڃ  ڃ    چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ 

ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ   

   ڇڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  

آؿ  11
 عمراف

گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڇ  امرأتي  الكبر ٢

ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  

  ڇڱ  ں  ں         ڻ  

 59 مريـ 8

اسجدي 
 اركعي

ے  ۓ  ۓ  ﮲    ﮳  ڇ 

 ڇ﮴  ﮵  

ؿ آ 1٢
 عمراف

گ  ڳ  ڳ  ڇ  اركعكا  اسجدكا ٢

ڳ  ڳ  ڱ   

ڱ  ڱ  ڱ     

  ڇں  ں  ڻ  

 ٣٣ ال   77

 -تبيض
 تسكد

 -اسكدت ٢ آؿ عمرف  516   ڇۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈۈ  ڇ 
 ابيضت

ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ڇ 

ۅ  ۉ  ۉ          ې  

ائ   ،  ې  ې  ې         ى  

516 
 ،

517 

آؿ 
 مرافع

٢ 
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ائ  ەئ      ەئ  وئ  وئ  

   ڇۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  

ژ  ژ  ڑ  ڑ      ک  ک  ڇ   قمكبكـ به

ک  ک  گگ  گ    گ   ڳ  ڳ  

  ڇڳ  ڳ  ڱ  ڱ  

آؿ  5٣6
 عمراف

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ     ٺ   ڇ } به قمكبكـ ٢

ٿ  ٿ   ٿٿ  ٹ  ٹ  

ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ   ڦ  

  ڇڦ  

 8 األنفاؿ 51

جب  حب  خب  مب  ىب   يب  جت  ڇ  متـ  –قتمتـ 

حت    خت  مت  ىت  يت  جث  

    ڇمث  

آؿ  517
 عمراف

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ڇ  قتمتـ -متـ ٢

    ڇپ  

آؿ  518
 عمراف

٢ 

عمو هؤالا 
 شهيدا

ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ           ڑ  ڇ 

ڑ      ک  ک  ک  ک  

  ڇگ  

شهيدا عمو  1 النساا 15
 هؤالا

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ             ٿ  ڇ 

ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  

 ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ

  ڇ

 56 الن ل 89
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 يـعميـ    ك
ال كيـ 
 (5)العميـ

ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہ  ڇ 

  ڇہہ   ھ  ھ  ھ  ھ  

 (٣) كيـ  عميـ 1 النساا 555
ال كيـ 
 (٢)العميـ

چ  ڇ  ڇ    ڇ      ڇ  ڇ 

  ڇڍ  ڍ   

 ٣7 النمل 6

المنافقيف 
 (1)الكافريف

–الكافريف  1 النساا 511حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  ڇ 
 (1)المنافقيف

  5پ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ ڇ 
 

 األ زاب
  

٢٢ 
  

                                                           
 كردت في ا يات ا تيم :(5)

 مف سكرة البقرة ٢٣ا يم  -
 مف سكرة يكسف 511، 8٢ا يتيف  -
 كردت في ا يات ا تيم :(٣)

 مف سكرة المائدة  5٣8،5٢9ا يتيف  -
 مف سكرة ال جر  ٣1ا يم  -
 مف سكرة ال    ٣1يم ا   -
 كردت في ا يتيف :(٢)

 مف سكرة الزخرؼ 81ا يم  -
 مف سكرة الذاريات  ٢1ا يم   -
 مف سكرة التكبم 68كردت في ا يم (1)
 كردت في ا يات ا تيم :  (1)

 مف سكرة التكبم  7٢ا يم  -
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پ  پپ  ڀ  ڀ    ڇخب  مب  

       ڇڀ  ڀ  ٺ  

 

أهل ل ير هللا 
 (5)به

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ڇ 

پ  پ  پ  پ      ڀ   ڀ  ڀ  

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   

ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  

ٹ  ڤ  ڤ   ڤڤ  ڦ  

  ڇڦڦ  

أهل به ل ير  1 المائدة ٢
 هللا

ڑ  ڑ   ک  ک  ڇ 

ک  ک  گ  گ  گ  

ڱ      ڱ       ڱ    گ    ڳ  ڳڳ  ڳ

ڱ    ں  ں  ڻ     ڻڻ  ڻ  ۀ   

   ڇۀ  ہ  

 ٣ البقرة 57٢

 شهداا 
 القسو 

 8ہ  ہ  ھ  ھ        ڇ 
 

 5٢1ٻ  ٻ  ٻ  ٻ     ڇ  شهداا -القسو 1 المائدة
 

 1 النساا

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 مف سكرة األ زاب 18ا يم  -
 مف سكرة الت ريـ 9ا يم   -
 
 م :كردت في ا يات ا تي(5)

 مف سكرة األنعاـ 51ا يم  -
 مف سكرة الن ل  551ا يم  -
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ھ  ھ   ے  ےۓ  ۓ  

﮲  ﮳  ﮴  ﮵   ﮶  

   ڇ ﮷﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼﮽

پ  پ  پ  پ   ڀ  

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  

  ڇٺٺ  

 -اضر 
 (5)نفعا
    
  

وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ڇ 

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ  ی  

    ڇی  ی  

 (٣)ضرا -نفعا 1 المائدة 76
  

ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  ڇ 

پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ              

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  

 ڇٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  

 7 األعراؼ 588

                                                           
 كردت في ا يات ا تيم : (5)

 مف سكرة يكنس  19ا يم  -
 مف سكرة طه  89ا يم  -
 مف سكرة الفرقاف ٢ا يم   -
 مف سكرة الفتب 55ا يم   -
 كردت في ا يات ا تيم :(٣)

 مف سكرة الرعد 56ا يم  -
 مف سكرة سبأ 1٣ا يم  -
 



22 
 

ٺ  ٺ  ٺ      ٺ  ٿ  ڇ  لعبا كلهكا

  ڇٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  

ېئ  ېئ  ىئ  ڇ  لهكا كلعبا  6 ألنعاـا 71

ىئ  ىئ   ی  ی  

یی  جئ  حئ  مئ  

ىئ   يئ  جب   حب  خب  

  ڇمب  ىب  يب  

 7 األعراؼ 15

أنزلناا 
 (5)مبارؾ

ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڇ 

ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑ  ک  

کک  ک  گ  گ  گ  

  ڇگڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  

9٣ 
 

 األنعاـ
 
 
 
 
 

گ  گ   گ  ڳڳ  ڳ  ڇ  مبارؾ أنزلناا 6

  ڇ ڳ    ڱ 

 ٣5 األنبياا 11

كممم التك يد 
عمو كممم 

كممم الخمل  6 األنعاـ 51٣ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ    پپ  ڇ  }
عمو كممم 

 11 غافر 6٣ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڇ 

                                                           
 ي ا يتيف:كردت ف(5)

 مف سكرة األنعاـ  511ا يم  -
 مف سكرة ص ٣9ا يم  -
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ڀ  ڀ  ڀ    ڀٺ  ٺ  ٺ   الخمل

    ڇٺ          ٿ  ٿ  

ڎ  ڎ  ڈ        ڈ    ژ       ژڑ  ڑ   التك يد

  ڇک   

 -نرزقكـ
ياهـ  كا 

ې  ې    ېې   ۉ  ۉ ڇ 

  ڇى  ى  ائائ  

ياكـ 6 األنعاـ 515 چ  چ   چ  چ  ڇڇ  ڇ  نرزقهـ كا 

ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  

  ڇڎ   ڎ  ڈ     

 57 اإلسراا ٢5

 –ت فر 
 تر ـ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  ڇ 

  ڇپ  ڀ  ڀ   ڀ  

ې  ې   ې  ى  ى  ڇ ير ـ  ي فر 7 األعراؼ ٣٢

ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  

ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۇئ

  ۈئ  ۈئ  ېئ

  ڇ

 7 األعراؼ 519

مف  –الذيف 
 (5)قكمه

 66ەئ  وئ   وئ  ۇئ           ۇئ  ۆئ  ڇ 
 

 األعراؼ
 

7 
 

 -مف قكمه
 الذيف

 ٢٢ڈ  ژ          ژ  ڑ   ڑ  ک         ڇ 
 

 المؤمنكف 
 

٣٢ 
 

                                                           
 كردت في ا يات ا تيم :(5)

 مف سكرة األعراؼ 91ا يم  -
 مف سكرة هكد  ٣7ا يم  -



24 
 

ۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئ  ېئ  

      ڇىئ  ىئ  

 
  

 
  
  

 
 

ک  ک  ک    گ  گ  

گ  گ     ڳ  ڳ  ڳ        ڳ  

ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  

  ڇں  ڻ     ڻ  

     

رب مكسو 
 (5)كهاركف 

رب هاركف  7 األعراؼ 5٣٣ 5٣٣  ڇپ  پ  پ  ڇ 
 كمكسو

ژ   ڑ   ڑ   ک  ک  ڇ 

  ڇک      ک  گ  

 ٣1 طه 71

بأمكالهـ في 
 (٣)سبيل هللا

في سبيل هللا  8 األنفاؿ 7٣چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ 
 (٢)بأمكالهـ

 9 التكبم ٣1وئ  ۇئ  ۇئ  ڇ  }

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 مف سكرة المؤمنكف  ٣1ا يم  -
 كردت في :(5)

 مف سكرة الشعراا 18ا يم  -
 كردت في ا يات:(٣)

 مف سكرة التكبم 85،  15ا يتيف  -
 ف سكرة ال جراتم 51ا يم  -
 كردت في ا يتيف :(٢)

 مف سكرة النساا 91ا يم  -
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ۈئ  ۈئ   ېئ     ۆئ  ۆئ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  

ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئی  

    ڇی  ی  ی  

ڃ  ڃ              چ  چ     ڇ   ميـ  -أكاا

چ  چ        ڇ  ڇ  ڇ  ڇ           

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  

  ڇڑ          ڑ   ک    

 55 هكد 71  ڇچ  چ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ميـ أكاا 9 التكبم 551

ال فكر 
  (5)الر يـ

 98ڦ  ڦ    ڄ    ڄ  ڄڄ  ڃ        ڇ 
 

 يكسف
 

5٣ 
 

الر يـ   
 ال فكر 

 ٢1 سبأ ٣ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڇ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 مف سكرة الصف 55ا يم  -
 كردت في ا يات ا تيم :(5)

 مف سكرة يكنس  517ا يم  -
 مف سكرة يكسف  98ا يم  -
 مف سكرة ال جر  19ا يم  -
 مف سكرة القصص  56ا يم  -
 مف سكرة الزمر  1٢ا يم  -
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غفكرا 
 (5)ر يما

   ڇڃ  ڃ      ڃ    
  

 
  

   
 
 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  

ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ   ڄ  

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 مف سكرة الشكر   1ا يم  -
 مف سكرة األ قاؼ 8م ا ي -
 كردت في ا يات ا تيم :(5)

 ، مف سكرة البقرة ٣٣6، ٣58، 599، 59٣، 58٣، 57٢ا يات  -
 مف سكرة آؿ عمراف 5٣9، 89، ٢5ا يات  -
 مف سكرة النساا  51٣، 5٣9، 551، 516، 511، 96، ٣1، ٣٢ا يات  -
 ، مف سكرة المائدة 98، 71، ٢9، ٢1، ٢ا يات   -
 مف سكرة األنعاـ 567، 561 ،  511، 11ا يات  -
 مف سكرة األنفاؿ  71، 69ا يتيف  -
 مف سكرة التكبم  51٣، 99، 95، ٣7، 1ا يات  -
 مف سكرة هكد  15ا يم  -
 مف سكرة يكسف  1٢ا يم  -
 مف سكرة إبراهيـ  ٢6ا يم  -
 مف سكرة الن ل  559، 551،  551، 58ا يات  -
 مف سكرة النكر  6٣، ٢٢، ٣٣، 1ا يات  -
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  ڇڃ   

رسبل مف 
 (5)قبمؾ

ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڇ 

ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  ہ       ہ  ہ  

ھ   ےے  ۓ  ۓ   ھ  ھ  ھ 

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڇ  مف قبمؾ رسبل 5٢ الرعد ٢8

ڻ  ۀ   ۀ  ہ  

ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  

 ٢1 الرـك 17

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 مف سكرة الفرقاف 71ف 6ا يتيف  -
 مف سكرة النمل   55ا يم  -
 مف سكرة األ زاب 7٢، 19، 11، ٣1ا يات  -
 مف سكرة فصمت  ٢٣ا يم  -
 مف سكرة ال جرات  51، 1ا يتيف  -
 مف سكرة ال ديد ٣8ا يم  -
 مف سكرة المجادلم  5٣ا يم  -
 مف سكرة الممت نم 5٣ا يم  -
 مف سكرة الت ابف  51ا يم  -
 ة الت ريـ مف سكر  5ا يم  -
 مف سكرة المزمل  ٣1ا يم  -
 مف سكرة الفتب 15ا يم  -
 مف سكرة غافر 78كردت في ا يم (5)
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  ڇے   ے     ڇ﮲  

شهيدا بيني  
 (5)كبينكـ

ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ڇ  1

ٻپ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  

   ڇڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  

بيني كبينكـ   الرعد 1٢
 شهيدا

ې  ى          ى  ائ  ڇ 

ەئەئ   وئ  وئ  ۇئ    ائ

  ڇۇئ  ۆئۆئ  

  العنكبكت 1٣

 -الكتاب
 القرآف

ٱٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ڇ 

  ڇپ  

ٱٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ڇ  الكتاب -القرآف 51 ال جر 5

  ڇپ  پ  

 ٣7 النمل 5

ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ڇ  مكاخر فيه

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   

ې  ې  ې  ې  

    ڇى  ى  ائ   

     ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ   ڇ  فيه مكاخر  56 الن ل 51

  ڇڤ  ڤ   ڤ  ڦ  

 ٢1 فاطر 5٣

 –ير ـ 
 يعذب

گ  گ  گڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڇ 

ڱ   ڱں  ں  ڻ  ڻ  

  ڇڻ  

ۆ  ۈ   ۈ      ٴۇ   ۋ  ڇ  ير ـ -يعذب  57  11

  ڇۋۅ  ۅ  ۉ  

 ٣9 العنكبكت ٣5

                                                           
 مف سكرة اإلسراا 96كردت في ا يم (5)
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لمناس في 
 هذا القرآف

ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڇ 

ڃ  ڃ      ڃ  ڃ  چ  چ   چ     

 89اإلسراا: ڇچ  

في هذا القرآف  57 اإلسراا 89
 لمناس

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ڇ 

پ  پ  پ  پڀ  ڀ   

ڇڀ  ڀ   ٺ  ٺ  

 11الكهف: 

 58 الكهف 11

 -أبصر
 أسمع

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې    ې  ڇ  }

ې  ىى   ائ    ائ  

ەئەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  

    ڇۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  

جب  حب   خب      مب  ىبيب  جت  ڇ  أبصر -أسمع 58 الكهف ٣6

 ڇحت   خت  مت  ىت  يت  

   59 مريـ   ٢8
  

ہ  ہ  ھ         ھ  ھ  ھ  ڇ  سببل-فجاجا

ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳   

  ڇ﮴  

 75 نكح ٣1  ڇک  ک     ک  ک  ڇ  سببل  فجاجا ٣5 األنبياا ٢5

كجعمناها 
 كابنها

ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ڇ  1

ٻ  پ  پ   پ  پ     

  ڇڀ  ڀ  

جعمنا ابف مريـ   األنبياا 95
 كأمه

گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڇ

ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں  

  ڇں   

 ٣٢ المؤمنكف  11
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ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ڇ  هذا–ن ف 

  ڇھ  ھ      ھ     ے  ے  

گ  گ    گ  گ  ڳ  ڇ  ن ف–هذا  ٣٢ المؤمنكف  8٢

ڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ        ڱ  

  ڇڱ  

 ٣7 النمل 68

 –ألسنتهـ 
 أيديهـ

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ڇ 

    ڇھ   ہ  ھ  ھ          

 –أيديهـ  ٣1 النكر ٣1
 ألسنتهـ

ڌ      ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ڇ 

ژ  ژ   ڑ  ڑ    

  ڇک  ک  ک       ک  

 61 الممت نم ٣

 –رجل 
أقصو 
 المدينم

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ڇ 

ی  ی  ی     ی  جئ  

حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  

   ڇ

أقصو المدينم  ٣8 القصص ٣1
 رجل –

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    ڇ 

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  

   ڇہ  

 ٢6 يس ٣1

 -األكلو
 ا خرة

ېئ  ېئ  ىئ  ىئ    ىئ    یی  ی   ی  جئ  ڇ 

حئ    مئىئ  يئ  جب   حب  

 -ا خرة5 ٣8 القصص 71
 األكلو

 ٣1   ڇحئ   مئ  ىئ  ڇ 
  

 النجـ
   

1٢ 
  

                                                           
 كردت في : (5)

 مف سكرة النازعات ٣1ا يم  -
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  ڇخب  

 -فرعكف 
 قاركف 

ۉ  ې  ې  ې   ڇ  

غافر: ڇې  ى  ى  
٣1 

ٱ  ٻ  ڇ  فرعكف  -قاركف  11 غافر ٣1

ٻٻ  ٻ  پ  پ   

پ  ڀ    پ

  ڇڀ  ڀ  ڀ           ٺ   

 ٣9 العنكبكت ٢9

ر مم منا أك 
 (5)منه

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  ڇ 

گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  

 11فصمت: ڇڳ  

منا أك منه  15 فصمت 11
 (٣)ر مم

ڱ  ں  ں  ڻ  ڇ 

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ         

 ڇہ  ہ  

 55 هكد 9

                                                           
 كردت ا يات ا تيم :(5)

 مف سكرة األعراؼ 7٣ا يم 
 مف سكرة التكبم ٣5ا يم  
 مف سكرة هكد 91،  66،  18ا يات   -
 مف سكرة ص 1٢ا يم  -
 كردت في ا يات ا تيم :(٣)

 مف سكرة الشكر   18ا يم  -
 مف سكرة هكد 6٢ا يم   -
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الجف 
 (5)اإلنس

ھ  ھ  ھ  ے  ے    ۓ  ڇ 

﮳  ﮴  ﮵  ۓ  ﮲  

  ڇ﮶﮷  ﮸  ﮹   ﮺     ﮻  

اإلنس    11 الر مف ٢٢
 (٣)الجف

ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ڇ 

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  

ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     

    ڇڤ  ڤ  ڦ  

 57 اإلسراا 88

ص ف 
مكسو 
براهيـ  كا 

ڇ  ۇئ  ۇئ  ۆئ    ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ڇ 

  ڇ  ېئ  ىئ  ىئ  

٢6 
٢7 

ص ف إبراهيـ  1٢ النجـ
 كمكسو

 87 األعمو 59  ڇٿ  ٺ  ٺ      ڇ  }

                                                           
 كردت في ا يات ا تيم :(5)

 مف سكرة األنعاـ 5٢1، 55٣ا يات  -
 مف سكرة األعراؼ 579، ٢8ا يات  -
 مف سكرة النمل  57ا يم   -
 مف سكرة فصمت  ٣1،٣9ا يتيف  -
 مف سكرة األ قاؼ  58يم ا  -
 مف سكرة الذاريات   16ا يم  -
 كردت في ا يات ا تيم :(٣)

 مف سكرة الجف  1ا يم  -
 مف سكرة الر مف 16ا يم  -
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الضالكف 
 المكذبكف 

المكذبيف  16 الكاقعم 15  ڇٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ   ڇ 
 الضاليف

ڻ  ڻ    ڻ    ۀ   ۀ  ڇ 

  ڇہ   

 16 الكاقعم 9٣

 -االبف 
 األخ

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ   ٱچ 

ڀ    پ  پ  ڀ   ڀ   

 چڀ  ٺ  

55 ،
5٣  ،
5٢ 
،51 

ٹ ی  ی  ی   ىئ  ىئ       ی  چ  االبف -األخ  71 المعارج

ىئ    جئ  حئ  مئ  ٹ چ 

  چيئ  جب  

٢1 
٢1 
٢6 

 81 عبس

 
 
 
 مسالش

(
5
) 

 كالقمر

   

ڄ  ڄ          ڃ  ڃ  ڃ  چ     

  )56نكح: )چ ڃ     چ  
 

 
56 

 
 نكح

 
75 

القمر   
 الشمس

 

ڳ  ڳ  ڱ  چ  

ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ   

 چڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  

 
11 

 
 األعراؼ

 
7 
 
 

                                                           
 كردت في ا يات ا تيم : (5)

 مف سكرة األنعاـ 96ا يم  -
 مف سكرة األعراؼ 11االيم -
 مف سكرة يكنس  1ا يم  -
 مف سكرة يكسف 1ا يم  -
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–لكـ 
 أنعامكـ

 -األنعاـ 81 عبس ٢٣ چ   ۆئ  ۆئ   ۈئ  چ    
 أنفسهـ

﮲  ﮳  ﮴  ﮵﮶     چ 

 چ ﮷  ﮸  

 
  

 
 السجدة

 
٢٣  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 سكرة الرعدمف  ٣ا يم  -
 مف سكرة إبراهيـ ٢٢ا يم  -
 مف سكرة الن ل  5٣ا يم  -
 مف سكرة األنبياا ٢٢ا يم  -
 مف سكرة ال   58ا يم  -
 مف سكرة العنكبكت 65ا يم  -
 مف سكرة لقماف ٣9ا يم  -
 مف سكرة فاطر  5٢ا يم  -
 مف سكرة يس 11ا يم  -
 مف سكرة الزمر 1ا يم  -
 مف سكرة فصمت  ٢7 -
 لر مف مف سكرة ا 1ا يم  -
 مف سكرة القيامم 9ا يم  -


