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إىداء:

 إلى أفصح الناس لسانا وأغزرىم بياًنا النبي األكرم دمحم (ملسو هيلع هللا ىلص).
 إلى من عممني منذ الصغر وسير عمى تربيتي وتعميمي ،ونورني بنصائحو :أبي.
 إلـى مـن تسـكن القمـب ،وبـاطن األر  ،إلــى مـن غمرتنـي بعطفيـا الكبيـر ،وأسـأل ليــا
جنان الخمد :أمي الغالية دائما وأبدا.
دائما ،وفضل بعد هللا :زوجتي.
 إلى من كانت وما زالت ً
سندا لي ً
 إلى فمذات كبدي وروحي  :أبنائي (حفظيم ربي ورعاىم )
 إلى كل متطمع وباحث في قضايا القرآن العظيم والمغة العربية.
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ممخص الرسالة:
"أسرار تقديـ األلفاظ كتأخيرها في المتشابه المفظي في القرآف الكريـ"
اعداد الطالب :إبراهيـ بف عبدهللا الهنائي
إشراؼ :أ .د  /سعيد جاسـ الزبيدي
قػػدـ البا ػػث هػػذا الرسػػالم إلػػو جامعػػم نػػزك  ،كميػػم العمػػكـ كا داب ،قسػػـ الم ػػم العربيػػم
استكماال لمتطمبات ال صكؿ عمو درجم الماجستير في الدراسات الم كيم.
كآدابها،
ا
تناكؿ البا ث في هذا الرسالم "أسرار تقػديـ األلفػاظ كتأخيرهػا فػي المتشػابه المفظػي فػي
القرآف الكريـ " ،كقسـ الرسالم عمو :تمهيد ،كثبلثم فصكؿ.
التمييد :كتناكؿ البا ث فيه تعريف التقديـ كالتأخير ل م كاصػطبل ا ،تعريػف المتشػابه
المفظي ل م كاصطبل ا ،دالالت التقديـ كالتأخير عند الن كييف كالببلغييف.
فصول الرسالة :
الفصل األول :أسرار تقديـ األلفاظ كتأخيرها في المتشابه المفظي في االسـ ،كمبا ثه:
أكال :تقديـ ألفاظ المتشابه في االسـ المعطكؼ عمو مثمه.
ثانيا :تقديـ ألفاظ المتشابه في غير المعطكؼ (االسـ عمو االسـ)
الفصل الثاني :أسرار تقديـ األلفاظ كتأخيرها في المتشابه المفظي في الفعل ،كمبا ثه:
أكال  :تقديـ ألفاظ المتشابه في الفعل المعطكؼ عمو مثمه .
ثانيا :تقديـ ألفاظ المتشابه في الفعل عمو االسـ.
ثالثا :تقديـ ألفاظ المتشابه في متعمقات الفعل .


ث

الفصــل الثالــث :أس ػرار تقػػديـ األلفػػاظ كتأخيرهػػا فػػي المتشػػابه المفظػػي فػػي الجػػار كالمجػػركر،
كمبا ثه:
أكال  :تقديـ الجار كالمجركر عمو مثمه.
ثانيا :تقديـ الجار كالمجركر عمو االسـ.
ثالثا :تقديـ الجار كالمجركر عمو مرفع الفعل كمنصكبه.
منيجية الدراسة:
اتبػػع البا ػػث المػػنه الكصػػفي الت ميمػػي ،فقػػاـ البا ػػث باسػػتقراا األلفػػاظ المتشػػابهم مػػف
يػػث التقػػديـ كالتػػأخير ال ػكاردة فػػي الق ػرآف الك ػريـ ،كجمعهػػا فػػي مم ػػل مسػػتقل ،كبعػػد ذلػػؾ قػػاـ
البا ػػث بكصػػف الظػػاهرة ،ثػػـ النظػػر فػػي تكجيهػػات عممػػاا المتشػػابه المفظػػي كعممػػاا التفسػػير
كت ميمهػػا ،ثػػـ بعػػد ذلػػؾ أبػػد البا ػػث أريػػه بالمكافقػػم أك المخالفػػم ،أك ذكػػر أريػػا آخػػر غيػػر مػػا
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


ح

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:
ال مد هلل كالصبلة كالسبلـ عمو أشرؼ خمل هللا كعمو آله كص به أجمعيف :أما بعد
فميز هللا تعالو الم م العربيم بخصائص كميزات عدة ألنها ل م نػزؿ بهػا القػرآف الكػريـ،
فالم ػػم العربي ػػم تمت ػػاز م ػػف س ػػائر الم ػػات بتركي ػػب معج ػػز كبميػ ػ  ،كق ػػد تع ػػددت مبا ػػث الم ػػم
العربيم ،كاهتـ بها العمماا ،بالكثير مف التفصيل كالت ميل.
كمب ػػث التق ػػديـ كالت ػػأخير م ػػف أه ػػـ مبا ػػث عم ػػـ المع ػػاني كيب ػػث ف ػػي س ػػبؾ األلف ػػاظ
ليبيف ما فيها مػف أسػرار كم ازيػا ببلغيػم ،كالقػرآف الكػريـ خيػر مػكرد كزاد فػي
كالعبارات كالجمل؛ ّ
ذلؾ؛ لما ي تكيه مف غ ازرة المفظ كتعدد المعنو ،بل إنه ش ل العالـ منذ نزكله فتسػابل العممػاا
إلو الب ث في ألفاظه كأساليبه كاستخراج أس اررا كدررا.
كف ػػتب الب ػػث ف ػػي اإلعج ػػاز البي ػػاني لمقػ ػرآف الكػ ػريـ أبك ااب ػػا كاس ػػعم لمب ػػا ثيف ،فنهض ػػت
د ارسػػات ال تعػػد كال ت ص ػػو فػػي كجػػكا ه ػػذا اإلعجػػاز ،كم ػػف هنػػا جػػاا عنػ ػكاف رسػػالم البا ػػث
(أسرار تقديـ األلفاظ كتأخيرها في المتشػابه المفظػي فػي القػرآف الكػريـ ) ،التػي أرد البا ػث مػف
خبللها اإلسهاـ في شرؼ خدمم كتاب هللا العزيز ،كالم م العربيم.
زمنػا لػيس
تطمب مف البا ػث اسػتقراا (التقػديـ كالتػأخير) فػي ا يػات المتشػابهم المفظػي ا
قصير ،فضبلا عف النظر في الكتب التي كردت فيها إشارات لهػذا الصػكر ،كالنظػر فػي تعميػل
اا
العممػػاا أس ػرار التقػػديـ كالتػػأخير ،كم اكلػػم الكقػػكؼ عمػػو تمػػؾ األس ػرار بمػػا تمتمكػػه العربيػػم مػػف

كسائل ،كما يمتمكه هؤالا العمماا مف دقم نظػر ،كذكؽ رفيػع؛ إلدراؾ األسػباب التػي تقػف كراا
ذلؾ.

أىمية البحث:
 الكقػػكؼ كالنظ ػػر ف ػػي أسػ ػرار تق ػػديـ األلف ػػاظ كتأخيره ػػا ف ػػي المتش ػػابه المفظ ػػي ف ػػي القػ ػرآفالكريـ ،يفتب لنا باب الكلكج إلو البياف كاالعجاز القرآني.

 استقراا ألفاظ المتشابه المفظي في القرآف الكريـ كبياف العمم كراا التقػديـ كالتػأخير ،يعػدكسػػيمم مػػف كسػػائل اظهػػار عظم ػم كػػبلـ هللا تعػػالو ،كأف هػػذا الكتػػاب مػػف عنػػدا سػػب انه
كتعالو كبياف عجز البشريم عف اإلتياف بمثمه.
1

 يعػػد الب ػػث كسػػيمم مػػف الكسػػائل المعينػػم لممتطمعػػيف كالبػػا ثيف عػػف أسػرار ألفػػاظ القػرآفالكريـ.

 يعد الب ث كسيمم مف كسائل دعكة البشريم إلو اإليماف باهلل تعالو.أسباب اختيار الموضوع:
 -لـ يب ث فيه أ د.

 الرغبم كالش ف في الدراسات القرآنيم مف يث مفرداتها. -الكقكؼ عمو أسرار تقديـ األلفاظ كتأخيرها.

 خدمم القرآف الكريـ كبياف جانب مف جكانب إعجازا مف يث المفردات.تقسيم الرسالة:
 -التمهيػػد كتنػػاكؿ البا ػػث فيػػه :تعري ػف التقػػديـ ل ػػم ،كاصػػطبل ا عنػػد الببلغيػػيف ،إذ لػػـ

يتطرؽ الكثير منهـ إلػو مفهػكـ التقػديـ كالتػأخير فػي المتشػابه المفظػي بصػكرة صػري م،

كتكصػػل البا ػػث مػػف خػػبلؿ سػػياؽ طرك ػػاتهـ إلػػو تعريػػف مػػكجز لمتقػػديـ كالتػػأخير فػػي
المتش ػػابه المفظ ػػي كه ػػك (التماث ػػل كالتش ػػابه الػ ػكارد ب ػػيف األلف ػػاظ ب ي ػػث يق ػػع فيه ػػا تماث ػػل
كتشػػابه بػػيف ال ػػركؼ أك الكممػػات أك أ يانػػا الجمػػل بالتقػػديـ كالتػػأخير؛ بقصػػد ت سػػيف

نظـ التعبيػر كتجميمػه) ،ثػـ بعػد ذلػؾ تطػرؽ إلػو دالالت التقػديـ كالتػأخير عنػد الن ػكييف

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

 ،كقسػػمه عمػػو مب ثػػيف أكلػػه :أسػرار تقػػديـ ألفػػاظ المتشػػابه المفظػػي كتأخيرهػػا فػػي االسػػـ
المعطػػكؼ عمػػو اسػػـ مثمػػه  ،ثانيهػػا :أسػرار تقػػديـ ألفػػاظ المتشػػابه المفظػػي كتأخيرهػػا فػػي
االسـ عمو االسـ.

 الفصل الثاني :كتناكؿ البا ث فيه أسػرار التقػديـ كالتػأخير لممتشػابه المفظػي فػي الفعػل،كقسػػمه عمػػو ثبلثػػم مبا ػػث ،أكلهػػا :أس ػرار تقػػديـ ألفػػاظ المتشػػابه المفظػػي كتأخيرهػػا فػػي

الفعػػل المعط ػػكؼ عمػػو معط ػػكؼ مثمػػه  ،ثانيه ػػا :أس ػرار تق ػػديـ ألفػػاظ المتش ػػابه المفظ ػػي
كتأخيرهػػا فػػي الفعػػل عمػػو االسػػـ ،ثالثهػػا :أسػرار تقػػديـ ألفػػاظ المتشػػابه المفظػػي كتأخيرهػػا
في متعمقات الفعل.
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 -الفصل الثالث :كتناكؿ البا ػث فيػه أسػرار التقػديـ كالتػأخير لممتشػابه المفظػي فػي الجػار

كالمج ػػركر ،كقس ػػمه عم ػػو ثبلث ػػم مبا ػػث ،أكله ػػا :أسػ ػرار تق ػػديـ ألف ػػاظ المتش ػػابه المفظ ػػي
كتأخيرهػػا فػػي الجػػار كالمجػػركر عمػػو جػػار كمجػػركر مثمػػه ،ثانيهػػا :أس ػرار تقػػديـ ألفػػاظ
المتشابه المفظي كتأخيرها في الجػار كالمجػركر عمػو االسػـ ،ثالثهػا :أسػرار تقػديـ ألفػاظ
المتشابه المفظي كتأخيرها في الجار كالمجركر عمو متعمقات الفعل.

 الخاتمػػم كالنتػػائ  :كاسػػتخمص البا ػػث فيهػػا مػػا رآا أنػػه تكضػػب هػػدؼ الرسػػالم ،كأس ػرارالتقديـ كالتأخير في ا يات المتشابهم التي كانت مكضع الب ث كالدراسم.

مرجعػػا فػػي الد ارسػػات القرآنيػػم ،ككتػػب
 المصػػادر كالم ارجػػع :كقػػد بم ػػت أكثػػر مػػف ثمػػانيفا
التفسير ،كالببلغم ،ككل مصدر أك مرجع أعانني عمو كشف اسباب التقديـ كالتأخير.
عرفانػا بعػكنهـ ،كأخػص بالشػكر
كال يفكتني هنا أف أشكر قسـ الم ػم العربيػم ،كأعضػااا
ا
األس ػػتاذ ال ػػدكتكر س ػػعيد جاس ػػـ الزبي ػػدي عم ػػو ك ػػل دقيق ػػم قض ػػيتها مع ػػه ،كعم ػػو ك ػػل مم كظ ػػم
ػدخر جهػ اػدا فػػي سػػبيل االرتقػػاا بالرسػػالم إلػػو األفضػػل ،لػػه
كتصػػكيب أجػػاد بػػه عمػػي ،كالػػذي لػػـ يػ اا
مني جزيل الشكر كجل التقدير كاال تراـ  ،كجزاا هللا عني خير الجزاا.
كهللا كلي التكفيل
الباحث
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أوالً :التمييد.
المبحث األول

اصطالحا
تعريف التقديم لغة و
ً

المبحث الثاني

تعريف المتشابو المفظي لغة واصطالحا

المبحث الثالث

دالالت التقديم والتأخير عند النحويين
والبالغيين
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التمييد.
شػػرؼ هللا تعػػالو الم ػػم العربيػػم بميػزات عػػدة ألنهػػا ل ػػم نػػزؿ بهػػا القػرآف الكػريـ ،كتمتػػاز
عػػف غيرهػػا بتركيػػب معج ػز ،فكػػل كممػػم فيهػػا لهػػا تعبيػػر خػػاص يختمػػف عػػف الكممػػات األخػػر
سػكاا مػف يػػث المفػظ أـ المعنػو ،كقػػد تعػددت مبا ػػث الم ػم العربيػم ،كتناكلهػػا العممػاا بػػالكثير
مف التفصيل كالت ميل.
كم ػػف أه ػػـ مبا ػػث عم ػػـ المع ػػاني مب ػػث التق ػػديـ كالت ػػأخير ال ػػذي يتن ػػاكؿ بن ػػاا الجم ػػل

كصػػياغم العبػػارات ،كيكشػػف عػػف األس ػرار كالم ازيػػا الببلغيػػم فػػي التركيػػب الم ػػكي ،كقػػد جعػػل
الن ػػاة لمك ػػبلـ رتب ػػا بعض ػػها أس ػػبل م ػػف بع ػػض ،كه ػػذا الرت ػػب ال ت ػػتـ عبث ػػا ،كانم ػػا كف ػػل أس ػػس

كض ػكابو كأغ ػراض يقصػػد بهػػا المػػتكمـ ال ػػرض مػػف التقػػديـ كالتػػأخير ،كقػػاـ الببلغيػػكف بت ميػػل
ال رض كالعمل كراا التقديـ كالتأخير.
كالق ػرآف الك ػريـ يعبػػر عػػف هػػذا الفػػف الببلغػػي تعبي ػ ار رائعػػا كدقيقػػا إذ إف مفػػردات الق ػرآف
الكػريـ جػػاات مرتبػػم ترتيبػػا جمػػيبل كرائعػػا ،مؤديػػم تعبيػ ار منسػػقا كمػػؤث ار تاركػػم أثػ ار كاعجػػا از بيانيػػا
في نفكس قارئيه.
المبحث األول  :تعريف التقديم لغة واصطالحا.
أوال :لغة.
عند الب ث عف معنو التقديـ كالتأخير في المعاجـ العربيم ،كجد البا ػث أف لهػا معػاف

عدة ،كأقدـ معجـ ل كي هػك معجػـ العػيف لمخميػل بػف أ مػد الفراهيػدي (ت  571ه ػػ) كذكػر فػي
معجػػـ العػػيف " الْق َدمػػم كالقػػد ْـ :السػػابقم فػػي األمػػر ،كقكلػػه تعػػالو :ﭽﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ ﭭ
ﭮﭯﭰﭱﭲ ﭼ (يػػكنس )٣ :أي سػػبل لهػػـ عنػػد هللا خيػػر ،كلمكػػافريف قػػد ْـ شػػر.
كفػػي ال ػػديث" :إف جهػػنـ ال تسػػكف تػػو يضػػع هللا قدمػػه فيهػػا" ،قػػاؿ ال سػػف :تػػو يجعػػل هللا
الػػذيف ق ػ مدمهـ مػػف ش ػرار خمقػػه فيهػػا ،فهػػـ قػػد ْـ هللا لمنػػار كالمسػػممكف قػػد رـ لمجنػػم .كالقػػد ْـ مصػػدر
القػػديـ مػػف كػػل شػػيا ،كتقػػكؿ :قػ ْػدـ يق ػ ْد ْـ ،كقػػدـ فػػبلف قكمػػه أي يكػػكف أمػػامهـ ،يَقػ ْػد ْـ قكمػػه يػػكـ
القيامػػم مػػف هاهنػػا .كالْقػ ْػد ْـ :المضػػي أمػػاـ أمػػاـ ،كتقػػكؿ :يمضػػي ْقػ ْػدما أي ال ينثنػػي .كالْقػػدـ:

كمَقد ْـ العيف :ما يمي األنػف ،كالمػؤخر:
كمق مد رـ نقيض مؤخرْ ،
الرجكع مف السفر ،كقدـ يَقد ْـ ْ ،
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"مق ػ مد رـ كمػػؤخر" بػػالتخفيف إال ْمَقػػدـ العػػيف كمؤخرهػػا،
مػػا يمػػي الص ػدغ .كلػػـ يػػأت فػػي كبلمهػػـ ْ
()5
كسائر األشياا بالتشديد.
كيخمػػص البا ػػث أف مػػادة (قػػدـ) تػػؤدي معػػاني متشػػابهم ،فتعريػػف التقػػديـ عنػػد الخميػػل
مػػف خػػبلؿ سػػياؽ طر ػػه السػػابل هػػك (السػػبل فػػي األمػػر كالمقػػدـ عنػػدا نقػػيض المػػؤخر) أي أف
التقديـ هك عكس التأخير.
كذك ػػر الفيركزآب ػػادي ( ت 857ه ػ ػػ) ف ػػي الق ػػامكس الم ػػيو "أق ػػدـ عم ػػو األم ػػر :ش ػػجع،
كأقدمتػه كقدمتػه .كالقػدـ ضػد ال ػدكث ،كالقػدـ السػابقم فػي الخيػر ،كالمقػداـ الكثيػر اإلقػداـ عمػو
العدك ،كالْقدمػم مقدمػم الجػيش كهػي ضػد المػؤخرة كتػأخر كأخػر تػأخي ار كاسػتأخر كأخرتػه ،كأخػر
ْخ ػ ار .التمػػأ اخ ْر :ض ػ اد
ػكؿ :مضػػو ْقػ ْػدما كتػػأ مخر أ ْ
ضػػد قػػدـ كتقػػدـ األ ْ
ْخػ ْػر بض ػ ممت َيف :ض ػ اد الْقػ ْػدـ .تقػ ْ
التمق ادـ كقد تأ مخر عنه تأ اخ ار فػي ػديث ْعمػر رضػي هللاْ عنػه " :م
أف النبػي ص مػمو هللاْ عميػه كس مػمـ
ّ
()٣
عني يا ْعمر"
قاؿ له " :أ ّخ َر ّ
وخالصة القول:
أف التقديـ كالتأخير هك (مقدمم الشيا كالسػبل إليػه كهػك نقػيض كضػد التػأخير) التقػديـ
كالتػػأخير إذف فػػي الم ػػم متناقضػػاف إذ يعنػػو األكؿ بكضػػع الشػػيا أمػػاـ غيػرا ،كقػػد كػػاف متػػأخ ار
عنه ،كيعنو الثاني كضع الشيا خمف غيرا كقد كاف متقدماعميه.

()5

()٣

الفراهيػػدي :الخمي ػػل ب ػػف أ م ػػد  ،معجػػـ الع ػػيف ت ػػب :مه ػػدي المخزكمػػي ،إبػػراهيـ الس ػػامرائي ،ك ازرة الثقاف ػػم
العراقيم ،ب داد5981 ،ـ ،مادة قدـ 5٣٣ /1 ،

الفيػركز آبػػادي :دمحم بػػف يعقػػكب 857 ،هػ ػ ،القػػامكس الم ػيو ،تػػب :مكتػػب ت قيػػل التػراث فػػي مؤسسػػم
الرسالم ،مؤسسم الرسالم ،سكريا ،الطبعم الثالثم ،ت 5987 :ص 5517
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ثانيا :اصطالحا.
كقف عند تعريف التقديـ كالتأخير اصطبل ا عدد مف عمماا الم م سكاا كانكا متقػدميف

أـ متأخريف ()5؛ بيد أف البا ث لـ يظفر عندهـ بتعريػف صػريب لمتقػديـ كالتػأخير فػي المتشػابه
المفظي ،كربما ذلؾ عائد إلو كضك ه.
كيعػػد سػػيبكيه المنظػػر األكؿ لتقػػديـ كالتػػأخير الػػذي بػػيف عمػػم التقػػديـ مػػف خػػبلؿ مقكلتػػه

جميعػا يهمػانهـ
المشهكر "كػأنهـ إنمػا يقػدمكف الػذي بيانػه أهػـ لهػـ ،كهػـ ببيانػه أعنػو ،كاف كانػا
ا
كيعنيانهـ" االمتكمـ إذف كما ذكر سػيبكيه يقػدـ كيػؤخر فػي التركيػب عمػو كفػل األهميػم كالعنايػم
كمقتضو ال اؿ.
ففػػي بػػاب الفاعػػل الػػذي يتعػػد إلػػو مفعػػكؿ قػػاؿ " فػ ف قػػدمت المفعػػكؿ كأخػػرت الفاعػػل
جػػر المفػػظ كمػػا جػػر األكؿ ،كذلػػؾ قكلػػؾ :ضػػرب زيػػدا عبػػدهللا ألنػػؾ إنمػػا أردت بػػه مػػؤخ ار مػػا

أردت بػه مقػدما ،كلػػـ تػرد أف تشػ ل الفعػل بػأكؿ منػػه ،كاف كػاف مػػؤخ ار فػي المفػظ فمػػف كػاف ػػد

المفظ أف يككف فيه مقدما كهك عربي جيد كثير"

()٣

كاألصػل أف يتقػدـ الفاعػػل عمػو المفعػكؿ بػػه ،كلكػف المفعػػكؿ بػه قػد يتقػػدـ عمػو الفاعػػل
لعمم ببلغيم أشار إليها سيبكيه كهي (العنايم كاالهتماـ) ،أك ألي غػرض ببلغػي آخػر يقتضػيه
السياؽ.
كأم ػػا عب ػػد الق ػػاهر الجرج ػػاني فم ػػـ ي ػػذكر لمتق ػػديـ كالت ػػأخير تعريف ػػا صػ ػري ا ،كيمك ػػف أف
نستخمص التعريف مػف خػبلؿ تقسػيمه لمتقػديـ كالتػأخير عمػو قسػميف( :قسػـ عمػو نيػم التػأخير)
كهػػذا القسػػـ ال تت يػػر كظيفػم أركانػػه فػػي السػػياؽ ،كتبقػػو أركانػػه بػػنفس الكظيفػػم كآخػػر (ال عمػػو

()5

ينظر :السكاكي :أبك يعقكب يكسف بف دمحم السكاكي ( ت6٣6ه ػ ) ،مفتاح العمكـ  ،تب :عبد ال ميد

هن ػػداكي ،دار الكتػػػب العممي ػػم بيػ ػػركت  ،ت ٣111ـ ،السػ ػعد التفتػ ػػازاني ،ش ػػركح التمخ ػػيص،ج ،٣دار
()٣

الكتب العمميم ،بيركت ،د.ت

سػػيبكيه :عمػػرك بػػف عثمػػاف بػػف قنبػػر ،الكتػػاب ،تػػب :عبػػد السػػبلـ هػػاركف ،الخػػانجي الق ػػاهرة،ط ،٢ت:
٢1/5 ،5988
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نيػػم التػػأخير) كتت يػػر كظيفػػم أركانػػه فػػي السػػياؽ بعػػد التقػػديـ كالتػػأخير .كذكػػر أف التقػػديـ هػػك
()5

"باب كثير الفكائد جـ الم اسف كاسع التصرؼ"

كب ػػدا لمبا ػػث أف عب ػػد الق ػػاهر الجرج ػػاني أف ػػاد م ػػف مقكل ػػم س ػػيبكيه كبن ػػو عميه ػػا ،إذ إف
التقػػديـ كالتػػأخير عنػػدا م ػرتبو بالعنايػػم كاالهتمػػاـ كجػػاا فػػي " الػػدالئل" فػػي القػػكؿ فػػي التقػػديـ

كالتأخير "كأعمـ أنا لـ نجػدهـ اعتمػدكا فيػه شػيئا يجػري مجػر األصػل ،غيػر العنايػم كاالهتمػاـ،
قاؿ صا ب الكتاب :كهك يذكر الفاعل كالمفعكؿ" كأنهـ إنما يقدمكف الذي بيانه أهـ لهػـ ،كهػـ
()٣

جميعا يهمانهـ كيعنيانهـ"
ببيانه أعنو ،كاف كانا
ا
كلػػـ يتكقػػف البا ػػث مػػع الم ػػدثيف جمػػيعهـ ،كانمػػا كقػػف عنػػد كا ػػد مػػنهـ ليػػر مػػاذا
كت ػػب ف ػػي ب ػػاب تعري ػػف التق ػػديـ كالت ػػأخير كه ػػك رش ػػيد بم بي ػػب؛ ككن ػػه آخ ػػر م ػػف تن ػػاكؿ التق ػػديـ
()٢

كالتأخير بشكل مفصل ككاسع في كتابه " ضكابو التقديـ ك فظ المراتب في الن ك العربي.

لػػـ يػػذكر رشػػيد بم بيػػب فػػي كتابػػه تعريفػػا صػري ا عػػف التقػػديـ كالتػػأخير ،كانمػػا كانػػت
هناؾ إشػارات استخمصػها البا ػث مػف خػبلؿ سػياؽ نقاشػه كطر ػه لمتقػديـ كالتػأخير ،كذكػر أف
التقديـ كالتأخير نمطاف يعبػراف عػف الػم ببلغيػم عامػم ت كػـ شػكل البنيػم اإلسػناديم فػبل يقػدـ،

كال يػؤخر عنصػػر إال ػػيف يكػػكف ذلػػؾ مترتبػػا عػػف شػػركط تداكليػػم أعمػػل تتكفػػل بمطػػابل المقػػاؿ
المقدـ كالمؤخر – لممقاـ.كذكر أيضػا كضػع المفظػم فػي غيػر مكضػعها مػف شػأنه أف يػؤدي إلػو االضػط ارب فػي

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

()1

كمعن ػػو ذل ػػؾ أف الم ػػتكمـ ال يق ػػدـ كال ي ػػؤخر اعتباط ػػا ،كانم ػػا يك ػػكف لدالل ػػم أراده ػػا كه ػػي

العنايم كاالهتماـ.
()5

()٣
()٢

()1

الجرجػػاني :عبػػد القػػاهر بػػف أبػػي بكػػر بػػف عبػػدالر مف بػػف دمحم ت175 :ه ػ ػ ،دالئػػل االعجػػاز ،تػػب:

م مكد دمحم شاكر ،مكتبم الخانجي ،القاهرة ،ط  ، 1ت٣111 :ـ ،ص 516
دالئل االعجاز ،ص 511

ينظػػر :بم بيػػب  :رشػػيد  ،ض ػكابو التقػػديـ كالتػػأخير فػػي الن ػػك العربػػي ،مطبعػػم النجػػاح الجديػػدة ،دار
البيضاا ،ط ،5ت،5998 :ص ٣18

نفسه ،ص ٣18
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وخالصة القول:
جميػػع التعريفػػات تركػػز عمػػو العنايػػم كاالهتمػػاـ ،كيعػػد سػػيبكيه أكؿ مػػف كشػػف عػػف هػػذا

السػػر الببلغػػي( ،)5كأمػػا الجرجػػاني فأكمػػل عمػػو مػػا جػػاا بػػه سػػيبكيه كبنػػو عمػػو مقكلتػػه األسػرار
()٣

الببلغيم البعيدة لمتقديـ كالتأخير.

كأشػػار رش ػػيد بم بي ػػب ف ػػي تعريف ػػه إل ػػو أف التقػ ػديـ كالت ػػأخير نمط ػػاف يعبػ ػراف ع ػػف ال ػػم
ببلغيم عامم.
إذف تب ّػيف لمبا ػػث مػػف خػػبلؿ سػػياؽ الطػرح السػػابل :أف التقػػديـ كالتػػأخير هػػك مخالفػػم
عناصر التركيب لؤلصل الم كي ،فيتقدـ عنصر عمو عنصر كاألصل فيه أف يتػأخر ،كيتػأخر
عنصر عف عنصر كاألصل فيه أف يتقدـ ،ل رض ببلغػي أرادا األديػب أك الكاتػب ،كغالبػا مػا

يككف هذا ال رض (العنايم كاالهتماـ).

()5

ينظر :سيف  :عبد القادر  ،أثر الن اة في الب ث الببلغي ،دار غريب القاهرة ت ،5998 :ص ،85
ك سػػعد :أ مػػد  ،األصػػكؿ الببلغيػػم فػػي كتػػاب سػػيبكيه كاثرهػػا فػػي الب ػػث الببلغػػي ،مكتبػػم ا داب،

()٣

القاهرة ،ط ،٣ت٣119 :ـ ،ص ٢9

ينظر :دالئل اإلعجاز  ،ص 516
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المبحث الثاني  :تعريف المتشابو المفظي لغة واصطالحا.
عمكـ القرآف متعددة كمتشعبم ،كثمم عمـ مف بينهػا يسػمو "عمػـ المتشػابه المفظػي" ،كهػك
عمـ كبير له قكاعدا (أصكله كفركعه) ،كله عمماؤا كمصنفاته ،كله فكائدا كم ازيػاا ،كالمصػنفات
التي ألفت فيه قميمم كم دكدة.
كيعػػد هػػذا العمػػـ مػػف عمػػكـ إعجػػاز القػرآف الكػريـ ،كهػػك بػػاب مػػف أبػكاب تفسػػير القػرآف
الكريـ ،ألنه ْيظهر عظمم كقدسيم كببلغم القرآف الكريـ.
أكال :لغة.
عرؼ الخميل بف ا مد الفراهيدي (ت 571هػػ) في معجـ العيف المتشابه في مادة
"شبه" قاؿ الخميل ”:الشبه :ضرب مف الن اس يمقو عميه دكاا فيصفر ،كسمي شبها؛ ألنه
به مف فبلف ،كهك شبهه كشبهه أي شبيهه ،كتقكؿ شبهت هذا
شبه بالذهب ،كفي فبلف ش ر

فبلف فبلنا كقاؿ هللا عز كجل ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
بهذا ،كأشبه ر
ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﮲ ﮳ ﮴
﮵﮶﮷﮸﮹﮺﮻ ﮼﮽﮾﮿ ﯀﯁﯂  ﭼ (آؿ عمراف)7 :
أي يشبه بعضها بعضا.
كالمشبهات مف األمكر المشكبلت قاؿ أبك العتاهيم:

ٍف مشبهات هف ْهنه

اعمـ بأنؾ في زما
ك َ
كشػ ّػبه فػػبلف عميػا ،إذا خمػػو ،كاشػػتبه األمػػر أي اخػػتمو ،كرأيتػػؾ مثمػػه فػػي الشػػبه كالشػػبه،
كفيه مشابه مف فبلف ،كتقػكؿ إنػي لفػي ش ٍ
ػبهم منػه ك ػركؼ الشػيف يقػاؿ لهػا أشػباا ،ككػل شػيا
ْ
يككف سكاا ف نها أشباا .قاؿ لبيد:
فأشباا ْ ذيف عمو مثاؿ
كعقر الهاجري إذا أبتناا
()5
كالشباا رب عمو لكف ال ْ رؼ ْيشرب لمدكاا"
بػدا لمبا ػػث مػػف خػػبلؿ سػػياؽ طػرح الخميػل أف لفظػػم المتشػابه عمػػو اخػػتبلؼ اشػػتقاقاتها

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

()5

معجـ العيف ،مادة شبه 111 / ٢ ،
11

الشبه
كفي لساف العرب البف منظكر (ت  755هػػ) ذكر المتشابه في مادة شبه " ّ

ك م
الشيا الشيا:ماثمه ،كفي المثل :مف أشبه أباا
الشبه كالشبيه :المثل ،كالجمع أشباا،كأشبه
ْ
فما ظمـ،كأشبه الرجل أمه ،كذلؾ إذا عجز كضعف،كأشبهت فبلنا ،كشابهته ،كتشابه السيئاف،

الشبه ك م
الشبه ،كتقكؿ
كاشتبها:أشبه كل كا د صا به ،كتقكؿ :أشبه فبلف أباا ،كأنت مثمه في ّ
بيهه ،كقكله تعالو :ﭽ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ
به ْه كشب ْه ْه كش ْ
في فبلف شبه مف فبلف ،كهك ش ْ
ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ ﭼ(البقرة ،)٣1 :ليس مف االشتباا المشكل ،إنما هك مف
ف
اا ف نه أشباا ،كفي ال ديث " :عف
التشابه الذي بمعنو االستكاا ،ككذلؾ كل شيا يكك سك ا
زياد السهمي قاؿ :نهو رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أف تْ َسترضع ال مقاا ف ف المبف يشبه" ،كفي التنزيل:

ﭽﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸

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

المتشابه إذف (هػك المثػل كالسػكاا أك المثيػل كالشػبيه ،فجميػع التقمبػات لمػادة شػبه تػؤدي

معنو المثيل كالشبيه كالمماثل كالمشابه).
كفػػي القػػامكس الم ػػيو لمفيػػركز آبػػادي (ت  857هػ ػػ) " شػػابهه كأشػػبهه :ماثمػػه ،كتشػػابه
()٣

كمشبه :مشكمم"
كاشتبها :أشبه كل منهما ا خر تو التبسا ،كأمكر مشتبهم
ّ
كعػػرؼ العبلمػػم التهػػانكي (ت  5595ه ػػ) المتشػػابه المفظػػي بقكلػػه " كمنػػه أف ي صػػل
االتف ػػاؽ ف ػػي الخ ػػو كالنط ػػل لك ػػف ي ص ػػل االخ ػػتبلؼ أك االش ػػتباا بالتق ػػديـ كالت ػػأخير ،إم ػػا ف ػػي
االسميف ،كيسمو المتشابه المقمػكب أك ن ػك ذلػؾ ،كػأف يقػع التقػديـ كالتػأخير فػي االسػـ الكا ػد
في بعض ركفه بالنسبم إلو ما يشبه به ن ك :أسكد بف يزيد ،كيزيد بف أسكد.

()5

()٣
()٢

()٢

ابف منظكر :أبك الفضل جماؿ الديف ،لساف العػرب ،المطبعػم الكبػر الميريػم ،بيػكالؽ مصػر الم ميػم،
ت5٢11:هػ ٢98-٢99 /57 ،

القامكس الم يو ،مادة شبه  ،ص5٣18

التهانكي :دمحم بف عمػي  ،مكسػكعم كشػاؼ اصػطبل ات الفنػكف كالعمػكـ ،تقػديـ كاشػراؼ د .رفيػل العجػـ،
تب :عمي د ركج ،مكتبم لبناف ،ط  ،5ت5115 /٣ ،5996:
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وخالصة القول:
لػػـ يجػػد البا ػػث فػػي المعاجم ػات التػػي ت ػكافرت لديػػه تعريفػػا دقيقػػا لمتق ػديـ كالتػػأخير فػػي

المتش ػػابه المفظ ػػي ،بي ػػد أن ػػه كج ػػد إش ػػارة لمته ػػانكي ف ػػي مكس ػػكعم كش ػػاؼ اص ػػطبل ات الفن ػػكف

كالعمكـ ،فالتهانكي أشار ب شارات بعيػدة إلػو التقػديـ كالتػأخير فػي المتشػابه المفظػي عنػدما ذكػر
التقديـ كالتأخير يقع في االسـ الكا د في بعض ركفه بالنسبم إلو ما يشبه به.
كتكصػل البا ػث مػف خػبلؿ سػياؽ مػا تػـ عرضػه إلػو تعريػف مػكجز لمتقػديـ كالتػػأخير
فػػي المتشػػابه المفظػػي كهػػك (التماثػػل كالتشػػابه الػكارد بػػيف األلفػػاظ ب يػػث يقػػع فيهػػا تماثػػل كتشػػابه
ب ػػيف ال ػػركؼ أك الكمم ػػات أك أ يان ػػا الجم ػػل بالتق ػػديـ كالت ػػأخير بقص ػػد ت س ػػيف نظ ػػـ التعبي ػػر
كتجميمه).
ثانيا  :اصطالحا.

كقف البا ث عمو كتب المتشابه المفظي التي تكافرت له التي تناكلػت التقػديـ كالتػأخير

في المتشابه اصطبل ا كنظر في آراا مؤلفيها مف العمماا كرتبهـ سب تأريخ الكفاة.
ذكػػر الخطيػػب اإلسػػكافي (ت  1٣1هػ ػػ) مسػألم التقػػديـ كالتػػأخير فػػي المتشػػابه المفظػػي،
كذلػػؾ عنػػدما ذكػػر أف المتشػػابه المفظػػي هػػك عبػػارة عػػف آيػػات تكػػررت كاشػػتبهت لعمػػم التقػػديـ
كالتػػأخير أك الزيػػادة كال ػػذؼ أك التعريػػف كالتنكيػػر أك ابػػداؿ كممػػم أك ػػرؼ مكػػاف كممػػم أخػػر
أك رؼ آخر.

()5

فهػػك يشػػير إلػػو مكض ػكع التقػػديـ كالتػػأخير فػػي المتشػػابه المفظػػي ،كذلػػؾ بػػذكر مسػػألم
التشابه بالتقديـ كالتأخير ،كهذا هك لب مكضع الب ث.
كذكػػر الكرمػػاني (ت  111ه ػػ) فػػي مقدمػػم كتابػػه ا يػػات المتشػػابهات التػػي تكػػررت فػػي
الق ػرآف كألفاظهػػا متفقػػم ،كلكػػف كقػػع فػػي بعضػػها زيػػادة أك نقصػػاف أك تقػػديـ أك تػػأخير أك ابػػداؿ
ػػرؼ مكػػاف ػػرؼ أك غيػػر ذلػػؾ ممػػا يكجػػب اختبلفػػا بػػيف ا يتػػيف أك ا يػػات التػػي تكػػررت مػػف
سيبف العمم ك السػبب فػي تكرارهػا كالفائػدة فػي إعادتهػا ،كمػا
غير زيادة أك نقصاف ،ثـ ذكر أنه ّ

()5

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

ج ،5ت ػ ػ ػػب :دمحم مصػ ػ ػ ػػطفو آيػػ ػ ػػديف ،معهػػ ػ ػػد الب ػ ػ ػػكث العممي ػ ػ ػػم ،جامعػ ػ ػ ػػم أـ القػ ػ ػ ػػر  ،ت51٣٣ :هػ ػ ػ ػ ػ،
٣155ـ،ص15
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المكجب لمزيادة كالنقصاف كالتقػديـ كالتػأخير ،كاالبػداؿ ،كمػا ال كمػم مػف تخصػيص ا يػم بػذلؾ
()5

دكف ا يم األخر  ،كهل يصمب ما في هذا السكرة مكاف ما في السكرة التي تشاكمها أـ ال.

تعريػػف الكرمػػاني جػػامع كشػػامل ،إذ إنػػه يتطػػرؽ إلػػو التقػػديـ كالتػػأخير فػػي المتشػػابه

المفظي مع ذكر العمم كالسبب كراا ذلؾ التقديـ كالتأخير.
كلػػـ يضػػع ال رنػػاطي (ت  718هػ ػػ) لمتقػػديـ كالتػػأخير فػػي المتشػػابه المفظػػي تعريفػػا فػػي

كتابػػه مػػبلؾ التأكيػػل القػػاطع بػػذكي اإلل ػػاد كالتعطيػػل فػػي تكجيػػه المتشػػابه المفظػػي ،كانمػػا أشػػار
إليػػه فػػي مقدمػػم كتابػػه إلػػو مػػا تكػػرر مػػف آياتػػه لفظػػا أك اختمػػف بتقػػديـ أك تػػأخير أك زيػػادة فػػي
()٣

التعبير.

كاف نظرن ػ ػػا ف ػ ػػي كت ػ ػػاب كش ػ ػػف المع ػ ػػاني ف ػ ػػي المتش ػ ػػابه م ػ ػػف المث ػ ػػاني الب ػ ػػف جماع ػ ػػم
(ت7٢٢ه ػ) ،نجد أنه أشار في كتابه إلو مسػألم التقػديـ كالتػأخير فػي المتشػابه المفظػي ،كذلػؾ
م ػػف خ ػػبلؿ ذكػ ػرا اخ ػػتبلؼ األلف ػػاظ كالمع ػػاني المك ػػررة ،كتنكي ػػع العب ػػارات ،بالتق ػػديـ كالت ػػأخير،
()٢

كالزيادة كالنقصاف.

كأمػػا األنصػػاري (ت9٣6ه ػػ) فتطػػرؽ إلػػو قضػػيم التقػػديـ كالتػػأخير فػػي المتشػػابه المفظػي

عندما ذكر في كتابه ا يات المتشابهات األلفاظ المختمفػات فػي الزيػادة أك التقػديـ أك التػأخير،
()1

مع بياف سبب التقديـ كالتأخير كالتكرار.

()5

ينظر :الكرماني :م مكد بف مزة  ،البرهاف في تكجيػه المتشػابه المفظػي لمػا فيػه مػف ال جػم كالبيػاف،
تب :عبدالقادر أ مد عطا ،دار الفضيمم ،ص ٣5

()٣ينظر :ال رناطي :أبك أ مد بػف إبػراهيـ بػف الزبيػر  ،مػبلؾ التأكيػل القػاطع بػذكي اإلل ػاد كالتعطيػل فػي
تكجي ػػه المتشػ ػػابه المفظػ ػػي مػ ػػف آي التنزيػ ػػل ،ج،5تػػػب :سػ ػػعيد الفػ ػػبلح ،دار ال ػ ػػرب االسػ ػػبلمي ،بيػ ػػركت

()٢

()1

ط،5ت٣117 :ـ ،ص 51٢

ينظر :ابف جماعم :بدر الديف ،كشف المعاني في المتشابه مف المثاني  ،تب :عبد الجكاد خمف  ،دار
الكفاا لمطباعم كالنشر كالتكزيع ،ط ،5ت5991:ـ ،ص 85

ينظر:األنصاري :أبك ي يو بف زكريا  ،فتب الر مف ما يمتػبس مػف القػرآف ،تػب :دمحم عمػي الصػابكني،
دار القرآف ،بيركت ،ط ،5ت ،598٢ :ص 57
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كأشػار أبػػك البقػػاا (ت 5191ه ػػ) إلػػو قضػػيم التقػػديـ كالتػػأخير فػػي المتشػػابه المفظػػي فػػي
كتابه الكميات ،كذلؾ عندما ذكر أف القصم الكا دة يمكف أف تأتي في صكر كفكاصػل مختمفػم
()5

في التقديـ كالتأخير.

تـ سردا مف تعريفات لممتشابه المفظي نصل إلو الخبلصم ا تيم:
كبناا عمو ما ّ
إف أقرب كأكسع تعريف يراا البا ث ،هك تعريف الكرماني كأبي البقػاا؛ ألنهمػا ذكػ ار أف
القصم الكا دة يمكف أف تأتي في صكر كفكاصل مختمفم في التقديـ كالتأخير ،كهذا هػك الكاقػع
في القرآف ،فالقصم الكا دة ترد في أكثر مف صكرة كبصػكر شػتو سػكاا بالتقػديـ أـ التػأخير أـ
غيػػر ذلػػؾ مػػف األسػػاليب القرآنيػػم  ،كمثػػاؿ عمػػو ذلػػؾ قصػػم سػػيدنا مكسػػو (عميػػه السػػبلـ) مػػع

فرع ػػكف ،كال ػػرض م ػػف ذل ػػؾ إظه ػػار الق ػػدرة العظيم ػػم كالكبيػ ػرة لمقػ ػرآف ف ػػي التص ػػرؼ باأللف ػػاظ،
بابػا مػف أبػكاب
كتكيفها كفل السياؽ ،كاظهار عجز االنساف عف االتيػاف بمثػل ذلػؾ ،كيعػد هػذا ا
اإلقنػػاع كاإلعجػػاز القرآنػػي ،كباإلضػػافم إلػػو ذلػػؾ فتشػػابه األلفػػاظ كتكرارهػػا كاختبلفهػػا فػػي القػػديـ
كالتػػأخير ،يعػػد لفتػػه كلمسػػم بيانيػػم مػػف لمسػػات الق ػرآف الك ػريـ الت ػي تػػدعك القػػار إلػػو التأمػػل
كالتفكر في هذا الكتاب العظيـ.

()5

ينظػػر :أبػك البقػػاا :أيػػكب بػػف مكسػػو ال سػػيني الكفػػكي ،الكميػػات :معجػػـ المصػػطم ات كالفػػركؽ الم كيػػم،
مؤسسم الرسالم ،ط ،٣ت 5159 :ه ػ  5998ـ ،ص 811
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المبحث الثالث :دالالت التقديم والتأخير عند النحويين والبالغيين.
إف أكؿ م ػػف تن ػػاكؿ التق ػػديـ كالت ػػأخير الخمي ػػل ب ػػف أ م ػػد (ت571ه ػ ػػ) ،ال ػػذي ينق ػػل عن ػػه
تمميػػذا سػػيبكيه فػػي بػػاب االبتػػداا كجهػػم نظػ ػرا فيػػه فيقػػكؿ " كزعػػـ الخمي ػل – ر مػػه هللا – أن ػػه
يستقبب أف يقكؿ :قائـ زيد ،كذاؾ إذا لـ تجعل قائما مقػدما مبنيػا عمػو المبتػدأ كمػا تػؤخر كتقػدـ

فتقػػكؿ :ضػػرب زيػػدا عمػػرك ،كعمػػرك عمػػو ضػػرب مرتفػػع ،ككػػاف ال ػػد أف يكػػكف مقػػدما ،كيكػػكف

زيد مؤخ ار ،ككذلؾ هذا ،ال ػد فيػه أف يكػكف االبتػداا فيػه مقػدما ،كهػذا عربػي جيػد ،كذلػؾ قكلػؾ

تميمي أنػا ،كمشػنكا مػف يشػنؤؾ ،كرجػل عبػدهللا ،كذلػؾ قكلػؾ تميمػي أنػا ،كمشػنكا مػف يشػنؤؾ،

كرجل عبدهللاٌّ ،
صفتّؾ"
كخز ْ
كالتقػػديـ كالتػػأخير عنػػد الخميػػل (عربػػي جيػػد) كلكػػف ال يػػأتي كال يقػػع إال بم ارعػػاة أصػػل
()5

الرتبم.
كيعػػد سػػيبكيه (ت  581ه ػػ) أكؿ مػػف ب ػػث فػػي عمػػم أسػػمكب التقػػديـ كالتػػأخير كدكاعيػػه،

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

ال ػػذي يتع ػػداا فعم ػػه إل ػػو مفع ػػكؿ " فػ ػ ف ق ػػدمت المفع ػػكؿ ،كأخ ػػرت الفاع ػػل كقكل ػػؾ ضػ ػرب زي ػػدا

عبدهللا ...ككاف د المفػظ أف يكػكف الفاعػل مقػدما ،كهػك عربػي جيػد كثيػر ،كػأنهـ إنمػا يقػدمكف
الذي بيانه أهـ لهـ كهك ببيانه أعنو كاف كانا جميعا يهمانهـ كيعنيانهـ"

()5

()٣

الكتاب ،5٣7/٣ ،كاألصكؿ الببلغيم في كتاب سيبكيه ،ص ٢9

( )٣الكتاب ،٢1،٢1/5 ،كينظر  :أثر الن اة في الب ث الببلغي ،ص 85
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وخالصة القول:
إف العنايػػم كاالهتمػػاـ التػػي قصػػدها المػػتكمـ هػػي العمػػم الببلغيػػم كراا تقػػديـ المفعػػكؿ بػػه
عمو الفاعل ،كلػذلؾ التقػديـ كالتػأخير عنػد سػيبكيه كثيػ ار مػا يقػع لػذلؾ ،كأ يانػا لمتأكيػد كالتنبيػه،
()5

كأ يانا يككف ل ير عمم ببلغيم ،كلربما كاف سببا في قبب الكبلـ كسكا التركيب.
()٣

ك ينم ػػا نتتب ػػع مكق ػػف الفػ ػراا (ت  ٣17ه ػ ػػ)

ف ػػي (مع ػػاني القػ ػرآف) م ػػف دالل ػػم التق ػػديـ

كالتػػأخير نجػػدا لػػـ ينتفػػع بمػػا قالػػه سػػيبكبه مػػف العنايػػم كاالهتمػػاـ ،ككػػاف يكتفػػي بػػذكر المقػػدـ

كالمػػؤخر فػػي ا يػػم دكف أف يبػ ّػيف الداللػػم كال ػػرض كالعمػػم الببلغيػػم مػػف كراا التقػػديـ كالتػػأخير،
فمثبل عندما تناكؿ قكله تعالو ﭽﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ ﭼ( طػه )5٣9 :يريػد


أجل مسمو لكاف لزاما" اكتفو بػذكر "مقػدـ كمػؤخر" ،دكف أف يب ّػيف العمػم الببلغيػم
"كلكال كمم رم ك ر
مف ذلؾ التقديـ كالتأخير.
كأشار المبرد (ت  ٣81هػػ) في المقتضب إلػو التقػديـ كالتػأخير دكف أف يػذكر ال ػرض

الببلغي منه فقاؿ ":لك قمت :غبلمه كػاف زي رػد يضػرب ،كػاف جيػدا أف تنصػب ال ػبلـ بيضػرب؛
ألنػػه مػػا جػػاز أف يتقػػدـ مػػف األخبػػار جػػاز تقػػديـ مفعكلػػه ،كأمػػا التقػػديـ كالتػػأخير فػػي (إف) فمػػـ
يج ػزا؛ ألنهػػا ػػركؼ جامػػدة،كلكف إف كػػاف الػػذي يميهػػا ظرفػػا فكػػاف خب ػ ار أك غيػػر خبػػر جػػاز،
ككػػذلؾ لػػـ يجػػز التقػػديـ كالتػػأخير فػػي ( كػػأف كليػػت كلعػػل ) فهػػي ػػركؼ مشػػبهم باألفعػػاؿ كال
()٢

تتصرؼ.

كأما ابف جني (ت  ٣9٢هػػ) فقد كقف عمػو التقػديـ كالتػأخير فػي مكضػعيف :األكؿ فػي
الخصائص كالثاني في الم تسػب ،ففػي (الخصػائص) كػاف ي ارعػي مسػألم القيػاس ،صػ ته ،أك
ض ػػعفه ،أك فس ػػادا ،كأط ػػاؿ ال ػػديث ف ػػي مس ػػائمه ،كقس ػػمه عم ػػو قس ػػميف اثن ػػيف :أ ػػدهما يقب ػػل
القيػػاس ،كا خػػر مػػا يسػػهمه االضػػطرار " كتق ػديـ المفعػػكؿ بػػه عمػػو الفاعػػل تػػارة كتقػػديـ الفعػػل
الناصػػب كضػػرب زيػػدا عمػػرك ،كالظػػرؼ ن ػػك قػػاـ عنػػدؾ زيػػد ،كالمسػػتثنو كال ػػاؿ ن ػػك جػػاا
()5
()٣

()٢

ينظر :أثر الن اة في الب ث الببلغي ،ص 81

الفػراا :أبػك زكريػػا بػف ي يػػو بػف زيػاد  ،معػػاني القػرآف ج  ،٣عػػالـ الكتػب ،بيػػركت ،ط  ،٢ت،598٢ :
ص 591كينظر :أثر الن اة في الب ث الببلغي ،ص 5٢9

المب ػػرد :أبػ ػك العب ػػاس ب ػػف دمحم ب ػػف يزي ػػد  ،المقتض ػػب ،ت ػػب :دمحم عب ػػد الخ ػػالل عض ػػيمم  ،الق ػػاهرة  ،ت:
519 ، 515/1 ،5991

16

ضػػا كا زيػػد ،كتقػػديـ خبػػر المبتػػدأ عمػػو المبتػػدأ كغيرهػػا مػػف المسػػائل التػي سػػاقها ابػػف جنػػي فػػي
()5

كتاب الخصائص"

كبعػػد مػػا انهػػو ابػػف جنػػي مػػف طػػرح مسػػائل التقػػديـ كالتػػأخير فػػي كػػبلـ العػػرب يقػػكؿ :
"فهذا كجكا التقديـ كالتأخير ،كاف تركنا شيئا ف نه معمكـ ال اؿ كال قا مما قدمناا"
كعندما ننظر في (الم تسب) نجدا يذكر ال رض كالنكتػم الببلغيػم مػف تقػديـ المفعػكؿ
به عمو الفعل كالفاعل (العنايم كاالهتماـ بشأنه).

يقكؿ " ينب ػي أف يعمػـ مػا أذكػرا هنػا ،كذلػؾ أف أصػل كضػع المفعػكؿ أف يكػكف فضػمم،

كبعػػد الفاعػػل ،كضػػرب زيػ رػد عمػ ار ،فػ ذا عنػػاهـ ذكػػر المفعػػكؿ قػػدمكا عمػػو الفاعػػل فقػػالكا ضػػرب
عم ػ ار زيػ رػد ،ف ػ ذا ازدادت عنػػايتهـ بػػه قػػدمكا عمػػو الفعػػل الناصػػبم فقػػالكا عم ػ ار ضػػرب زيػ رػد ،ف ػ ف
تظاهرت العنايم به عقدكا عمو أنه رب الجممم ،كتجاك از به ككنه فضػمم ،فقػالكا :عمػرك ضػربه
()٣

ز ريد ،فجااكا به مجيئا يتنافو ككنه فضمم "
كينظػػر عبػػد القػػاهر الجرجػػاني (ت  175هػ ػػ) إلػػو التقػػديـ كالتػػأخير فػػي كتابػػه (دالئػػل
االعجػػاز) عمػػو أنػػه سػػبب مػػف أسػػباب الجمػػاؿ فػػي الػػنص األدبػػي ،كال بػػد أف يػػؤدي معنػو مػػف
المعاني الببلغيم يقكؿ " كقد رأينا عند الن ػاة جممػم مػف المعػاني يقػف عمػو أرسػها سػيبكيه مػف
ذلؾ ،إذ جعل التقديـ لمعنايم كاالهتماـ"

()٢

كيق ػػكؿ ف ػػي كص ػػف التق ػػديـ كالت ػػأخير " ه ػػك ب ػػاب كثي ػػر الفكائ ػػد ،ج ػػـ الم اس ػػف ،كاس ػػع
التصػػرؼ ،بعيػػد ال ايػػم ،ال ي ػزاؿ يفتػػر لػػؾ عػػف بريقػػه ،كيفضػػي بػػؾ إلػػو لطيفػػه ،كال ت ػزاؿ تػػر
شػع ار يركقػؾ مسػمعه ،كيمطػف لػػديؾ مكقعػه ،ثػـ تنظػر فتجػػد سػبب أف ارقػؾ ،كلطػف عنػػدؾ أف
()1

قدـ فيه شيا ،ك ّكؿ المفظ عف مكاف إلو مكاف"
()5

ابػ ػػف جنػ ػػي :أبػ ػػك الفػ ػػتب عثمػ ػػاف  ،الخصػ ػػائص ،تػ ػػب :دمحم عمػ ػػي النجػ ػػار ،المكتبػ ػػم العمميػ ػػم ،دار الكتػ ػػب
المصريم ،ج ٣ص  ، ٢87كينظر :أثر الن اة في الب ث الببلغي ،ص ٢51

()٣

الم تسػػب ،تػػب :عمػػي النجػػد ناصػػيف ،د .عبػػدال ميـ النجػػار ،د .عبػػدالفتاح اسػػماعيل ،القػػاهرة ،ت:

()٢

ينظر :ش كد  :سف عبد الكريـ  ،التقديـ كالتأخير عند الم ػكييف العػرب قػدامو كم ػدثيف ،ت،٣115 :

()1

 ،61 /5 ،5991كينظر :أثر الن اة في الب ث الببلغي ،ص ٢56
ص 5٣5

دالئل االعجاز ،ص 516
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كأف ػػرد فص ػػبل لمتق ػػديـ كالت ػػأخير ف ػػي كتاب ػػه (دالئ ػػل االعج ػػاز) كظ ػػف في ػػه ارتب ػػاط عم ػػـ
المعاني بعمـ الن ك.

()5

كتبنػ ػػو عبػ ػػد القػ ػػاهر الجرجػ ػػاني مقكلػ ػػم سػ ػػيبكيه فػ ػػي داللػ ػػم التق ػ ػديـ كالتػ ػػأخير (العنايػ ػػم

كاالهتماـ) " كأعمـ ّأنا لـ نجدهـ اعتمدكا فيه شيئا يجري مجري األصل غير العنايم كاالهتمػاـ،
قػػاؿ صػػا ب الكتػػاب كهػػك يػػذكر الفاعػػل كالمفعػػكؿ " كػػأنهـ يقػػدمكف الػػذي ببيانػػه أهػػـ لهػػـ ،كهػػك
()٣

ببيانػػه أعنػػو ،كاف كانػػا جميعػػا يهمػػانهـ كيعني ػانهـ"

كيتكسػػع فيػػه بػػل يتجػػاكز مػػا كقػػف عنػػدا

سيبكيه كيقكؿ " كقع في ظنكف الناس أنه يكتفي اف يقاؿ قدـ لمعنايم كاالهتمػاـ ،كألف ذكػرا أهػـ

مػػف غيػػر أف يػػذكر مػػف أيػػف كانػػت تمػػؾ العنايػػم كبػػـ كػػاف أهػػـ  ،كلتخػػيمهـ ذلػػؾ قػػد صػ ر أمػػر
التقديـ كالتأخير فػي نفكسػهـ ،كهكنػكا الخطػب فيػه ،تػو إنػؾ لتػر أكثػرهـ يػر تتبعػه ،كالنظػر
()٢

فيه ضربا مف التكمف ،كلـ تر ظنا أزر عمو صا به كشبهه"

كأما الزمخشري (ت  1٢8هػ) فسار في الطريل التي رسمها عبد القاهر الجرجاني فػي

ذكػر المعػػاني كاألغػراض الببلغيػم لمتقػػديـ كالتػػأخير ،فكػػاف يطبػل المعػػاني كاألغػراض الببلغيػػم
التػػي ذكرهػػا عبػػد القػػاهر الجرجػػاني عمػػو آيػػات الق ػرآف الك ػريـ فػػي ( الكشػػاؼ) كيضػػيف عميهػػا
معاني أخر .
فمثبل عندما تناكؿ التقديـ كالتػأخير فػي سػياؽ (االسػتفهاـ بػالهمزة) اعتمػد عمػو المعػاني
التػػي عرضػػها كعالجهػػا عبػػد القػػاهر الجرجػػاني فػػي (دالئػػل االعجػػاز) كيضػػيف إليهػػا أ يانػػا
أغراضا كمعاني أخر  ،كأهـ المعاني التي ذكرها في (الكشاؼ):
 اإلنكػ ػػار :كهػ ػػك مػ ػػا ذك ػ ػرا الجرجػ ػػاني فػ ػػي كتابػ ػػه كقكلػ ػػه تعػ ػػالو ﭽﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﭼ( األنعاـ )51 :كاإلنكار هنػا فػي اتخػاذ غيػر هللا كليػا


()1

ككاف أكلو بالتقديـ.

()5

دالئل االعجاز  ،ص 516

()٢

نفسه ،ص 518

()٣

()1

نفسه ،ص 517

الزمخشػػري :جػػارهللا أبػػك القاسػػـ دمحم بػػف عمػػر  ،الكشػػاؼ  ،تػػب :عػػادؿ دمحم ،عمػػي دمحم معػػكض ،مكتبػػم
العبيكاف ،الرياض ،ط  ،5ت5158:ه ػ5998 ،ـ٢٣9 /٣ ،
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أيضػا كقكلػه تعػالو ﭽﮦﮧ
 العنايم كاالهتماـ هذا المعنو الببلغػي ذكػرا الجرجػاني ا()5

ﮨﮩﮪﮫﭼ ( مريـ )16 :فير أف التقديـ لممسند كاف لمعنايم كاالهتماـ.


 التقريػ ػػر كقكلػ ػػه تعػ ػػالو ﭽﭴﭵﭶﭷﭸﭹ ﭼ (األنبيػ ػػاا )6٣:إذ قصػ ػػد

()٣

التقرير لنفسه.

 -التػػكبيخ كالتعجػػب

()٢

كقكلػػه تعػػالو ﭽ ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬ

ﮭﮮ ﭼ(البقرة )11 :إذ ّبيف في ذلؾ تكبيخا عظيما.

 -التعجػ ػ ػػب

()1

كقكلػ ػ ػػه تعػ ػ ػػالو ﭽﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ

ﭥﭦﭧﭨﭼ ( البقرة )٢1


كغيرها مف المعاني الببلغيم لمتقديـ كالتأخير التي تناكلها الزمخشري في تفسيرا (الكشاؼ).
كأفػػاد السػػكاكي (ت 6٣6هػ ػػ) الػػذي قع ػد الببلغػػم كصػػنفها مػػف مقكلػػم سػػيبكيه (العنايػػم

كاالهتمػػاـ) فػػذكر بقكلػػه " كال الػػم المقتضػػيم لػػذلؾ هػػي كػػكف العنايػػم بمػػا يقػػكـ أتػػـ ،كاي ػرادا فػػي
()1

الذكر أهـ ،كيقع باعتبارات مختمفم ،كالعنايم التامم بتقديـ ما يقدـ كاالهتماـ بشأنه"

كيب ث التقديـ كالتأخير مف خبلؿ المسند كالمسند إليه كالفعػل كمػا يتعمػل بػه ،إذ فصػل
هػػذا المسػػائل الػػثبلث فػػي كتابػػه (مفتػػاح العمػػكـ) فبػػدأ فػػي ديثػػه بتقػػديـ المسػػند إليػػه ،كيتقػػدـ
المسند إليه عمو المسند إذا كاف ذكرا أهـ كأعنو ،كاألهميم عندا تقع في أكجه عدة:

()6

 -أف يككف أصمه التقديـ كال مقتضو لمعدكؿ عنه.

 أف يك ػػكف ل ػػه الص ػػدارة ف ػػي الك ػػبلـ كأس ػػماا االس ػػتفهاـ كض ػػمير الش ػػأف كقكل ػػؾ :أيه ػػـالمنطمل ،هك زيد المنطمل.
 التفاؤؿ كقكلؾ :البرااة كـ القاضي ،كقاؿ دمحم بف كهيب في المعتصـ الخميفم:()5

الكشاؼ ٣1 / 1

()٢

الكشاؼ ٣61 / 5

()٣

الكشاؼ 51٢ / 1

()1

نفسه  ،ص٣1٣

()6

نفسه ،ص ٣95

()1

مفتاح العمكـ  ،ص 591
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ينت
كتز َ

األياـ
دت ب رة كجهؾ
سع َ
ْ

ببقائؾ

األعك ْاـ

 التمذذ قاؿ الشاعر قيس:ليبلي منكف أـ ليمو مف البشر

باهلل يا ظبيات القاع قمف لنا

كأمػػا تقػػديـ المسػػند عنػػد السػػكاكي فبػ ّػيف أنػػه كاجػػب التقػػديـ إذا كػػاف مػػف االسػػماا التػػي
()5
لها ل الصدارة كأسماا االستفهاـ كقكلؾ :كيف ز ريد.
كنخمص مف قكؿ السكاكي ،أنه كافل سيبكيه كعبػد القػاهر الجرجػاني فػي ذكػر ال ػرض

الببلغػػي مػػف التقػػديـ ( العنايػػم كاالهتمػػاـ)؛ ألنػػه لػػـ يخػػرج عػػف مسػػارهـ بػػل سػػار عمػػو نهجهػػـ،
كلكنه يفصل هذا العنايم في عدا أكجه كما أكردت ذلؾ سابقا.
كأفرد ابف األثير (ت  6٢7هػػ) فصبل مستقبل لمتقديـ كالتأخير في كتابػه (المثػل السػائر
فػػي أدب الكاتػػب كالشػػاعر) إذ قػػاؿ عنػػه "كهػػذا بػػاب طكيػػل يشػػتمل عمػػو أسػرار دقيقػػم ،منهػػا مػػا

اسػػتخرجته أنػػا ،كمنهػػا مػػا كجدتػػه فػػي أق ػكاؿ عممػػاا البيػػاف كسػػأكرد ذلػػؾ مبين ػا " ( ،)٣كقسػػـ ابػػف

األثير التقديـ كالتأخير عمو قسميف:

أخ ػػر المق ػػدـ أك ق ػػدـ الم ػػؤخر لت ي ػػر
 قس ػػـ يخ ػػتص بدالل ػػم األلف ػػاظ عم ػػو المع ػػاني كل ػػك ّالمعنو.
أخر لمػا ت يػر
 قسـ يختص بدرجم التقدـ في الذكر الختصاصه بما يكجب له ذلؾ كلك ّالمعنو.
ونخمص لما أورده ابن األثير في مسألة التقديم والتأخير:

 أكرد له فصبل مستقبل في كتابه (المثل السائر في أدب الكاتب كالشاعر). قسػػمه عمػػو قسػػميف :قسػػـ يخػػتص بداللػػم األلفػػاظ عمػػو المعػػاني ،كقسػػـ يخػػتص بدرجػػمالتقدـ في الذكر الختصاصه بما يكجب له ذلؾ.
 -ذكر ابف األثير أف العمم مف تقديـ المفعكؿ به عمو الفعل تأتي لمراعاة النظـ .

()5
()٣

مفتاح العمكـ  ،ص ٢٣5

ابػػف األثيػػر :ضػػياا الػػديف  ،المثػػل السػػائر فػػي أدب الكاتػػب كالشػػاعر  ،تػػب :د .أ مػػد ال ػػكفي ،د .بػػدكي
طبانم  ،دار نهضم مصر ،القاهرة٣٣1 ،٣٣٢ ،٣51 /٣ ،
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 ي ػػاكؿ تعمػػيـ النػػاس الكػػبلـ كاألسػػاليب كالطػػرؽ المناسػػبم لؤل ػكاؿ المتعػػدة خاصػػم فػػيالقسـ الثاني ،كأما الزمخشري كمف سبقه فتممسكا جكانب االعجاز في الكبلـ.

كخالف إبراهيـ أنيس مػف سػبقه مػف القػدماا فػي داللػم تقػديـ كتػأخير المنسػد عمػو المسػند ،
فالتقػػديـ كالتػػأخير عنػػدا ال يتعمػػل بالبنيػػم كالتركيػػب الػػداخمي المػرتبو بػػالمعنو فػػي ذهػػف المػػتكمـ
يقػػكؿ " ال داعػػي أف نسػػمؾ مسػػمؾ الببلغيػػيف ػػيف عرضػكا األ ػكاؿ كػػل منهمػػا ،فػػذكركا لنػػا أف
مف أ كاؿ المسػند إليػه التقػدـ كالتػأخر ،ثػـ عرضػكا لممسػند جعمػكا مػف أ كالػه أيضػا ذلػؾ التقػدـ
()5

كالتأخر"

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

تممسكها مف شكاهد معينم ،كالتمكف في ذهف السامع ،كالتعجيل بالمسػرة كالمسػااة ،كاالسػتمذاذ،

كالت قيػػر ،كمػػف ال ريػػب أنهػػـ يجعمػػكف نفػػس هػػذا األسػػباب أك معظمهػػا ،داعيػػا مػػف دكاعػػي تقػػدـ
المسند أيضا"

()٣

كيػػر أف د ارسػػتهـ هنػػا ال تعػػدك أف تكػػكف نقػػدا أدبيػػا ألمثمػػم معينػػم تصػػك ار فيهػػا تمػػؾ األمػػكر

التي أشاركا إليها.
كعد التقديـ كالتأخير في بعض ا يات التي ناقشها العمماا في تقػديـ المفعػكؿ بػه عمػو
ركني االسناد لمعنايم كاالهتماـ ليس ص ي ا ،كانما كاف التقديـ فيها مػف بػاب م ارعػاة مكسػيقو
الفاصػػمم القرآنيػػم ،بػػل إنػػه يػػرفض تقػػدـ المفعػػكؿ بػػه عمػػو ركنػػي اإلسػػناد فػػي الجممػػم الفعمي ػػم
()٢

المثبتم.

كيخ ػػالف البا ػػث م ػػا ذه ػػب إلي ػػه إبػ ػراهيـ أن ػػيس م ػػف أف التق ػػديـ كالت ػػأخير عن ػػدا غي ػػر
مػ ػرتبطيف بالبني ػػم كالتركي ػػب ،ألف التق ػػديـ كالت ػػأخير أس ػػمكب م ػػف أس ػػاليب عم ػػـ المع ػػاني ،كعم ػػـ

المعػاني متعمػل كمػرتبو بالبنيػم كالتركيػب ،كال تتقػدـ لفظػم دكف أخػر إال ل ػرض ببلغػي قصػػد

المػػتكمـ أك األديػػب الفائػػدة الببلغيػػم كالمعنكيػػم مػػف كرااا  ،كمقكلػػم سػػيبكيه (العنايػػم كاالهتمػػاـ)
التي هي أصل مف أصكؿ التعميل الببلغي ،دليل ذلؾ ،كهذا ما يراا البا ث.
()5

()٣
()٢

ينظػر  :أنػػيس  :إبػراهيـ  ،مػػف أسػرار الم ػػم ،مكتبػػم األنجمػػك المصػريم ،القػػاهرة ،ط  ،6ت ،5978 :ص
٢16

نفسه ،ص ٢16

نفسه ،ص ٣٢1
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كقد أفاض العمماا المعاصركف في ال ديث عف أسرار التقديـ كالتأخير مف يث األقساـ،
كاألنكاع ،كاألغراض التي تعد تفصيبل لما أجممه القدامو.

()5

1ينظر :عكف  :عمي أبك القاسـ  ،ببلغم التقديـ كالتأخير في القرآف الكريـ ،ج ،5دار المدار االسبلمي،
بيركت  ،ط،٣116 ،5ك شيخكف :م مكد السيد ،أسرار التقديـ كالتأخير  ،دار الهدايم  ،ص ،75

كالمطعني :عبد العظيـ  ،خصائص التعبير القرآني كسماته الببلغيم ج  ،٣مكتبم كهبم ،القاهرة ،ط،5

ت ،599٣ :ص  ،511ك العثيـ :خالد دمحم  ،األسرار الببلغيم في سكرة البقرة  ،دراسم تطبيقيم،5998 ،
كطبانم :بدكي  ،معجـ الببلغم العربيم ،دار المنارة جدة ،ت5988:ـ ،ص  ،1٢٢كضكابو التقديـ
كالتأخير في الن ك

العربي .

22

ثانيا :فصول الرسالة
الفصل األول

الفصل األول:

أسرار التقديم والتأخير لممتشابو المفظي

المبحث األول

اسرار تقديم ألفاظ المتشابو المفظي

في االسم

وتأخيرىا في االسم المعطوف عمى اسم
مثمو .

المبحث الثاني

أسرار تقديم ألفاظ المتشابو المفظي
وتأخيرىا في االسم عمى االسم

23

الفصل األول :أسرار التقديم والتأخير لممتشابو المفظي في االسم
المبحث األول :أسرار تقديم ألفاظ المتشابو المفظي وتأخيرىا في االسم المعطوف عمـى اسـم
مثمو.

المفظة األولى (القمب – السمع)

()5

كردت لفظم (القمب) مقدمم عمو (السمع) في مكضعيف

قاؿ تعالو ﭽﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ ﭼ البقرة)7( :


()٣

كتقدمت لفظم (السمع) عمو (القمب) في مكضعيف

ق ػ ػ ػ ػػاؿ تع ػ ػ ػ ػػالو ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ
ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ ﭼ الجاثيم ()٣٢
إف التقديـ كالتأخير في المتشابه المفظػي أللفػاظ القػرآف الكػريـ ال ي ػدث اعتباطػا ،كانمػا
لس ػػر ببلغ ػػي أرادا هللا س ػػب انه كتع ػػالو ،كس ػػياؽ ا ي ػػات كترتيبه ػػا يظه ػػر ذل ػػؾ الس ػػر الببلغ ػػي
الدقيل.
كمف ذلؾ تقديـ ختـ(القمكب) عمو ختـ (السػمع) فػي سػكرة البقػرة ،كتػأخير خػتـ (القمػب)

عمػػو خػػتـ (السػػمع) فػػي سػػكرة الجاثيػػم .فهػػل مػػف فػػرؽ بػػيف ا يتػػيف ،ذلػػؾ س ػؤاؿ يجيػػب عميػػه
العمماا:

ل ػػـ يق ػػدـ الزمخش ػػري (ت  1٢8ه ػ ػػ) ،تعم ػػيبل صػ ػري ا لممس ػػألم ،كيمكػ ػف اس ػػتنتاج الس ػػر

الببلغي كالكصكؿ إلو ذلؾ مف خبلؿ سياؽ تفسيرا لآليم.
فػػذكر أف عمػػم تقػػديـ خػػتـ القمػػكب عمػػو خػػتـ السػػمع جػػاات بسػػبب شػػدا إع ارضػػهـ؛ كألف
ال ػػل ال ينفػػذ إليهػػا ،كال يخمػػص إلػػو ضػػمائرهـ بسػػبب إع ارضػػهـ كاسػػتكبارهـ عػػف قبػػكؿ ال ػػل
كاعتق ػػادا ،إذ إف القم ػػب عن ػػدا م ػػل الهداي ػػم الت ػػي ه ػػي م ػػف هللا س ػػب انه ،كيب ػػدك أف العم ػػم كراا
التقػػديـ مػػف خػػبلؿ سػػياؽ شػػر ه لآليػػم جػػاات لمعنايػػم كاالهتمػػاـ بالمتقػػدـ ،فالقمػػب م ػػل العنايػػم

()5
()٣

كردت في :الن ل 518 /

كردت في :األنعاـ 16 /
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كالهدايػػم ،كلػػـ يػػذكر عمػػم تقػػديـ خػػتـ السػػمع عمػػو خػػتـ القمػػب فػػي سػػكرة الجاثيػػم ،كال تػػو مػػف
()5

خبلؿ تفسيرا لآليم.

كأشار الرازي(ت 616هػػ)عند تفسيرا آيم البقرة إلو أف السمع كالقمب مترابطاف ،فالقمب
يتأثر بما يسمعه اإلنساف سكاا كاف ما سمع

سنا أـ سيئا ،أي أف القمػب لػه مكانػم ،كمكانتػه

مقدمم عمو سائر جكارح اإلنساف كلذلؾ قدـ لعمم الرتبم كالمكانم كالشرؼ.

()٣

ككافل القرطبي (ت  675هػػ) الرازي فيما ذهب إليه ،كيظهر ذلػؾ جميػا عنػدما فسػر ا يػم قػاؿ
تعالوﭽﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ ﭼ (البقرة )7


فذكر أف القمب مفضل عمو جميع الجكارح  ،كالجكارح تابعػم لػه ،كقػد يتػأثر بهػا ،كأمػا
عمػػم تقػػديـ خػػتـ السػػمع عمػػو خػػتـ القمػػب فػػي آيػػم الجاثيػػم فجػػاات لعػػدـ اسػػتفادتهـ كسػػمعاهـ
()٢

لممكعظم كالقكؿ ال سف ،كمككثهـ في عبادة اال جار.

كلـ يتطرؽ البيضاكي (ت  695هػػ) لعمػم التقػديـ كالتػأخير فػي ا يػم ،بيػد أنػه ب ّػيف أنهػـ
أعرضكا عف ال ل عمو الرغـ مف تمكنه في قمكبهـ ،فكأف قكله فيه شيا مػف بيػاف عمػم تقػديـ
القمكب عمو السمع ،فالقمب كمػا ذكػر م ػل التػأثر كالقبػكؿ كاإلعػراض كلػذلؾ قػدـ عمػو السػمع

(1

) ،كلـ يشر إلو عمم تقديـ السمع عمو القمب في آيم الجاثيم.

كاكتفو النسفي ( ت 751هػػ) بتفسير آيم البقرة دكف التطرؽ إلػو العمػم أك السػبب مػف

تقديـ ختـ القمكب عمو ختـ السػمع صػ ار م فػي آيػم البقػرة ،كلكنػه ذكػر فػي سػياؽ تفسػيرا لآليػم
عدـ استفادتهـ مف الكعظ كالقكؿ ال سف ،فكأنه يشير إلو العمم مف تقديـ القمب ،فالقمب م ػل

()5

ينظر :الكشاؼ561 / 5 ،

()٣

ينظر :الرازي :فخر الديف دمحم بف عبدهللا بف عمر التميمي  ،مفاتيب ال يب ،دار الفكر لمطباعم

()٢

ينظر:القرطبي :أبك عبدهللا بف دمحم بف أ مد  ،الجامع أل كاـ القرآف ،تب :عبدهللا بف عبد الم سف

كالنشر ،ط ،5ت5985 :ـ٣71 /٣1 ،

التركي ،مؤسسم الرسالم ،بيركت ،ط  ،5ت ،٣116 :ا ٣86 ،٣81 /
()1

ينظر  :البيضاكي :ناصر الديف أبي الخير الشافعي ا  ،أنكا التنزيل كأسرار التأكيل ،دار إ ياا

التراث ،مؤسسم التأريخ العربي ،بيركت،1٣ /5 ،
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االهتمػػاـ كالعنايػػم؛ ألف الػػكعظ كالقػػكؿ ال سػػف يقػػع فػػي القمػػب دكف غي ػرا( ،)5كلػػـ ينػػاقش العمػػم
الببلغيم مف تقديـ ختـ السمع عمو ختـ القمب في آيم الجاثيم.
كذكػػر أبػػك يػػاف األندلسػػي (ت  711هػ ػػ) تعمػػيبل سػػنا انفػػرد بػػه عػػف غي ػرا لبيػػاف عمػػم
تقديـ ختـ القمكب عمو ختـ السمع في آيم البقرة ،كعمم ذلػؾ (التقػديـ بالشػرؼ) ،فالقمػب أشػرؼ
()٣

مف السمع كالبصر كهك المت كـ في هاتيف ال استيف.

ككافػػل أبػػك السػػعكد (ت  98٣ه ػػ) أبػػا يػػاف األندلسػػي فػػي بيػػاف عمػػم تقػػديـ خػػتـ القمػػكب

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

()٢

كير الزركشي (ت791هػػ) أف عمم تقديـ ختـ القمػكب عمػو خػتـ السػمع كاألبصػار فػي
آيم البقرة جاات لؤلهميم ،ذلؾ أف هذا ال كاس (السمع كاألبصار) تخدـ القمب كمكصمم إليه.
كأمػػا عمػػم تػػأخير خػػتـ القمػػب كتقػػديـ خػػتـ السػػمع فػػي آيػػم الجاثيػػم فجػػاات لعنايػػم ذـ

المتصاميف عػف السػماع ،كمػنهـ الػذيف يضػعكف القطػف عمػو آذانهػـ تػو ال يسػمعكا( ،)1كلهػذا
صػدرت السػكرة بػػذكرهـ فػي قكلػه تعػػالو ﭽﮎﮏﮐﮑﮒ ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚ


ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ ﭼ الجاثيم)8 ، 1( :


كذكر البقاعي (ت  881هػػ) أف العمم مف تقػديـ خػتـ القمػكب عمػو خػتـ السػمع فػي آيػم
البقرة ،جاات لتسكيم اإلنذار كتسكيتهـ بالبهػائـ مػف عػدـ اسػتفادتهـ باإلنػذار ،كدليػل ذلػؾ قكلػه
ﭨ ﭽ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭼ(البقرة)6:

()5

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

()٣

ينظر  :أبك ياف األندلسي  :دمحم بف يكسف  ،الب ر الم يو ،تب :عادؿ أ مد كعمي دمحم معكض،

()٢

ينظر:أبك السعكد  :دمحم ال نفي ،إرشاد العقل السميـ إلو مزايا الكتاب الكريـ ،دار إ ياا التراث العربي

كم ي الديف ،دار الكمـ الطيب ،بيركت ،ط ،5ت5998 :ـ
دار الكتب العمميم ،بيركت ،ط  ،5ت577 /5 ،599٢ :
 ،بيركت ،د .ط٢7 /5 ،
()1

ينظر :الزركشي :بدر الديف دمحم بف عبدهللا  ،البرهاف في عمكـ القرآف ،تب :أبك الفضل الدمياطي،

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

السماع.

أي أف ال ػػرض الببلغػػي لمتقػػديـ هػػك العنايػػم كاالهتمػػاـ ،كربمػػا لمناسػػبم سػػياؽ ا يػػات
التي تت دث عف ضبلؿ اإلنساف.
كأشػػار السػػيكطي (ت955هػ ػػ) إلػػو عمػػم تقػػديـ خػػتـ القمػػكب عمػػو خػػتـ السػػمع فػػي آيػػم
البق ػرة ،فػػذكر أف القمػػكب م ػػل العقػػل كالعمػػـ كالفهػػـ ،كأمػػا فػػي آيػػم الجاثيػػم فيػػر أف عمػػم تقػػديـ
()٣

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

كتطػرؽ األلكسػي (ت5٣71ه ػػ) إلػو العمػػم مػف تقػديـ خػتـ القمػػكب عمػو خػتـ السػمع فػػي

آيػػم البق ػرة ،فػػذكر أنهػػا جػػاات بسػػبب اقت ػراؼ المعاصػػي كعػػدـ اإليمػػاف بػػاهلل ،كأف القمػػب هػػك
العضػػك ال ػرئيس الػػذي منشػػأا ال ػ اررة ال ريزيػػم الممػػددة لمجسػػد كمػػه ،كيكنػػو بصػػبل ه كفسػػادا،
كالرسػػكؿ (ملسو هيلع هللا ىلص) يقػػكؿ( :أال أف فػػي الجسػػد مض ػ م إذا صػػم ت ،صػػمب الجسػػد كمػػه ،كاذا فسػػدت
فسػػد الجسػػد كمػػه ،أال كهػػي القمػػب) ،كالمض ػ م هػػذا م ػػل العمػػـ كالهدايػػم ،فهػػـ لػػـ يسػػتفيدكا مػػف

اإلنػػذار الكاقػػع عمػػو القم ػكب دكف االسػػماع ،كلػػذلؾ ناسػػب تقػػديـ القمػػكب عمػػو السػػمع فػػي آيػػم
البق ػرة؛ ألنػػه م ػػل اإليمػػاف كالس ػػمع كاألبصػػار ،كهػػذا مػػا ذه ػػب إليػػه الزركشػػي الػػذي ي ػػر أف
ال كاس (السمع كالبصر) تخدـ القمب.
كأمػػا عمػػم تقػػديـ خػػتـ السػػمع عمػػو خػػتـ القمػػب فػػي آيػػم الجاثيػػم ( خػػتـ هللا عمػػو سػػمعه

كقمب ػػه) فج ػػاات لع ػػدـ المب ػػاالة ب ػػالمكاعظ ،كل ػػذلؾ ج ػػاات الفاص ػػمم (أف ػػبل ت ػػذكركف)،فكاف م ػػف
()٢

المناسب هنا تقديـ السمع عمو القمب.
()5

ينظر:البقاعي :أبك ال سف إبراهيـ بف عمر  ،نظـ الدرر في تناسب ا يات كالسكر ،دار الكتاب

()٣

ينظر :السيكطي :جبلؿ الديف ،قطف األزهار ككشف األسرار  ،تب :أ مد دمحم ال ّ مادي ،ك ازرة

()٢

ينظر :األلكسي :أبك الفضل شهاب الديف ،ركح المعاني في تفسير القرآف كالسبع المثاني ،دار

االسبلمي ،القاهرة97 /5 ،

األكقاؼ كالشئككف الدينيم ،قطر ،ط  ،5ت58٢ ،58٣ / 5 ،5991 :
إ ياا التراث العربي ،بيركت ،د .ت٢1 / 5 ،
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كعمل فاضل السامرائي سبب تقديـ ختـ القمكب عمو ختـ السػمع فػي سػكرة البقػرة ،ذلػؾ
ألف س ػػب انه كتع ػػالو ذك ػػر القم ػػكب المريض ػػم ﭽﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌ
ﮍﮎﮏ ﭼ (البقرة )51 :كأيضا ذكرت سكرة البقرة أصناؼ الكافريف مف هـ أشػد ضػبلال
ككف ػ ار ممػػف ذك ػرتهـ آيػػم الجاثيػػم قػػاؿ تعػػالوﭽﭑﭒﭓﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭼ (البقرة )6 :فاإلنذار كعدمه عميهـ سكاا كميؤكس مف إيمانهـ.
كأما بياف عمػم تقػديـ خػتـ السػمع عمػو خػتـ القمػب فػي آيػم الجاثيػم ،فكافػل األلكسػي فػي

ذلؾ.

()5

وخالصة القول:
بدا لمبا ث مف خبلؿ تكجيهات العمماا السابقم ا تي:
 ذكر السيكطي في بياف عمم تقديـ ختـ القمكب عمو السػمع لممكانػم كالرتبػم كلتناسػبالسياؽ ،كهذا جيد ك سف.

 -أفػ ػػاد الزركشػ ػػي مػ ػػف مقكلػ ػػم سػ ػػيبكيه المشػ ػػهكرة أف التقػ ػػديـ كالتػ ػػأخير يكػ ػػكف لمعنايػ ػػم

كاالهتمػػاـ ،كيكافػػل البا ػػث مػػا ذهػػب إليػػه الزركشػػي؛ ألف ال ػكاس (السػػمع كاألبصػػار) تخػػدـ
القمب كلهذا قدـ ختـ القمكب عمو ختـ السمع.

 -أفػػاد األلكسػػي مػػف رأي الزمخشػػري كالبيضػػاكي فػػي أف القمػػب م ػػل لئليمػػاف كالهدايػػم

كالكعظ.
 يختػػار البا ػػث مػػا ذهػػب إليػػه أبػػك يػػاف أألندلسػػي فػػي بيػػاف عمػػم تقػػديـ القمػػب عمػػوالسمع؛ ألف القمب م ل الهد كالضبلؿ كاذا ختـ عميه فبل ينفع سمع كال بصر؛ ألنهػا خادمػم
ل ػػه ،فػ ػ ذا ص ػػمب القم ػػب ص ػػم ت س ػػائر األعض ػػاا كاذا فس ػػد القم ػػب فس ػػدت س ػػائر األعض ػػاا،
فالمكانم كالشرؼ تميز بهما القمب عف سائر الجكارح.
 -كيػػر البا ػػث فػػي مسػػألم تقػػديـ خػػتـ السػػمع عمػػو خػػتـ القمػػب فػػي آيػػم الجاثيػػم أريػػا

آخػػر غيػػر مػػا ذكػػر ،فسػػكرة الجاثيػػم تكممػػت عػػف فئػػم بعينهػػا الػػذيف يتخػػذكف العبػػادة بػػأهكائهـ
فناسػػب ذلػػؾ تقػػديـ خػػتـ السػػمع عمػػو خػػتـ القمػػب ،ألنػػه سػػمع التعقػػل ككسػػيمم لمفهػػـ ،كهػػـ لػػـ
()5
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يستفيدكا مف الكعظ الذي سمعكا ،فكأف سمعهـ مجكؼ ال فائدة منه ،بل إنهـ استكبركا كتعنتػكا
فػػي ذلػػؾ ،إذف ترتيػػب المكاقػػف كا يػػات ناسػػب تقػػديـ خػػتـ السػػمع عمػػو خػػتـ القمػػب فػػي سػػكرة
الجاثيػػم ،أي أف التقػػديـ هنػػا جػػاا لعمػػم تناسػػب السػػياؽ كا يػػات مػػع المكاقػػف ،إذ جػػاات مرتبػػم
كفل األ داث.
المفظة الثانية ( :صم  -عمي)

()5

كردت لفظم (الصـ) مقدمم عمو (العمي) في مكضعيف.
قاؿ تعالو ﭽﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭼ (البقرة)58 :

كتقدمت لفظم (العمي) عمو لفظم (الصـ) في مكضع كا د.
قاؿ تعالو ﭽﭠﭡ ﭢﭣﭤﭥﭦ ﭧﭨﭼ (اإلسراا)97:


إذا تأممنػػا ا يتػػيف السػػابقتيف ،نجػػد أف لفظػػم الصػػـ التػػي هػػي ضػػد االسػػمع تقػػدمت عمػػو
العم ػػي الت ػػي ه ػػي ض ػػد اإلبص ػػار ف ػػي آي ػػم البقػ ػرة ،كت ػػأخرت ف ػػي آي ػػم اإلسػ ػراا ،كلمعرف ػػم الس ػػر
الببلغػػي كراا ذلػػؾ التقػػديـ كالتػػأخير ،كقػػف البا ػػث عمػػو كتػػب العممػػاا الػػذيف اهتمػكا بالمتشػػابه
المفظي  ،فمف العمماا مف لػـ يػربو بػيف هػاتيف المفػردتيف (العمػي) ك(الصػـ) مػف يػث التقػديـ
كالتأخير ،كمنهـ عمل التقديـ كالتأخير كجاات تكجيهاتهـ كا تي:

جػػاا تكجيػػه الزمخشػػري (ت  1٢8هػ ػػ) لممس ػألم تكجيهػػا عامػػا ،كلػػـ يتطػػرؽ لعمػػم التقػػديـ

كالػتأخير في آيم البقرة ،كذكر أنهـ لما كصفكا بأنهـ اشػتركا الضػبللم بالهػد  ،عقػب ذلػؾ بهػذا
التمثيل؛ ليمثل هداهـ الذي باعكا بالنػار المضػيئم مػا ػكؿ المسػتكقد ،كالضػبللم التػي اشػتركها
طبع بها عمو قمكبهـ كأذهب هللا نكرهـ.
كْ
كأمػ ػ ػػا فػ ػ ػػي آيػ ػ ػػم اإلس ػ ػ ػراا ﭧ ﭨ ﭽ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨﭼ
ػامكف عػػف
(اإلسػراا )97 :فػػذكر كمػػا كػػانكا فػػي الػػدنيا ال يستبصػػركف كال ينطقػػكف بػػال ل كيتصػ ّ
استماعه ،فهـ في ا خػرة كػذلؾ ال يبصػركف مػا يق ّػر أعيػنهـ ،كال يسػمعكف مػا يمػذ مسػامعهـ كال

ينطق ػ ػ ػػكف بم ػ ػ ػػا يقب ػ ػ ػػل م ػ ػ ػػنهـ ،ق ػ ػ ػػاؿ تع ػ ػ ػػالو ﭽﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﭼ
(اإلسراا )7٣:كيظهر مف خبلؿ سياؽ تفسيرا لآليم أف تقػديـ العمػي عمػو الصػـ جػاا مناسػبا
()5

كردت في :سكرة البقرة 575 /
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كمتماشيا مػع المقػاـ كالسػياؽ ،فالسػياؽ يت ػدث عػف مكقػف عظػيـ كشػديد عمػيهـ ،كهػك مكقػف
يػػكـ القيامػػم كمشػػاهدة النػػار كأهكالهػػا ،كالمقػػاـ مقػػاـ عقكبػػم كعػػذاب كمقػػاـ انتقػػاؿ مػػف مقػػاـ إلػػو
()5

آخر لذلؾ تقدمت العمي عمو الصـ.

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

كأما الرازي (ت 616هػػ) فذكر أف عمم تقديـ الصـ عمػو العمػي فػي آيػم البقػرة جػاات

لمناسػػبم ػػاؿ المنػػافقيف فػػي الػػدنيا ،كعػػدـ انتفػػاعهـ بسػػماع الػػك ي ،فصػػاركا مثػػل األصػػـ فمػػـ
يتكمم ػ ػكا باإليمػ ػػاف كيشػ ػػهدكا بػ ػػال ل ،فترتػ ػػب عمػ ػػو ذلػ ػػؾ عمػ ػػايتهـ فػ ػػي طريػ ػػل الضػ ػػبلؿ قػ ػػاؿ
تعػػالو:ﭽﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭼ( البق ػرة  )58:كذكػػر أنهػػـ صػػاركا بمنزلػػم الصػػـ ،كػػأنهـ لػػـ
يسمعكا ،كبمنزلم البكـ لعدـ اسػتجابتهـ لمػا دعػكا إليػه ،كبمنزلػم العمػو مػف يػث أنهػـ أعرضػكا
ع ػػف ال ػػدالئل فص ػػاركا ك ػػأنهـ ل ػػـ يش ػػاهدكها ،ل ػػذلؾ ج ػػاات العم ػػم لمناسػ ػبم م ػػا يقتض ػػيه المق ػػاـ
كالسياؽ.

كذكػػر فػػي آيػػم اإلسػػراا أف عمػػم تقػػديـ العمػػي عمػػو الصػػـ ،ذلػػؾ ألنهػػـ عمػػي ال يػػركف

شيئا يسػرهـ ،صػـ ال يسػمعكف شػيئا يسػرهـ ،بكػـ ال ينطقػكف ب جػم ،لػذلؾ جػاات عمػم التقػديـ
مناسػػبم كمكافقػػم لهػػكؿ كعظػػـ مػػا يػػركف كيشػػاهدكف ،فهػػـ أكؿ مػػا يػػدخمكف يشػػاهدكف العػػذاب،
كلكف لهكؿ المكقف أص بكا عميا ال يركف شيئا يسرهـ.

()٣

كلمقرطب ػػي (ت 675ه ػ ػػ) لفت ػػم بياني ػػم جميم ػػم ،إذ ذك ػػر أف الترتي ػػب كتق ػػديـ العم ػػي عم ػػو
الصـ في سكرة اإلسراا جاا مناسبا لزيادة العذاب عميهـ ،كلشػدا هػكؿ مػا شػاهدكا ػيف دخػكؿ
النار.

()٢

كجعػػل البيضػػاكي (ت 695هػ ػػ) مناسػػبم السػػياؽ عمػػم التقػػديـ فػػي آيػػم البق ػرة؛ ألنهػػـ لم ػا

س ػػدكا مس ػػامعهـ ع ػػف اإلص ػػاخم إل ػػو ال ػػل ،كأبػ ػكا أف ينطقػ ػكا ب ػػه ألس ػػنتهـ كيتبص ػػركا ا ي ػػات
بأبصػػارهـْ ،جعْم ػكا كأنمػػا أيفػػت مشػػاعرهـ كانتفػػت ق ػكاهـ ،لعػػدـ اسػػتفادتهـ مػػف الػػكعظ كالكممػػم
()5

ينظر:الكشاؼ 591 /5 :ك 111 / 1

()٢

ينظر :الجامع أل كاـ القرآف 579 / 5٢ ،

()٣

ينظر :مفاتيب ال يب 81 / 5 ،
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ال سنم سػب مػا ذكػرت ا يػات السػابقم ،فهػـ اشػتركا الضػبللم بالهػد فناسػب التقػديـ المقػاـ
كالسياؽ.
كأمػ ػػا فػ ػػي آيػ ػػم اإلس ػ ػراا قػ ػػاؿ تعػ ػػالو ﭽﭠ ﭡ ﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭼ
(اإلسػ ػراا )97 :فك ػػرر م ػػا ذه ػػب إلي ػػه الزمخش ػػري ،فتق ػػديـ العم ػػي عم ػػو الص ػػـ ج ػػاا مناس ػػبا ك
متماشيا مع السياؽ كمناسػبا لػه فبػدأ فػالعمي؛ ألف المكقػف فػي ا خػرة لػيس كمػا هػك فػي الػدنيا
()5

فهنا يبصركف قبل سمعهـ لكنهـ ال يبصركف ما تقر أعينه.

ككرر النسفي (ت 751هػػ) ما ذهب إليه الزمخشري كالبيضاكي فػي تفسػيرهما لآليتػيف،

كذكر أف ال رض مف التقديـ مف خبلؿ سياؽ تفسيرا هك لمناسبم السياؽ ،فالمكقفػاف مختمفػاف،
لذلؾ السياؽ تـ هذا التقديـ

) ٣(.

()٢

كتبعه في ذلؾ أبك ياف األندلسي(ت 711هػػ).

كذهػب البقػػاعي ( ت881ه ػػ) فػػي تعميػػل مسػػألم تقػػديـ الصػػـ عمػػو الػػبكـ فػػي آيػػم البق ػرة
جاا لؤلهميم كالمكانم؛ ألنه عمدة كالمقاـ مقاـ إجابم الداعي إلو اإليمػاف ،ثػـ ثنػو بػالقكؿ ألنػه
يمكف لؤلصـ اإلفصاح عف المراد ثـ بالبصر إمكانيم االهتداا.
كأما في آيم اإلسراا المقاـ هنا مقاـ انتقاؿ مػف الػدنيا إلػو الم شػر ،فقػدـ البصػر؛ ألنػه
) 1(.

عمدة في ذلؾ كلهكؿ المقاـ يظهر كير كل إنساف اله كمصيرا في ذلؾ المكقف

كتطرؽ األلكسي (ت5٣71هػػ) إلو العمم مف تقػديـ الصػـ عمػو العمػي فػي آيػم البقػرة،

فػػذكر أف الصػػـ قػػدمكا ،ذلػػؾ ألنػػه إذا كػػاف خمقيػػا يسػػتمزـ الػػبكـ كأخػػر العمػػو؛ ذلػػؾ ألنػػه شػػامل
لعمػػو القمػػب ال اصػػل مػػف صػػرؼ المبص ػرات كال ػكاس الظػػاهرة ،كلػػك قػػدـ ألكهػػـ تعقمػػه بػ ػ(ال

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

كأهكاله ػػا ال ي ػػركف ش ػػيئا يس ػػرهـ كال يس ػػمعكف ذل ػػؾ كال ينطق ػػكف ب ج ػػم كم ػػا ك ػػانكا ف ػػي ال ػػدنيا "
فالتقديـ أيضا ناسب المكقف كال الم التي هـ عميها.

() 1

()5

ينظر :أنكار التنزيل كاسرار التأكيل ٣5٣ /٢

()٢

ينظر :الب ر الم يو 61 /6 ،518 /5 ،

()1

ينظر :ركح المعاني في تفسير القرآف كالسبع المثاني 576 / 51 ،569 /5 ،

()٣

()1

ينظر :مدارؾ التنزيل ك قائل التأكيل ٣79 / ٢ ،16 / 5 ،
ينظر :نظـ الدرر في تناسب ا يات كالسكر 157 / 55،5٣5 / 5 ،
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كعبد العظيـ إبراهيـ المطعني له رأي جميل في بياف عمم تقديـ العمػي عمػو الصػـ فػي
آيػػم اإلس ػراا ،فػػذكر أف تقػػديـ العمػػو الػػذي هػػك ضػػد اإلبصػػار ،كتػػأخير الصػػـ الػػذي هػػك ضػػد
السػػمع ،جػػاا لعمػػم مناسػػبم ال شػػر عمػػو الكجػػكا؛ ألف مػػف ألقػػي عمػػو كجهػػه ثػػـ سػ ب عميػػه لػػـ
يبصر منه شيئا ،كلـ يستطع أف يتكمـ بكبلـ مسمكع ،فتأخذا دهشم الهكؿ فبل يكػاد يسػمع ممػا
()5

كلػػه شػػيئا كعمػػو هػػذا النسػػل العجيػػب جػػاات ا يػػم ال كيمػػم.

أي أف التقػػديـ جػػاا مناسػػبا

ل التهـ.

كذهػػب منيػػر م مػػكد المسػػيري إلػػو أف ال ػػرض مػػف تقػػديـ الصػػـ عمػػو العمػػي فػػي آيػػم

البقرة ،جاا لممناسبم كالتكافػل مػع ػاؿ إع ارضػهـ كعػدـ انتفػاعهـ بسػماع الػك ي ،فصػاركا مثػل
األصـ ،ثـ لـ يتكممكا باإليماف كيشهدكا بال ل ،فترتب عمو ذلؾ عمايتهـ في طريػل الضػبلؿ،
كيػػر أف ال ػػرض مػػف تقػػديـ العمػػي عمػػو الصػػـ فػػي آيػػم اإلسػراا جػػاا مناسػػبم لم الػػم التػػي هػػـ
()٣

عميها مف الهكؿ كالخكؼ مف مشاهد النار كعذابها ،ففقد البصر أشد إيبلما مف فقد السمع.
وخالصة القول:

بدا لمبا ث مف خبلؿ تفسير الزمخشري يم البقرة ا تي:
 التقػديـ جػػاا لممناسػػبم؛ ألف التقػػديـ ناسػػب السػياؽ كالمقػػاـ لآليػػات السػػابقم ،فا يػػم نزلػػتفي المنافقيف ،كأخبػر هللا تعػالو فػي بدايػم سػكرة البقػرة عػف أ ػكالهـ مػع الرسػكؿ (صػمو

هللا عميػػه كسػػمـ) ،كمػػع الق ػرآف الك ػريـ ،كب ػيمف قيقػػم م ػكاقفهـ منهمػػا ،ككشػػف عػػف خفايػػا
تامػػا،
صػػدكرهـ ،كفضػػب نفػػاقهـ ،كأراد سػػب انه كتعػػالو كشػػف قيقػػتهـ المكنكنػػم كشػ اػفا ا
فأتبعها بضػرب هػذا المثػل ،زيػادة فػي التكضػيب كالبيػاف ،فتب ّػيف تمسػكهـ ك عنػادهـ عػف

سػػماع الهػػد  ،فبػػدأ بالصػػـ لعػػدـ سػػماعهـ الهػػد  ،ثػػـ الػػبكـ لعػدـ تمكػػنهـ مػػف الجػكاب،
أخر العمي؛ ألنهـ إذا لـ يسمعكا كلـ يبصركا طريل الهد .
كّ
 -كافل البقاعي مف سبقه مف المفسريف في تعميمه لمسألم التقديـ كالتأخير.

ويختار البا ث ما ذكرا عبد العظيـ المطعني في عمم تقديـ الصػـ الػذي هػك ضػد السػماع
عمو العمي الػذي هػك ضػد اإلبصػار فػي سػكرة البقرة،التػي جػاات ألجػل مناسػبم سػياؽ ا يػات
()5
()٣

ينظر :خصائص التعبير القرآني كسماته الببلغيم55٣ / ٣ ،

ينظر  :المسيري :منير م مكد  ،دالالت التقديـ كالتأخير في القرآف الكريـ ،مكتبم كهبم ،القاهرة ،ط،5

ت 51٣6ه ػ  ،٣111ص 581

32

كفػػي غايػػم اإل كػػاـ؛ ألف بدايػػم ضػػبلؿ المنػػافقيف كانػػت ينمػػا أصػػاخكا بسػػمعهـ عػػف آيػػات هللا
التي تتمو عميهـ.
كأما عمم تقديـ العمي عمو الصـ في آيم اإلسراا فجاات لت يػر الصػكرة ،فالسػماع هنػا لػف
يػػنفعهـ ،كالعمػػو أشػػد عمػػيهـ مشػػقم فػػي ذلػػؾ اليػػكـ ،عنػػد ذلػػؾ قػػدـ العمػػي عمػػو السػػماع لهػػكؿ
المكقف في ذلؾ اليكـ ،الصكرتاف إذف في كمتػا ا يتػيف مختمفتػاف ،لػذلؾ كرد ذلػؾ التقػديـ تػو
يككنا مكافقيف مع سياؽ ا يات التي سبقت كل مف ا يتيف في كل سكرة.
المفظة الثالثة (النصارى – الصابئون)
كردت لفظم (النصار ) مقدمم عمو (الصابئيف) في مكضع كا د في سكرة البقرة.
قػػاؿ تعػػالو ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭼالبقرة)6٣(:
كتقدمت لفظم (الصابئكف) عمو (النصار ) في مكضعيف اثنيف.

()5

ﭧﭨ ﭽﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﭼ المائدة)69( :
إف مكقف العمماا مف التقديـ كالتأخير فػي لفظتػي (الصػابئكف كالنصػار ) عمػو مػا كرد
في ا يات التي تقدـ ذكرها يتجمو لمبا ث في ا تي:
أر الخطي ػػب اإلس ػػكافي (ت 1٣1هػ ػ ػػ) أف ال ػػرض م ػػف تقػ ػػديـ لفظ ػػم النص ػػار عمػ ػػو
الصػػابئيف فػػي آيػػم البقػرة جػػاا لعمػػم الترتيػػب ،ترتيػػب الطكائػػف الػػثبلث ب سػػب الكتػػب السػػماكيم

المنزلم عميها؛ كألف طائفم الصابئيف ليس لهـ كتاب سماكي فجاؤكا متأخريف.

كأمػػا فػػي آيػػم المائػػدة ،فػػال رض مػػف تقػػديـ الصػػائبيف عمػػو النصػػار جػػاا ألجػػل السػػبل
()٣

بالزمف؛ألنهـ كانكا قبل النصار في الكجكد.

ككافقػ ػه الكرم ػػاني (ت111ه ػ ػػ) ف ػػي ذل ػػؾ ،كأش ػػار إل ػػو ال ػ ػرض الببلغ ػػي م ػػف التق ػػديـ
كالتػػأخير فػػي كػػبل المكضػػعيف ،ففػػي آيػػم البق ػرة ذكػػر أف ال ػػرض الببلغػػي مػػف تقػػديـ النصػػار
()5
()٣

ال

57 /

ينظر :درة التنزيل كغرة التأكيل ٣٢1 /5 ،
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أخ ػر الصػػابئيف؛ ألنهػػـ ال
عمػػو الصػػابئيف جػػاا ألجػػل الرتبػػم كالترتيػػب؛ كألنهػػـ أهػػل كتػػاب  ،ك ّ
كتػػاب لهػػـ ،كأمػػا فػػي آيػػم المائػػدة فْقػػدـ الصػػابئكف عمػػو النصػػار ؛ لسػػبل فػػي الػػزمف فهػػـ قبػػل
()5

النصار في الكجكد.

ككاف ػ ػ ػػل الخطي ػ ػ ػػب اإلس ػ ػ ػػكافي أيض ػ ػ ػػا ف ػ ػ ػػي ذل ػ ػ ػػؾ اب ػ ػ ػػف الزبي ػ ػ ػػر ال رن ػ ػ ػػاطي (ت 718
()٢

هػػ)(،)٣كالفيركزآبادي (ت  857هػػ)
()1

الشتري.

 ،كزكريا األنصاري (ت  9٣6ه ػػ) ( ،)1ك صػالب عبػدهللا

كلمزمخشػػري (ت  111ه ػػ) لفتػػم معنكيػػم جميمػػم كراا تقػػديـ كتػػأخير المفظتػػيف ،فػػذكر أف

عمػػم تقػػديـ الصػػابئيف عم ػو النصػػار فػػي آيػػم المائػػدة جػػاات لفائػػدة التنبيػػه عمػػو أف الصػػابئيف
يتاب عميهـ إف صب منهـ اإليماف كالعمل الصالب  ،ذلؾ أف الصابئيف أبػيف هػؤالا المعػدكديف
()6

ضبلال كأشدهـ غيا.

ككافػػل النسػػفي (ت 751هػ ػػ) مػػا ذك ػرا الزمخشػػري فػػي ال ػػرض الببلغػػي كراا التقػػديـ
()7

كالتأخير لهاتيف المفظتيف.

كسار الطاهر بف عاشكر (ت 5٢9٢هػػ) عمػو نهػ الزمخشػري فػذكر أف ال ػرض كراا

تقػػديـ لفظػػم الصػػابئيف عمػػو النصػػار فػػي آيػػم المائػػدة ،جػػاا لعمػػم التنبيػػه عمػػو تعجيػػل اإلخبػػار
كاإلعبلـ بشمكؿ فصل القضاا بينهـ ،كأنهـ أماـ عدؿ هللا يساككف غيرهـ.

()8

()5

ينظر :البرهاف في تكجيه المتشابه المفظي لما فيه مف ال جم كالبياف  ،ص 71

()٢

ينظر  :الفيركزآبادي :مجد الديف دمحم بف يعقكب ،بصائر ذكي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ،تب:

()٣

ينظر :مبلؾ التأكيل القاطع بذكي اإلل اد كالتعطيل في تكجيه المتشابه المفظي  ،ص٣٣1،

دمحم عمي النجار ،المكتبم العمميم ،بيركت ،بصيرة (الـ )511 /5 ،
()1

ينظر :فتب الر مف ما يمتبس مف القرآف  ،ص ٢5،٢1

()1

ينظر :الشتري  :صالب عبدهللا  ،المتشابه المفظي في القرآف كأس اررا الببلغيم ،المممكم العربيم

()6

ينظر :الكشاؼ ٣7٢/٣

السعكديم ،مجمع الممؾ فهد لطباعم المص ف الشريف ،ت51٣1 :ه ػ
()7
()8

ينظر :مدارؾ التنزيل ك قائل التأكيل 16٢ /٣ ،

ينظر  :ابف عاشكر  :الطاهر  ،الت رير كالتنكير ،دار التكنسيم لمنشر ،تكنس ،ت/ ٢ ،5981 :

٣69
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كأما ابف جماعم (ت 7٢٢هػػ) فمػه لفتػه ببلغيػم جميمػه انفػرد بهػا عمػف سػبقه فػي تقػديـ
لفظػػم النصػػار عمػػو الصػػابئيف فػػي آيػػم البق ػرة ،فػػذكر أف عمػػم التقػػديـ ،جػػاات ألجػػل الفضػػل
كالشرؼ ،فالنصار أهل كتاب فهـ أفضل كأشرؼ مف الصابئيف،كلذلؾ تقدمكا عميهـ.
كأمػا فػػي آيػػم المائػػدة فكافػػل مػػف سػػبقه فػػي بيػػاف ال ػػرض الببلغػػي مػػف التقػػديـ ،فػػال رض
كما ذكر الخطيب اإلسكافي كالكرماني هك السبل بالزمف ،أي أف الصػابئيف أسػبل فػي الكجػكد
()5

مف النصار .

ككػػرر جػػبلؿ الػػديف السػػيكطي (ت  955ه ػػ) مػػا ذهػػب إليػػه ابػػف جماعػػم مػػف بيػػاف عمػػم
تقػػديـ النصػػار عمػػو الصػػابئيف فػػي آيػػم البق ػرة ،كهػػك التقػػديـ بالشػػرؼ ،فالنصػػار أهػػل كتػػاب،
()٣

كالصابئكف ال كتاب لهـ.

ككافػػل عبػػد العظػػيـ المطعنػػي( ،)٢كأبػػك القاسػػـ عػػكف

()1

(ابػػف جماعػػم) فػػي مسػػألم تقػػديـ

كتػػأخير لفظتػػي النصػػار كالصػػابئيف فػػي آيتػػي البق ػرة كالمائػػدة ،فػػذك ار أف ال ػػرض مػػف تقػػديـ
النصػػار عمػػو الصػػابئيف فػػي آيػػم البق ػرة جػػاا كػػكنهـ أفضػػل كأشػػرؼ ،كهػػـ أهػػل كتػػاب ،كأمػػا
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.
فأغمب مف نافش هذا المسألم كانت العمم عندهـ الرتبم كالترتيب ،كمنهـ مف نظػر إلػو

الس ػػياؽ ،كآخ ػػركف ذك ػػركا أف عم ػػم التق ػػديـ ج ػػاات ألج ػػل الش ػػرؼ كالفض ػػل كالمكان ػػم كاألهمي ػػم،
كس ػػبقهـ ف ػػي هػ ػػذا العم ػػم س ػػيبكيه(ت 581هػ ػ ػػ) ال ػػذي ْيع ػػد المنظػ ػػر األكؿ لبي ػػاف عم ػػم التقػ ػػديـ
كالتػػأخير ،فػػذكر فػػي الكتػػاب مقالتػػه المشػػهكرة " كػػأنهـ إنمػػا يقػػدمكف الػػذي بيانػػه أهػػـ لهػػـ كهػػـ
ببيانه أعنو ،ك إف كانا جميعا ْيهمانهـ ك يعنيانهـ "

)1( .

()5

ينظر :كشف المعاني في المتشابه مف المثاني ،المسألم  ،٢1ص 515

()٢

ينظر :خصائص التعبير القرآني كسماته الببلغيم 561 /٣ ،

()1

ينظر :الكتاب٢1 / 5 ،

()٣

ينظر :قطف األزهار ككشف األسرار لجبلؿ الديف السيكطي ،ص ٣66

()4ينظر :ببلغم التقديـ كالتأخير / ٢ ،
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كير البا ث أف سياؽ االيات التي ذكرت بعد آيم المائدة تتناكؿ ذـ معتقدات
النصار الذيف شكككا بالتك يد كلـ يؤمنكا به ،كألف المذمكـ يذكر متأخر فاقتضي سياؽ
ا يات في آيم المائدة ذكر النصار متأخريف ﭧ ﭨ ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ ﭼ(المائدة (72:ﭧ ﭨ ﭽ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﭼ(المائدة،( 73:
كلـ تذكر آيات البقرة هذا األمر لذلؾ قدـ النصار عمو الصابئيف.
المفظة الرابعة(:شفاعة ،عدل )

كردت لفظم (شفاعم)عمو لفظم مقدمم (عدؿ) في مكضع كا د في سكر البقرة.

قػػاؿ تعػػالو ﭽﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﭼ
(البقرة)18 :
كتقدمت لفظم (عدؿ)عمو لفظم (شفاعم) في مكضع كا د في سكرة البقرة.
ق ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ تع ػ ػ ػ ػ ػ ػػالو ﭽﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢ ﭼ
(البقرة)5٣٢ :
هاتػػاف ا يتػػاف تت ػػدثاف عػػف يػػكـ القيامػػم كنزلتػػا فػػي بنػػي إسػرائيل ،ككقػػف عنػػدهما كثيػػر
مػػف المفس ػريف ،كممػػف صػػنفكا فػػي متشػػابه الق ػرآف ،كاضػػعيف نصػػب أعيػػنهـ الب ػػث عػػف السػػر
الببلغي كراا تقديـ كتأخير لفظتي (العدؿ كالشفاعم ) في كمتا ا يتيف.
بين العمماء سر التقديم والتأخير بين المفظتين كاآلتي :
ذكػػر الخطيػػب اإلسػػكافي (ت 1٣1ه ػػ) أف اإلنسػػاف فػػي الػػدنيا يب ػػث عمػػا يخمصػػه مػػف
الم ف كالشدائد ،فيبدأ بالب ث عف النفس المجازيػم ،ثػـ ينتقػل إلػو الشػفاعم كبعػدها إلػو الفديػم
كأخي ار طمب النصػرة ،كلهػذا أراد سػب انه أف يقطػع األمػل عػف بنػي إسػرائيل لػزعمهـ أف آبػااهـ
كأصنامهـ تشفع لهـ يكـ القيامم عنػد هللا ،كلػذلؾ قػدمت الشػفاعم عمػو الفديػم فػي ا يػم األكلػو
لتناسب السياؽ كال اؿ كالمقاـ .
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كأمػػا فػػي ا يػػم الثانيػػم فقػػدمت الفديػػم التػػي هػػي العػػدؿ عمػػو الشػػفاعم مػػف بػػاب قطػػع
األمػػل عمػػيهـ ،كأمػػا التك ػرار ف رضػػه ال ػػث عمػػو تػػذكر النعمػػم كت ػػذر مػػف اإلع ػراض عػػف هللا
()5

كرسكله.

()٢

ككػ ػػرر الكرمػ ػػاني (ت 111هػ ػ ػػ)( ،)٣كالفيركزآبػ ػػادي (ت 857هػ ػ ػػ)

مػ ػػا ذك ػ ػرا الخطيػ ػػب

اإلسكافي مف بياف العمم كراا التقديـ في كبل المكضعيف.
فتقديـ الشفاعم في ا يم األكلو جاا لقطع زعمهـ أف أصنامهـ تشػفع لهػـ يػكـ القيامػم

عند هللا ،كتقديـ نفي الفديم في ا يم األخر جاا ليككف لفظ القبكؿ مقدما فيهػا ،كالشػفاعم فػي
كبل المكضعيف ال تقبل منهـ  ،كلذلؾ ناسب التقديـ سياؽ المقاـ كال اؿ.

كلمزمخشػػري (ت 1٢8هػ ػػ) لفتػػم ببلغيػػم جميمػػم فػػي شػػرح كتفسػػير ا يتػػيف ،فهػػك يضػػع

عكدا الضمير لمنفس في (منهما) العمم كراا التقديـ كالتأخير.
فذكر أف الضمير في ا يم األكلو ي تمل أف يعكد عمو النفس المجرمم ،كلذلؾ قػدمت
الشػفاعم ،كأمػا فػي ا يػم الثانيػم في تمػل أف يعػكد الضػمير فػي (منهمػا) عمػو الػنفس المجازيػم،
كألجل هذا قدمت الفديم عمو الشفاعم.

()1

السػػياؽ إذف كعػػكدة الضػػمير لمػػنفس فػػي لفظػػم (منهمػػا) كانػػا عمػػم تقػػديـ لفظتػػي (العػػدؿ
كالشفاعم) في كمتا ا يتيف ،فسياؽ ا يات كترتيبها كمقامها تـ هذا التقديـ في كمتا المفظتيف.
كخػػالف ابػػف جماعػػم (ت 7٢٢ه ػػ) الزمخشػػري فػػي القػػكؿ بعػػكدة الضػػمير (منهمػػا) فيػػر

أف الضمير في ا يم األكلو يعكد عمو الػنفس المجازيػم؛ ذلػؾ ألف الشػافع يقػدـ الشػفاعم عمػو
الماؿ ،غير أف تمؾ النفس ال ْيقبل منها شفاعم.
كأمػػا فػػي ا يػػم الثانيػػم فالضػػمير يعػػكد عمػػو الػػنفس المجرمػػم فهػػي تفتػػدي نفسػػها مػػف
()1

الهبلؾ بالماؿ  ،التقديـ إذف في كمتا ا يتيف جاا مناسبا لسياؽ ا يات.

()5

ينظر :درة التنزيل كغرة التأكيل ٣٣6 / 5 ،

()٢

ينظر :بصائر ذكي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ،بصيرة (ألـ )1٣ / 5 ،

()1

ينظر :كشف المعاني في المتشابه مف المثاني ،المسألم  ،٣7ص 91

()٣

ينظر :البرهاف في تكجيه المتشابه المفظي  ،المسألم  ،51ص 7٣ ،75

()1

ينظر :الكشاؼ٣66 / 5 ،
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ككافل الزركشي (ت  791هػػ) ابف جماعم في بياف العمم كراا التقديـ كالتأخير لمفظتػي
(شػػفاعم كعػػدؿ) ف ػػي كػػبل المكضػػعيف ،كيض ػػيف لفتػػم بيانيػػم جميم ػػم ،كهػػي أف لفظػػم الش ػػفاعم
()5

قدمت ال تقار المذنب كعدـ اال تفاا به ،كالمذنب هنا هـ بنك إسرائيل.

كجعل الرازي (ت  616هػػ) جكابه عمو المسألم مرتبو (بالميل) أي مف كاف ميمػه إلػو

ػػب المػػاؿ أشػػد مػػف ميمػػه إلػػو عمػػك الػػنفس ،ف نػػه يقػػدـ التمسػػؾ بالشػػفاعم عمػػو إعطػػاا الفديػػم،
لذلؾ تقدـ ذكر الشػفاعم فػي ا يػم األكلػو ،كمػف كػاف ميمػه إلػو عمػك الػنفس أشػد مػف ميمػه إلػو
()٣

ب الماؿ ،ف نه يقدـ ذكر الفديم كهذا ما نجدا في ا يم الثانيم مف تقديـ العدؿ.

كخػػالف أبػػك يػػاف األندلسػػي (ت 711ه ػػ) الػرازي فػػي ترتيػػب لفظتػػي (العػػدؿ كالشػػفاعم)

ككافقه في بيػاف العمػم كراا التقػديـ ،إذ يػر أف األمػر اختمػف عنػد النػاس فػي الشػفاعم كالفديػم،
فمف ي مب عميػه ػب الػنفس كالرياسػم قػدـ الشػفاعم عمػو الفديػم ،كمػف ي مػب عميػه ػب المػاؿ
قدـ الفديم عمػو الشػفاعم ،ففػي االيػم األكلػو ْبػد بالشػفاعم؛ ألف ذلػؾ أليػل بعمػك الػنفس ،كفػي
()٢
ا يم الثانيم ْبد بالفديم ل ب الماؿ.
ككافل األنصاري (ت  9٣6هػػ) أبا ياف في تعميمػه لممسػألم ،فكػرر مػا ذكػرا أبػك يػاف
()1

في بياف عمم تقديـ لفظتي الشفاعم كالعدؿ في كبل المكضعيف.

كابف الزبير ال رناطي (ت  718هػػ) جعل لمػا يقتضػيه السػياؽ مػف أ ػكاؿ ،العمػم كراا
تقديـ لفظتي (الشفاعم كالعدؿ ) في كبل المكضعيف.
ففػػي ا يػػم األكلػػو سػػبقتها آيػػات ت ػػث بنػػي إس ػرائيل عمػػو التمسػػؾ بػػالبر ،كمػػف تمسػػؾ
بالبر سمـ مػف العصػياف كبالتػالي النجػاة مػف العػذاب يػكـ القيامػم ،كلتػكهـ بنػك إسػرائيل بشػفاعم
مف أمركهـ بهذا األمر ،نفو الشػفاعم عػنهـ ،فناسػب تقػديـ الشػفاعم لسػبل مػا يقتضػي تقديمػه،
()1

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

()5
()٣
()٢
()1
()1

ينظر :البرهاف في عمكـ القرآف ،ص 91
ينظر :مفاتيب ال يب18 /٢ ،

ينظر :الب ر الم يو ٢11 / 5 ،

ينظر :فتب الر مف ما يمتبس مف القرآف  ،ص ٣1

ينظر :مبلؾ التأكيل القاطع بذكي اإلل اد كالتعطيل في تكجيه المتشابه المفظي  ،ص 596
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ككافػػل دمحم فاضػػل السػػامرائي مػػا ذهػػب إليػػه ابػػف الزبيػػر ال رنػػاطي مػػف بيػػاف عمػػم التقػػديـ
()5

في كبل المكضعيف.

كأشار الطاهر بف عاشكر (ت 5٢9٢هػػ) إلو لفتم بيانيم جميمػم انفػرد بهػا عمػف سػبقم،
كأشار إليهػا بمم ػم بسػيطم خاطفػم فػي سػياؽ شػر ه لآليتػيف  ،كهػي (التيئػيس كالت قيػر) ،فعمػم
تقدـ (نفي الشػفاعم) فػي ا يػم األكلػو؛ جػاات لعػدـ قبػكؿ شػفاعم مػف نفػس كال عػدؿ تػأتي بػه
يػػكـ القيامػػم؛ ألف المقصػػكد هػػك ابطػػاؿ عقيػػدة تنصػػل المجػػرـ مػػف عقػػاب هللا ،كلػػذلؾ العمػػم كراا
التقديـ هي التيئيس كالت قير.
كأمػػا فػػي ا يػػم الثانيػػم فتقػػدـ ذكػػر (نفػػي قبػػكؿ الفديػػم) ،كهػػذا مػػف بػػاب التفػػنف فػػي الكػػبلـ
()٣

كلتنفي سآمم اإلعادة.

ككافقػػه فػػي ذلػػؾ عبػػدالعظيـ المطعنػػي كزاد عميػػه (قطػػع الرجػػاا عمػػو بنػػي إس ػرائيل يػػكـ
()٢

القيامم مف طمب الشفاعم كتقديـ الفديم).
وخالصة القول:

بدا لمبا ث مف خبلؿ تكجيهات العممااالسابقم ا تي:
انقسػػـ العممػػاا فػػي بيػػاف العمػػم كال ػػرض الببلغػػي كراا تقػػديـ لفظتػػي (العػػدؿ كالشػػفاعم)
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
مػػف جعػػل ( التيئػػيس كقطػػع الرجػػاا كالت قيػػر) ال ػػرض الببلغػػي كراا التقػػديـ  ،كأضػػاؼ ابػػف
عاشكر التنبيه.

لػػـ يخػػالف الزمخشػػري ابػػف جماعػػم كالزركشػػي مخالفػػم قطعيػػم فػػي رأيهػػـ بعػػكدة الضػػمير

فػػي لفظػػم ( منهمػػا ) ،ألنػػه ذكػػر (ي تمػػل) ،فهػػك لػػـ يقطػػع قكلػػه ،كلػػذلؾ يمكػػف القػػكؿ (إف أريػػه
مكافل لرأيهـ).
()5

ينظر  :السامرائي :دمحم فاضل  ،د ارسم المتشابه المفظي مف آي التنزيل في مبلؾ التأكيل لم رناطي،

ص59٢
()٣
()٢

ينظر :الت رير كالتنكير 186 / 5 ،

ينظر :خصائص التعبير القرآني كسماته الببلغيم591 / ٣ ،
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انفرد الطاهر بف عاشكر بمفتم بيانيم جميمم فػي بيػاف عمػم تقػديـ نفػي الشػفاعم ،كيختػار

البا ث ما ذهب إليه الرازي  ،فالتناسب كالتناسل بيف المفظ كالمعنو في السياؽ ،كمػا يقتضػيه
ذلؾ السياؽ مػف تقػديـ كتػأخير كػاف العمػم كراا التقػديـ كالتػأخير فػي كػبل المكضػعيف ،فالطبيعػم
البشػريم تطمػب كتميػػل إلػو ػػب المػاؿ ،لػػذلؾ مػف الطبيعػي أف تقػػدـ الشػفاعم عمػػو المػاؿ خكفػػا
مػف ضػػياعه ،كفئػػم قميمػػم مػػف النػػاس تميػػل إلػو عمػػك الػػنفس ،كلػػذلؾ تفػػديها بالمػػاؿ لت ػػافظ عمػػو
هذا النفس كعمكها.
المفظة الخامسة ( :سجدا – حطة)
كردت لفظم (سجدا) مقدمم عمو لفظم ( طم) في سكرة البقرة في مكضع كا د.
قاؿ تعالو ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ
ﭠﭡﭢ ﭣﭤﭥﭼ ( البقرة)18 :
كتقدمت لفظم ( طم) عمو لفظم (سجدا) في سكرة األعراؼ في مكضع كا د.
قاؿ تعالو ﭽﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ
ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﭼ(األعراؼ)565 :
إف مكقػػف العممػػاا مػػف التقػػديـ كالتػػأخير فػػي (سػػجدا  -طػػم) عمػػو مػػا كرد فػػي ا يػػات
التي تقدـ ذكرها يتجمو لمبا ث في ا تي:
م ػػف الخي ػػر بداي ػػم أف أذك ػػر س ػػياؽ المفظت ػػيف ت ػػو تتض ػػب العم ػػم كالس ػػبب كراا التق ػػديـ
كالتأخير أكثر.
سياؽ ا يات في سكرة البقرة دؿ عمو التكريـ لبني إسرائيل ،فذكر أمك ار كثيػرة فػي مقػاـ

التفض ػ ػ ػػل ﭧ ﭨ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
التك ػ ػ ػ ّػرـ ك ّ

ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭼ (البقرة )19 :كقكله تعػالو ﭽﯤﯥ
ﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ ﭼ (البقرة)17
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كأما سياؽ ا يات في سكرة األعػراؼ فػذكر ذنػكب بنػي إسػرائيل كمعاصػيهـ،كالمقاـ هنػا
مقػػاـ تأنيػػب كتقريػػع لبنػػي إس ػرائيل قػػاؿ تعػػالو ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ
ﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭼ ( األع ػ ػراؼ )5٢8 :كالفػ ػػاا

في قكله (فػأتكا) تفيػد المباشػرة أي بمجػرد أف أنجػاهـ سػب انه كتعػالو مػف ال ػرؽ أتػكا عمػو قػكـ

يعبدكف األصناـ ،فسألكا مكسو أف يجعل لهـ إله ا كمثل هؤالا القكـ.

التفضػػل لبن ػػي
كنخمػػص إلػػو أف الس ػػياقيف مختمفػػاف ،ففػػي آي ػػم البق ػرة دؿ عمػػو التك ػ ّػرـ ك ّ
إسرائيل ،كأما في آيم األعراؼ فدؿ عمو تأنيبهـ كتقريعهـ.
كلننظ ػػر ا ف إل ػػو مكق ػػف المفسػ ػريف كعمم ػػاا المتش ػػابه المفظ ػػي ال ػػذيف س ػػألكا ع ػػف س ػػر
االختبلؼ بيف ا يتيف بالتقديـ كالتأخير.
أرجػػع الخطيػػب اإلسػػكافي (ت 1٣1هػ ػػ) تقػػديـ لفظتػػي (سػػجدا ك طػػم) فػػي آيتػػي البق ػرة

كاألعراؼ إلو أف القرآف كو المعنو دكف المفظ ،كما يػدؿ عمػو ذلػؾ أف ل ػتهـ غيػر العربيػم،
()5

كما داـ كذلؾ فبل غرابه أف نجد هذا االختبلؼ في التقديـ كالتأخير.

كعمػ ػػل الزمخشػ ػػري (ت 1٢8هػ ػ ػػ) ،تقػ ػػديـ لفظتػ ػػي (سػ ػػجدا ك ػ ػػو) كتاخيرهمػ ػػا فػ ػػي كػ ػػبل

المكضػػعيف بعػػدـ التنػػاقض بػػيف ا يتػػيف ،كذكػػر أف ال بػػأس إذا اختمفػػت العبارتػػاف إذا لػػـ يكػػف

هن ػػاؾ تن ػػاقض ،ك جت ػػه ف ػػي ذل ػػؾ الجم ػػع ب ػػيف الق ػػكؿ بال ط ػػم ،كال ػػدخكؿ س ػػاجديف دكف األخ ػػذ
بأهميػػم الترتيػػب،أي أف الترتيػػب ال أهميػػم لػػه إذا لػػـ يكػػف هنػػاؾ تنػػاقض؛ ألنهػػـ ب سػػب قكلػػه
()٣

ج ػػامعكف ف ػػي اإليج ػػاد بينهم ػػا.
()٢

إليه.

 ،ككاف ػػل أب ػػك الس ػػعكد (ت  98٣ه ػ ػػ) الزمخش ػػري فيم ػػا ذه ػػب

كأشػار الػرازي (ت 616ه ػػ) إلػػو عمػم التقػػديـ ،فالعمػم فػػي كػبل المكضػػعيف جػاات ألجػػل

التنبيه كالتعظيـ كاظهار الخضكع كالخشكع هلل تعالو.

()5

ينظر :درة التنزيل كغرة التأكيل ٣٢8 /5

()٣

ينظر :الكشاؼ٣7٣ / 5 ،

()1

ينظر :مفاتيب ال يب ٢8 / 51 ،

()٢

()1

ينظر :إرشاد العقل السميـ إلو مزايا الكتاب الكريـ 511 /5
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()٣

كذكر أبك ياف األندلسي(ت 711هػػ)( ،)5كالبقاعي (ت  881هػػ)
5٣71هػػ)

()٢

كاأللكسي(ت

أف عمم التقديـ في كبل المكضعيف جاات لمناسبم السياؽ ،سياؽ ما تقدـ مف

آيات ،فالسياؽ اقتضو ذلؾ التقديـ.
وفسر الباحث كالميم من خالل النظر في السياق ،كاآلتي:
فػػي آيػػم البقػرة تقػػدمت هػػذا ا يػػم آيػػات دلػػت عمػػو الػػنعـ التػػي كػػاف عميهػػا بنػػك إسػرائيل،
كم ػػف الخي ػػر أف أذك ػػر بع ػػض ه ػػذا ا ي ػػات ق ػػاؿ تع ػػالوﭽﯢﯣﯤﯥﯦﯧ
ﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﭼالبق ػ ػرة )17( :كبعػ ػػد مػ ػػا
أنعػػـ هللا عمػػيهـ ،طمػػب مػػنهـ دخػػكؿ البػػاب سػػجدا لػػه ،ثػػـ أمػػرهـ أف يقكل ػكا بمػػا يم ػكا الػػذنكب،
لذلؾ ناسب تقديـ األمر بالدخكؿ عمو القكؿ بال طم ألف الفعل داؿ عمو الخضكع.

كأمػػا فػػي آيػػم األعػراؼ في تمػػل أف يكػػكف بعضػػهـ مػػذنبا ،كمػػف كػػاف مػػذنبا اشػػت ل ب ػػو

الذنب عف العبادة ،فكاف التكميف أف يقكلكا أكال طم ثـ الػدخكؿ سػجدا ،فناسػب تقػديـ كتػأخير

المفظتػػيف السػػياؽ كالمقػػاـ ،كاضػػافم لمػػا ذك ػرا ال ػرازي مػػف بيػػاف عمػػم التقػػديـ ف ػ ف لػػه لفتػػم بيانيػػم
جميمػػم انفػػرد بهػػا عػػف غيػرا ،كهػػي أف التقػػديـ فػػي آيػػم البقػرة جػػاا مػػف أجػػل التعظػػيـ هلل تعػػالو
كاظهار الخضكع كالتنبيه ،ككافقه في ذلؾ دمحم رشيد رضا (ت 5٢11هػػ).

()1

كالبػ ػػف الزبيػ ػػر ال رنػ ػػاطي ( ت  )718ه ػ ػ ػ لفتػ ػػم معنكيػ ػػم جميمػ ػػم فػ ػػذكر أف تقػ ػػديـ األمػ ػػر
(بالس ػػجكد) عم ػػو الق ػػكؿ (بال ط ػػم) ف ػػي آي ػػم البقػ ػرة ج ػػاا م ػػف ب ػػاب ال ػػدعاا ت ػػو يت ق ػػل الق ػػكؿ
بال طم في اؿ السجكد ،كألف السجكد يسبل كيتقدـ البدا بالدعاا.

()5

ينظر :الب ر الم يو ٢٢1 / 6

()٢

ينظر :ركح المعاني في تفسير القرآف كالسبع المثاني٣67 /5 ،

()1

()٣

ينظر :نظـ الدرر في تناسب ا يات كالسكر ٢91 / 5 ،

()1

ينظر :رضا  :دمحم رشيد  ،تفسير المنار  ،دار الهيئم المصريم العامم لمكتاب ،ت 5٢11 :ه ػ5991 ،

()1

ينظر :مبلؾ التأكيل القاطع بذكي اإلل اد كالتعطيل في تكجيه المتشابه المفظي  ،ص ٣11

ـ٢5٢ /9 ،

42

كذكر ابف جماعم (ت 7٢٢هػػ)(،)5كجبلؿ الديف السيكطي (ت955هػػ)

()٣

تعميبل سنا

لعمم التقديـ ،فتقدمت لفظم ( السجكد) عمو لفظم ( طم) في آيم البقرة ،ذلؾ ألف هللا تعالو
افتتب ا يات بذكر النعـ ،قاؿ تعالو ﭽﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭ
ﯮ ﭼ ( البقرة)17:كهذا يفرض شكر النعمم ،كالسجكد مف ضمف كسائل الشكر.


كأما في آيم األعراؼ فقدـ لفظم ( طم) عمو لفظم (السجكد) ذلؾ ألف ا يات فػي آيػم
األعراؼ افتت ت بما فيه تكبيخ كتقريع لهـ؛ ألنهـ أذنبكا ،قػاؿ تعػالوﭽﭑﭒﭓﭔ
ﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭼ
(األعراؼ)5٢8 :
()٢

ذلؾ.

التقػػديـ إذف ناسػػب السػػياؽ كالمعنػػو بسػػبب كفػػرهـ ،ككافقهمػػا عبػػد العظػػيـ المطعنػػي فػػي
()1

كأرج ػػع الزركش ػػي (ت 791ه ػ ػػ)(،)1كالط ػػاهر ب ػػف عاش ػػكر(ت 5٢9٢ه ػ ػػ)
()6

القاس ػػـ ع ػػكف

ه ػػذا االخ ػػتبلؼ ب ػػيف ا يت ػػيف ف ػػي التق ػػديـ كالت ػػأخير إل ػػو التف ػػنف ف ػػي الفص ػػا م

كاخراج الكبلـ عمو أساليب مختمفم كمتنكعم.

()5

ينظر :كشف المعاني في المتشابه مف المثاني  ،المسألم  ،٣9ص 96

()٢

ينظر :خصائص التعبير القرآني كسماته الببلغيم51٣ / ٣ ،

()٣

ينظر :قطف األزهار ككشف األسرار ٣17 / 5 ،

()1

ينظر :البرهاف في عمكـ القرآف ،ص 811

()6

ينظر  :ببلغم التقديـ كالتأخير في القرآف الكريـ96٣ / ٢ ،

()1

كعم ػػي أب ػػك

ينظر :الت رير كالتنكير 15٣ /5 ،
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وخالصة القول:
بدا لمبا ث مف خبلؿ تكجيهات العمماا السابقم ا تي:
 أغمػػب العممػػاا تجمػػو مكقفػػه ك أريػػه كراا تقػػديـ كتػػأخير هػػاتيف المفظتػػيف باالعتمػػادعمو سياؽ المفظتيف كا يات التي سبقتها.

 أغمػػب العممػػاا ذكػػر أف العمػػم كراا تقػػديـ كتػػأخير المفظتػػيف فػػي كػػبل المكضػػعيفالمناس ػػبم (مناس ػػبم الس ػػياؽ لممعن ػػو) ،كتق ػػديـ س ػػبل م ػػا تقتض ػػي تقديم ػػه ،أي أف
السياؽ اقتضو ذلؾ التقديـ ،كبعضػهـ قػاؿ مػف أجػل تعظػيـ هللا سػب انه كتعػالو

كاظهػػار الخضػػكع لػػه ،كبعض ػهـ اهػػتـ بػػالمعنو دكف المفػػظ أي االهتمػػاـ كالعنايػػم

بالمعنو ،كآخركف ذكركا أف السبب مف باب التفنف في الفصا م كاخراج الكػبلـ
عمػػو أسػػاليب مختمفػػم ،كالػػبعض مػػنهـ أرجػػع السػػبب كراا تقػػديـ السػػجكد عمػػو
ال طػػم فػػي آيػػم البق ػرة ألهميػػم السػػجكد كتقدمػػم عمػػو القػػكؿ بال طػػم كهػػذا رأي
ال رناطي.

 رأي ابػػف الزبيػػر ال رنػػاطي فػػي بيػػاف عمػػم تقػػديـ األمػػر (بالسػػجكد) عمػػو القػػكؿ(بال طػػم) فػػي آيػػم البقػرة سػػف؛ ألف مػػف عػػادة العػػرب أف تبػػدأ بػػالمهـ ثػػـ المهػػـ

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

 اإلسػػكافي ذكػػر أف التقػػديـ جػػاا مػػف أجػػل اهتمامػػه بػػالمعنو دكف المفػػظ ،كذكػػرأنهػػـ خكطبػكا ب يػػر العربيػػم ،ف كايػػم المفػػظ زائمػػم كيبقػػو المعنػػو ،كبالمقابػػل كػػاف

مخي ػ ػ ػ ار بػ ػ ػػأي لفػ ػ ػػظ أراد تأديػ ػ ػػم المعنػ ػ ػػو ،كال يكافػ ػ ػػل البا ػ ػ ػػث مػ ػ ػػا ذهػ ػ ػػب إليػ ػ ػػه
اإلسكافي؛ألف القرآف نزؿ بمساف عربي مبيف كهك في غايم الدقم ،كقػد أْمرنػا أف
نتدبر القرآف في ألفاظه كمعانيه معا لما فيهما مف اإلعجاز البياني.
 كيختار البا ث ما ذهب إليه ابف جماعػم ،فسػياؽ ا يػات يفػرض تقػديـ كتػأخيرالمفظتيف في كبل المكضعيف.
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المفظة السادسة :تقديم وتأخير ( السماء عمى األر

).

كردت لفظم (السماا) مقدمم عمو لفظػم (األرض) فػي مائػم كسػتم كثمػانيف مكضػعا فػي القػرآف
()5

الكريـ.

ﭧ ﭨ ﭿ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﭼ (سبأ)٢
()٣

كتقدمت لفظم (األرض) عمو لفظم (السماا) في سبعم مكاضع.

قػ ػػاؿ تعػ ػػالو ﭽﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺ
ﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒﭼ



(يكنس)65 :
نالػ ػػت هاتػ ػػاف المفظتػ ػػاف الكثيػ ػػر مػ ػػف الت ميػ ػػل كالتعميػ ػػل عنػ ػػد المتػ ػػأخريف لبيػ ػػاف مسػ ػػألم
االختبلؼ بالتقديـ كالتأخير.
األصل الكارد في القرآف الكريـ أف تتقدـ لفظػم (السػماا) عمػو لفظػم (األرض) كمػا فػي
آيػػم سػػبأ ،كهػػذا ل كمػػم أرادهػػا هللا سػػب انه كتعػػالو ،ثػػـ إف مقػػاـ سػػياؽ ا يػػات يفػػرض كيقتضػػي
ذلػػؾ التقػػديـ ،كاختمفػػت آراا المفسػريف كعممػػاا المتشػػابه المفظػػي فػػي بيػػاف عمػػم االخػػتبلؼ لهػػذا
المسألم:
نظػ ػػر الخطيػ ػػب اإلسػ ػػكافي (ت 1٣1هػ ػ ػػ) إلػ ػػو مفتػ ػػتب السػ ػػكر إلب ػ ػراز العمػ ػػم كراا تقػ ػػديـ
السمكات عمو األرض ،ففي سكرة سبأ افتػتب هللا سػب انه كتعػالو السػكرة بقكلػه ﭽﭑﭒﭓ
ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭼ سبأ)5( :


افتت ت السػكرة بتقػديـ السػمكات عمػو األرض لػذلؾ ناسػب تقػديـ السػماا عمػو األرض،
كهنػػاؾ عمػػم أخػػر ذكرهػػا اإلسػػكافي كهػػي عظػػـ ممػػؾ شػػأف السػػمكات ككبػػر سػػمطانها ،كلػػذلؾ
قدمت ألهميتها كمكانتها كالعنايم بها.

()5
()٣

مم ل ألفاظ ا يات المتشابهم ،ص 1

مم ل ألفاظ ا يات المتشابهم ،ص 1
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كأما في سكرة يػكنس فػ ف ا يػم ذكػرت بعػد قكلػه ﭽﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱ
ﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﭼ( يكنس)65:


فكػػاف القصػػد ذكػػر عممػػه بمػػا يتصػػرؼ فيػػه العبػػاد مػػف عمػػل كػػاف خيػ ار أك شػ ار ،كيكػػكف
()5

ذلؾ العمل في األرض ،كلذلؾ تقدمت األرض ألجل الترتيب كمناسبم السياؽ لممعنو.

ككافػػل الكرمػػاني (ت111ه ػ ػ )( ،)٣كالزمخشػػري (ت 1٢8ه ػ ػ)( )٢اإلسػػكافي فيمػػا ذهػػب

إليه.

ككافل ابف عاشكر (ت 5٢9٢هػػ) الزمخشري كاإلسكافي في بياف عمػم التقػديـ كالتػأخير

لمفظتػػيف ،ففػػي آيػػم يػػكنس تقػػدمت األرض عمػػو السػػماا لػػذكر أعمػػاؿ النػػاس كهػػـ فػػي األرض
فناسب ذلؾ التقديـ.
كأم ػا تقػػدـ السػػماا عمػػو األرض فػػي آيػػم سػػبأ فػػذكر أف المقػػاـ ذكػػر فيػػه عمػػـ ال يػػب،
كمعظػػـ هػػذا العمػػـ يػػأتي مػػف السػػماا ،كم ارعػػاة لػػذلؾ ناسػػب تقػػديـ السػػماا عمػػو األرض لمفضػػل
()1

كالشرؼ.

()6

كعبر الػرازي (ت  616هػ ػ )( ،)1كالزركشػي (ت  791هػ ػ)

كأبػك يػاف األندلسػي (ت

711ه ػ )( )7عف عمم تقديـ لفظػم (األرض عمػو السػماا) بعبػارات تقتػرب ممػا ذكػرا اإلسػكافي،
كذكركا أف سبب تقػدـ األرض عمػو السػماا فػي آيػم يػكنس ،ذلػؾ ألف هللا سػب انه كتعػالو ذكػر
أ ػكاؿ أهػػل األرض ،ثػػـ كصػل قكلػػه تعػػالو ﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈ}
فناسػػب ذلػػؾ تقػػديـ األرض عمػػو السػػماا ،كأمػػا قػػكلهـ فػػي سػػبب تق ػديـ السػػماا عم ػػو األرض
فػػذكركا أف السػػماا مػػف قهػػا أف تتقػػدـ األرض لعمػػك مكانتهػػا كلعظمهػػا كهػػذا هػػك المعهػػكد فػػي
القرآف الكريـ.
()5

ينظر :درة التنزيل كغرة التأكيل 5176 / ٢ ،

()٣

ينظر :البرهاف في تكجيه المتشابه المفظي ،المسألم  ،597ص515

()1

ينظر :الت رير كالتنكير٣51 / 55 ،

()٢

ينظر :الكشاؼ51٣ / ٢ ،

()1

ينظر :مفاتيب ال يب5٣9 / 57 ،

()7

ينظر :الب ر الم يو ٢٢5 / 6 ،

()6

ينظر :البرهاف في عمكـ القرآف ،ص 786
46

ككافل دمحم بف أبػي بكػر الػرازي (ت 661ه ػػ) اإلسػكافي فػي بيػاف العمػم كراا التقػديـ فػي
()5

كبل المكضعيف ،بيد أنه اضاؼ أف عمم تقدـ السماا جاات لشرفها.
()٣

ككػػرر النيسػػابكري (ت 7٣8ه ػ ػ )

كالبقػػاعي (ت  881هػ ػػ)( )٢مػػف سػػبقهما فػػي تعميػػل

تقديـ لفظم (السماا عمو األرض) ،فذك ار أف ذلؾ هك المعهكد كالمعركؼ في القرآف الكػريـ أف
تتقػػدـ السػػماا األرض ،كأمػػا تقػػديـ لفظػػم (األرض عمػػو السػػماا) فػػذك ار أف عمػػم التقػػديـ جػػاات
ألف ا يات سيقت لشاهدته عمو أهل األرض فناسب أف تتقدـ األرض عمو السماا.
ككافل ابف جماعم (ت  7٢٢ه ػػ) مػف سػبقه فػي العمػم كاالخػتبلؼ كراا التقػديـ كالتػأخير

لمفظتػػي (األرض كالسػػماا) ففػػي آيػػم يػػكنس ذكػػر أف النػػكر كالتػػكراة كالعمػػل يكػػكف فػػي األرض،
كل ػػذلؾ ناس ػػب تق ػػديـ األرض عم ػػو الس ػػماا كدل ػػل بقكل ػػه تع ػػالو ﭽﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯ
ﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﭼ( يكنس)65 :


كأما تقديـ السماا عمو األرض في آيم سبأ فجاا بسبب انكار الكفار لمقيامم ،كما فيهػا
مػػف أمػػكر غيبػػم ،فناسػػب تقػػديـ السػػمكات عمػػو األرض؛إلظهػػار ال جػػم كالػػدليل عمػػو كقػػكع يػػكـ
القيامم.

()1

كأرجػ ػػع ابػ ػػف القػ ػػيـ الجكزيػ ػػم (ت  715هػ ػ ػػ) العمػ ػػم كالسػ ػػر الببلغػ ػػي كراا تقػ ػػديـ لفظػ ػػم
(السماا) عمو لفظم (األرض) في آيم سبأ لرتبم الفضل كالشرؼ.
كأم ػ ػػا ف ػ ػػي آي ػ ػػم ي ػ ػػكنس فعم ػ ػػم تق ػ ػػديـ لفظ ػ ػػم (األرض) عم ػ ػػو (الس ػ ػػماا) ج ػ ػػاات ألج ػ ػػل
الرتبػػم،كألنها منتظمػػم إلػػو مػػا هػػي أقػػرب إليػػه كهػػـ المخػػاطبكف بقكلػػه ﭽ ﯱﯲﯳﯴﯵ

()5

ينظر :الرازي  :دمحم بف أبك بكر بف عبد القادر  ،أسئمم القرآف المجيد كأجكبتها ،المكتبم العصريم،

()٣

ينظر  :النيسابكري :نظاـ الديف ال سف بف دمحم بف سيف ،غرائب القرآف كرغائب الفرقاف ،تب :الشيخ

بيركت ،ت51٣٢ :ه ػ ٣11٢ /ـ ،ص 5٣٣

زكريا عميراف  ،دار الكتب العمميم ،بيركت ،لبناف ،ط ،5ت 5156 :هػ191 /٢ ،5996 ،
( ،)٢ينظر :نظـ الدرر في تناسب ا يات كالسكر 119 / 51
()1

ينظر :كشف المعاني في المتشابه مف المثاني المسألم  591ك  ،٢19ص  ٣16ك ٢15
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ﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﭼ( يػ ػػكنس ،)65 :فاقتضػ ػػو سػ ػػف الػ ػػنظـ تقػ ػػديمها مرتبػ ػػم فػ ػػي


()5

الذكر مع المخاطبيف.

ككافل فاضل السامرائي( ،)٣كعبد العظيـ المطعني( ،)٢ما ذهب إليه ابف القػيـ الجكزيػم،

فػػي ذكػػر عمػػم تقػػديـ كتػػأخير لفظتػػي (السػػماا كاألرض) ،بيػػد أنهمػا أضػػافا لفتػػم معنكيػػم بسػػيطم
في مسألم تقديـ السماا عمو األرض في آيم سبأ ،كهي أف سبأ تت دث عف السػاعم التػي هػي
مف أمكر ال يب ،كاف أمرها يأتي مف السماا.
وخالصة القول:
بدا لمبا ث مف خبلؿ تكجيهات العمماا السابقم ا تي:
هن ػػاؾ م ػػف نظ ػػر إل ػػو العم ػػم كالس ػػبب كراا تق ػػديـ األرض عم ػػو الس ػػماا إل ػػو المناس ػػبم

مناسبم السياؽ لممعنػو ،كمػنهـ مػف أرجػع العمػم كالسػبب إلػو الفضػل كالشػرؼ ،كآخػركف نظػركا
إلو السبب في ذلؾ إلو الرتبم مع ذكر المخاطبيف في األرض.
كأجمعت أقكاؿ العممػاا فػي مصػنفاتهـ إلػو أف العمػم كراا تقػديـ (السػماا عمػو األرص)
يرجػػع إلػػو مكانػػم السػػماا عمػػو األرض كعمكهػػا كالعنايػػم كاالهتمػػاـ بهػػا ،كهنػػاؾ مػػف نظػػر إلػػو
مناسبم ما يقتضي تقديمم لآليات السابقم ،أك النظر إلو مفتػتب السػكر كمناسػبم السػياؽ لػذلؾ،
كالبا ث يرجب ما ذهب إليه ابف عاشكر.

كيختػػار البا ػػث مػػا ذهػػب إليػػه ال ػرازي كالزركشػػي كأبػػك يػػاف األندلسػػي فػػي بيػػاف عمػػم

تقػ ػػديـ (األرض عمػ ػػو السػ ػػماا) فػ ػػي آيػ ػػم يػ ػػكنس؛ ألف هللا سػ ػػب انه ذكػ ػػر أ ػ ػكاؿ أهػ ػػل األرض،
كاألعماؿ التي يعممكنها تككف في األرض ،كلذلؾ ناسب تقديـ األرض عمو السماا ،كأمػا عمػم
(تقديـ السماا عمو األرض) في آيم سبأ فجاات لعمك مكانتها  ،كأنها م ل ال يب عنػد النػاس
فناسب تقديمها باإلضافم إلو أف السكرة تت دث عف أمكر ال يب.
()5

ينظر :ابف القيـ الجكزيم :دمحم بف أبي بكر ايكب الزرعي ،بدائع الفكائد ،تب :عادؿ عبد ال ميد العدكي

ك هشاـ عبدالعزيز كأشرؼ أ مد ،مكتبم مصطفو الباز ،مكم المكرمم ،ط ،5ت 5156 :ه ػ5 ،5996 ،

67/

()٣
عماف ،ط ،٢
ينظر :السامرائي :فاضل صالب  ،لمسات بيانيم في نصكص مف التنزيل ،دار عمارّ ،
ت51٣٢ :ه ػ ٣11٢ ،ـ٢11 / 5 ،
()٢

ينظر :خصائص التعبير القرآني كسماته الببلغيم 557 /٣
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المفظة السابعة( :بشير – نذير)
كردت لفظم (بشير) مقدمم عمو لفظم (نذير) في تسعم مكاضع.

()5

قاؿ تعالوﭽﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﭼ(البقرة)559 :
كتقدمت لفظم (نذير) عمو لفظم ( بشير) في مكضعيف اثنيف.

()٣

قاؿ تعالو ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ
ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ ﭼ (األعراؼ )588
بداا أف أذكر سػياؽ ا يتػيف ألب ّػيف ال ػرض الببلغػي كراا تقػديـ كتػأخير كمتػا
مف الخير ا
المفظتيف.
ففي آية البقرة يقول الطبري (ت 471ىــ) في تفسيرىا:

قاؿ تعالوﭽﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉ ﭼ(البقرة)559 :
ػر مػف اتبعػؾ
إنا أرسمناؾ يا دمحم باإلسبلـ الذي ال اقبل مف أ ػد غيػرا مػف األديػاف ،مبش اا
فأطاع ػػؾ ،كقب ػػل من ػػؾ م ػػا دعكت ػػه إلي ػػه م ػػف ال ػػل بالنص ػػر ف ػػي الػ ػدنيا ،كالظف ػػر ب ػػالثكاب ف ػػي
()٢

ا خرة.

وأما آية األعراف فقال الطبري مفس ار اآلية:
قػػاؿ هللا تعػػالو ﭽ ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ ﭼ مػػا أنػػا إال رسػػكؿ هللا أرسػػمني إلػػيكـ أف
أنذر عقابه مف عصاا منكـ كخالف،كأبشر بثكابه مف آمف به كاطاعه منكـ كالنذير مبال ػم فػي
اإلنذار بالعقاب عمو فعل المعاصي كترؾ الكاجبات ،كالبشير مبال م في البشارة بػالثكاب عمػو
()1

فعل الكاجبات كترؾ المعاصي.

()5

كردت في السكر :المائدة  ،59 /سبأ  ،٣8 /فاطر  ، ٣1 /الفتب  ، 8 /مريـ  ، 97/اإلسراا

()٣

كردت في سكرة هكد ٣ /

 ،511/األ زاب  ، 11 /فصمت 1-٢ /
()٢

ينظر :الطبري :دمحم بف جرير بف يزيد  ،جامع البياف في تأكيل القرآف ،دار هجر  ،تب :د .عبدهللا

()1

نفسه 657 / 51 ،

عبد الم سف التركي181 / ٣ ، ،
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نالػػت هاتػػاف المفظتػػاف الكثيػػر مػػف التفسػػير عنػػد عممػػاا التفسػػير ،كأغمػػبهـ لػػـ يقػػف عنػػد
مسألم االختبلؼ بالتقديـ كالتأخير بيف ا يتيف.
لـ يظفر البا ث بشػيا أك إشػارة فػي مصػنفات المتشػابه المفظػي التػي تػكافرت لػه ،مػف
ّبيف العمم كراا التقديـ كالتأخير بيف المفظتيف.
كاألصل الكارد فػي سػياؽ القػرآف أف تتقػدـ (لفظػم البشػير) عمػو (لفظػم النػذير) كمػا فػي
آيم البقرة؛ ذلؾ ألف النبي (ملسو هيلع هللا ىلص) بعث إلو األمم مبشػ ار برضػكاف هللا كجنتػه لمػف أطاعػه ،كمنػذ ار
بعد ذلؾ مف عقابه لمف عصاا.
كأمػػا تقػػدـ لفظػػم (نػػذير) عمػػو لفظػػم (بشػػير) كمػػا كردت فػػي آيػػم األعػراؼ فكقػػف عنػػدها
قمم مف المفسريف:
أشػار أبػػك يػػاف االندلسػػي (ت  711ه ػػ) ،إلػو ال ػػرض كراا تقػػديـ لفظػػم (نػػذير) عمػو
(بش ػػير) كذك ػػر أف ه ػػذا ا ي ػػم س ػػبقت بآي ػػم يس ػػأؿ فيه ػػا الكف ػػار ع ػػف الس ػػاعم ،كبم ػػا أنه ػػـ كف ػػار
فاقتضػػو المقػػاـ كالسػػياؽ أف تتقػػدـ نػػذير عمػػو بشػػير ،كمػػف أجػػل أف ينػػذركا مػػف عقػػاب هللا ،كأف
()5

الساعم كاقعم ال م الم.

كذكر أبك السػعكد (ت 98٣ه ػػ) ،أف ال ػرض كراا تقػديـ النػذير عمػو البشػير ،جػاا ألف
المقاـ مقاـ إنػذار ،فػالنبي (ملسو هيلع هللا ىلص ) كشػف لمكػافريف مجػيا أمػر السػاعم كاقترابهػا ،كلكنػه لػـ يعػيف
()٣

لهـ كقت دكثيها ،كهذا مف باب اإلنذار ،كلذلؾ ناسب أف تتقدـ (النذير) عمو (البشير)

كأرج ػػع الط ػػاهر بػ ػػف عاش ػػكر ( ت 5٢9٢هػ ػ ػػ) العم ػػم كراا تق ػػديـ لفظػ ػػم (الن ػػذير) عمػ ػػو
(البش ػػير) فػ ػػي آيػ ػػم األعػ ػراؼ إلػ ػػو المقػ ػػاـ كالس ػػياؽ ،فالسػ ػػياؽ يت ػ ػػدث ع ػػف خطػ ػػاب المكػ ػػذبيف
المش ػػركيف فالن ػػذارة أعم ػػل به ػػـ م ػػف البش ػػارة كل ػػذلؾ ناس ػػب تق ػػديـ الن ػػذير عم ػػو البش ػػير ف ػػي آي ػػم
(٢(.

األعراؼ

()5

ينظر :الب ر الم يو٢1٢ / 1 ،

()٢

ينظر :الت رير كالتنكير ٢8٣ / 8

()٣

ينظر :إرشاد العقل السميـ إلو مزايا الكتاب الكريـ 81 / ٢
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وخالصة القول:
ال رض مف تقديـ (لفظم نذير) عمو (لفظم بشير) في آيم األعراؼ جػاا ألجػل مناسػبم
السياؽ لمقاـ ا يات ،كسبل ما يقتضي تقديمم مف آيات.
كيختار البا ث ما ذهب إليه أبػك يػاف األندلسػي ،فسػياؽ ا يػات يت ػدث عػف الكفػار

الذيف يسألكف عف الساعم ،فاقتضو تقديمهـ لينذركا مف عقاب هللا.
المفظة الثامنة ( :غفور –حميم )
كردت لفظم (غفكر) مقدمم عمو لفظم ( ميـ) في أربعم مكاضع.

()5

قاؿ تعالوﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ ﭼ (البقرة)٣٣1
كتقدمت لفظم ( ميـ) عمو (غفك) في مكضعيف اثنيف.

()٣

قػ ػ ػػاؿ تعػ ػ ػػالو ﭽﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤ
ﮥﮦﮧﮨ ﭼ( اإلسراا)11 :
كقػػف البا ػػث عمػػو كتػػب التفسػػير ،ككتػػب المتشػػابه المفظػػي التػػي تػكافرت لػػه ،كلػػـ يجػػد
مف أشار إلو ال رض الببلغي كراا تقديـ كتأخير لفظتي (ال مػيـ  -ال فػكر) فػي كمتػا ا يتػيف،
بيػػد أنػػه تكصػػل فػػي سػػياؽ تفاسػػيرهـ إلػػو عمػػم التقػػديـ كالتػػأخير ،كأغمػػب المفسػػريف الػػذيف فسػػركا
هاتيف ا يتيف اتفقكا في تفسيرهـ لهما:

فالزمخشػػري (ت  1٢8هػ ػػ) ذكػػر أف آيػػم البق ػرة تت ػػدث عػػف الم ػػك مػػا كػػاف فػػي الهػػزؿ

كالم ػراا كالخصػػكمم ،كال ػػديث الػػذي ال يعقػػد القمػػب عميػػه كقكلػػؾ أعمػػو هللا بصػػري ،كيعػػد هػػذا

ل ػكا إذا كػػاف بالمسػػاف دكف القمػػب ،فػػاهلل سػػب انه كتعػػالو ال يؤاخػػذا ،تػػو يكػػكف فػػي قمبػػه كعنػػد
ذلؾ ي فر هللا لمف تاب كي مـ ،كال يتعجل في العقاب ،كلذلؾ ناسػب تقػديـ ال فػكر عمػو ال مػيـ

()5
()٣

كردت في السكر :آؿ عمراف  ،511 /المائدة 515 /

كردت في :سكرة فاطر 15 /
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في المقاـ كالسياؽ ،فػال فكر هػك الػذي ي فػر ذنػكب العبػاد لمػف تػاب كعػاد إلػو هللا بعػد تقصػيرا
مع هللا تعالو  ،كي مـ كيتأنو في العقاب لعمه يرجع إلو هللا.
كأمػػا ا يػػم الثانيػػم ( آيػػم اإلسػراا) فالخطػػاب فيهػػا لممشػػركيف الػػذيف جعمػكا هلل آلهػػم ،كلػػـ
يفقهػكا تسػػبيب كػػل مػػف فػػي السػػمكات كاألرض هلل تعػػالو ،كلػػـ يستكضػ كا الداللػػم عمػػو الخػػالل،
فكػػاف هللا بهػػـ ميمػػا غفػػك ار فمػػـ يعػػاجمهـ كلػػـ يسػػارعهـ بالعقكبػػم عمػػو غفمػػتهـ كجهمهػػـ بالتسػػبيب
كشركهـ باهلل تعالو ،فناسب تقػديـ ال مػيـ الػذي ال يعاجػل فػي العقػاب عمػو ال فػكر الػذي ي فػر
ذن ػػكب م ػػف يت ػػكب إل ػػو هللا ،كالمق ػػاـ كالس ػػياؽ ف ػػي ا ي ػػم ه ػػك مق ػػاـ امه ػػاؿ كابط ػػاا ،كال م ػػـ ه ػػك
()5

األناة.

ككافقػػه فػػي هػػذا التفسػػير ال ػرازي (ت 616ه ػ ػ )( ،)٣كالنيسػػابكري (ت  7٣8هػ ػػ)( ،)٢كأبػػك

يػ ػ ػ ػػاف األندلسػ ػ ػ ػػي (ت 711ه ػ ػ ػ ػ ػ )( ،)1كابػ ػ ػ ػػف كثيػ ػ ػ ػػر الدمشػ ػ ػ ػػقي (ت771ه ػ ػ ػ ػ ػ )( ،)1كالبقػ ػ ػ ػػاعي

(ت881ه ػ)( ،)6كاأللكسي ( ت 5٣71ه ػ

)7( .
)

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

كسبت قمكبهـ في فر لمف تاب منهـ ،كال يتعجل كيسارع في عقابهـ لعمهـ يتكبكف إؿ هللا.

كأم ػػا عم ػػم تق ػػديـ لفظ ػػم ( م ػػيـ) عم ػػو لفظ ػػم (غف ػػكر) ف ػػي آي ػػم اإلسػ ػراا؛فجاات أيض ػػا
لمناسػػبم سػػياؽ كمقػػاـ ا يػػات ،إذ إف السػػياؽ جػػاا فػػي الػػرد عمػػو المشػػركيف كغفمػػتهـ عػػف مػػف
فبيف سب انه أف كل شيا يسبب ب مدا ،فهـ لـ يعػاجمهـ
يسبب هلل تعالو في السماا كاألرضّ ،
()5

ينظر :الكشاؼ1٣٣ / 1 ،

()٢

ينظر :غرائب القرآف كرغائب الفرقاف519 / 1 ،

()1

ينظر:ابف كثير :إسماعيل الدمشقي ،تفسير القرآف العظيـ ،تب مصطفو كآخريف ،مؤسسم قرطبم

()٣

()1

ينظر :مفاتيب ال يب٣٣5 / ٣1 ،81 / 6 ،
ينظر :الب ر الم يو177 /9 ، ٢91 / ٣ ،

القاهرة٢٢8 / 55 ، 599 / 51 ،
()6
()7

ينظر :نظـ الدرر في تناسب ا يات كالسكر1٣8 / 55 ،

ينظر :ركح المعاني في تفسير القرآف كالسبع المثاني8٢ / 51 ،
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بالعقكبػػم ،كي فػػر لمػػف رجػػع تػػاب مػػنهـ .التقػػديـ كالتػػأخير إذف فػػي كمتػػا المفظتػػيف جػػاا لمناسػػبم
السياؽ كالمقاـ.
المفظة التاسعة ( :األنعام – الحرث)

كردت لفظم (األنعاـ) مقدمم عمو لفظم ( ال رث) في مكضع كا د في سكرة آؿ عمراف.
ﭧﭨﭿﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﭾ(آؿ عمراف)51 :
كتقدمت لفظم (ال رث) عمو (األنعاـ) في مكضع كا د سكرة األنعاـ.
ﭧﭨ ﭿﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﭾ(األنعاـ)5٢6 :
إف المتأمػػل فػػي ا يتػػيف السػػابقتيف يجػػد االخػػتبلؼ بينهمػػا بالتقػػديـ كالتػػأخير ،كمػػف أجػػل
معرفم السر كراا ذلؾ التقديـ ،سبر البا ث أغكار نصكص المفسريف ،ككتب المتشابه المفظػي
التي تكافرت له ،كتجمو مكقف العمماا لمبا ث كا تي:
عمل الزركشي (ت  791هػػ) هذا المسألم تعميبل جيدا ،فعمم تقديـ لفظم (األنعاـ) عمػو
صػدرت بػذكر
لفظم (ال رث) في آيم آؿ عمراف جاات مف باب تقديـ األهـ في الرتبم ،فا يم ْ
ال ػػب ،ككػػاف الم بػػكب مختمػػف الم ارتػػب متفػػاكت الػػدرج لػػذلؾ اقتضػػت ال كمػػم اإللهيػػم تقػػديـ
()5

االمهـ ثـ المهـ جدا مف الم بكب.

()٣

ككرر ابف كثير الدمشقي (ت 771هػػ)

ما ذهب إليه الزركشي في هذا المسألم.

كأمػػا البيضػػاكي (ت  695هػ ػػ) فػ أر أف العمػػم كراا تقػػديـ األنعػػاـ عمػػو ال ػػرث فػػي آيػػم
آؿ عمراف جاات لبياف كترتيب مكانم الشهكات عند اإلنساف.

()5

ينظر :البرهاف في عمكـ القرآف ،ص 781

()٢

ينظر :أنكار التنزيل كأسرار التأكيل51 / 5 ،

()٣

ينظر :تفسير القرآف العظيـ59 / ٣ ،
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()٢

كذكر السيكطي (ت955هػػ) أف العمم كراا ذلؾ التقديـ جاات بسبب ميبلف النفس ،إذ إف
النفس تميل إلو األنعاـ أكثر مف ال رث لجمالها كمكانتها.

()5

كأش ػ ػػار دمحم رش ػ ػػيد رض ػ ػػا (ت  5٢11ه ػ ػ ػػ) إل ػ ػػو أف العم ػ ػػم كراا تق ػ ػػديـ (األنع ػ ػػاـ) عم ػ ػػو
(ال ػػرث) فػػي آيػػم آؿ عم ػراف جػػاات ألجػػل الترقػػي كاالنتقػػاؿ مػػف المهػػـ إلػػو المهػػـ جػػدا ،كأمػػا
تقػػديـ لفظػػم (ال ػػرث) عمػػو لفظػػم (األنعػػاـ) فػػي آيػػم البقػرة فجػػاا أيضػػا ألجػػل الترقػػي كلكػػف مػػف
()٣

األدنو إلو األعمو ،إذ إف مكانم ال رث عند اإلنساف أقل مف مكانم األنعاـ.

كلـ يجد البا ث مف أشار مػف عممػاا المتشػابه المفظػي كعممػاا التفسػير فػي مصػنفاتهـ
إلػػو ال ػػرض الببلغػػي كراا تقػػديـ لفظػػم (ال ػػرث) عمػػو لفظػػم (األنعػػاـ) ،إال صػػا ب كتػػاب
المنار الذي ذكر ال رض الببلغي جاا مف أجل الترقي مف األدنو إلو األعمو كاألفضل.
وخالصة القول:

أغمػػب التكجهػػات كانػػت تنظػػر لؤلهميػػم كمكانػػم لفظػػم (األنعػػاـ) عمػػو (ال ػػرث) عنػػد

اإلنساف ،فاألنعػاـ مكانتهػا مقدمػم غمػو ال ػرث لجمالهػا ،كبعضػهـ نظػر إلػو االنتقػاؿ كالترتيػب
مف األعمو إلو األقل.
كأمػػا تقػػدـ لفظػػم (ال ػػرث) عمػػو لفظػػم (األنعػػاـ) فمػػـ يتناكلهػػا إال دمحم رشػػيد رضػػا (ت
 5٢11هػػ) فػي تفسػير المنػار ،فػذكر أف ال ػرض كراا التقػديـ جػاا مػف أجػل الترقػي مػف األقػل
كاألدنػػو إلػػو األفضػػل كاألعمػػو كهػػذا تكجيػػه جيػػد ال بػػأس بػػه كمقبػػكؿ ،ألف هنػػا األمػػر م ػػل
إعطػػاا كاخػراج كعػػادة اإلنسػػاف يعطػػي كيخػػرج األدنػػو ثػػـ األعمػػو كاأل سػػف ،كال يعطػػي مباشػرة
األ سف ل به لمماؿ با جما ،كهذا طبيعم م ركسم كمكجكدة في النفس البشريم.
كير البا ث س ار آخر غير ما تقػدـ فػي النكتػم الببلغيػم كالدالليػم كراا تقػديـ (األنعػاـ)
عمو (ال رث) ،فتقديـ األنعاـ أكلو مف ال رث؛ ألنها كسيمم في إتماـ ال رث.

()5

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

()٣

ينظر :تفسير المنار٣11 / ٢ ،

5٢98هػػ5978 ،ـ ،ص 9٣

54

المفظة العاشرة ( :الجنة  -المغفرة )
كردت لفظم (الجنم) مقدمم عمو لفظم (الم فرة) في مكضع كا د في القرآف الكريـ.
ﭧ ﭨ ﭿ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﭾ(البقرة)٣٣5:

()5

كتقدمت لفظم (الم فرة) عمو لفظم (الجنم) في مكضعيف اثنيف في القرآف الكريـ.

ﭧ ﭨ ﭿ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭾ
(آؿ عمراف)5٢٢ :
عن ػػد النظػ ػػر إلػ ػػو ا يتػ ػػيف السػ ػػابقتيف نج ػػد كجػ ػػكد االخػ ػػتبلؼ بينهمػ ػػا بالتقػ ػػديـ كالتػ ػػأخير
كلمعرفػػم السػػر كراا هػػذا االخػػتبلؼ كقػػف البا ػػث عمػػو كتػػب المفس ػريف ،كجػػاات تكجيهػػاتهـ
لممسالم كا تي:
أكال :أجمعت أقكاؿ العمماا في مصنفاتهـ أف السر الببلغػي كراا تقػديـ لفظػم (الم فػرة)
عمو لفظم (الجنم) في آيم آؿ عمراف جاا لعمم السبل كالسػببيم ،فػالم فرة تسػبل دخػكؿ الجنػم؛
كألنه ػػا س ػػبب ف ػػي دخ ػػكؿ الجن ػػم ،كه ػػذا ه ػػك األص ػػل ف ػػالم فرة دائم ػػا تس ػػبل الجن ػػم كس ػػبب ف ػػي
()٣

دخكلها.

كأم ػػا العم ػػم كراا تق ػػديـ لفظ ػػم (الجن ػػم) عم ػػو لفظ ػػم (الم فػ ػرة) ف ػػي آي ػػم البقػ ػرة فتع ػػددت
كاختمفت آرااهـ في ذلؾ:
فذكر أبك ياف األندلسي (ت 711ه ػػ) أف عمم تقدـ ذكر الجنم عمػو الم فػرة ،ذلػؾ أف
الجنم متسببم عف صكؿ الم فػرة كلت سػف المقابمػم فػي قكلػه ﭨ ﭿ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭾ(البق ػ ػ ػ ػ ػرة ،)٣٣5 :كألجػ ػ ػ ػ ػػل أف

()5
()٣

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

ينظر  :السميف ال مبي :أ مد يكسف ،الدر المصكف ،تب :أ مد دمحم الخراط ،دار القمـ دمشل،158 / ،

ينظر :قطف األزهار ككشف األسرار  ،ص 61٣
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يبدأ األنساف بما تشكؽ إليه النفس ،كذلؾ ينما ذكر (كهللا يدعك) فأتو باألشػرؼ لؤلشػرؼ ثػـ
()5

ذكر الم فرة عمو سبيل التتمم.
()٢

ه ػ).

ككافقػػه فػػي ذلػػؾ السػػميف ال مبػػي (ت 716هػ ػػ)( ،)٣كجػػبلؿ الػػديف السػػيكطي (ت 955
()1

كأشػار أبػك السػػعكد (ت  98٣هػ ػ )(،)1كاأللكسػػي (ت 5٣71ه ػػ)

إلػػو أف ال ػػرض مػػف

تقديـ لفظم الجنم عمو لفظم الم فرة في آيػم البقػرة ،هػك أف التخميػم كمعناهػا(تطهير الػنفس مػف
رذائل األخبلؽ ) مقدمم عمو الت ميم كمعناها (ت ميم القمب بالعمل بالطاعات) ،كقدمت أيضػا
ألجل مراعاة مقابل النار.
كأما دمحم يكسف أطفيش (ت 5٢٢٣هػػ) فير أف العمم كراا تقػدـ ذكػر الجنػم عمػو ذكػر
()6

الم فرة في آيم البقرة ،ذلؾ أف التخميم مقدمم عمو الت ميم بالزمف.
وخالصة القول:
بدا لمبا ث مف خبلؿ تكجيهات العمماا السابقم ا تي:

أجمعػػت أق ػكاؿ العممػػاا الػػذيف تنػػاكلكا هػػذا المسػػألم فػػي العمػػم كالسػػبب كراا تقػػدـ لفظػػم
(الم فرة) عمو لفظم (الجنم) في آيػم آؿ عمراف،فػذكركا أف العمػم كراا ذلػؾ التقػديـ هػي (التقػدـ
بالسبب) ،فالم فرة سبب في دخكؿ الجنم كهذا هك األصل ،كلذلؾ ال بد أف تتقدـ.
كأما تقدـ لفظػم (الجنػم) عمػو لفظػم (الم فػرة) فػي آيػم البقػرة ،فتعػددت العمػل فمػنهـ مػف
عمػل ألجػػل مقابمػم ذكػػر النػار فػػي المفظػم التػػي سػبقتها ،كمػػنهـ مػف أجػػل تشػكيل الػػنفس ،كمػػنهـ
ألجل البدا باألشرؼ كاألهـ.
كيػػر البا ػػث أف تقػػديـ لفظػػم (الجنػػم) عمػػو لفظػػم (الم ف ػرة) أكلػػو ترغيبػػا لممػػؤمف فػػي
الجنم عف طريل الم فرة.
( :)5ينظر :الب ر الم يو 576 /٣
()٣

ينظر :الدر المصكف 158 / 5

()1

ينظر :إرشاد العقل السميـ إلو مزايا القرآف الكريـ ٣٣5 / 5

()٢

()1
()6

ينظر :قطف األزهار ككشف األسرار 119 /
ينظر :ركح المعاني في تفسير القرآف كالسبع المثاني 5٣1 / ٣

ينظر :قطب األئمم  :دمحم يكسف أطفيش  ،تيسير التفسير ،ط ،5الجزائر ٣19 /5 ،
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المفظة الحادية عشرة ( :المنافقين – الكافرين )
كردت لفظم (الكافريف) مقدمم عمو لفظم (المنافقيف) في ثبلثم مكاضع.

()5

ﭧ ﭨ ﭿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭾ
(األ زاب )5 :
كتقدمت لفظم (المنافقيف) عمو (الكافريف) في مكضعيف اثنيف.

()٣

ﭧﭨ ﭿﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﭾ



(النساا)511 :
عند النظر إلو ا يتيف السابقتيف ،نم ظ تقدـ ذكر (الكافريف) عمو (المنػافقيف) فػي آيػم
األ زاب ،كتأخير ذكر (الكافريف) عمو ذكر (المنافقيف) في آيم النساا.
األصل الكارد في القرآف الكريـ أف تتقػدـ لفظػم (الكػافريف) عمػو لفظػم (المنػافقيف) كهػذا
مػػا ذكػػر فػػي آيػػم األ ػزاب؛ ألف الكػػافريف أكضػػب فػػي طمػػب التنػػازالت كاظهػػار ال قػػد لممسػػمميف
مف المنافقيف الذيف ال يظهركف عدكاتهـ لممسمميف ص ار م ،كيتميزكف بالخداع كالكذب.

كمف عادة العرب تقديـ األهـ في السػياؽ ،كأشػار إلػو ذلػؾ سػيبكيه (ت  581ه ػػ) ،فػي

مقكلتػه المشػهكرة " كػأنهـ إنمػا يقػدمكف الػذي بيانػه أهػـ لهػـ كهػـ ببيانػه أعنػو ،كاف كانػا جميعػا
()٢

ْيهمانهـ ك يعنيانهـ"

كعبد القاهر الجرجاني (ت  175هػػ).

()5كردت في السكر :التكبم  ،7٢ /األ زاب  ،18 /الت ريـ 9 /
()٣

كردت في :سكرة التكبم 68/

()1

ينظر :دالئل االعجاز ،ص 511

()٢

الكتاب ٢1/5

57

()1

تبين لمباحث اآلتي:
وعند النظر في أقوال العمماء في ىذه المسألة ّ
أشػػار السػػمرقندي (ت ٢71هػ ػػ) إلػػو أف العمػػم الببلغيػػم مػػف تقػػديـ لفظػػم (المنػػافقيف)
عمػػو لفظػػم (الكػػافريف) فػػي آيػػم النسػػاا ،فعمػػم ذلػػؾ كػػكف المنػػافقكف أشػػر مػػف الك ػافريف ،كلػػذلؾ
()5

ذكركا قبمهـ.

كذكر أبك السعكد (ت  98٣هػػ) نكتم معنكيم جميمم في هذا المسألم  ،فالعمػم مػف كراا
()٣

تقديـ المنافيف عمو الكافريف في آيم النساا جاات ألجل تشديد الكعيد عميهـ.

ككافق ػػه ف ػػي ذل ػػؾ األلكس ػػي (ت 5٣71ه ػ ػػ) ،كب ػ ّػيف أف ال ػػرض م ػػف التق ػػديـ ج ػػاا ألج ػػل
()٢
تشديد الكعيد عمو المنافقيف.
كنظػػر البقػػاعي (ت  881هػ ػػ) ،إلػػو األهميػػم ،فتقػػديـ المنػػافقيف عمػػو الكػػافريف جػػاات
()1

لؤلهميم ،كألف الهـ أخفو ،بمعنو أنهـ يظهركف األيماف كيخفكف الكفر.
وخالصة القول:

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

التنازالت مف المنافقيف.
كأما عمػم تقػديـ لفظػم (المنػافقيف) عمػو لفظػم (الكػافريف)؛ فجػاات ألجػل تشػديد العػذاب
كالكعي ػػد عم ػػيهـ ي ػػكـ القيام ػػم ،كق ػػدمكا أيض ػػا لؤلهمي ػػم ،كألف ػػالهـ أخف ػػو م ػػف الك ػػافريف ،فه ػػـ
يظهركف اإليماف كيبطنكف الكفر.

كيختػػار البا ػػث مػػا ذهػػب إليػػه أبػػك السػػعكد ،فتقػػديـ المنػػافقيف عمػػو الكػػافريف فػػي آيػػم
النساا ،جاا لعمم تشديد الكعيد عميهـ ،باإلضػافم إلػو أنهػـ أشػد عػذابا يػكـ القيامػم ،كنم ػظ أف
هللا تعالو متو ذكر لفظم (المنافقيف) مقدمم ،ذكر معها العذاب في نهايم ا يم.

()5

ينظر :السمرقندي:أبك الميث نصر بف دمحم بف أ مد  ،ب ر العمكـ  ،تب :الشيخ عمي دمحم معكض،

()٣

ينظر :إرشاد العقل السميـ إلو مزايا الكتاب الكريـ ٣11 /٣

()1

ينظر :نظـ الدرر في تناسب ا يات كالسكر 1٢9 /1

الشيخ عادؿ أ مد  ،دار الكتب العمميم  ،بيركت لبناف ،ط ،5ت 515٢ :ه ػ599٢ ،ـ،
()٢

ينظر :ركح المعاني في تفسير القرآف كالسبع المثاني 57٢ / 1
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٢98 /5

المفظة الثانية عشرة (:العميم – الحكيم)
كردت لفظم (العميـ) مقدمم عمو لفظم (ال كيـ) في تسعم عشر مكضعا.

()5

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

()٣

ﭧ ﭨ ﭿ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭾ
(األنعاـ( 8٢ :
نظر البا ث في كتػب التفاسػير ،ككتػب المتشػابه المفظػي التػي تػكافرت لػه؛ ليب ّػيف السػر
الببلغي كراا االختبلؼ بيف ا يتيف بالتقديـ كالتأخير ،بيد أنػه لػـ يظفػر إال بػالنزر اليسػير مػف
أشار إلو ال رض الببلغي ص ار م ،كتكصل البا ث مف خػبلؿ سػياؽ شػرك اتهـ لآليتػيف إلػو
ال رض الببلغي كراا ذلؾ التقديـ كالتأخير.
ففي آيم البقرة يػدكر ال ػديث عػف التعمػيـ ،ككيػف أف هللا تعػالو عمػـ آدـ األسػماا كمهػا،
كال الب في القرآف الكريـ أف تتقدـ العميـ عمو ال كيـ ،كأما آراا العمماا فكانت كا تي:
ذكػػر أبػػك يػػاف األندلسػػي (ت  711هػ ػػ) أف ال ػػرض الببلغػػي مػػف تقػػدـ لفظػػم (العمػػيـ)
عمػػو لفظػػم (ال كػػيـ) فػػي آيػػم البقػرة ،جػػاا لعمػػم المناسػػبم ،إذ ناسػػب تقػػدـ الكصػػف بػػالعمـ عمػػو
الكصػػف بال كمػػم؛ ألنػػه المتصػػل بػػه فػػي قكلػػه تعػػالو (كعمػػـ آدـ األسػػماا ،ال عمػػـ لنػػا) فالػػذي
()٢

ظهرت به المزيم هك العمـ ،فناسب ذكرا متصبل بالعميـ.

كلػػـ يػػذكر عمػػم تقػػديـ لفظػػم (ال كػػيـ) عمػػو لفظػػم (العمػيـ) فػػي آيػػم األنعػػاـ ،كلكػػف يمكػػف
مػػف خػػبلؿ سػػياؽ شػػر ه لآليػػم الكصػػكؿ إلػػو ذلػػؾ ال ػػرض الببلغػػي ،فػػاهلل تعػػالو أرشػػد النبػػي
إبراهيـ (عميه السبلـ) إلو اال تجػاج بالككاكػب ،فكانػت ال جػم دلػيبل كاضػ ا ن ػك قكمػه ،كهػذا
()1

مف كمم هللا تعالو ،كلذلؾ اقتضو سياؽ الكبلـ تقديـ لفظم (ال كيـ) عمو لفظم (العميـ).

()5
()٣
()٢
()1

مم ل ألفاظ ا يات المتشابهم ،ص 59
مم ل ألفاظ ا يات المتشابهم ،ص 59

ينظر :الب ر الم يو ٣97/5 :
نفسه576 / 1 :

59

()٣

ككافػل ابػػف عػادؿ الدمشػػقي (ت881ه ػػ)(،)5كالبقػاعي (ت881ه ػػ)

مػػا ذكػرا أبػػك يػػاف

األندلسي فػي العمػم الببلغيػم مػف تقػديـ العمػيـ عمػو ال كػيـ ،فناسػب تقػديـ العمػيـ عمػو ال كػيـ
التصاله بألفاظ العمـ.
كبػ ّػيف الزركشػػي (ت 791ه ػػ) أف العمػػم الببلغيػػم كراا تقػػديـ العمػػيـ عمػػو ال كػػيـ جػػاات
()٢
لعمم السببيم ،إذ إف ال كمم ناشئم عف اإلتقاف.
ككافل جبلؿ الديف السيكطي (ت 955هػػ) الزركشي في عمػم تقػديـ العمػيـ عمػو ال كػيـ
إلػػو الصػػفم الذاتيػػم ،ليتصػػل بمػػا يناسػػبها (ال عمػػـ لنػػا) كاإلتقػػاف معنػػو ال كمػػم ،كالعبلقػػم بػػيف
()1

ال كمم كالعمـ (سبب كمسبب).

كأمػػا عمػػم تقػػديـ لفظػػم (ال كػػيـ) عمػػو لفظػػم (العمػػيـ) فػػي آيػػم األنعػػاـ فجػػاات لممناسػػبم،
فال كمػػم عمػػـ دقيػػل ي تػػاج إلػػو إ كػػاـ كاتقػػاف ،كال جػػم هنػػا هػػي ا تجػػاج النبػػي إبػراهيـ (عميػػم
السبلـ) بالككاكب.
كذكػػر صػػبلح الخالػػدي أف العمػػم كراا تقػػديـ ال كػػيـ عمػػو العمػػيـ فػػي آيػػم األنعػػاـ جػػاات
بسػػبب أف ا يػػات المتقدمػػم تت ػػدث عػػف كمػػم هللا أكال ،ثػػـ عػػف عممػػه ثانيػػا ،كمػػم هللا فػػي
إيتػاا إبػراهيـ (عميػه السػبلـ) جتػػه عمػو قكمػه كرفعػه درجػات ،لػػذلؾ ناسػب تقػديـ ال كػيـ عمػػو
()1

العميـ.

وخالصة القول:
إذا كاف سياؽ ا يات يت دث عػف العمػـ ،كأ ػكاؿ الػتعمـ فػ ف لفظػم (العمػيـ) تتقػدـ لفظػم

(ال كيـ) ف ف التقديـ يككف لممناسبم ،أك السببيم.

()5

ينظر  :الدمشقي :أبك فص عمر بف عمي  ،المباب في عمكـ الكتاب ،تب :عادؿ أ مد ،عمي دمحم،

دار الكتب العمميم ،بيركت ،ط ،5ت 5159 :ه ػ5998 ،ـ1٣5 / 5 ،
()٣

ينظر :نظـ الدرر في تناسب ا يات كالسكر٣19 /5 ،

()1

ينظر :قطف األزهار في كشف األسرار ،ص 91٢

()٢

()1

ينظر :البرهاف في عمكـ القرآف  ،ص 779

ينظر :الخالدي  :صبلح ،إعجاز القرآف البياني كدالئل مصدرا الرباني ،دار عمار ،عماف ،ط،5

51٣5ه ػ ٣111 ،ـ ،ص ٣٣1
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كأما تقدـ لفظم (ال كيـ) عمو (العميـ) فجاا مف أجل مناسػبم السػياؽ كا يػات السػابقم،
كيختار البا ث ما ذهب إليه أبك ياف ،كير س ار ببلغيا آخر ،فتقديـ ال كمم أكلو مػف تقػديـ
العمـ ،ألف ال كمم تتضمف العمـ.
المفظة الثالثة عشرة ( :لعباً  -ليواً )

()5

كردت لفظم (لعبا) مقدمم عمو لفظم (لهكا) في أربعم مكاضع.

ﭧ ﭨ ﭿ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭾ(األنعاـ) 71 :

()٣

كتقدمت لفظم (لهكا) مقدمم عمو لفظم (لعبا) في مكضعيف اثنيف.

ﭧ ﭨ ﭿ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﭾ(األعراف )51
إف النػػاظر فػػي ا يتػػيف السػػابقتيف يجػػد االخػػتبلؼ بينهمػػا بالتقػػديـ كالتػػأخير ،كلمكقػػكؼ
عمو سر هذا االختبلؼ ال بد مف سبر أغكار نصكص كتب العمماا.
ف ػ ػػي الب ػ ػػدا ننظ ػ ػػر م ػ ػػا المػ ػ ػراد بمفظت ػ ػػي لع ػ ػػب كله ػ ػػك ،ب ػ ػ ّػيف ذل ػ ػػؾ ال ارغ ػ ػػب األص ػ ػػفهاني
(ت11٣هػ ػػ) ،فػػذكر أف معنػػو المهػػك هػػك :مػػا يش ػ ل اإلنسػػاف عمػػا يعنيػػه كيهمػػه ،فيقػػاؿ لهػػكت
()٢

بكذا ،لهكت عف كذا أي :اشت مت عنه.

لعبػػا سػػاؿ لعابػػه ،
كأمػػا لفظػػم المعػػب فأصػػل الكممػػم المعػػاب كهػػك البػزاؽ السػػائل ،كلعػػب ا
()1
مقصدا ص ي ا ا.
كلعب فبلف إذا كاف فعمه غير قاصد
ا

()5

كردت في :سكرة األنعاـ  ،٢٣/سكرة ال ديد  ،٣1/دمحم ٢6 /

()٢

ينظر :الراغب األصفهاني :أبك القاسـ ال سيف بف دمحم ،المفردات في غريب القرآف،تب :دمحم سّيد

()1

نفسه ،ص 111

()٣

كردت في سكرة العنكبكت 61 /

كيبلني ،دار المعرفم ،بيركت ،ص 111
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وأما توجييات العمماء لممسألة فجاءت كاآلتي:
أشار الخطيػب اإلسػكافي (ت 1٣1ه ػػ) إلػو ال ػرض الببلغػي مػف تقػديـ لفظػم (المعػب)
عمػػو لفظػػم (المهػػك) فػػي آيػػم األنعػػاـ ،فعمػػم التقػػديـ عنػػدا جػػاات لمناسػػبم سػػياؽ ا يػػات ،فسػػياؽ
ا يػػات يت ػػدث عػػف الكفػػار الػػذيف اتخػػذكا ديػػنهـ لعبػػا كله ػكا ،فهػػـ عنػػد سػػماعهـ الق ػرآف لعب ػكا
كعبثػكا ،كلػـ يتػدبركا فػي آياتػه ،فكانػػت أكؿ أفعػالهـ المعػب كاالسػتهزاا كثانيهػا االنشػ اؿ ب ػػبلكة
الدنيا ثـ المهك بعد المعب.
كأما سياؽ ا يات في سكرة األعراؼ فيت دث عف عامم الكفار ،كليس عػف فئػم الكفػار
المنش مم بالمعب كالمهك عف سماع القرآف ،لذلؾ قدـ فعل أكثرهـ كهػك (المهػك) عمػو فعػل أقمهػـ
()5

كهك (المعب).

كذك ػػر الكرم ػػاني (ت  111ه ػ ػػ) أف ال ػػرض الببلغ ػػي كراا تق ػػديـ لفظ ػػم (المع ػػب) عم ػػو

لفظػػم (المهػػك) فػػي آيػػم األنعػػاـ ،جػػاا لعمػػم السػػبل الزمنػػي ،فػػزمف المعػػب يكػػكف فػػي الصػػبا ،كأمػػا

زمف المهك فيككف في الشباب ،كزماف الصبا مقدـ عمو زمػاف الشػباب ،كلػذلؾ تقػـ المعػب عمػو
المهك في ا يم.
كأما ال رض مػف تقػديـ لفظػم (المهػك) عمػو لفظػم (المعػب) فػي آيػم األعػراؼ فجػاا لعمػم
الترتيب  ،ترتيػب مػا انقضػو مػف يػاة اإلنسػاف ،إذ بػدأ بمػا انتهػت بػه يػاة اإلنسػاف ،فانتهػت
()٣

بزماف الشباب ،كألف سياؽ ا يات يت دث عف يكـ القيامم ،كلذلؾ تقدـ المهك عمو المعب.
()1

ككافقه في ذلؾ الفيركزآبادي ( ت  857ه ػ ) ( ،)٢كاألنصاري (ت 9٣6هػػ).

كأما ال رناطي (ت  718هػػ) فذكر أف لفظم (المعب) تتقدـ عمو لفظػم (المهػك) فػي آيػم

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

()5

ينظر :درة التنزيل كغرة التأكيل159 ،156 /٣ ،

()٣

ينظر :البرهاف في تكجيه المتشابه المفظي المسألم  ، 511ص 518 ، 517

()1

ينظر :فتب الر مف ما يمتبس مف القرآف المسألم  ،51ص 561

()٢

ينظر :بصائر ذكي التمييز في لطائف الكتاب العزيز في بصيرة (ال مد هلل )59٢ / 5 ،
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كأما تقدـ ذكر (المهػك) عمػو ذكػر (المعػب) فػي آيػم األعػراؼ ،فجػاا لعمػم تناسػب سػياؽ
ا يات ،فسياؽ ا يات يت دث عف تعذيب الكافريف ،فذكركا بدايم بمكاطف المهك التي صػنعكها
()5

في ال ياة ،ثـ بعد ذلؾ مكاطف المعب.

كأشػػار ابػػف جماعػػم (ت  7٢٢هػ ػػ) إلػػو أف عمػػم تقػػديـ (المعػػب) عمػػو (المهػػك) فػػي آيػػم
()٣

األنعاـ جاات ألجل ذـ الدنيا كاالشت اؿ بمعبها كلهكها كزينتها عف هللا تعالو.

كأما في آيم األعراؼ فال رض الببلغي مف تقديـ (المهػك) عمػو (المعػب) فجػاا لعمػم ذـ
المشػػت ميف بالػػدنيا عػػف اتبػػاع ال ػػل كاهمالػػه كلػػذلؾ ﭧ ﭨ ﭿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ
ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﭾ(األعراؼ) 15 :
وخالصة القول:
بدا لمبا ث مف خبلؿ تكجيهات العمماا السابقم ا تي:
ال رض الببلغي مف تقدـ لفظػم (المعػب) عمػو لفظػم (المهػك) فػي آيػم األنعػاـ يػأتي كمػا
بينه عمماا المتشابه المفظػي جػاا لعمػم مناسػبم سػياؽ ا يػات ،أك لمسػبل الزمنػي ،أك لػذـ الػدنيا
كاالنش اؿ بها عف هللا تعالو.
كأم ػػا تق ػػدـ لفظ ػػم (المه ػػك) عم ػػو لفظ ػػم (المع ػػب) ف ػػي آي ػػم األنع ػػاـ فج ػػاا ألج ػػل مناس ػػبم
السياؽ ،أك الترتيب ،أك ذـ المشت ميف بالدنيا عف هللا تعالو.
كيختار البا ث مػا ذهػب إليػه الكرمػاني فػي ال ػرض الببلغػي مػف تقػديـ كتػأخير المعػب
عمػو المهػك ،فتقػػدمت لفظػم (المعػػب) عمػو لفظػػم (المهػك) فػي آيػػم األنعػاـ؛ألف زمػػف الصػبا مقػػدـ
عمو زمف الشباب.
كأما في آيم األعراؼ فالسر في تقديـ المهك عمو المعػب كمػا بينػه الكرمػاني ،جػاا مػف
أجل ترتيب ما انقضو مف يػاة اإلنسػاف ،كمػف يػث انتهػت ياتػه ،فػالمكقف هنػا عظػيـ فهػك
مكق ػػف س ػػاب كت ػػذكر ،كي ػػر البا ػػث أف المه ػػك أكل ػػو بالتق ػػديـ م ػػف المع ػػب ف ػػي غي ػػر س ػػياؽ
ا يتيف ،ألف المهك يتضمف المعب ،كأ يانا ننظر إلو السياؽ؛ لنر مف األكلو بالتقديـ.

()5

ينظر:مبلؾ التأكيل القاطع بذكي اإلل اد كالتعطيل في تكجيه المتشابه المفظي ،ص 117

)(2ينظر:كشف المعاني في المتشابه مف المثاني ،المسألم  ،516ص
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المفظة الرابعة عشرة( :ض اًر – نفعاً)

ذكرت لفظم (ض ار) مقدمم عمو (نفعػ ا) فػي خمسػم مكاضػع  ،كجػاات بصػي م الفعػل فػي ثبلثػم
()5

مكاضع.

ﭧ ﭨ ﭿ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﮲ ﮳﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹
﮺﮻ ﮼ ﮽ ﭾ(يكنس)19 :
كتقدمت لفظم (نفعا) عمو لفظػم (ضػرا) فػي ثبلثػم مكاضػع ،كجػاات بصػي م الفعػل فػي خمسػم

مكاضػػع ( ،)٣كأ صػػو سػػعيد الزبيػػدي جميػػع هػػذا المكاضػػع فػػي كتابػػه(سػؤاؿ فػػي التفسػػير

)٢( .
)

قػػاؿ تعػػالو:ﭿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭾ (األعراؼ)588
عنػػد النظػػر إلػػو ا يتػػيف السػػابقتيف نجػػد بينهمػػا االخػػتبلؼ بالتقػػديـ كالتػػأخير ،فمػرة تتقػػدـ
لفظػػم (ضػرا) عمػػو لفظػػم (نفعػػا) ،كمػرة تتقػػدـ لفظػػم (نفعػػا) عمػػو لفظػػم (ضػرا) ،كلمكقػػكؼ عمػػو
معرفػػم سػػر هػػذا االخػػتبلؼ نظػػر البا ػػث فػػي الكتػػب التػػي عنيػػت بالمتشػػابه فػػي الق ػرآف الك ػريـ
(التقديـ كالتأخير) ككتب المفسريف،التي تكافرت له.
عد العمماا أف األصػل فػي القػرآف الكػريـ أف تتقػدـ لفظػم (ضػ ار) عمػو لفظػم (نفعػا) فػي

ال ػػذكر؛ ألف العاب ػػد يعب ػػد معب ػػكدا خكف ػػا م ػػف عقاب ػػه ،ث ػػـ طمع ػػا ف ػػي ثكاب ػػه ،ب ػػدليل قكل ػػه ﭨ
ﭿﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭾ (السجدة)56:
نظػػر الخطيػػب اإلسػػكافي (ت 1٣1هػ ػػ) فػػي سػػكرة يػػكنس إلػػو ا يػػم التػػي تقػػدمت آيػػم
يؤنس في الػذكر؛ لبيػاف العمػم مػف تقػديـ لفظػم (ضػرا) عمػو لفظػم (نفعػا) فػاهلل تعػالو يقػكؿ قبػل
هػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذا ا يػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػم ﭧ ﭨ ﭿ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍﭾ(يػػكنس )16 :ثػػـ يقػػكؿ الكفػػار فػػي الق ػرآف ﭧ ﭨ ﭿﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
()5
()٣
()٢

مم ل ألفاظ ا يات المتشابهم ،ص ٣5 ،1
مم ل ألفاظ ا يات المتشابهم ،ص٣5 ، 1 ،

ينظر  :الزبيدي  :سعيد جاسـ  ،سؤاؿ في التفسير ،دار كنكز المعرفم العمميم لمنشر كالتكزيع ،األردف،

ط ،5ت51٢1 :ه ػ ٣151 ،ـ ،ص 565

64

ﮣ ﭾ (يكنس (18 :فيرد عمػيهـ الرسػكؿ (ملسو هيلع هللا ىلص) أنػه ال يممػؾ لنفسػه ضػ ار كال نفعػا كال أممػؾ
ما كعدكـ هللا مف هذا العػذاب ،كأف أدفػع عػنكـ سػكا العقػاب ،كذكػر أف لفظػم (الضػر) تقػدمت
عمو لفظػم (النفػع) لخركجهػا مػف ذكػر العػذاب ،كلػذلؾ تقػدـ الضػر عمػو النفػع؛ لمناسػبم سػياؽ
ما قبمها كما بعدها مف آيات.
كأمػػا فػػي آيػػم األعػراؼ فهػػذا ا يػػم سػػبقت بقكلػػه تعػػالو ﭿ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ
ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﭾ(األعػ ػراؼ )587 :ث ػػـ ج ػػاا بع ػػدها قكلػ ػػه ﭨ ﭿ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ
ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﭾ(األعػراؼ ،) 587 :كلػػك أمعنػػا النظػػر لكجػػدنا أنهػػا تت ػػدث عػف سػؤالهـ
عف كقت الساعم ،فرد عميهـ الرسػكؿ (ملسو هيلع هللا ىلص) إف الػذي تسػألكف عنػه أخفػو ال يػكب ،كأنػا ال أعمػـ
منهػػا مػػا هػػك أقػػرب ،فكيػػف مػػا يخػػتص بعمػػـ ال يػػب ،ثػػـ جػػاا بعػػدها قكلػػه تعػػالو ﭿ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭾ،كل ػػذلؾ ناس ػػب تق ػػدـ لفظ ػػم النف ػػع عم ػػو لفظ ػػم الض ػػر
()5

ب كـ ما قبمها كما بعدها.

()٣

ككافػػل ال رنػػاطي (ت  718هػ ػػ)

()٢

كابػػف جماعػػم (ت  7٢٢ه ػػ)

الخطيػػب اإلسػػكافي

فػػي بيػػاف عمػػم تقػػديـ كتػػأخير لفظتػػي (ضػ ار كنفعػػا) فػػي كمتػػا ا يتػػيف مػػف سػػكرة األعػراؼ كسػػكرة
يكنس ،فال رض عندهـ كمػا ذكػرا اإلسػكافي المناسػبم ،مناسػبم سػياؽ ا يػات السػابقم كالبل قػم
لهذا ا يم.
كذكػػر الكرمػػاني (ت  111ه ػػ) أف ال ػػرض الببلغػػي مػػف تقػػديـ كتػػأخير لفظتػػي (نفع ػػا
كضػرا) فػػي كمتػػا ا يتػػيف ،جػػاات لػػذكر ال الػػب ،إذ إف ال الػػب فػػي القػرآف الكػريـ أف يتقػػدـ لفػػظ
(الضر عمو النفع)؛ ألف المعبكد يعبد ربه خكفا مف عقابه أكالا ،ثـ طمعا في ثكابه كدليػل ذلػؾ
ﭿ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭾ) السػػجدة)56:
كأما العمم مف تقدـ لفظم (الضر) عمو لفظم (النفع) في آيم يكنس فجاات مكافقم لما قبمها

()5

ينظر :درة التنزيل كغرة التأكيل ،المسألم ٣18 / ٣ ،89

()٢

ينظر :كشف المعاني في المتشابه مف المثاني ،المسألم  ،567ص 588

()٣

ينظر :مبلؾ التأكيل القاطع بذكي اإلل اد كالتعطيل في تكجيه المتشابه المفظي  ،ص 177
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كأما في آيم األعراؼ فالعمم مػف تقػدـ ذكػر (النفػع) عمػو ذكػر (الضػر) ،جػاات لسػابقم
لفػػظ تضػػمف نفع ػا ،فتقػػدمت قبػػل هػػذا ا يػػم قكلػػه تعػػالو ﭿ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ
ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﭾ (األعػ ػ ػ ػ ػ ػراؼ ) 578 :ﭧ ﭨ ﭿ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﭾ(األعػ ػراؼ )586 :فق ػػدمت الهداي ػػم عم ػػو الض ػػبلؿ كه ػػي تض ػػمنت معن ػػو
()5

النفع ،كلذلؾ تقدمت لفظم النفع عمو الضر.

ككافل أبك يػاف ( ت  711ه ػػ)( ،)٣ك الفيركزآبػادي(ت  857هػػ)( ،)٢كجػبلؿ السػيكطي
()1

(ت  955هػػ)( ،)1ك األنصاري (ت  9٣6هػػ)

الكرمػاني فػي بيػاف عمػم تقػديـ كتػأخير لفظتػي

(الض ػػر كالنف ػػع) ف ػػي كمت ػػا ا يت ػػيف ،إذ إف العم ػػم عن ػػدهـ ف ػػي تق ػػدـ النف ػػع عم ػػو الض ػػر ،ج ػػاات
لمناسػبم سػياؽ مػا قبمهػا مػػف آيػات ،كتقػدـ ألفػاظ تضػمنت معنػػو النفػع ،كأمػا تقػديـ لفظػم الضػػر
عمو النفع جاا عمو األصل؛ ألف العبادة تككف أكال خكفا مف عقابه ثـ طمعا في ثكابه.

كأمػػا البقػػاعي (ت  881هػ ػػ) فػػذكر أف ال ػػرض مػػف تقػػديـ لفظػػم (الضػػر) عمػػو لفظػػم
(النفع) في آيػم يػكنس جػاا لمتنبيػه ،تنبيػه بػأف نعػـ هللا عمػيهـ أكثػر مػف نقمػم ،كلػذلؾ عمػيهـ أف
يقيدكها بالشكر خكفا مف زكالها ،كأما تقديـ ذكر النفع عمو الضر في آيم األعراؼ فجاا ألنػه
()6

أهـ إلو النفس ،أي أف التقديـ جاا مف أجل أهميم النفع عمو الضر كمكانته.

كنظ ػػر س ػػعيد الزبي ػػدي إل ػػو س ػػياؽ ا ي ػػات لت دي ػػد ال ػػرض م ػػف تق ػػديـ كت ػػأخير لفظت ػػي
(الضػػر كالنفػػع) فػػي كمتػػا ا يتػػيف ،فسػػياؽ ا يػػات التػػي كردت فيهػػا (الضػػر كالنفػػع) هػػك الػػذي
()7

ي دد هذا تقديـ المفظ أك تأخيرا.

()5

ينظر :البرهاف في تكجيه المتشابه المفظي ،المسألم  ،61ص 5٢1

()٣

ينظر :الب ر الم يو1٢٢ / 1 ،

()1

ينظر :قطف األزهار ككشف األسرار ،ص 517٣

()٢

ينظر :بصائر ذكي التمييز في لطائف الكتاب العزيز بصيرة ( المص )٣٣1 /5 ،

()1

ينظر :فتب الر مف ما يمتبس مف القرآف ،المسألم  ،15ص ٣5٢

()7

ينظر  :سؤاؿ في التفسير ،ص 568

()6

ينظر :نظـ الدرر في تناسب ا يات كالسكر587 / 8 ،
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وخالصة القول:
بدا لمبا ث مف خبلؿ تكجيهات العمماا السابقم ا تي:
أغمب العمماا نظركا إلو مناسبم السياؽ لبياف العمم مف تقدـ لفظم (الضر) عمػو لفظػم

(النفػػع) ،كآخ ػػركف أرجعػ ػكا العم ػػم لمتنبيػػه ،كبع ػػض التكجيه ػػات ذك ػػرت أف هػػذا ه ػػك األص ػػل ف ػػي
القرآف.
كأم ػػا عم ػػم تق ػػدـ لفظ ػػم (النف ػػع) عم ػػو لفظ ػػم (الض ػػر) كم ػػا ف ػػي آي ػػم األعػ ػراؼ ف ػػذكرت
التكجيهات العمم مف كراا ذلؾ جاات لمناسػبم سػياؽ ا يػات السػابقم كالبل قػم ،أك لسػابقم لفػظ
تضمف معنو النفع ،أك التقديـ لؤلهميم ،أهميم النفع بالنسبم لئلنساف.
كير البا ث أف السياؽ الذي ذكرا سعيد الزبيدي ،يبدك أنه األكفل فػي تقػديـ كتػأخير
لفظتي (النفع) ك (الضر).
المفظة الخامسة عشرة ( :الجن – اإلنس )

)5(.

ذكرت لفظم (الجف) مقدمم عمو لفظم (اإلنس) في تسعم مكاضع

ﭧﭨﭽ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶﮷ ﮸ ﮹ ﮺
﮻ ﭼ(الر مف( ٢٢ :
كتقدمت لفظم (اإلنس) عمو لفظم (الجف) في ستم مكاضع.

()٣

ﭧﭨﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ(اإلسراا)88 :

إف المتأم ػػل كالن ػػاظر ف ػػي القػ ػرآف الكػ ػريـ ،يج ػػد كثيػ ػ ار م ػػا تقت ػػرف لفظ ػػم (الج ػػف) بمفظ ػػم

(اإلنس) ،كعندما نتتبع آيات القرآف الكريـ ،نجد أف هللا سب انه كتعالو أ يانا يقدـ الجػف عمػو
اإلنس ،كأ يانا يقدـ اإلنس عمو الجف ،كهذا التقديـ ل كمم أرادها هللا سب انه كتعالو.
كعندما ننظر في ا يتػيف السػابقتيف ،نجػد بينهمػا االخػتبلؼ بالتقػديـ كالتػأخير ،ففػي آيػم
الر مف تقدمت لفظم (الجف) عمػو لفظػم (اإلنس)،كهػك األكثػر فػي القػرآف الكػريـ ،كأمػا فػي آيػم
()5
()٣

مم ل ألفاظ ا يات المتشابهم ،ص ٢٣

مم ل ألفاظ ا يات المتشابهم ،ص ٢٣
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اإلسراا فتقدمت لفظم (اإلنس) عمو لفظم (الجف) ،كلمعرفم سر هذا االختبلؼ ال بػد أف نقػف
عمو آراا العمماا كتجمت في ا تي:
ذك ػػر أب ػػك القاس ػػـ الس ػػهيمي (ت  185ه ػ ػػ) أف عم ػػم تق ػػديـ لفظ ػػم (اإلن ػػس) عم ػػو لفظ ػػم
(الجف) في آيم اإلسراا جاات لفضمهـ كلمكانتهـ عمو الجف ،كنظر إلػو تقػديـ لفظػم (الجػف)

عمو لفظم (اإلنس) مف نا يم ل كيم بنائيم فاإلنس أخف لفظا مػف الجػف؛ كذلػؾ لمكػاف النػكف
الخفيفػػم كالسػػيف المهمكسػػم ،فكػػاف تقػػديـ األثقػػل أكلػػو بػػأكؿ الك ػبلـ مػػف األخػػف لنشػػاط المػػتكمـ
()5

كجما ه.

ككافقه في ذلؾ جبلؿ الديف السيكطي (ت  955ه ػػ)( ،)٣ك دمحم عبػدهللا سػعادة فػي بيػاف
()٢

عمم تقديـ كتأخير (الجف عمو اإلنس) في كبل المكضعيف.

كأشار الزركشي (ت 791ه ػػ) ،إلػو أف عمػم تقػديـ اإلنػس عمػو الجػف فػي آيػم اإلسػراا،
جاات لفصا م كبياف اإلنس عمو الجف.
كأما في آيم الر مف فذكر أف ال ػرض مػف تقػديـ الجػف عمػو اإلنػس ،ذلػؾ ألنهػـ أقػك
()1

أجساما كأعظـ إقداما.

ككافػػل البقػػاعي (ت  881ه ػػ) الزركشػػي فػػي ذلػػؾ ،فػػذكر البقػػاعي أف العمػػم مػػف تقػػديـ
اإلنس عمو الجف في آيم اإلسراا؛ جاات لقدرتهـ عمو الببلغػم كالبيػاف ،كأمػا فػي آيػم الػر مف
()1

فتقديـ الجف عمو اإلنس جاات لقكتهـ كقدرتهـ عمو الخفاا كالتشكل.

كذك ػػر اب ػػف ع ػػادؿ الدمش ػػقي (ت  881ه ػ ػػ) أف العم ػػم كراا التق ػػديـ كالت ػػأخير ف ػػي كمت ػػا
()6

ا يتيف جاات لمت دي ،أف يأتكا بمثل هذا القرآف ،كأف ينفذكا مف أقطار السمكات كاألرض.
()5

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

دمحم معكض ،دار الكتب العمميم ،بيركت ،ت515٣ :هػ599٣ ،ـ ،ص ٣5٣-٣55
()٣

ينظر :السيكطي  :جبلؿ الديف  ،معترؾ األقراف في اعجاز القرآف ،تب :أ مد شمس الديف ،دار

الكتب العمميم بيركت  ،ط ،5ت5٢5 /5 ،5988 :
()٢

ينظر  :سعادة  :دمحم عبدهللا  ،أسرار النظـ القرآني آيات كعبر  ،مكتبم مبارؾ العامم ،ص - 595

()1

ينظر :البرهاف في عمكـ القرآف ،ص786

()6

ينظر :المباب في عمكـ القرآف ،ص ٢٢1

591
()1

ينظر :نظـ الدرر في تناسب ا يات كالسكر571/59 ،118/55 ،
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ككافل الطاهر بف عاشكر(ت 5٢9٢هػ)( ،)5ابف عادؿ الدمشقي في بياف العمم في كػبل
المكضعيف ،فأشار األخير إلػو أف ال ػرض مػف تقػديـ اإلنػس عمػو الجػف فػي آيػم اإلسػراا جػاا
مف باب الت دي كالتعجيز عمو أف يػأتكا بمثػل هػذا القػرآف ،كلػـ يػذكر ال ػرض مػف تقػديـ الجػف
عمو اإلنس في آيم الر مف.
وخالصة القول:
بدا لمبا ث مف خبلؿ تكجيهات العمماا السابقم ا تي:
نظر السهيمي إلو البناا التركيبي لممفردة لبياف عمم التقديـ في كبل المكضعيف.
العم ػػم م ػػف كراا تق ػػديـ كت ػػأخير لفظت ػػي الج ػػف كاإلن ػػس ف ػػي كمت ػػا ا يت ػػيف ج ػػاات ألج ػػل
الت ػػدي كالتعجي ػػز لؤلن ػػس عم ػػو أف ي ػػأتكا بمث ػػل ه ػػذا القػ ػرآف ،كلؤلج ػػف أف ينف ػػذكا م ػػف أقط ػػار
السػػمكات كاألرض ،أك لعمػػم فضػػل كشػػرؼ اإلنػػس مػػف الجػػف لػػذلؾ قػػدمكا ،كأ يانػػا يقػػدـ الجػػف
لثقل لفظتهـ عمو لفظم اإلنس.
كيختػػار البا ػػث مػػا ذهػػب إليػػه ابػػف عػػادؿ الدمشػػقي مػػف بيػػاف عمػػم تقػػديـ اإلنػػس عمػػو
الجف في آيم اإلسراا ،فالقرآف نزؿ بمساف العرب كت داهـ عمو أف يأتكا بمثمه أك بعشػر آيػات،
أك بآيم كا دة فمػـ يسػتطيعكا ،كأمػا عمػم تقػديـ الجػف عمػو األنػس فػي آيػم الػر مف ،فيختػار رأي
البق ػػاعي ،فعم ػػم تق ػػديـ لفظ ػػم الج ػػف عم ػػو لفظ ػػم اإلن ػػس ج ػػاات لق ػػكتهـ كق ػػدرتهـ عم ػػو الخف ػػاا
كالتشكل.
كير البا ث أريػا آخػر فػي بيػاف عمػم تقػديـ الجػف عمػو اإلنػس فػي القػرآف الكػريـ ،كهػك
أف الجػف خمقػكا قبػل اإلنػػس بػدليل قكلػػه ﭨ ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭼ(الػػذاريات:
 (16كلذلؾ قدمكا في الذكر.

()5

ينظر :الت رير كالتنكير519 / 51 ،
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المفظة السادسة عشرة( :موسى وىارون)

()5

كردت لفظم (مكسو) مقدمم عمو لفظم (هاركف) في مكضعيف.

ﭧ ﭨ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭼ(األعراؼ)5٣٣،5٣5:
كأما لفظم (هاركف) فذكرت متقدمم عمو لفظم (مكسو) في مكضع كا د.
ﭧ ﭨ ﭽ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ(طه( 71 :
إف الناظر كالمتأمػل فػي ا يتػيف السػابقتيف يجػد بينهمػا االخػتبلؼ بالتقػديـ كالتػأخير ،كال
بد مف الكقكؼ عمو كتب التفسير ككتب المتشابه المفظي لمعرفم السر مف هذا االختبلؼ.

األصػػل فػػي الق ػرآف الك ػريـ أف تتقػػدـ لفظػػم (مكسػػو) عمػػو لفظػػم (هػػاركف) ،ذلػػؾ ألنػػه

المخاط ػػب بال ػػدعكة كالرس ػػالم م ػػف عن ػػد رب ػػه ،كلك ػػف أ يان ػػا تتق ػػدـ لفظ ػػم (ه ػػاركف) عم ػػو لفظ ػػم
(مكسو) فما السر في ذلؾ ،كشف عف هذا السر العمماا كا تي:
بػ ػ ّػيف الخطي ػ ػب اإلسػ ػػكافي (ت 1٣1ه ػ ػػ) أف عمػ ػػم تقػ ػػديـ لفظػ ػػم (مكسػ ػػو) عمػ ػػو لفظػ ػػم
(هػاركف) فػػي آيتػػي األعػراؼ كالشػػعراا ،جػػاات لككنػه المخاطػػب بالرسػػالم ،كألنػه نبػػي هللا ،كأمػػا

عمم تقديـ لفظم ( هاركف )عمو لفظم ( مكسو ) في آيم طه فجاات مراعاة لمفاصػمم القرآنيػم
()٣

لآليات السابقات.

()٢

ككافػػل الكرمػػاني (ت  111ه ػػ)

()1

 ،كالفيركزآبػػادي (ت 857هػ ػػ)

في بياف عمم تقديـ لفظم (هاركف) عمو لفظم (مكسو) في آيم طه.

الخطيػػب اإلسػػكافي

كبيف ال رناطي (ت 718هػػ) أف عمم التقديـ كالتأخير في كبل المكضعيف جاات ألجػل
ّ
()1
الفاصمم القرآنيم.

()5كردت في :سكرة الشعراا 18 /
()٣

ينظر :درة التنزيل كغرة التأكيل667 /٣ ،

()٢

ينظر :البرهاف في تكجيه المتشابه المفظي  ،ص5٣8

()1

ينظر :مبلؾ التأكيل القاطع بذكي اإلل اد كالتعطيل في تكجيه المتشابه المفظي ،ص 196

()1

ينظر :بصائر ذكي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ( بصيرة المص ) ٣58 / 5 ،
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كخػالف ابػػف جماعػػم (ت  7٢٢ه ػػ) ال رنػػاطي فػػي بيػاف عمػػم تقػػديـ مكسػو عمػػو هػػاركف
فػي آيػم األعػراؼ ،فػذكر أف العمػم كراا التقػديـ جػػاات مناسػبم لمػا تقػدـ مػف آيػات كلػيس ألجػػل
()5

الفاصمم القرآنيم ،ككافل مف سبقه في عمم تقديـ هاركف عمو مكسو.

كأشػػار الزركشػػي (ت  791هػ ػػ) إلػػو أف عمػػم تقػػديـ (مكسػػو) عمػػو (هػػاركف) فػػي آيػػم

األعػراؼ جػػاات ألجػػل الشػػرؼ ،شػػرؼ اصػػطفاا هللا تعػػالو لمنبػػي مكسػػو (عميػػه السػػبلـ) ككنػػه

مػػف أكلػػي العػػزـ ،كأمػػا عمػػم تقػػدـ (هػػاركف) عمػػو (مكسػػو) فػػي آيػػم طػػه فجػػاات لعمػػم تناسػػب
رؤكس ا يات.

()٣

ككاف ػػل الس ػػيكطي (ت  955ه ػ ػػ)( ،)٢ك أب ػػك ي ػػاف (ت  711ه ػ ػػ)( ،)1كأبػ ػك الس ػػعكد (ت
()6

 98٣هػػ)( ،)1كالطاهر بف عاشكر (ت  5٢9٢هػػ)

()7

كأمػػا ابػػف عػػادؿ الدمشػػقي ( ت  881ه ػ ػ )

الزركشي في ذلؾ.
فػػذكر أف العمػػم كراا تقػػديـ مكسػػو عمػػو

هػػاركف فػػي آيػػم األع ػراؼ جػػاات لعمػػم الرتبػػم فػػي الػػذكر ،كأمػػا بيػػاف عمػػم تقػػديـ هػػاركف عمػػو
مكسو فكافل ال رناطي في ذلؾ،كالتي جاات لعمم الفاصمم القرآنيم.
()8

ككافل األلكسي (ت 5٣71هػ)

مف سبقه في ال رض الببلغي مف تقديـ مكسػو عمػو

هػاركف ،كلكػف لػه لفتػم ببلغيػم جميمػم فػي بيػاف عمػم تقػديـ هػاركف عمػو مكسػو ،فهػك لػـ يكتػف
بػػالقكؿ (الفاصػػمم القرآنيػػم) كلكنػػه أضػػاؼ لفتػػم جميمػػم كهي(دفػػع التػػكهـ) مػػف االعتقػػاد أف رب

مكسو هك فرعكف ،إذ إف فرعكف ربو مكسو ،أي كفل مكسو في ص را  ،فيعتقد ينهػا قكمػه
أف رب مكسػػو هػػك فرعػػكف ،لػػذلؾ تقػػدمت لفظػػم هػػاركف عمػػو لفظػػم مكسػػو؛ ألجػػل دفػػع التػػكهـ

كاالعتقاد عف قكـ فرعكف ،كأيضا ألف هاركف أكبر سنا مف مكسو.
()5

ينظر :كشف المعاني في المتشابه مف المثاني  ،المسألم  ،561ص 587

()٢

ينظر :معترؾ األقراف5٢٣ /5 ،

()1

ينظر :إرشاد العقل السميـ إلو مزايا الكتاب الكريـ618 /٢ ،

()٣

ينظر :البرهاف في عمكـ القرآف ،ص 781 -781

()1

ينظر :الب ر الم يو ٢61 /1 ،

()6

ينظر :الت رير كالتنكير٣6٣ /56 ،

()8

ينظر :ركح المعاني في تفسير القرآف كالسبع المثاني٣6 / 9 ،

()7

ينظر :المباب في عمكـ الكتاب٣15٣ /5 ،
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وخالصة القول:
بدا لمبا ث مف خبلؿ تكجيهات العمماا السابقم ا تي:

اختمف العمماا في بياف عمم تقػديـ لفظػم (مكسػو)عمو لفظػم(هاركف) فػي آيػم األعػراؼ

فذكر بعضهـ أف العمم مف كراا التقديـ جاات لعمم الشرؼ.
كبعضػػهـ ذك ػػر أف العم ػػم م ػػف كراا التق ػػديـ ج ػػاات لبلص ػػطفاا م ػػف هللا تع ػػالو بالرس ػػالم
كالدعكة.

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

كأمػا بيػاف عمػم تقػديـ لفظػم (هػاركف) عمػػو لفظػم ( مكسػو) فػي آيػم طػه فجػاات مقدمػػم

لعمم الفاصمم القرآنيم ،أك لدفع التكهـ كاالعتقاد عف قكـ فرعكف أف رب مكسو هك فرعػكف ،أك

ألف هاركف أكبر سنا مف مكسو.

كيختار البا ػث مػا ذهػب إليػه الزركشػي (فمكسػو عميػه السػبلـ) هػك المخاطػب بالػدعكة
كالرسالم مف عند ربه كهاركف كزير عندا ،فاهلل تعػالو يقػكؿ ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ( الفرقػػاف  )٢1كمكسػػو (عميػػه السػػبلـ) أسػػندت إليػػه الرسػػالم ،كأمػػا
هاركف فكاف مساعد له فقو ،كلذلؾ تقدـ ذكر مكسو عمو هاركف.
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المفظة السابعة عشرة  (:ألسنتيم – أيدييم )
كردت لفظم ( ألسنتهـ ) مقدمم عمو لفظم ( أيديهـ ) في مكضع كا د.
ﭧ ﭨ ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﭼ(النكر)٣1:
كذكرت لفظم (أيديهـ) مقدمم عمو لفظم (ألسنتهـ) في مكضع كا د.
ﭧﭨﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﭼ



(الممت نم)٣ :
نجػػد أف ه ػػاتيف ا يتػػيف ذكرهم ػػا معظػػـ المفسػ ػريف فػػي تفاس ػػيرهـ مبينػػيف م ػػا فيهمػػا م ػػف
معػػاف ،بيػػد أف البا ػػث لػػـ يجػػد تكجيهػػا لمعمػػم كراا تقػػديـ كتػػأخير لفظتػػي (ألسػػنتهـ كأيػػديهـ) فػػي
تفاسػػيرهـ ،كلػػـ يجػػد ذلػػؾ أيضػػا فػػي الكتػػب التػػي عنيػػت بتكجيػػه المتشػػابه المفظػػي التػػي ت ػكافرت
()5

له،كلكنػػه بعػػد النظػػر فػػي هػػذا التفاسػػير

تكصػػل مػػف خبللهػػا إلػػو العمػػم الببلغػػي كراا تقػػديـ

كتأخير لفظتي (ألسنتهـ كأيديهـ) في كمتا ا يتيف.
فآيم النكر تت دث في سياقها عف مكقف يكـ القيامػم ،كشػهادة األعضػاا عمػو اإلنسػاف
في ذلؾ المكقف الرهيب بما كاف يعممه في الدنيا ،كهذا األعضػاا تتقػدـ ن ػك اإلنسػاف ب سػب
األهميػػم المعنكيػػم مػػف الخػػاص إلػػو العػػاـ ،إذ يػػأتي المسػػاف فػػي المقدمػػم؛ ألنػػه أقػػدر األعضػػاا

عمػػو الشػػهادة كاإلفصػػاح مػػف األيػػدي  ،كألف أكثػػر سػػيئات اإلنسػػاف تكػػكف مصػػدرها المسػػاف،
تشػػهد عمػػيهـ ج ػراا أفعػػالهـ الشػػنيعم مػػف رمػػي زكجػػات النبػػي (ملسو هيلع هللا ىلص) الم صػػنات كغيرهػػا مػػف
المكبقػػات ،كلػػذلؾ تقػػدـ ذكػػر (المسػػاف) ألهميتػػه؛ كألنػػه أكثرهػػا قػػدرة عمػػو اإلفصػػاح كلمناسػػبم
سياؽ ما تقدـ مف آيات.
كأما آيم الممت نم فتت دث عف إخبار هللا تعالو لممؤمنيف عف عػداكة كفػار إيػاهـ ،لكػي
ال يميمكا إليهـ ،فهـ إف يظفركا بكـ كيتمكنكا منكـ يككنكا لكـ أعداا بالضػرب كالقتػل مػف خػبلؿ
أيديهـ ،كبالشتـ مف خبلؿ ألسنتهـ ،كيكدكف أف تعكدكا إلو الكفر.

()5ينظر تفاسير :الكشاؼ لمزمخشري (  1٣8ه ػ ) ،91/6 ،٣85 /1 ،ب ر العمكـ لمسمرقندي (٢76
ق)  ،٢15 /1 ،1٢1 /٢الب ر الم يو لؤلندلسي (  711ه ػ) ،٣15 / 8 ،111 /6 ،تفسير ابف كثير

(771هػ)  ،15٣ / 5٢ ،599 / 51 ،نظـ الدرر في تناسب ا يات كالسكر لمبقاعي (  881ه ػ)،
 ،191/59 ،٣1٣/5٢إرشاد العقل السميـ ألبي السعكد(  98٣هػػ)٣٢6 /8 ،566 /6،
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إذف نجد أف لفظم (أيديهـ) تقدمت عمو لفظم (ألسنتهـ)؛ألف سياؽ ا يات يت دث عػف
عػػداكة كبطػػش الكفػػار (كفػػار مكػػم) لممػػؤمنيف ،كغالبػػا الػػبطش كالعػػداكة تبػػدأ بكسػػائل الضػػرب
كالقتػػل التػػي م مهػػا اليػػد ،كلػػذلؾ تقػػدـ ذكػػر األيػػدي هنػػا لمناسػػبم سػػياؽ ا يػػات كلمكانتهػػا بػػيف
األدكات.
المفظة الثامنة عشرة  ( :األولى – اآلخرة )
كردت لفظم (األكلو) مقدمم عمو لفظم (ا خرة) في مكضع كا د.
ﭧ ﭨ ﭽ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﭼ
(القصص(71 :



()5

كتقدمت لفظم (ا خرة) عمو لفظم (األكلو) في ثبلثم مكاضع.
ﭧ ﭨ ﭽ ﰁ ﰂ ﰃ ﭼ(النجـ)٣1:

عنػػد النظػػر إلػػو ا يتػػيف السػػابقتيف نجػػد بينهمػػا االخػػتبلؼ بالتقػػديـ كالتػػأخير ،كاألصػػل
الػػذي كرد فػػي الق ػرآف الك ػريـ تقػػديـ األكلػػو عمػػو ا خ ػرة ،كلك ػف أ يانػػا يعػػدؿ الق ػرآف إلػػو تقػػديـ
ا خػ ػرة لعم ػػم ببلغي ػػم ،كاختم ػػف آراا العمم ػػاا ف ػػي ت دي ػػد تم ػػؾ العم ػػم أك ال ػػرض الببلغ ػػي كراا
التقديـ كالتأخير.

فالزمخشػػري (ت  1٢8هػ ػػ) لػػـ يػػذكر العمػػم ص ػ ار م كراا تقػػديـ كتػػأخير لفظتػػي (األكلػػو

كا خرة) ،كلكف يمكف الكصكؿ إلو العمم مف خبلؿ سياؽ تفسيرا لآليتيف.

ذكػػر الزمخشػػري فػػي شػػر ه لػػيس لئلنسػػاف أف يتمنػػو مػػف شػػفاعم ا لهػػم ،كهػػك تمػػف فػػي

غايم البعد؛ألف هلل ا خرة كاألكلو كهك يعطيهما لمف يشاا ،كيمنعهما عمف يشاا ،كلػيس أل ػد
أف يت كـ عمو أي شيا منهما ،كاالختيار بيدا ،كيبدك أف العمم جاات ألجل مناسبم مػا سػبل
()٣

مف آيات.

ككافل ابف عادؿ الدمشقي (ت  881هػػ) ك أبك السػعكد (ت  98٣ه ػػ) ،الزمخشػري فػي

ذلؾ.
()5
()٣

ينظر :سكرة الميل آيم  ،5٢كفي سكرة النازعات آيم ٣1
ينظر :الكشاؼ 611 /1 ،1٣1/1
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فابف عادؿ الدمشقي ذكر فػي آيػم القصػص أف األمػر فػي االختيػار بيػد هللا تعػالو فػي
األكلو كا خرة ،أي أف األمر مفكض إليػه لػيس أل ػد شػركم كال منازعػم ،فناسػب تقػديـ األكلػو
عمو ا خرة مناسبم لرؤكس ا يات.
كأما في آيم النجـ فذكر أف ليس لئلنساف ما يتمناا كيشػتهيه مػف شػفاعم األصػناـ يػكـ
القيامم ،فممه األمر في ا خرة كاألكلو ،فا يم تت دث عف مكقػف مػف مكاقػف يػكـ القيامػم،كهك

ش ػػفاعم األص ػػناـ له ػػـ كم ػػا يظن ػػكف ،ل ػػذلؾ ناس ػػب تق ػػديـ ا خػ ػرة عم ػػو األكل ػػو مناس ػػبم ل ػػرؤكس
()5

ا يات.

كذكر أبك السعكد (ت  98٣هػػ) أف هللا هك المست ل بالعبػادة ،كال أ ػد يسػت قها غيػرا،
فهػػك المػػكلو لمػػنعـ كمهػػا عػػاجبل كآجػػبل كلػػه األمػػر فػػي األكلػػو كا خ ػرة ،كلػػذلؾ تقػػدمت األكلػػو
()٣

مناسبم لرؤكس ا يات كسبل ما يقتضي تقديمه.

()1

ككػ ػػرر أبػ ػػك يػ ػػاف (ت  711ه ػ ػ ػ )( ،)٢كالزركشػ ػػي ( ت  791ه ػ ػ ػ )

مػ ػػا ذهػ ػػب إليػ ػػه

الزمخشػػري فػػي بيػػاف عمػػم تقػػديـ كتػػأخير لفظتػػي (األكلػػو كا خ ػرة) فػػي كمتػػا ا يتػػيف ،فػػذك ار أف
العمم كراا ذلؾ التقديـ كالتأخير؛ جاات ألجل مناسبم رؤكس ما تقدـ مف آيات.
كأمػػا البقػػاعي (ت  881ه ػػ) فبػ ّػيف أف عمػػم تقػػديـ كتػػأخير االخػرة عمػػو األكلػػو ،ذلػػؾ أف
األخر دار لمذات كبمكغ جميع األماني ،كألجػل هػذا كػاف الكفػار يػدعكف فيهػا كيتمنػكف شػفاعم
آلهػػتهـ لهػػـ لت قيػػل أمػػانيهـ ،كلػػذلؾ قػػدمت االخرة؛ألهميتهػػا كمكانتهػػا معهػػـ مػػف أجػػل ت قيػػل
()1

األماني.

()5

ينظر :المباب في عمكـ الكتاب٣8٢/51 ،

()٢

ينظر  :الب ر الم يو 561 / 8 ،5٣1 /7 ،

()1

ينظر :نظـ الدرر في تناسب ا يات كالسكر٢1٣1 / 51 ،

()٣

()1

ينظر :إرشاد العقل السميـ إلو مزايا القرآف الكريـ519 / 8 ،٣٢ /7 ،
ينظر :البرهاف في عمكـ القرآف الكريـ ،ص 791
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ككافق ػػه ف ػػي ذل ػػؾ األلكس ػػي (ت 5٣71ه ػ ػػ)(،)5كالط ػػاهر ب ػػف عاش ػػكر(ت 5٢9٢ه ػ ػػ)(،)٣

كعمي أبك القاسـ عكف()٢في بياف عمم التقديـ ،فجاات عمػم التقػديـ عنػدهـ لبلهتمػاـ كالمكانػم
لكمتا المفظتيف في سياؽ ا يتيف.

كأمػػا م مػػكد السػػيد شػػيخكف فػػي كتػػاب أس ػرار التقػػديـ كالتػػأخير فػػي ل ػػم الق ػرآف الك ػريـ

ف ػػذكر أف العم ػػم كراا تقػ ػػديـ ا خرة،ج ػػاات لم ارعػ ػػاة الفاص ػػمم القرآني ػػم ،كتقػ ػػديـ األكل ػػو جػ ػػاات
()1

لمناسبم المفظ.

وخالصة القول:
مػػا ذك ػرا العممػػاا مػػف تكجيهػػات مناسػػبم ،بيػػد أنهػػـ اختمف ػكا فػػي بيػػاف عمػػم تقػػديـ كتػػأخير

(األكلو كا خرة) ،فمنهـ مف ذكر لمناسبم ما سبل تقديمه كآخركف لمناسبم رؤكس ا يات.

كيختار البا ث ما ذهب إليػه الزركشػي كمػف سػبقم فػي بيػاف عمػم تقػديـ كتػأخير لفظتػي
األكلو كا خرة التي جاات ألجل مناسبم رؤكس ا يات كسبل ما يقتضي تقديمه .
كي ػػر البا ػػث سػ ػ ار ببلغي ػػا آخ ػػر ،فتق ػػديـ األكل ػػو عم ػػو ا خػ ػرة أكل ػػو ألج ػػل الترتي ػػب
الزمني.

()5

ينظر :تفسير ركح المعاني في تفسير القرآف كالسبع المثاني516/٣1 ،

()٣

ينظر :الت رير كالتنكير556 /٣7 ،

()1

ينظر :أسرار التقديـ كالتأخير في ل م القرآف الكريـ ،ص 9٢ ،9٣

()٢

ينظر :ببلغم التقديـ كالتأخير في القرآف الكريـ961 /٢ ،
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المفظة التاسعة عشرة ( :أواه -حميم)
كردت لفظم (أكاار) مقدمم عمو لفظم ( ميـ) في مكضع كا د.
ﭧﭨﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﭼ(التكبم( 551 :
كتقدمت لفظم ( ميـ ) عمو لفظم ( أكاار ) في مكضع كا د.
ﭧ ﭨ ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﭼ(هكد( 71 :
إذا نظرنػػا فػػي ا يتػػيف السػػابقتيف نجػػد بينهمػػا االخػػتبلؼ بالتقػػديـ كالتػػأخير ،كلبيػػاف هػػذا
االختبلؼ نظر البا ث في كتب التفاسير ككتب المتشابه المفظي التي تكافرت له ،كلـ يظفػر
فيها بشيا إال ما ذكرا ال رناطي في كتابه مبلؾ التأكيل.
فػػي البػػدا ننظػػر مػػاذا قػػاؿ أبػػك عبيػػدة (ت  ٣51ه ػػ) فػػي مجػػاز الق ػرآف عػػف معنػػو هػػذا

(فعاؿ) تعني التضرع كالشفل كالفرؽ كلزكـ الطاعم.
لفظم ( أكاا) :ذكر أف ( أكاار) مف ّ
وأما توجييات العمماء لممسألة فجاءت كاآلتي:

()5

لـ يصرح الزمخشري (ت  1٢8هػػ) عػف عمػم تقػديـ لفظػم (أكاا) عمػو لفظػم ( مػيـ) فػي

آيم التكبم ،بيد أف البا ث تكصل إليهػا مػف خػبلؿ سػياؽ تفسػيرا لآليػم ،فػذكر أف النبػي إبػراهيـ
(عميػػه السػػبلـ) كػػاف يتػػأكا زنػػا كتأسػػفا كت س ػ ار عمػػو إع ػراض أبيػػه عػػف إجابػػم دعكتػػه ،فكػػاف
(عميه السبلـ) لفػرط تر مػه كرأفتػه يترفػل بأبيػه كيسػت فر لػه تػو تب ّػيف لػه أنػه عػدك فتبػ أر منػه،
لذؾ تقدمت أكاا بسبب أفعاؿ أبيه،فكاف تقدمها مناسبا لرؤكس ا يات ،كما تقدـ مف ألفاظ.
كأما في آيم هكد لما زاؿ الخكؼ عف النبػي إبػراهيـ (عميػه السػبلـ) بسػبب البشػر التػي
جاات ػػه م ػػف عن ػػد رب ػػه ع ػػف طري ػػل المبلئك ػػم ،أخ ػػذ يج ػػادؿ كيس ػػأؿ الرس ػػل ف ػػي ق ػػكـ ل ػػكط ،كأال

يس ػػتعجمكا ف ػػي إنػ ػزاؿ العقكب ػػم عم ػػيهـ ،فيق ػػكؿ له ػػـ أ أري ػػتـ إف ك ػػاف فيه ػػا خمس ػػكف رج ػػبل مس ػػمما،
أتهمككنهػا ،قػػالكا ال ،ثػـ قػػاؿ إف كػػاف فيهػا أربعػػكف أتهمككنهػا فيجيػػب الرسػػل ال تػو كصػػل بهػػـ
أف فيها رجل كا د مسمـ كهك لكط ،فرد عميه الرسل ن ف أعمـ بمف فيها ،فكػاف (عميػه السػبلـ)

()5

ينظر :التيمي  :أبك عبيدة بف معمر بف المثنو  ،مجاز القرآف ،تب :د .دمحم فؤاد ،مكتبم الخانجي،

القاهرة ،د .ت
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ميما ال يتعجػل العقكبػم لقػكـ لػكط ظنػا منػه أمػبل فػيهـ أف يؤمنػكا ،كلػذلؾ تقػدمت لفظػم ( مػيـ)
()5

مناسبم لما سبل مف ألفاظ كمناسبم لرؤكس ا يات.

ككافػل الػرازي (ت  616ه ػػ) الزمخشػػري فػي تفسػػيرا لآليػم( ،)٣كمػػف خػبلؿ سػػياؽ تفسػػيرا

يبدك أف العمم لتقديـ كتأخير لفظتي (أكاا ك ميـ) في كمتا ا يتيف ،جاات لممناسبم.
ك بػ ّػيف ال رنػػاطي (ت  718ه ػػ) العمػػم كراا تقػػديـ كتػػأخير لفظتػػي (أكاا ك مػػيـ) فػػي كػػبل
المكضعيف ،ففي آيػم التكبػم تقػدمت لفظػم (أكاا) بسػبب تأسػفه كت سػرا عمػو رفػض أبيػه دعكتػه
مػػع تمطفػػه ن ػػك أبيػػه ﭧ ﭨ ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ
(مريـ ،) 1٣ :لذلؾ ناسب تقديـ لفظم ( أكاا) عمو ( ميـ) في هذا ا يم.
كأمػا فػػي آيػم هػػكد فتقػػدمت لفظػم ( مػػيـ) ألف النبػي (عميػػه السػػبلـ) كػاف يجػػادؿ الرسػػل؛
لعدـ تعجيل العقكبم عمو قكـ لكط عمهـ يؤمنكا ،فناسب تقػديـ لفظػم ( مػيـ) عمػو لفظػم (أكاا )
()٢

في هذا ا يم.

وخالصة القول:
تكصػػل البا ػػث مػػف خػػبلؿ سػػياؽ تفاسػػير بعػػض العممػػاا فػػي كتػػبهـ إلػػو عمػػم التقػػديـ،
()1

كعمػو رغػػـ أنهػـ لػػـ يفصػ كا بهػا،كمف هػؤالا أبػي يػػاف (ت  711هػػ)
()1

(ت  881ه ػ ػػ)

()6

كأب ػػي الس ػػعكد (ت  98٣ه ػ ػػ)

كابػف عػػادؿ الدمشػػقي

فالعم ػػم عن ػػدهـ لتق ػػديـ كت ػػأخير لفظت ػػي (أكاا

ك مػػيـ) فػػي كػػبل المكضػػعيف؛ جػػاات لممناسػػبم ،مناسػػبم مػػا تقػػدـ مػػف ألفػػاظ ،كهػػـ بػذلؾ يكافقػػكف
مف سبقهـ.
كيؤيػػد البا ػػث مػػا ذهػػب إليػػه ال رنػػاطي فػػي بيػػاف عمػػم تقػػديـ كتػػأخير (أكاا عمػػو مػػيـ)
فالتقػػديـ جػػاا مناسػػبا لمػػا سػػبل مػػف ألفػػاظ كلسػػياؽ ا يػػات ،فأفعػػاؿ كالػػد سػػيدنا إب ػراهيـ (عميػػه

()5
()٣
()٢

ينظر :الكشاؼ ٣58 /٢

ينظر :مفاتيب ال يب ٢5/ 58 ،٣51 / 56

ينظر :مبلؾ التأكيل القاطع بذكي اإلل اد كالتعطيل في تكجيه المتشابه المفظي ،ص 611 ،61٢

()1

ينظر :الب ر الم يو ٣16 ،519 /1

()6

ينظر :إرشاد العقل السميـ إلو مزايا الكتاب الكريـ ٣٣7 ،518 /1 ،

()1

ينظر :المباب في عمكـ الكتاب 1٢1 ،٣٣1/51
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السػػبلـ) جعمتػػه يتأسػػف كيت سػػر عمػػو أبيػػه ،كأمػػا تقػػدـ ( مػػيـ عمػػو أكاا) فجػػاا مناسػػبا لمسػػياؽ،
ف براهيـ (عميه السبلـ) لـ يتعجل عقاب الرسل عمو قكـ لكط.
المفظة العشرون  (:قارون وفرعون ،فرعون وقارون )

كردت لفظم (فرعكف) مقدمم عمو لفظم (قاركف) في مكضع كا د.
ﭧ ﭨ ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﭼ(غافر)٣1:
كتقدمت لفظم (قاركف) عمو لفظم (فرعكف) في مكضع كا د.
ﭧ ﭨ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭼ(العنكبكت)٢9 :
إف االختبلؼ كاضب كبارز بيف ا يتػيف بالتقػديـ كالتػأخير فأ يانػا تتقػدـ لفظػم (فرعػكف)

عمػو لفظػم (قػاركف) كمػا فػي آيػم غػافر كهػػذا هػك األصػل الػكارد فػي القػرآف الكػريـ ،كمػرة تتقػػدـ

لفظم (قاركف) عمو لفظم (فرعكف) كما في آيم العنكبكت.

قمػػم مػػف العممػػاا مػػف عمػػل كبػ ّػيف سػػبب هػػذا االخػػتبلؼ بػػيف ا يتػػيف بالتقػػديـ كالتػػأخير،
كجاا تعميمهـ كا تي:
أرجػػع ابػػف جماعػػم (ت  7٢٢ه ػػ) العمػػم فػػي تقػػدـ لفظػػم (قػػاركف) عمػػو لفظػػم (فرعػػكف)

في آيم العنكبكت إلو مناسبم ما تقدـ مػف رؤكس ا يػات ،فسػب انه قػاؿ (ككػانكا مستبصػريف)،

فقاركف أشدهـ بصيرة ل فظه التكراة ،كقرابم مف مكسو لذلؾ قدـ عمو فرعكف في الذكر.

كأما عمم تقديـ (فرعػكف) عمػو (قػاركف) فػي الػذكر فػي آيػم غػافر فجػاات لممناسػبم؛ألف

سػػياؽ الرسػػالم كانػػت إلػػو قاركف،كمخالفتػػه كعداكتػػه كهبلكػػه لمكسػػو كانػػت بعػػد فرعػػكف ،كلػػذلؾ
()5

ناسب تقديـ فرعكف عمو قاركف لسبل عداكته لمكسو (عميه السبلـ).

كعمػػل أبػػك السػػعكد (ت  98٣ه ػػ) أف عمػػم تقػػديـ قػػاركف عمػػو فرعػػكف فػػي آيػػم العنكبػػكت
()٣

جاات لشرؼ نسبه عمو فرعكف ،فهك مف أقارب مكسو.

()5
()٣

ينظر :كشف المعاني في المتشابه مف المثاني ،المسألم  ،٢٢٢ص ٣88
ينظر  :إرشاد العقل السميـ إلو مزايا الكتاب الكريـ11 / 7 ،
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بيد أنه لػـ يب ّػيف العمػم مػف تقػديـ (فرعػكف) عمػو (قػاركف) فػي آيػم غػافر ،لعمػه فػي نظػرا
ككنه األصل الذي ال ي تاج إلو تعميل.

كذكر األلكسي (ت  5٣71ه ػػ) أف ال ػرض مػف تقػديـ (قػاركف) عمػو (فرعػكف) فػي آيػم

العنكبكت جاا لتسميم ،تسميم النبي (ملسو هيلع هللا ىلص) فيما لقي مف قكمه ل سدهـ له ،فقاركف كػاف مػف قػكـ
()5

مكسو ،كأبصر الناس كأعممهـ بالتكراة  ،كأشرؼ مف فرعكف ،لذلؾ قدـ عمو فرعكف.
وخالصة القول:
بدا لمبا ث مف خبلؿ تكجيهات العمماا السابقم ا تي:

تتقػػدـ لفظػػم (قػػاركف) عمػػو لفظػػم (فرعػػكف) فػػي آيػػم العنكبػػكت لشػػرؼ قػػاركف ،فقػػاركف

أشػ ػػرؼ مػ ػػف فرعػ ػػكف كألنػ ػػه مػ ػػف أقػ ػػارب مكسػ ػػو ،كهػ ػػك أعمػ ػػـ بػ ػػالتكراة مػ ػػف فرعػ ػػكف ككػ ػػاف مػ ػػف
المستبصريف.

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.

كب ػػدا لمبا ػػث م ػػف خ ػػبلؿ س ػػياؽ ش ػػرح أب ػػي الس ػػعكد ي ػػم غ ػػافر أف العم ػػم كراا تق ػػديـ

(فرعكف) عمو (قاركف) جػاات لمناسػبم مػا تقػدـ مػف آيػات ،فمػك عػدنا كنظرنػا فػي ا يػات التػي
سػػبقت هػػذا ا يػػم لكجػػدنا أنهػػا تت ػػدث عػػف ارسػػاؿ مكسػػو إلػػو فرعػػكف ﭧ ﭨ ﭽ ﯜ ﯝ
ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﭼ(غػ ػػافر ،) ٣٢:كالخطػ ػػاب مكجػ ػػه إليػ ػػه مػ ػػف مكسػ ػػو (عميػ ػػه
()٣

السبلـ ) ،لذلؾ مف الطبيعي أف يتقدـ ذكر فرعكف عمو مكسو.

كيختػػار البا ػػث مػػا ذهػػب إليػػه ابػػف جماعػػم ،فعمػػم تقػػديـ (قػػاركف) عمػػو (فرعػػكف) لعممػػه

بػػالتكراة ،كأمػػا تقػػديـ (فرعػػكف) عمػػو (قػػاركف) فػػي آيػػم غػػافر فجػػاا مناسػػبم لمػػا تقػػدـ مػػف آيػػات،
كيضػػيف البا ػػث س ػ ار آخػػر ،فتقػػديـ فرعػػكف عمػػو قػػاركف أكلػػو ككنػػه الممػػؾ كصػػا ب المػػاؿ،

كقاركف كزير معه.

()5
()٣

ينظر :ركح المعاني في تفسير القرآف كالسبع المثاني٣77 / 51 ،
ينظر :إرشاد العقل السميـ في مزايا الكتاب الكريـ٣7٢ / 7 ،
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المفظة الحادية والعشرون ( :صحف إبراىيم وموسى )
كردت لفظم (ص ف مكسو) مقدمم عمو لفظم (ص ف إبراهيـ) في مكضع كا د.
ﭧ ﭨ ﭽ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﭼ(النجـ(٢7،٢6:
كتقدمت لفظم (ص ف إبراهيـ) عمو لفظم (ص ف مكسو ) في مكضع كا د.
ﭧ ﭨ ﭽ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ(األعمو(59 :
إف المتأمل كالناظر لآليتيف يجد بينهما االختبلؼ بػار از بالتقػديـ كالتػأخير ،كلػذلؾ ال بػد
مػػف الكقػػكؼ عمػػو كتػػب التفسػػير ككتػػب المتشػػابه المفظػػي التػػي عنيػػت بمسػػائل التقػػديـ كالتػػأخير
فػػي ألفػػاظ الق ػرآف الكػريـ التػػي ت ػكافرت لمبا ػػث مػػف أجػػل الكصػػكؿ إلػػو ال ػػرض الببلغػػي كراا
التقديـ كالتأخير.

أرجع الرازي (ت  616هػػ) العمم في تقديـ ص ف مكسو (عميه السبلـ) عمػو صػ ف

إب ػراهيـ (عميػػه السػػبلـ) فػػي آيػػم الػػنجـ إلػػو السػػياؽ ،ذلػػؾ ألف سػػياؽ ا يػػات يت ػػدث عػػف أهػػل
الكتاب ،كهـ اليهكد ،فقدـ كتابهـ ،كلذلؾ ناسب تقديـ ص ف مكسو عمو ص ف إبراهيـ
كأما عمم تقػديـ صػ ف إبػراهيـ (عميػه السػبلـ) عمػو صػ ف مكسػو(عميه السػبلـ) فػي
آيػػم األعمػػو ،فػػذكر أف العمػػم كراا ذلػػؾ ترجػػع إلػػو ترتيػػب الكجػػكد فػػي اإلنػزاؿ ،فصػ ف إبػراهيـ
()5

(عميه السبلـ) كانت قبل ص ف مكسو (عميه السبلـ).

ككافػػل السػػيكطي (ت  955ه ػػ) الػرازي فػػي بيػػاف العمػػم كراا تقػػديـ صػ ف إبػراهيـ عمػػو

صػ ػ ف مكس ػػو (عميهم ػػا الس ػػبلـ) ،فصػ ػ ف إبػ ػراهيـ كان ػػت قب ػػل صػ ػ ف مكس ػػو ف ػػي الس ػػبل
()٣

كااليجاد كاإلنزاؿ.

كير الزركشي (ت  791هػػ) أف العمم كراا تقديـ ص ف مكسو عمػو صػ ف إبػراهيـ
في آيم النجـ جاات بسبب كثرة انتشارها ،كأيضا لمراعاة رؤكس ا يات ،كأما العمم كراا تقػديـ
ص ػ ػ ف إب ػ ػراهيـ عمػ ػػو ص ػ ػ ف مكسػ ػػو فػ ػػي آيػ ػػم األعمػ ػػو فجػ ػػاات ألجػ ػػل السػ ػػبل فػ ػػي النػ ػػزكؿ
()٢

كالتشريف ،فهك بذلؾ يكافل الرازي كلكنه أضاؼ عمم أخر كهي التشريف.
()5

ينظر :مفاتيب ال يب 5٢ /٣9

()٢

ينظر :البرهاف في عمكـ القرآف 771 /

()٣

ينظر :معترؾ األقراف 5٢1 ،5٢٢ /5
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()5

ككافػػل أب ػك السػػعكد (ت  98٣هػ ػػ)

()٣

كاأللكسػػي (ت 5٣71ه ػ ػ )

الزركشػػي فػػي بيػػاف

عمم تقديـ ص ف مكسو عمو ص ف إبراهيـ.
كخػػالف البقػػاعي (ت  881هػ ػػ) مػػف سػػبقه فػػي بيػػاف عمػػم تقػػديـ ص ػ ف مكسػػو عمػػو
ص ف إبراهيـ في آيم النجـ ،فذكر أف العمم كراا ذلػؾ ترجػع إلػو عظػـ كتػاب مكسػو ،فكتػاب
مكسو أعظـ كتاب بعد القرآف.
كأمػػا العمػػم كراا تقػػديـ ص ػ ف إب ػراهيـ عمػػو ص ػ ف مكسػػو فػػي آيػػم األعمػػو ،جػػاات
()٢

الشتماؿ ص فه عمو المكاعظ بخبلؼ ص ف مكسو ،كلذلؾ قدمت.
ككافل الخطيب الشربيني (ت 977هػػ)

()1

البقاعي في بيػاف عمػم تقػديـ صػ ف مكسػو

عمو ص ف إبراهيـ ،فكتاب مكسو أعظـ كتاب بعد القرآف الكريـ.
كبػ ّػيف الطػػاهر بػػف عاشػػكر(ت  5٢9٢ه ػػ) أف العمػػم كالسػػبب كراا تقػػديـ صػ ف مكسػػو
عمو ص ف إبراهيـ في آيم النجـ ،جاات الشتهارها بسعم ما فيها مػف الهػد كالشػريعم ،كأمػا
ص ف إبراهيـ فكاف المأثكر فيها أشياا قميمم كقدرت بعشر صػ ف  ،كأمػا عمػم تقػديـ صػ ف
إبراهيـ عمو ص ف مكسو في آيم األعمو فجاات لكقكعها بدال مػف الصػ ف األكلػو فقػدمت
()1

في الذكر أقدمهما.
وخالصة القول:

بدا لمبا ث مف خبلؿ تكجيهات العمماا السابقم ا تي:
 -اختمف العمماا في بياف عمم تقديـ ص ف إبراهيـ عمو ص ف مكسو.

 البعض مف العمماا نظر إلو مناسبم السياؽ لبياف عمم التقديـ في آيم األعمػو،كآخركف أعادكا األمر إلو كثرة االنتشار ،ككثرة المكاعظ.

()5

ينظر :إرشاد العقل السميـ إلو مزايا الكتاب الكريـ 517 / 9 ،56٢ / 8 ،

()٢

ينظر :نظـ الدرر في تناسب ا يات كالسكر 118 / ٣5 ،75 / 59

()٣

()1

ينظر :ركح المعاني في تفسير القرآف كالسبع المثاني66 / ٣7 ،

ينظر :الخطيب الشربيني  :شمس الديف دمحم بف أ مد ،السراج المنير ،دار الكتب العمميم ،بيركت،

91 ،89 / 1
()1

ينظر  :الت رير كالتنكير5٢٣ / ٣7 ،
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 كأمػػا بيػػاف عمػػم تقػػديـ صػ ف مكسػػو عمػػو صػ ف إبػراهيـ فػػي آيػػم الػػنجـ فجػػااالتقديـ عمو األصل في الكجكد ،كاإلنزاؿ.

 كيخت ػػار البا ػػث م ػػا ذه ػػب إلي ػػه الػ ػرازي ،فتق ػػديـ صػ ػ ف مكس ػػو عم ػػو صػ ػ فإبػراهيـ جػػاا لمناسػػبم سػػياؽ ا يػػات ،فالسػػياؽ يت ػػدث عػػف اليهػػكد فناسػػب تقػػديـ

كتػػابهـ ،كأمػػا تقػػديـ صػ ف إبػراهيـ عمػػو صػ ف مكسػػو فجػػاا لعمػػم السػػبل فػػي
اإليج ػػاد كالن ػػزكؿ ،فصػ ػ ف إبػ ػراهيـ أس ػػبل ف ػػي االيج ػػاد كالن ػػزكؿ م ػػف ص ػ ػ ف
مكسو.
المفظة الثانية والعشرون ( :الشمس والقمر )

()5

كردت لفظم ( الشمس) مقدمم عمو لفظم (القمر) في أربعم عشر مكضعا.

ﭧ ﭨ ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﭼ



(األعراؼ( 11 :
كتقدمت لفظم (القمر) عمو لفظم (الشمس) في مكضع كا د.
ﭧ ﭨ ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭼ(نكح( 56 :

إف المتأمػػل كالن ػػاظر ف ػػي القػ ػرآف الكػ ػريـ ،يج ػػد كثي ػ ار م ػػا تقت ػػرف لفظ ػػم (الش ػػمس) بمفظ ػػم

(القمػػر) ،كعنػػدما نتتبػػع آيػػات القػرآف الكػريـ ،نجػػد أف أغمػػب ا يػػات تتقػػدـ فيهػػا لفظػػم (الشػػمس)
عمو لفظم (القمر) ،كهذا هك األصل في القرآف الكريـ ،كلـ يجد البا ث في آيػات القػرآف تقػدـ
لفظم (القمر) عمو لفظم (الشمس) إال في مكضع كا د ذكرا سابقا.
كلبي ػ ػػاف سػ ػ ػػبب هػ ػ ػػذا التق ػ ػػديـ كالتػ ػ ػػأخير لكمتػ ػ ػػا المفظتػ ػ ػػيف ،كق ػ ػػف البا ػ ػ ػػث عمػ ػ ػػو كتػ ػ ػػب
التفاسػػير،كالكتب التػػي عنيػػت بتكجيػػه المتشػػابه المفظػػي التػػي ت ػكافرت لػػه ،كجػػاات تكجيهػػاتهـ
لممسألم كا تي:

ذكػػر الػرازي (ت  616ه ػػ) أف العمػػم كالسػػبب كراا تقػػدـ ذكػػر الشػػمس عمػػو ذكػػر القمػػر

فػي القػرآف ،جػػاات ألف الشػمس أكبػػر كأعجػػب ،كالػنفس تطمػػب سػػبب األمػر العجيػػب أكثػػر ممػػا

()5

مم ل فهر ا يات ،ص ٢٢
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تطمب سبب األمر الذي ال يككف عجيبا ،كلذلؾ تقدـ ذكر الشمس عمو ذكػر القمػر فػي القػرآف
()5

الكريـ.

كأما الزركشي (ت  791هػػ) فمه تكجيه جميػل فػي بيػاف عمػم تقػديـ الشػمس عمػو القمػر
فػػي الق ػرآف ،فالشػػمس عنػػدا أصػػل ،كالقمػػر فػػرع؛ ألف القمػػر يسػػتمد نػػكرا مػػف الشػػمس ،كلػػذلؾ
تقدمت الشمس عمو القمر.
كأما تقدـ القمر عمو الشمس ،كما في آيم نكح فذكر أف األمر ي تمل كجهيف:
-

مناسبم رؤكس ا يات.

()٣

 انتفاع أهل السمكات بالقمر أكثر مف الشمس.()٢

ككافػػل السػػيكطي (ت  955هػ ػػ)

كم مػػكد السػػيد شػػيخكف( )1الزركشػػي فػػي بيػػاف العمػػم

كراا تقديـ الشمس عمو القمر في آيم األعراؼ.
كأرجع الزركشػي العمػم كراا تقػديـ القمػر عمػو الشػمس فػي آيػم نػكح إلػو رعايػم الفاصػمم
()1

القرآنيم.

كأمػػا فاضػػل السػػامرائي فمػػه تخ ػري آخػػر لهػػذا الظػػاهرة البيانيػػم ،فػػذكر أف عمػػم تقػػديـ
()6

الشمس عمو القمر في القرآف جاات لؤلهميم كالعنايم.

كخػػالف اسػػماعيل البركسػػكي ال نفػػي (ت  55٢7هػ ػػ) مػػف سػػبقه فػػي بيػػاف عمػػم تقػػديـ

الشػػمس عمػػو القمػػر فػػي القػرآف الكػريـ ،فػػذكر أف عمػػم تقػػدـ الشػػمس عمػػو القمػػر ،جػػاات لكػػكف
الشػػمس معػػدف األن ػكار الفمكيػػم مػػف البػػدكر الفمكيػػم ،كالنجػػكـ أصػػمها فػػي النكرانيػػم ،كأف أنػػكراهـ
()7

مقتبسم مف نكر الشمس.
()5

ينظر :مفاتيب ال يب 511 /٣1

()٢

ينظر :معترؾ األقراف 5٢٣ /5

()1
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كذكر األلكسي (ت  5٣71هػػ) رأي جميل في بياف عمم تقدـ ذكػر الشػمس عمػو ذكػر
القمػػر فػػي القػرآف الكػريـ؛ فجػػاات العمػػم رعايػػم لممطابقػػم مػػع مػػا تقػػدـ مػػف ا يػػات ،كألنهػػا أسػػنو
()5

مكانم كمكانا ،كبناا عمو ما قيل مف أنها في السماا الرابعم كالقمر في السماا األكلو.
كخالصة القول:
بدا لمبا ث مف خبلؿ تكجيهات العمماا السابقم ا تي :

أغمب العمماا الذيف تطرقكا إلػو مسػألم تقػديـ كتػأخير الشػمس عمػو القمػر ذكػركا العمػم
كراا تقديـ الشمس عمو القمر ،كلكف القمم منهـ ذكركا عمم تقديـ القمر عمو الشمس.
فعم ػػم تق ػػديـ الش ػػمس عم ػػو القم ػػر كان ػػت عن ػػد العمم ػػاا مختمف ػػم ،فم ػػنهـ م ػػف ذك ػػر أنه ػػا

األصل ،كأنها معدف األنكار الفمكيم ،كآخركف أرجعكا السبب إلػو رعايػم المطابقػم لمػا تقػدـ ،أك
لمناسبم الضركرة ،كأما عمم تقدـ القمر عمو الشمس فجاات لمناسبم رؤكس ا يات أك لرعايم
الفاصمم القرآنيم.
كيختػػار البا ػػث مػػا ذهػػب إليػػه الزركشػػي فػػي بيػػاف عمػػم تقػػديـ الشػػمس عمػػو القمػػر فػػي
القػرآف؛ ألف الشػػمس أصػػل فػػي الكجػػكد تضػ بنفسػػها ،كأمػػا القمػػر فيسػػتمد نػػكرا منهػػا ،كلككنهػػا
أصػػبل فػػي الكجػػكد قػػدمت ،ككػػذلؾ العمػػم كراا تقػػديـ القمػػر عمػػو الشػػمس فػػي آيػػم نػػكح ،كلػػذلؾ
العمم كراا ذلؾ التقديـ هك لمناسبم رؤكس ا يات.
المفظة الثالثة والعشرون(:الضالون -المكذبون)

كردت لفظم (الضالكف) مقدمم عمو لفظم (المكذبيف) في مكضع كا د.
ﭧ ﭨ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭼ(الكاقعم( 15 :
كتقدمت لفظم (المكذبكف) عمو لفظم (الضاليف) في مكضع كا د.
ﭧ ﭨ ﭽ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﭼ(الكاقعم( 9٣ :
إف المكقف مف التقديـ كالتأخير في (الضاليف كالمكذبيف) عمو ما كرد في ا يات التػي
تقدـ ذكرها عند العمماا ،تجمو لمبا ث في ا تي:

()5

ينظر :ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني 5٢8 / 8
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انقسـ عمماا التفسير كالمتشػابه المفظػي إلػو قسػميف ،فمػنهـ مػف فسػر مسػألم (المكػذبيف

– الضػػاليف) كلػػـ يبػػيف العمػػم مػػف التقػػديـ كالتػػأخير،كآخركف تنػػاكلكا المسػػألم كتطرق ػكا إلػػو العمػػم
الببلغيم كراا التقديـ كالتأخير.
كبيف العمم كراا التقديـ كالتأخير ،جاات كا تي:
كتكجيهات مف تناكؿ المسألمّ ،
ذكػػر الػرازي (ت  616ه ػػ) أف عمػػم تقػػديـ (الضػػاليف عمػػو المكػػذبيف) جػػاات لممناسػػبم،
مناسػػبم مػػا تقػػدـ مػػف آيػػات ،فهػػـ أصػػركا عمػػو ال نػػث العظػػيـ ﭧ ﭨ ﭽ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯴ ﭼ (الكاقعم (16 :فضمكا في سبيل هللا ،كلـ يصمكا إليػه ،كذلػؾ ضػبلؿ عظػيـ ثػـ كػذبكا
رسمه فكذبكا بال شر ،لذلؾ قدمت لفظم الضاليف عمو لفظم المكذبيف.
كأمػػا عمػػم تقػػديـ لفظػػم (المكػػذبيف) عمػػو لفظػػم (الضػػاليف) فجػػاات لمناسػػبم مػػا تقػػدـ مػػف
آيػات؛ ألف بػػدا الخطػػاب فػػي ا يػم كػػاف لمكفػػار،فهـ كػػذبكا بال شػػر ﭧ ﭨ ﭽﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭼ(الكاقعػػم (85:فضػػمكا طريػػل الخػػبلص ،لػػذلؾ هػػـ ال يهتػػدكف إلػػو النعػػيـ ،كعنػػدها
()5

ْقدمت لفظم (المكذبيف) عمو (الضاليف) لمناسبم ما تقدـ.
ككافػػل ابػػف عػػادؿ الدمشػػقي (ت  881هػ ػػ) ال ػرازي فػػي بيػػاف عمػػم تقػػديـ الضػػاليف عمػػو

المكػػذبيف ،كذكػػر أف عمػػم تقػػديـ المكػػذبيف عمػػو م
الضػػاليف جػػاات ألنهػػـ أصػ اػركا عمػػو ال نػػث
العظػػيـ فضػػمكا ع ػف السػػبيل  ،ثػػـ كػػذبكا الرسػػكؿ  ،ﭧ ﭨ ﭽ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
ﯼ ﯽ ﯾ ﭼ(الكاقع ػ ػ ػػم ) 17 :كل ػ ػ ػػذلؾ ناس ػ ػ ػػب تق ػ ػ ػػديـ لفظ ػ ػ ػػم (الض ػ ػ ػػاليف) لتك ػ ػ ػػذيبهـ
()٣

الرسكؿ.

كذكر األلكسي (ت  5٣71هػػ) عمم تقديـ (الضاليف عمو المكذبيف) جػاات ألجػل الػذـ
بسبب ما ابتمكا به مف العذاب.
كأما تقديـ (المكذبيف عمو الضاليف) فجاا مناسبا لمسياؽ؛ ألف الخطاب هنػا لممكػذبيف
الكفار الذيف ضػمكا ،فقػدـ تكػذيبهـ إشػارة إلػو ك ارمػم النبػي (ملسو هيلع هللا ىلص) ،يػث ب ّػيف هللا تعػالو أف أقػك
()٢
سبب في عقابهـ تكذيبهـ بالبعث.
()5
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()٢

ينظر :ركح المعاني في تفسير القرآف كالسبع المثاني595 /٣7 ،

()٣
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كجاات العمم عند الطاهر بف عاشكر (ت  5٢9٢هػػ) في تقديـ كصف الضػاليف عمػو
المك ػػذبيف م ارع ػػاة الترتي ػػب كال ص ػػكؿ ،فه ػػـ ض ػػمكا ع ػػف ال ػػل ،كك ػػذبكا بالبع ػػث لي ػػذركا م ػػف
()5

الضبلؿ كيتدبركا في دالئل البعث.

كأمػػا عمػػم تقػػديـ (المكػػذبيف) عمػػو (الضػػاليف) فجػػاات بسػػبب تكػػذيبهـ البعػػث ،كالكػػبلـ
هنػػا عمػػو عػػذاب قػػد ػػاف ينػػه ،كفػػات كقػػت ال ػػذر منػػه ،فبػ ّػيف سػػبب عػػذابهـ كذكػػركا بالػػذي
()٣
أكقعهـ في سببه ،لي صل لهـ ألـ التندـ.
كأرجع فاضل السامرائي عمم تقػديـ (الضػاليف عمػو المكػذبيف) إلػو مناسػبم مػا تقػدـ مػف
آيات قبمها ،فتقدـ قبمها أص اب الشماؿ ،كذكركا أنهـ كانكا مترفيف، ،كأنهػـ كػانكا عمػو ال نػث
العظػػيـ ،كهػػذا مػػف الضػػبلؿ ،ثػػـ ذكػػر بعػػد ذلػػؾ تكػػذيبهـ بيػػكـ البعػػث ﭧ ﭨ ﭽﯶ ﯷ
ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﭼ(الكاقعم)17 :
كأما تقديـ المكذبيف عمو الضاليف فيرجع إلو سياؽ ا يم ،فهي كاقعم في سياؽ
التكذيب ()٢؛ بسبب ككرد قبمها ذكر التكذيب ﭧ ﭨ ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ(الكاقعم) 8٣ ،85 :
وخالصة القول:

بدا لمبا ث مف خبلؿ تكجيهات العمماا السابقم ا تي:
أغمػػب العممػػاا فسػػرت تقػػديـ كتػػأخير (الضػػاليف عمػػو المكػػذبيف) إلػػو مناسػػبم السػػياؽ،

سياؽ ا يات المعنكي الكاقعم فيه.

كيكافػ ػػل البا ػ ػػث مػ ػػا ذهػ ػػب إليػ ػػه ال ػ ػرازي ،فعمػ ػػم التقػ ػػديـ فػ ػػي كػ ػػبل المكضػ ػػعيف جػ ػػاات

لممناسبم ،مناسبم سياؽ ما تقدـ مف آيات ،فالترتيب لمفظتيف جاا كفل مػا يقتضػيه السػياؽ مػف
ترتيػػب ا يػػات ،فتقػػدمت لفظػػم الضػػاليف عمػػو المكػػذبيف بسػػبب تػػرفهـ ،كاص ػرارهـ عمػػو ال نػػث
()5
()٣
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عمػػو العظػػيـ ،كتقػػديـ المكػػذبيف عمػػو الضػػاليف بسػػبب تكػػذيبهـ بال ػػديث كبالرسػػكؿ (صػػمو هللا
عميه كسمـ).
المفظة الرابعة والعشرون ( :الكتاب – القرآن )

كردت لفظم (الكتاب) مقدمم عمو لفظم (القرآف) في مكضع كا د في سكرة ال جر.

ﭧ ﭨ ﭽ ﭑﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭼ (ال جر( 5 :
كتقدمت لفظم (القرآف) عمو لفظم (الكتاب) في مكضع كا د في سكرة النمل.
ﭧ ﭨ ﭽ ﭑﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭼ(لنمل) 5 :
إف االختبلؼ كاضب بيف ا يتيف بالتقػديـ كالتػأخير ،فأ يانػا تتقػدـ لفظػم (الكتػاب) عمػو
لفظم (القرآف) كما في آيم ال جر ،كمرة تتقدـ لفظم (الكتاب) عمو لفظم (القػرآف) كمػا فػي آيػم
النمل ،كتجمو مكقف العمماا لمبا ث مف مسألم التقديـ كالتأخير في كبل المكضعيف كا تي:

يػ ػػر الزمخشػ ػػري (ت  1٢8هػ ػ ػػ) أف ال فػ ػػرؽ بػ ػػيف الكتػ ػػاب كالق ػ ػرآف مػ ػػف يػ ػػث التقػ ػػديـ

كالت ػػأخير فهم ػػا كالمتع ػػاطفيف ( ،)5ككاف ػػل أب ػػك ي ػػاف األندلس ػػي (ت  711ه ػ ػػ) الزمخش ػػري ف ػػي
()٣

ذلؾ.

كلـ يذكر ال رناطي (ت  718ه ػػ) عمػم التقػديـ كالتػأخير صػ ار م كلكػف يمكػف الكصػكؿ
إلو ذلؾ مف خبلؿ سياؽ شر ه لآليم.
فتقديـ لفظم (الكتاب) عمو لفظم (القرآف) في آيم ال جػر جػاا ألجػل غػرض المناسػبم
كالمطابقػػم ،مطابقػػم مػػا كقػػع بعػػدها مػػف آيػػات ،فقػػدـ (الكتػػاب) لكقػػكع بعػػدها قكلػػه ﭨ ﭽ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ(ال جر ) 1 :كأْخرت لفظػم (القػرآف) لكقػكع بعػدها قكلػه
ﭨ ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ(ال ج ػ ػػر )9 :ل ػ ػػذلؾ ناس ػ ػػب تق ػ ػػديـ الكت ػ ػػاب عم ػ ػػو
القرآف لمناسبم كمطابقم ما كقع بعدهما مف آيات.
كأما فػي آيػم النمػل فقػدمت لفظػم ( القػرآف) عمػو لفظػم (الكتاب)،ذلػؾ ألنػه كقػع بعػدها
قكلػه ﭧ ﭨ ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﭼ(النمػل )6:فالتقػػديـ جػاا ألجػل المناسػػبم
()5
()٣

ينظر :الكشاؼ 1٣9 /1
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كالمطابقم ،مطابقم ما كقع بعدها مف آيات ،كزيادة عمو ذلػؾ ْذكػرت أيضػا آيػات النبػي مكسػو
)5( .

(عميه السبلـ ) ثـ اتبعت بقصم النبي داككد ( عميه السبلـ )

كأرجع البقاعي (ت  881هػػ) عمم تقديـ الكتاب عمو القرآف في آيم ال جػر إلػو القطػع
ال الب في آيم ال جر الذي هك مف لكازـ الكتاب ،كيراد بالقطع (الفصػل فػي األ كػاـ) كالقطػع
هنػػا قطػػع بػػأمر المبلئكػػم كاألجػػل ك فػػظ الكتػػاب ،كالرمػػي بالشػػهب ،كلػػذلؾ ناسػػب تقػػديـ لفظػػم
الكتاب عمو لفظم القرآف.
كأمػػا عمػػم تقػػديـ (الق ػرآف عمػػو الكتػػاب) فػػي آيػػم النمػػل فجػػاات بسػػبب العنايػػم بالنشػػر
الذي هك مف لكازـ الجمع في مادة ق أر لذلؾ قدـ القرآف ،كالنشر هنا كاضب ،إذ إف قصػم النبػي
مكسػػو (عميػػه السػػبلـ) منتش ػرة فػػي أكثػػر مػػف مكضػػع ،بدايػػم تفريقػػه مػػف أمػػه ،ثػػـ خركجػػه مػػف
كطنه إلو أرض مديف ،كأيضا نشر قصم النبي سػميماف (عميػه السػبلـ) مػع الجف،كمػع النممػم،
كم ػػع ممك ػػم سبأ،كقص ػػم النب ػػي ص ػػالب كالنب ػػي ل ػػكط (عميهم ػػا الس ػػبلـ )،كمه ػػا قص ػػص منتشػ ػرة
()٣

كمجمكعم في القرآف الكريـ،كلذلؾ ناسب تقديـ القرآف عمو الكتاب.

كأم ػػا األنص ػػاري (ت  9٣6ه ػ ػػ) فعم ػػل تق ػػديـ كت ػػأخير (الكت ػػاب عم ػػو القػ ػرآف) ف ػػي كمت ػػا

ا يتيف جريا عمو قاعدة العرب في تفننهـ في الكبلـ.

()٢

كبػ ّػيف األلكسػػي (ت  5٣71هػ ػػ) أف عمػػم تقػػديـ (الكتػػاب عمػػو الق ػرآف) فػػي آيػػم ال جػػر؛
جاات عمو أصل الكجكد.
كأمػػا عمػػم تقػػديـ (القػرآف عمػػو الكتػػاب) فػػي آيػػم النمػػل ذلػػؾ ألنػػه أدؿ عمػػو الخصكصػػيم
المنػػزؿ عمػػو دمحم (ملسو هيلع هللا ىلص) ،كأيضػػا لمتفخػػيـ إذ إنػػه اشػػتمل عمػػو جػػنس الكتػػب السػػماكيم تػػو قيػػل
()1

كأنه كمها ،كيمتاز عف غيرا بالبديع كالنسي .

كذكػر الطػػاهر بػػف عاشػكر (ت  5٢9٢ه ػػ) أف السػػياؽ كػػاف عمػم التقػػديـ كالتػػأخير لكمتػػا
المفظتيف ،فسياؽ الكبلـ في آيم ال جر تكبيخ لمكػافريف كالمنكػريف لمبعث،كتهػديهـ بػأنهـ سػياتي

()5

ينظر :مبلؾ التأكيل القاطع بذكي اإلل اد كالتعطيل في تكجيه المتشابه المفظي  ،ص ()69٢ -69٣

()٣

ينظر  :نظـ الدرر في تناسب ا يات كالسكر 5٣٢ / 51 ،٢ /55

()1

ينظر :ركح المعاني في تفسير القرآف كالسبع المثاني511 / 59 ،1 / 51 ،

()٢

ينظر  :فتب الر مف بكشف ما يمتبس مف القرآف 157 /
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كقت يتمنكف فيه لك كانكا مؤمنيف ،فناسب تقديـ الكتاب المنزؿ عمو دمحم ( ملسو هيلع هللا ىلص ) بعنكانػه األعػـ
عمو القرآف.
كأمػػا تقػػديـ الق ػرآف فػػي آيػػم النمػػل عمػػو الكتػػاب ،فجػػاا لمناسػػبم السػػياؽ؛ ألف السػػياؽ
كالمق ػػاـ هن ػػا تنكي ػػه ب ػػالقرآف المخاط ػػب ب ػػه الم ػػؤمنيف ال ػػذيف يقرؤكن ػػه كيدرس ػػكنه كل ػػذلؾ ناس ػػب
()5

تقديمه.

وخالصة القول:
بدا لمبا ث مف خبلؿ تكجيهات العمماا السابقم ا تي:
 -اختمف العمماا في تعميل تقديـ كتأخير لفظتي (القرآف كالكتاب) في كبل المكضعيف.

 البا ث ال يكافل ما ذهب إليه األنصاري ،عندما ذكر أف العمم جاات في كمتا ا يتػيفجريػػا عمػػو قاعػػدة العػػرب فػػي تفنػػنهـ فػػي الكػػبلـ؛ ألف الق ػرآف يقػػدـ كيػػؤخر لػػيس جريػػا
عمو قاعدة العرب ،كانما لعمم ببلغيم أك معنكيم أرادها هللا سب انه مف كراا ذلػؾ ككنػه
كبلـ هللا كمعجز كت د به فص اا العرب.
 يخت ػػار البا ػػث م ػػا ذه ػػب إلي ػػه اب ػػف عاش ػػكر م ػػف اعتم ػػاد الس ػػياؽ ،فس ػػياؽ ا ي ػػات كم ػػايقتضيه مف تقديـ هك الفيصل كالعمم كراا التقديـ كالتأخير .

()5

ينظر  :الت رير كالتنكير ٣58 / 59 ،51-8 / 51
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المفظة الخامسة والعشرون( :أنعاميم – أنفسيم)
كردت لفظم (أنعامهـ) مقدمم عمو لفظم (أنفسهـ) في مكضع كا د.
ﭧ ﭨ ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵﮶
﮷ ﮸ ﭼ(السجدة( ٣7 :
كتقدمت لفظم (لكـ) عمو لفظم (أنعامهـ) في مكضع كا د.
ﭧ ﭨ ﭽ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﭼ(عبس)٢٣ :
إف المكقػػف مػػف التقػػديـ كالتػػأخير فػػي (أنعػػامهـ  -أنفسػػهـ) عمػػو مػػا كرد فػػي ا يتػػيف
المتيف تقدـ ذكرهما عند العمماا ،تجمو لمبا ث في ا تي:

ذكػػر ال ػرازي (ت616هػ ػػ) أف عمػػم تقػػديـ لفظػػم (أنعػػامهـ) عمػػو لفظػػم (أنفسػػهـ) فػػي آيػػم

السجدة جاات لتقدـ ذكر الزرع ،فالزرع أكؿ ما ينبػت تأكمػه الػدكاب ،كال يصػمب لئلنسػاف ،فهػك
()5

غذاا لئلنساف ،كبعد ذلؾ يصبب ال يكاف غذاا لئلنساف.

()٣

ككافل ابف عادؿ الدمشقي (ت881هػػ) ما ذكرا الرازي كلـ يزد عميه شيئا.

كأما أبك ياف األندلسي (ت711هػػ) فكافل الرازي في بياف تقديـ لفظم (أنعػامهـ) عمػو

لفظم (أنفسهـ) في آيم السجدة ،بيد أنه أضاؼ لفتم بيانيػم جميمػم لبيػاف عمػم التقػديـ ،فػذكر أف
()٢

العمم جاات لمبدا باألدنو (األنعاـ) ثـ الترقي إلو األشرؼ (بني آدـ).

كبػ ّػيف الزركشػػي (ت 791هػ ػػ) أف عمػػم تقػػديـ لفظػػم (أنعػػامهـ) عمػػو لفظػػم (أنفسػػهـ) فػػي
()1
آيم السجدة جاات مف باب تقديـ السبب ،كقد سبل ذكرا.
كأكضػػب البقػػاعي (ت881ه ػػ) أف عمػػم تقػػديـ لفظػػم (أنعػػامهـ) عمػػو لفظػػم (أنفسػػهـ) فػػي
آي ػػم الس ػػجدة ج ػػاات م ػػف ب ػػاب االمتن ػػاف م ػػف هللا عم ػػو البش ػػر؛ ألف به ػػا قػ ػكامهـ ف ػػي معايش ػػهـ
كأبدانهـ ،ثـ إف السياؽ يت دث عف إخراج الزرع.

()5

ينظر :مفاتيب ال يب588 / ٣1 ،

()٣

ينظر :الباب في عمكـ الكتاب19٣ / 51 ،

()1

ينظر :البرهاف في عمكـ القرآف ،ص78٢

()٢

ينظر :الب ر الم يو٣11 / 7 ،
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كأمػػا عمػػم تقػػديـ لفظػػم (لكػػـ) عمػػو لفظػػم ( أنعػػامكـ ) فػػي آيػػم عػػبس فجػػاات لممناسػػبم؛
ذلؾ ألف السياؽ في السػكرة ذكػر طعػاـ اإلنسػاف الػذي هػك نهايػم الػزرع ﭧ ﭨ ﭽ ﯓ ﯔ
ﯕﯖﯗ ﯘﯙﯚﯛ ﯜ ﯝﯞﯟﯠﯡ ﯢﯣ ﯤﯥ ﯦﯧﯨﯦﯧ
()5

ﯨ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﭼ ،فناسب تقديـ (لكـ) أي أنفسكـ عمو (أنعامهـ).

ككافػػل السػػيكطي (ت  955ه ػػ) البقػػاعي فػػي بيػػاف العمػػم كراا التقػػديـ كالتػػأخير فػػي كػػبل
()٣

المكضعيف.

كذكر األلكسي (ت  5٣71هػػ) أف عمم تقديـ لفظم (أنعامهـ) عمو لفظػم (أنفسػهـ) فػي

آيم السجدة ،هي أف انتفػاع األنعػاـ ال يكػكف إال مػف النبػات الػذي تقػدـ ذكػرا ،بخػبلؼ اإلنسػاف
الذي قد يت ذ ب يرا ،كألنها تأكمه قبل أف يثمر كيخرج سنبمه ،أك قدمت مف باب االرتقػاا مػف
()٢

األدنو إلو األشرؼ.
وخالصة القول:

بدا لمبا ث مف خبلؿ تكجيهات العمماا السابقم ا تي:

 نظر الرازي إلو السياؽ كما يقتضيه مف تقديـ لبياف عمم تقػديـ لفظػم (أنعػامهـ)عمػػو لفظػػم (أنفسػػهـ) فػػي آيػػم السػػجدة ،كالبا ػػث يكافػػل ال ػرازي فػػي ذلػػؾ؛ ألف
السياؽ المعنكي لآليات المتقدمم في الذكر استدعو ذلؾ التقديـ.

 لػ ػػـ يػ ػ ّػبف ال ػ ػرازي ،كأب ػ ػك يػ ػػاف األندلسػ ػػي ،كالزركشػ ػػي ،كابػ ػػف عػ ػػادؿ الدمشػ ػػقي،كاأللكسي بياف عمم تقديـ لفظم (لكـ) عمو (أنعامكـ) في آيم عبس.
 انفػػرد أبػػك يػػاف األندلسػػي ب ػرأي جميػػل عمػػف سػػبقه فػػي بيػػاف عمػػم تقػػديـ لفظػػم(أنعامهـ) عمو لفظم (أنفسهـ) في آيم السجدة.

 يقصد الزركشي فػي بيػاف عمػم التقػديـ (بالسػبب) أي أف الػزرع عنػدما تأكػل منػهطعاما لئلنساف ،لذلؾ النبات سبب لطعاـ اإلنساف.
األنعاـ فتصبب
ا

()5

ينظر :نظـ الدرر في تناسب ا يات كالسكر٣69 / 51 ،

()٢

ينظر :ركح المعاني في تفسير القرآف كالسبع المثاني511 / ٣5 ،

()٣

ينظر :معترؾ األقراف5٢٣ /5 ،
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 اعتمػ ػػد البقػ ػػاعي عمػ ػػو مناسػ ػػبم لآليػ ػػات؛ لبيػ ػػاف عمػ ػػم لفظػ ػػم (لكػ ػػـ) عمػ ػػو لفظػ ػػم(أنعامكـ ) في آيم عبس ،كالبا ث يكافل البقاعي فيمػا ذهػب إليػه؛ ألف السػياؽ
غالبا ما يككف ال كـ كالفيصل في بياف العمم كراا التقديـ كالتأخير.

 كافل األلكسي أبا ياف في بياف تقديـ لفظم (أنعامهـ) عمو لفظم (أنفسهـ) فػيآيم السجدة ،عندما ذكر أف عمم التقديـ جػاات لمترقػي مػف األدنو(األنعػاـ) إلػو
األشرؼ (بني آدـ).
كي ػػر البا ػػث أف العم ػػم كراا التق ػػديـ كالت ػػأخير ف ػػي ك ػػبل المكض ػػعيف ،ج ػػاات لمتناس ػػب

السياؽ المعنكي لآليات التي تقدـ ذكرها في كبل المكضعيف.

فآيػم السػػجدة تقػدـ قبمهػػا ذكػر النبػػات ،كعػادة النبػػات يكػكف غػػذاا لؤلنعػاـ ،كلػػذلؾ ناسػػب

تقديـ لفظم (األنعاـ) عمو لفظم (أنفسهـ).
كأمػػا آيػػم عػػبس ،فتقػػدـ قبمهػػا ذكػػر طعػػاـ اإلنسػػاف ،كلػػذلؾ ناسػػب تقػػديـ لفظػػم (لكػػـ) أي

(أنفسػػكـ) عمػػو لفظػػم (أنعػػامكـ) .إذف السػػياؽ المعنػػكي كالمفظػػي يجعمنػػا نػػدرؾ ببلغػػم المفػػظ فػػي
القرآف.

المفظة السادسة والعشرون( :االبن – األخ)
كردت لفظم (االبف) مقدمم عمو لفظم ( األخ) في مكضع كا د.
ﭧﭨﭽﭑﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭼ



(المعارج) 5٣،55 :
كتقدمت لفظم (األخ) عمو لفظم (االبف) في مكضع كا د.
ﭧ ﭨ ﭽ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﭼ (عبس) ٢6 ،٢1 ،٢1 :
إف المكقف مػف التقػديـ كالتػأخير فػي لفظتػي (االبػف  -األخ) عمػو مػا كرد فػي ا يتػيف
المتيف تقدـ ذكرهما عند العمماا ،تجمو لمبا ث في ا تي:

ّبيف الطبري (ت  ٢51هػػ) أف عمػم تقػديـ (االبػف) عمػو (األخ) فػي آيػم المعارج؛جػاات
إعبلمػػا منػػه عبػػادا ،أف الكػػافر مػػف عظػػيـ مػػا ينػػزؿ بػػه يكمئػػذ مػف الػػببلا ،يفتػػدي نفسػػه لػػك كجػػد
ا
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إلػػو ذلػػؾ سػػبيبل بأ ػػب النػػاس إليػػه فػػي الػػدنيا ،كأقػربهـ نسػ اػبا ،كلػػذلؾ ناسػػب تقػػديـ (االبػػف) عمػػو
()5
(األخ).
كذكر الزمخشري (ت 1٢8هػػ) أف عمم البدا باألخ في آيم عػبس جػاات ب يػم الهػركب

أخ ػر االبػػف
كال ػػذر مػػف مطالبتػػه بالتعبػػات فػػي الػػدنيا ،كمثػػل أف يقػػكؿ لػػه لػػـ تكاسػػيني بمالػػؾ ،ك ّ
()٣
لتعمل القمب به.
ككافػ ػ ػػل ال ػ ػ ػرازي (ت 616هػ ػ ػ ػػ)( ،)٢كالنسػ ػ ػػفي (ت 751هػ ػ ػ ػػ)(،)1كابػ ػ ػػف عػ ػ ػػادؿ الدمشػ ػ ػػقي
()1

(ت881هػػ)

الزمخشري في بياف عمم تقديـ األخ عمو االبف في آيم عبس.

كبيف البقاعي (ت881هػػ) أف عمم تقديـ (االبف) عمو (األخ) في آيم المعارج ،ذلؾ
ّ

ألف السياؽ يتكمـ عف االفتداا مف قبل المجرـ ،فبدأ بأعزهـ لشدة هكؿ ما ير  ،كلنصرته،
كالذب عنه.

()6

كأما عمم تقػديـ (األخ) عمػو (االبػف) فػي آيػم عػبس فجػاات لمناسػبم السػياؽ ،ذلػؾ ألف
السياؽ يتكمـ عف الفرار ،فقدـ أدناهـ رتبم في ال ب عمو سػبيل الترقػي ،لػذلؾ بػدأ بػاألخ ككنػه
()7

أقل رتبم في ال ب مف األبف.

ككافل فاضل السامرائي( ،)8كعبد الفتاح الشيف( ،)9البقاعي فػي بيػاف العمػم كراا التقػديـ

كالتأخير في كبل المكضعيف.

()5

ينظر :تفسير الطبري٣19 / ٣٢ ،

()٢

ينظر :مفاتيب ال يب61 / ٢5 ،

()1

ينظر :المباب في عمكـ الكتاب575 / ٣1 ،

()7

ينظر :نفسه ٣71 / ٣5 ،

()٣

()1

ينظر :الكشاؼ٢58 / 6 ،

ينظر :مدارؾ التنزيل ك قائل التأكيل 611 / ٢

()6

ينظر :نظـ الدرر في تناسب ا يات كالسكر٢96 / ٣1 ،

()8

ينظر :لمسات بيانيم في نصكص مف التنزيل ،ص 59٢

()9

ينظر :الشيف :عبد الفتاح  ،مف أسرار التعبير في القرآف ( صفاا الكممم) ،دار المريخ لمنشر

كالطباعم ،ت511٢ :هػ598٢ ،ـ ،ص ٣٣1
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كذك ػػر األلكس ػػي (ت5٣71ه ػ ػػ) أف عم ػػم تق ػػديـ (االب ػػف) عم ػػو (األخ) ف ػػي آي ػػم المع ػػارج
جػػاات ألف كػػل مجػػرـ مشػػت ل بنفسػػه فػػي ذلػػؾ اليػػكـ ،كيتمنػػو أف يفتػػدي بػػأقرب النػػاس لديػػه،
()5

لذلؾ بدأ باالبف ككنه أقرب الناس لديه.

كأما عمم تقديـ (األخ) عمو (االبف) في آيم عبس فجػاات مػف بػاب الترقػي مػف األدنػو
إلػػو األرقػػو مػػف يػػث المنزلػػم فػػي القمػػب ،كألجػػل المبال ػػم فػػي ال ػػب كالمكانػػم ،كبمػػا أف األخ
()٣

أقل منزلم مف منزلم االبف فناسب تقديمه.

ك أر الطػاهر بػػف عاشػكر (ت 5٢9٢هػػ) ،أف الترتيػب المكجػػكد فػي آيػػم المعػارج ،عائػػد
إلػػو شػػدة الميػػل الطبيعػػي لهػػـ فػػي العػػرؼ ال الػػب؛ ألف الميػػل الطبيعػػي ينشػػأ عػػف المبلزمػػم،
()٢

ككثرة الم افظم ،كلذلؾ قدـ (االبف) عمو (األخ) ألف الميل ن كا أشد مف الميل ن ك األخ.

ككافػػل األلكسػػي فػػي بيػػاف عمػػم تقػػديـ (األخ) عمػػو (االبػػف) فػػي آيػػم عػػبس ،التػػي جػػاات
مف باب التدرج كالترقي مف األدنو إلو األعمو.

()1

وخالصة القول:
بدا لمبا ث مف خبلؿ تكجيهات العمماا السابقم ا تي:

 -اعتمد الزمخشري كمف كافقه عمو المعاني العامم التي ت ممها األلفاظ في آيم عبس.

 -لـ يتطرؽ الزمخشري كمف كافقه إلو العمم كراا تقديـ االبف عمو األخ في آيم المعارج

كيختػػار البا ػػث مػػا ذهػػب إليػػه البقػػاعي مػػف جعػػل السػػياؽ كالمقػػاـ العمػػم كراا التقػػديـ

كالتأخير في كبل المكضعيف.
فهاتاف ا يتاف عػرض هللا فيهمػا مشػهديف مػف مشػاهد يػكـ القيامػم ،ػيف يتػدافع النػاس
لمعرفم مصيرهـ ،كتتقطع المكدة كالقرابم بينهـ.

()5
()٣
()٢

ينظر  :ركح المعاني في تفسير القرآف كالسبع المثاني61 / ٣9 ،
نفسه18 / ٢1 ،

ينظر :الت رير كالتنكير565 / ٣9،

()1ينظر :الت رير كالتنكير5٢1 / ٢1 ،
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ففي آيم المعارج المشهد أشد خكافا كركعػم مػف مشػهد آيػم عػبس؛ ألف هنػا المجػرـ يػر
مقعػػدا كمصػػيرا ،كلػػذلؾ يفتػػدي نفسػػه مػػف عػػذاب ربػػه بالػػذيف كانػػت لهػػـ ق اربػػم كمنزلػػم مػػف قمبػػه،
كألجل هذا بدأ بأقربهـ معزة ك ابا في قمبه ،كلما كانت منزلم االبف كبيرة قدمه في االفتداا.
كأمػػا آيػػم عػػبس ،تصػػكير ل الػػم الفػرار مػػف خطػػر كقػػع عميػػه ،كبالتػػالي يػػتـ التخمػػي عػػف

األبعػػد فػػي نفسػػه كقمبػػه ،كينتهػػي بػػاألقرب منزلػػم مػػف قمبػػه ،كلػػذلؾ ناسػػب تقػػديـ ( األخ) كػػكف
منزلته أقل مف منزلم (االبف ) في قمبه.
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المبحث الثاني :أسرار تقديم ألفاظ المتشابو المفظي وتأخيرىا في االسم عمى االسم.
اوال  :تقدم االسم المعرف بالالم عمى المعرف باإلضافة( ىدى هللا – اليدى)
()5

كردت لفظم (هد هللا) مقدمم عمو لفظم (الهد ) في مكضعيف.

ﭧ ﭨ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ (البقرة)5٣1 :
كتقدمت لفظم (الهد ) عمو لفظم (هد هللا) في مكضع كا د.
ﭧﭨﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﭼ(آؿ عمراف)7٢ :
إف المكقػػف مػػف التقػػديـ كالتػػأخير فػػي (هػػد هللا  -الهػػد ) عمػػو مػػا كرد فػػي ا يتػػيف
المتيف تقدـ ذكرهما عند العمماا ،تجمو لمبا ث في ا تي:
انقسػػـ عممػػاا التفسػػير كالمتشػػابه المفظػػي إلػػو قسػػميف ،فمػػنهـ مػػف فسػػر مسػػألم التقػػديـ

كالتػأخير (هػد هللا  -الهػد ) كلػـ يب ّػيف العمػم كراا التقػديـ كالتػأخير  ،كآخػركف تنػاكلكا المسػػألم
كتطرقكا إلو العمم كراا التقديـ كالتأخير ،كجاات تكجيهاتهـ كا تي:
ذكر الكرماني (ت  111هػػ) أف عمم تقدـ (الهد هد هللا) في آيم آؿ عمػراف جػاات
لمناسػػبم مػػا تقػػدـ مػػف آيػػات ،فيقصػػد بالهػػد هػػك الػػديف كدليػػل ذلػػؾ قكلػػه تعػػالو فػػي أكؿ ا يػػم
(لمف تبع دينكـ) ،كأمػا (هػد هللا) هػك اإلسػبلـ ،فكأنػه قػاؿ بعػد قػكلهـ (كال تؤمنػكا إال لمػف تبػع
ديػػنكـ) فجػػاا الج ػكاب (قػػل إف الػػديف عنػػد هللا اإلسػػبلـ) كمػػا جػػاا فػػي أكؿ السػػكرة ،لػػذلؾ جػػاا
التقديـ ألجل المناسبم كسبل ما يقتضي تقديمه.
كأما عمم تقديـ (هد هللا عمو الهد ) في آيم البقػرة فجػاات ألجػل المناسػبم كسػبل مػا
يقتضي تقديمه مف آيات ،فذكر أف ا يم نزلت في ت كيل القبمم مف بيت المقدس إلػو الكعبػم،
()٣

كتقدير ا يم (قل إف قبمم هللا هي الكعبم).

()5
()٣

كردت في سكرة األنعاـ 75 /

ينظر  :البرهاف في تكجيه المتشابه المفظي  ،ص 9٣
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ككاف ػػل السػ ػػمرقندي (ت  ٢71ه ػ ػػ)(،)5كابػ ػػف جماع ػػم (ت  7٢٢هػ ػ ػػ)
()٢

9٣6ه ػ )

()1

كالفيركزآبادي (ت  857هػػ)

()٣

كاألنصػ ػػاري (ت

الكرماني في ذلؾ.

كأما الزمخشري (ت  1٢8هػػ)( )1فمـ يصرح بعمم التقػديـ كالتػأخير (هػد هللا – الهػد )

بيد أف البا ث تكصل مف خبلؿ سياؽ تفسيرا إلو ا تي:
آيم البقرة تت دث عف تعنت اليهكد في دخكؿ اإلسبلـ تو إنهـ قػالكا لػف نرضػو عنػؾ
كاف بال ت في طمب رضانا تو تتبع ممتنا ،ف كو هللا كبلمهـ هذا فػي القػرآف ،فجػاا الجػكاب

مف هللا تعالو ،قل لهـ يا دمحم :إف هػد هللا هػك الهػد  ،أي ديػف هللا هػك اإلسػبلـ ،كمػا تػدعكف
إليػػه هػػك اله ػد  ،فقػػدـ هػػد هللا عمػػو الهػػد ؛ لمناسػػبم سػػياؽ ا يػػات التػػي تقػػدمت ،كأ ػ ػكاؿ
اليهكد.

كأما عمم تقدـ (الهد ) عمو (هػد هللا) فػي آيػم آؿ عمػراف ،فػذكر الزمخشػري أف آيػم

آؿ عمػراف نزلػت فػػي ت كيػل القبمػػم مػف بيػػت المقػدس إلػو الكعبػػم ،فػاليهكد أظهػػركا اإليمػاف بمػػا
أنزؿ عمو المسمميف في أكؿ النهار ككفركا به في آخػر النهػار؛ ألف األمػر جػاا بت كيػل القبمػم
كقػػت صػػبلة الظهػػر ،فظن ػكا أف الفرصػػم سػػن ت لهػػـ فػػي تشػػكيؾ أص ػ اب دمحم بػػدمحم كدينػػه،
كقػػالكا إف ذلػػؾ غيػػر مػػذككر فػػي التػػكراة ،فجػػاا الجػكاب مػػف هللا أف الهػػد هػػك هػػد هللا أي أف
الكعبم هي قبمم هللا ،فجاا التقديـ ألجل المناسبم كسبل ما يقتضي تقديمه مف آيات.

()5
()٣

ينظر :ب ر العمكـ ٣77 /5

ينظر :كشف المعاني في المتشابه مف المثاني المسألم  ،15ص 511

()٢

ينظر :فتب الر مف ما يمتبس مف القرآف  ،ص ٢7

()1

ينظر :تفسير الكشاؼ 169 ،٢56 /5

()1

ينظر :بصائر ذكي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ( بصيرة الـ ) 561 /5
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وخالصة القول:
بدا خبلؿ تكجيهات العمماا السابقم ا تي:
 كػل مػػف تنػاكؿ مسػػألم (هػد هللا – الهػػد ) مػف العممػػاا اتفقػكا عمػػو أف ال ػػرضمػػف هػػذا التقػػديـ كالػػتأخير فػػي كمتػػا ا يتػػيف جػػاا ألجػػل مناسػػبم سػػبل مػػا يقتضػػي
تقديمه.

 -كخالف الزمخشري الكرماني في بياف عمم تقدـ (الهد ) عمو (هد هللا).

كيختػػار البا ػػث مػػا ذهػػب إليػػه الزمخشػػري ،فآيػػم البق ػرة نزلػػت فػػي اليهػػكد ،كلػػيس فػػي
ت كيل القبمم كدليل ذلؾ قكلػه تعػالو ( كلػف ترضػو عنػؾ اليهػكد كالنصػار

تػو تتبػع ممػتهـ)،

فجاا الرد مف هللا قل لهـ يا دمحم :أف هد هللا (الديف) هك الهد (القرآف).
فجاا التقديـ جل مناسبم سبل ما يقتضي تقديمه ،كأمػا فػي آيػم آؿ عمػراف فنزلػت فػي
ت كيل القبمم مف بيت المقدس إلػو الكعبػم كقػت صػبلة الظهػر كدليػل ذلػؾ قكلػه تعػالو كقالػت
م
اكْفػ ْػركَا آخػػراْ لعمم ْهػ َػـ
طآئف ػمر ّمػ َػف أ َهػػل اَلكتػػاب آم ْن ػكَا ب مالػػذي أْنػػزؿ عمػػو مالػػذيف آم ْن ػكَا ك َجػػه المنهػػار ك َ
ي َرج ْعػػكف } فه ػـ آمن ػكا بػػه أكؿ النهػػار ،ثػػـ عنػػدما جػػاا األمػػر بت كيػػل القبمػػم فػػي آخػػر النهػػار
كفركا به ،لذلؾ جاا التقديـ ألجل مناسبم سبل ما يقتضي تقديمه.
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ثانيا :تقدم الحال عمى الصفة ( فجاجا – سبال)
كردت لفظم (فجاجا) مقدمم عمو لفظم (سببل) في مكضع كا د.
ﭧ ﭨ ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ﭼ



(األنبياا) ٢5 :
كتقدمت لفظم (سببل) مقدمم عمو لفظم ( فجاجا) في مكضع كا د.
ﭧ ﭨ ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﭼ(نكح( ٣1 :
هاتػػاف ا يتػػاف الكريمتػػاف ذكرهمػػا معظػػـ المفس ػريف فػػي تفاسػػيرهـ التػػي ت ػكافرت لمبا ػػث

مبينػػيف مػػا فيهمػػا مػػف معػػاف ،كأ يانػػا يػػذكركف عمػػم التقػػديـ كالتػػأخير ،كاف كانػػت آراا الػػبعض
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.

أكال :المقصػػكد بكممػػم (الفجػػاج) هػػي الطريػػل الكاسػػعم بػػيف جبمػػيف ،أك الطػػرؽ الكاسػػعم

البعيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدة ﭧ ﭨ ﭽ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔﭼ(ال

) ٣7 :

كأما (السبل ) فهي الطريل المنبسطم في األرض.

()5

تناكؿ الزمخشري (ت  1٢8ه ػػ) مسػألم تقػديـ كتػأخير (الفجػاج عمػو السػبل) مػف جانػب

ن ػػكي ،فقػػدمت الفجػػاج عمػػو السػػبل فػػي آيػػم األنبيػػاا؛ ألنهػػا صػفم كلكنهػػا جعمػػت ػػاال كقكلػػه:
(لعزة مك شا طمل قديـ ) ،كالفرؽ فػي المعنػو بػيف آيػم األنبيػاا ،كآيػم نػكح ،ففػي األنبيػاا إعػبلـ
سػػب انه ػػيف خمقهػػا ،خمقهػػا عمػػو تمػػؾ الصػػفم  ،فهػػذا ا يػػم بيػػاف لمػػا أبهػػـ ،كأمػػا فػػي آيػػم نػػكح
()٣

فسب انه جعل فيها طرقا كاسعم.

()5

ينظر :مجمع الم م العربيم  ،معجـ ألفاظ القرآف الكريـ ،مادة :ؼ ج ج  ،ص  ،815 ، 11٢المعجـ

()٣

ينظر :الكشاؼ 171 / 1 ،171/ ٣

الكسيو ،مجمع الم م العربيم ،المكتبم االسبلميم ،استانبكؿ تركيا ،مادة ؼ ج ج  ،ص 671 ، 151
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()5

ككافػػل ال ػرازي (ت  616هػ ػػ)

( )٢الزمخشري فيما ذهب إليه.

كالنسػػفي (ت  751هػ ػػ)( )٣كأب ػك السػػعكد (ت  98٣هػ ػػ)

كأمػػا أبػػك يػػاف (ت  711هػ ػػ) ففسػػر مسػػألم التقػػديـ كالتػػأخير( الفجػػاج عمػػو السػػبل)
بالنظر إلػو الضػمير ف ػػ(فيها) فػي آيػم األنبيػاا ،فػذكر أف الضػمير يعػكد عمػو الركاسػي ،كلػذلؾ

ناس ػػب تق ػػديـ الفج ػػاج عمػ ػو الس ػػبل ،ككاف ػػل الزمخش ػػري ف ػػي التفري ػػل م ػػف ي ػػث المعن ػػو ب ػػيف
()1

ا يتيف.

كلؤللكسي (ت  5٣71هػػ) كبلـ طكيػل ػكؿ هػاتيف ا يتػيف ،أكرد فيػه رأي الزمخشػري،

كلكنػه اختمػػف معػه فػػي إعػراب (فجاجػا) ،فأعربهػػا منصػكبم عمػػو المفعكليػػم لمفعػل جعػػل ،كذكػػر
أف هللا تعالو خمل الفجاج لمسابمم مع ما فيه مف التأكيد كالتكرار ،كعمو نيم تكػرار العامػل ،ثػـ
يذكر أف آيم األنبياا كاردة لبلمتناف عمو سبيل اإلجماؿ ،كآيػم نػكح كاردة لبلعتبػار عمػو سػبيل
()1

ال ث عمو إمعاف النظر.

ككافػػل الطػػاهر بػػف عاشػػكر (ت  5٢9٢هػ ػػ) مػػا ذهػػب إليػػه األلكسػػي فػػي ال ػػرض مػػف
()6

التقديـ كالتأخير في كبل المكضعيف.

كأش ػػار فاض ػػل الس ػػامرائي إل ػػو ال ػػرض م ػػف تق ػػديـ كتأخير(الفج ػػاج كالس ػػبيل) ف ػػي ك ػػبل
المكضعيف .فتقديـ (الفجاج) عمو (السبل) في آيم األنبياا جاا ألجل سبل مػا يقتضػي تقديمػه
فػػي السػػياؽ ،ففػػي هػػذا ا يػػم تقػػدـ ذكػػر الركاسػػي كهػػي (الجبػػاؿ) لػػذلؾ اقتضػػو تقػػديـ الفجػػاج

التي تككف بيف الجباؿ.

()5

ينظر :مفاتيب ال يب 561 / 57

()٢

ينظر :إرشاد العقل السميـ إلو مزايا القرآف الكريـ 61 / 6

()٣

ينظر :مدارؾ التنزيل ك قائل التأكيل 11٣ / ٣

()1

ينظر :الب ر الم يو ٣87 / 6 ،

()6

ينظر :الت رير كالتنكير18 / 57 ،

()1

ينظر :ركح المعاني في تفسير القرآف كالسبع المثاني٢8 / 57 ،
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كأمػػا فػػي آيػػم نػػكح فمػػـ يػػرد ذكػػر الجبػػاؿ فأخرهػػا ،فكضػػع كػػل لفظػػم فػػي المكضػػع الػػذي
()5

يقتضيه السياؽ.

وخالصة القول:
بدا لمبا ث مف خبلؿ تكجيهات العمماا السابقم ا تي:
 -أغمبهـ نظر إلو السياؽ كجعمكا عمم لمتقديـ.

 ب ػ ّػيف األلكس ػػي م ػػف خ ػػبلؿ س ػػياؽ ش ػػر ه لآليت ػػيف أف التق ػػديـ كالت ػػأخير ف ػػي ك ػػبلالمكض ػػعيف ج ػػاا لمناس ػػبم الس ػػياؽ ،إذ إف الس ػػياؽ ف ػػي آي ػػم األنبي ػػاا ي ػػدؿ عم ػػو
امتنػػاف هللا لمعبػػاد بػػالنعـ ،كالفجػػاج مػػف ضػػمف تمػػؾ الػػنعـ لػػذلؾ قػػدمت ،كأمػػا فػػي

آيػػم نػػكح فالسػػياؽ يػػدؿ عمػػو ال ػػث كاالعتبػػار فػػي خمػػل األرض ،كالسػػبل تكػػكف

عمو األرض ،كلذلؾ قدمت السبل.
كيختار البا ث ما ذهب إليه فاضػل السػامرائي ينمػا جعػل السػياؽ عمػم لمتقػديـ؛ ألف
كػػل آيػػم سػػياقها يختمػػف عػػف ا خػػر فآيػػم األنبيػػاا سػػبقت بمفظػػم الركاسػػي التػػي هػػي الجبػػاؿ
فناسػػب تقػػديـ الفجػػاج التػػي تكػػكف بػػيف الجبػػاؿ ،كأمػػا آيػػم نػػكح فسػػبقت بال ػػديث عػػف األرض
المنبسطم فناسب تقديـ السبل ،كهذا يجعمنا ندرؾ ببلغم المفظ في القرآف.

()5

ينظر :التعبير القرآني ،ص 6٣
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ثالثا :تقدم الظرف عمى التمييز (بيني وبينكم – شييدا)
كردت لفظم( شهيدا) مقدمم عمو ( بيني كبينكـ) في أربعم مكاضع.

()5

ﭧ ﭨ ﭽ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﭼ(اإلسراا )96
كتقدمت لفظم (بيني كبينكـ) عمو لفظم ( شهيدا) في مكضع كا د.
ﭧ ﭨ ﭽ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ
ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﭼ(العنكبكت( 1٣ :
إف المكقػػف مػػف التقػػديـ كالتػػأخير فػػي المسػػألم السػػابقم عمػػو مػػا كرد عنػػد العممػػاا فػػي
ا يتيف السابقتيف ،تجمو لمبا ث في ا تي:
اختص ػػر الكرم ػػاني (ت  111ه ػ ػػ) بي ػػاف عم ػػم التق ػػديـ ،ف ػػذكر أف عم ػػم تق ػػديـ الظ ػػرؼ
(بيني كبينكـ) عمو التمييز (شهيدا) في آيم العنكبكت ،فالعمم جاات ألجل المجػاكرة ،فكصػف
هللا تعالو شهيدا بقكله (يعمـ ما في السمكات كاألرض) ،كلـ يجز الفصل بينهما بالظرؼ لػذلؾ
تقدـ الظرؼ كتأخرت لفظم (شهيدا) لممجاكرة.
كذكػر أف تقػػدـ لفظػػم (شػػهيدا) عمػػو الظػػرؼ جػػاات عمػػو األصػػل ،فاألصػػل فػػي القػرآف
) ٣(.

أف تتقدـ الشهادة عمو الظرؼ

ككاف ػػل اب ػػف جماع ػػم (ت 7٢٢ه ػ ػػ)( ،)٢كالفيركزآب ػػادي(ت 857ه ػ ػػ)( ،)1كاألنص ػػاري (ت
()1

 9٣6ه ػ )

ما ذكرا الكرماني في بياف عمم تقديـ الظػرؼ عمػو الشػهادة ،بيػد أف ابػف جماعػم

له رأي آخر في مسألم تقديـ الشهادة عمػو الظػرؼ بخػبلؼ مػا ذهػب إليػه الكرمػاني ،فػذكر أف
عمم تقديـ الشهادة عمو الظرؼ جاات لعدـ كجكد صفم بعد الشهادة مباشرة ،كانما جػاا المفػظ
عم ػ ػػو القي ػ ػػاس كقكل ػ ػػه تع ػ ػػالو (ككف ػ ػػو ب ػ ػػاهلل ش ػ ػػهيدا ،ككف ػ ػػو ب ػ ػػاهلل كك ػ ػػيبل) .ككافق ػ ػػه ف ػ ػػي ذل ػ ػػؾ
الفيركزآبادي .

()5

كردت في السكر :األنعاـ  ،59 /الرعد  ،1٢ /األ قاؼ 8 /

()٢

ينظر :كشف المعاني ،المسألم  ،٣11ص ٣٢6

()1

ينظر :فتب الر مف ما يمتبس مف القرآف ،المسألم  ،٣7ص ٢٢1

()٣

()1

ينظر :البرهاف في تكجيه المتشابه المفظي ،المسألم  ،٣81ص 567
ينظر :بصائر ذكي التمييز في لطائف الكتاب العزيز بصيرة ( سب اف الذي٣91 / 5 ،)..
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كبػ ػّيف الػ ػرازي(ت616ه ػ ػػ) أف عم ػػم تق ػػديـ الظ ػػرؼ كت ػػأخير الش ػػهادة ف ػػي آي ػػم العنكب ػػكت
جاات لمناسبم السياؽ؛ ألف كبلمه مع أهػل الكتػاب ،كشػهادة المػرا عمػو نفسػه هػك إقػرار كهػك
()5

أقك ال ج عميه ،لذلؾ قدـ ما هك ألزـ عميهـ.
كج ػػاا تكجي ػػه النيس ػػابكري (ت  7٣8ه ػ ػػ)

()٣

لممس ػػألم تكجيه ػػا عام ػػا ،كل ػػـ يتط ػػرؽ لعم ػػم

التقديـ كالتأخير في آيتي العنكبكت كاإلسراا ،بيد أنه ذكر أف الكبلـ في آيػم الرعػد لممشػركيف،
فاستشهد عميهـ بأهل الكتاب.
كأمػػا فػػي آيػػم العنكبػػكت فكػػاف الكػػبلـ ألهػػل الكتػػاب فاقتصػػر عمػػو شػػهادة هللا ،ثػػـ بػ ّػيف

ك ػ ػ ػ ػ ػػكف ش ػ ػ ػ ػ ػػهادة هللا كافي ػ ػ ػ ػ ػػم بقكل ػ ػ ػ ػ ػػه تع ػ ػ ػ ػ ػػالو ﭧ ﭨ ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﭼ
(لعنكب ػ ػػكت (1٣ :ث ػ ػػـ ه ػ ػػددهـ بقكل ػ ػػه تع ػ ػػالو ﭧ ﭨ ﭽ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ
ﯹ ﯺ ﯻ ﭼ(العنكبكت.)1٣ :
كاختصػػر البقػػاعي (ت  881ه ػػ) القػػكؿ فػػي بيػػاف عمػػم تقػػديـ الظػػرؼ عمػػو الشػػهادة فػػي
آيم العنكبكت ،فذكر اف العمم جاات ألجل العنايم بذكر الناس كتفصػيل أ ػكالهـ ،كفػي كبلمػه
نظػػر ،صػ يب ا يػػم ذكػػرت أ ػكاؿ النػػاس لكنهػػا صػػنفتهـ ،فا يػػم لػػـ تت ػػدث عػػف النػػاس بصػػفم
عامػػم ،كلكنهػػا كانػػت تػػذكر المشػػركيف الػػذيف ج ػػدكا ككػػذبكا الرسػػكؿ (ملسو هيلع هللا ىلص) ،كطمبػكا مػػف الرسػػكؿ
أف يككف له شهيدا ،فجاا الرد مف هللا (قل كفو باهلل بيني كبينكـ شػهيدا) فػاهلل شػهيدا كيعمػـ مػا

في السمكات كاألرض ،كلـ يتطرؽ إلو عمم تقديـ الشهادة عمو الظػرؼ فػي آيػم اإلسػراا ،ربمػا
عمو أنها األصل.

()٢

ككافػػل األلكسػػي (ت  5٣71ه ػػ) الكرمػػاني فػػي بيػػاف عمػػم تقػػديـ الظػػرؼ عمػػو الشػػهادة،

كلـ يتطرؽ إلو عمم تقديـ الشهادة عمو الظرؼ ربما عمو أنها األصل.

()1

()1ينظر :مفاتيب ال يب 85 ،81 / 1 ،
2

) (
()٢
()1

ينظر  :غرائب القرآف كرغائب الفرقاف ٢9٣ / 1 ،

ينظر :نظـ الدرر في تناسب ا يات كالسكر165/51 ،

ينظر :تفسير ركح المعاني في تفسير القرآف كالسبع المثاني 7 /٣5 ،
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وخالصة القول:
بدا لمبا ث مف خبلؿ تكجيهات العمماا السابقم ا تي:

 نظ ػػر الكرم ػػاني ،كاب ػػف جماع ػػم ،كالفيركزآب ػػادي ،كاألنص ػػاري ،كالنيس ػػابكري إل ػػوالتناسب المعنكي ،في بياف عمم تقديـ الظرؼ عمو الشهادة.

 أغمب مف جاا بعد الكرماني اعتمد عميه ،كأما عمم تقػديـ الشػهادة عمػو الظػرؼفجاات عمو األصػل ،فاألصػل فػي القػرآف أف تتقػدـ الشػهادة ،كذلػؾ كاضػب فػي
أغمب آيات القرآف التي ذكرت فيها الشهادة مع الظرؼ.

كي ػػر البا ػػث أف العم ػػم كراا التق ػػديـ كالت ػػأخير م ػػف خ ػػبلؿ م ػػا ع ػػرض النيس ػػابكري ف ػػي
ا يت ػػيف؛ ج ػػاات ألج ػػل المناس ػػبم ،مناس ػػبم س ػػياؽ ا يت ػػيف ،ألف تق ػػديـ كت ػػأخير الش ػػهادة عم ػػو
الظ ػػرؼ ف ػػي ك ػػبل المكض ػػعيف اعتم ػػد عم ػػو س ػػياؽ ا ي ػػات ،فف ػػي آي ػػم العنكب ػػكت الخط ػػاب م ػػع
المش ػػركيف ال ػػذيف ج ػػدكا كك ػػذبكا الرس ػػكؿ ال ػػذي بم ه ػػـ كأن ػػذرهـ ،ت ػػو أف جماع ػػم م ػػنهـ ك ػػانكا

يسألكف النبي ملسو هيلع هللا ىلص بقكلهـ مف يشهد أنؾ رسكؿ هللا فجػاا الػرد اإللهػي قػل يػا دمحم ( قػل كفػو بػاهلل
بيني كبينكـ شهيدا).
كيختػػار البا ػػث مػػا ذهػػب إليػػه الكرمػػاني فػػي تكجيػػه عمػػم تقػػديـ الظػػرؼ عمػػو الشػػهادة
أكلػػو ،فتعميمػػه لممسػػألم كػػاف تعمػػيبل سػػنا ،ألف المجػػاكرة تػػؤدي إلػػو إتمػػاـ المعنػػو كا ازلػػم المػػبس
كال مكض كلذلؾ ال بد أف تجاكر الصفم المكصكؼ.
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رابعا :تقديم الظرف عمى الصفة ( :حيث -رغداً)

كردت الصفم (رغدا) مقدمم عمو الظرؼ ( يث) في مكضع كا د.
ﭧﭨﭽﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥ ﯦ ﭼ(البقرة)٢1 :
كتقدمت لفظم الظرؼ ( يث) عمو لفظم الصفم (رغد) في مكضع كا د.
ﭧﭨﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭼ(البقرة)18 :
أكال :ذكر الطاهر بف عاشػكر (ت  5٢9٢ه ػػ) أف (الرغػد) كصػف لمكصػكؼ دؿ عميػه
()5

السياؽ أي أكبل رغدا ،كأما ( يث) فظرؼ مكاف أي مف أي مكضع أردتما األكل.

لـ يجػد البا ػث فيمػا تػكافرت لػه مػف المصػادر كالم ارجػع مػف تنػاكؿ هػذا القضػيم بشػكل
مفصل ،إال أف هنػاؾ إشػارات مختصػرة فػي تكجيػه المسػألم لػبعض العممػاا فػي بيػاف العمػم مػف
التقديـ كالتأخير لهذا المسألم ،كجاات تكجيهاتهـ كتالي:
بنػػو أبػػك يػػاف األندلسػػي (ت  711ه ػػ) تعميمػػه فػػي تقػػديـ الصػػفم (الرغػػد) عمػػو الظػػرؼ
( يث) في آيم البقرة (  )٢1عمو المناسبم ،فذكر أف لفظم (الرغد) مف صفات األكػل فناسػب
أف تككف قريبم مف العامل كال تؤخر كال يفصل بينهما بالظرؼ.

كأم ػػا عم ػػم تق ػػديـ الظ ػػرؼ ( ي ػػث) عم ػػو الص ػػفم (رغ ػػدا) ف ػػي آي ػػم البقػ ػرة ( )18فج ػػاات
لمناسػػبم الفاصػػمم فػػي قكلػػه تعػػالو (كم ػكا منهػػا يػػث شػػئتـ رغػػدا) كقكلػػه تعػػالو (ادخم ػكا البػػاب
سجدا) فهما سجعتاف متناسبتاف.

()٣

كأما البقاعي (ت  881هػػ) فأكرد رأي أبي ياف األندلسي فػي تفسػيرا (نظػـ الػدرر فػي
()٢

تناسب ا يات كالسكر) دكف أف يعمل عميه.

()5

ينظر :الت رير كالتنكير1٢٢ /٣ ،

()٢

ينظر :نظـ الدرر في تناسب ا يات كالسكر٢9٢ /5 ،

()٣

ينظر :الب ر الم يو٢8٢ /5 ،
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ككافل األلكسي (ت  5٣71هػػ) أبا ياف كؿ مػا أكردا مػف تعميػل لممسػألم كلػـ يػزد
()5

شيئا عمو ذلؾ .

كذكػػر عبػػد العظػػيـ المطعنػػي تكجيهػػا سػػنا لممسػألم ،فػػذكر أف عمػػم تقػػديـ الصػػفم عمػػو
الظرؼ في آيم البقرة (  )٢1جاات لؤلهميم؛ ألف الخطاب هنا دـ ك كاا ،كالطعاـ كػاف أهػـ
عنػػدهما مػػف المكػػاف ،فالمكػػاف ال يعنيهمػػا فػػي شػػيا؛ ألنهمػػا اثنػػاف كالجنػػم فسػػي م ال تضػػيل
بهما ،كأما عمم تقديـ الظرؼ عمو الصفم في آيم البقرة (  )81فجاات أيضا لؤلهميم؛ بيػد أف
الخطاب هنا لبنػي إسػرائيل ،كالمكػاف أهػـ عنػدهـ مػف الطعػاـ ،إذ ظنػكا أف المكػاف يضػيل بهػـ،
()٣

لذلؾ تكسعكا فيه ،فقدـ ما هك أهـ عندهـ.
وخالصة القول:

يػػر البا ػػث أف عمػػم التقػػديـ فػػي كمتػػا ا يتػػيف؛ جػػاات لمناسػػبم السػػياؽ ،ففػػي ا يػػم
األكلػػو (  )٢1السػػياؽ القرآنػػي هنػػا يت ػػدث عػػف الجنػػم ،فقػػدـ رغػػدا ،ألف كػػل مػػا فػػي الجنػػم مػػف
أكل هك متاح كرغد.
كأمػػا ا يػػم األخػػر (  )81فقػػدـ الظػػرؼ كأخػػر الرغػػد ،فالسػػياؽ هنػػا فػػي الػػدنيا كيت ػػدث
عػػف بنػػي إسػرائيل ،لػػذلؾ ناسػػب تقػػديـ المكػػاف كتػػأخير الرغػػد ،ألف الرغػػد فػػي الػػدنيا لػػيس كاسػػعا
كما هك في الجنم.

()5
()٣

ينظر :ركح المعاني في تفسير القرآف كالسبع المثاني ٣61 /5 ،
ينظر :خصائص التعبير القرآني كسماته الببلغيم588 /٣ ،
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خامسا (:تقديم ضمير المخاطب (نرزقكم) عمى ضمير الغائب (إياىم) وتأخيره)
كرد الضمير المخاطب (نرزقكـ) مقدما عمو الضمير ال ائب (إياهـ) في مكضع كا د.
ﭧ ﭨ ﭽ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﭼ(األنعاـ)515 :
كتقدـ الضمير ال ائب (نرزقهـ) عمو الضمير المخاطب (كاياكـ) في مكضع كا د.
ﭧ ﭨ ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ



(اإلسراا( ٢5 :
إف المكقف مف التقديـ كالتأخير في ضمير المخاطب كال ائػب (نػرزقكـ  -إيػاهـ) عمػو
ما كرد في ا يتيف المتيف تقدـ ذكرهما عند العمماا ،تجمو لمبا ث في ا تي:
ذكر الخطيب اإلسكافي (ت  1٣1هػػ) أف عمم تقػديـ ضػمير المخاطػب (نػرزقكـ) عمػو
ضػػمير ال ائػػب (إيػػاهـ) فػػي آيػػم األنعػػاـ جػػاات لػػكركد قبػػل الضػػمير فػػي قكلػػه تعػػالو (ال تقتمػكا
أكالدكـ مف إمبلؽ) أي مف أجل الفقر ،كفي ا يم نهي عف قتل األكالد مع فقرهـ عمػو أنفسػهـ
إذا لزمتهـ نفقم غيرهـ ،لذلؾ قاؿ سب انه أنا أرزقكـ كأرزقهـ معكـ.
كأم ػػا ف ػػي آي ػػم اإلسػ ػراا فعم ػػم تق ػػديـ ض ػػمير ال ائ ػػب (ن ػػرزقهـ) عم ػػو ض ػػمير المخاط ػػب
(كاياكـ)؛ لكركد قبل الضػمير قػكؿ تعػالو (خشػيم إمػبلؽ) ،فا بػاا هنػا غيػر كاقعػيف فػي الفقػر،

كلكػػنهـ يخشػػكف الفقػػر عمػػو األكالد فػػي المسػػتقبل ،كلػػذلؾ تقػػدـ ضػػمير ال ائػػب إل ازلػػم الخػػكؼ
عػػنهـ كعػػف األكالد ،أي ال تقتمػػكهـ لمػػا تخشػػكف عمػػيهـ مػػف الفقػػر ،فػػاهلل يػػرزقهـ كايػػاكـ ،كبػػذلؾ

يػػأمنكا عمػػو أكالدهػػـ مػػف الفقػػر كيمتنع ػكا عػػف القتػػل ،فكضػػع كػػل مكضػػع مػػف المكضػػعيف مػػا
()5

اقتضو تقديمه كأخر ما اقتضو المكضع تأخيرا.
ككافػػل الكرمػػاني (ت  111ه ػػ)
()1

جماعم (ت  7٢٢هػػ)
()5
()٣
()٢

()٣

()٢

كابػػف أبػػي األصػػبع المصػػري (ت  611ه ػػ)
)1(.

كالفيركزآبادي (ت  857هػػ)

ينظر :درة التنزيل كغرة التأكيل 165 /٣ ،

ينظر :البرهاف في تكجيه المتشابه المفظي  /ص 551

ينظر :ابف أبي األصبع المصري ،ت رير الت بير في صناعم الشعر كالنثر كبياف إعجاز القرآف،

تب :د .فني دمحم شرؼ ،مصر ،دار إ ياا التراث اإلسبلمي ،ص 165
()1
()1

كابػػف

ينظر :كشف المعاني في المتشابه مف المثاني ،المسألم  ،5٢7ص 569

ينظر :بصائر ذكي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ،بصيرة ( ال مد هلل ) 599 /5
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()5

كالبقػ ػػاعي(ت  881هػ ػ ػػ)

()٣

كاألنصػ ػػاري (ت  9٣6هػ ػ ػػ)
()1

كفاضػػل السػػامرائي ( ،)1كم مػػكد السػػيد شػػيخكف

كاأللكسػ ػػي (ت5٣71هػ ػ ػػ)()٢

مػػا ذكػرا الخطيػػب اإلسػػكافي فػػي بيػػاف العمػم

كراا التقديـ في كبل المكضعيف.
ككاف ػػل اب ػػف الزبي ػػر ال رن ػػاطي (ت 718ه ػ ػػ) الخطي ػػب اإلس ػػكافي ف ػػي بي ػػاف العم ػػم كراا
التقديـ في كبل المكضعيف  ،بيد أنه تكسع في شرح المعنػو كلػـ يكتػف بػذكر العمػم ،فػذكر أف
المخػػاطبيف فػػي آيػػم اإلسػراا ليسػكا األغنيػػاا بػػل هػػـ كفػػار العػػرب التػػي كانػػت عنػدهـ عػػادة كأد
البنػػات؛ خشػػيم الفقػػر المتكقػػع كالعجػػر عػػف نفقػػتهف مسػػتقببل ،فقػػدـ األهػػـ هنػػا كهػػـ األبنػػاا عمػػو
()6

ا باا.

ككرر أبك ياف (ت  711هػػ) ما ذهب إليه الخطيب اإلسػكافي فػي بيػاف عمػم التقػديـ
في كػبل المكضػعيف ،بيػد أنػه أضػاؼ لفتػم جماليػم سػنم ،كهػي أف التقػديـ فػي كػبل المكضػعيف

جػػاا مػػف بػػاب التفػػنف فػػي الببلغيػػم ( ،)7كتبعػػه فػػي ذلػػؾ السػػميف ال مبػػي (ت 716ه ػػ) مختصػ ار
القػػكؿ فػػي ذكػػر عمػػم التقػػديـ كالتػػأخير فػػي كػػبل المكضػػعيف التػػي جػػاات مػػف بػػاب التفػػنف فػػي
()8

الببلغم.

()9

كاكتفو السيكطي (ت  955هػػ) بما ذكرا أبك ياف ،كلـ يزد عميه شيئا.

كأم ػػا الزركش ػػي (ت  791ه ػ ػػ) ف ػػذكر تعم ػػيبل س ػػنا ،فتق ػػديـ ض ػػمير المخ ػػاطبيف عم ػػو

ال ػػائبيف فػػي آيػػم األنعػػاـ جػػاا لؤلهميػػم ،ذلػػؾ ألف الخطػػاب لمفقػراا ،فكػػاف رزقهػػـ أهػػـ مػػف رزؽ

أكالدهـ ،فقدـ الكعد برزقهـ عمو الكعد برزؽ أكالدهـ.
()5

ينظر :نظـ الدرر في تناسب ا يات كالسكر٢57 /7 ،

()٣

ينظر :فتب الر مف ما يمتبس مف القرآف ،ص 581

()1

ينظر :التعبير القرآني ،ص 6٢

()6

ينظر :مبلؾ التأكيل القاطع بذكي اإلل اد كالتعطيل في تكجيه المتشابه المفظي ،ص 179

()٢

ينظر :ركح المعاني في تفسير القرآف كالسبع المثاني11 / 8 ،

()1

ينظر :أسرار التقديـ كالتأخير في ل م القرآف الكريـ ،ص 558

()7

ينظر :الب ر الم يو ٣15 /1 ،

()9

ينظر:قطف األزهار ككشف األسرار  ،ص 918

()8

ينظر :الدر المصكف٣59 / 1 ،
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كأمػػا فػػي آيػػم اإلس ػراا فالخطػػاب لؤلغنيػػاا ،كلكػػنهـ غيػػر كاقعػػيف فػػي الفقػػر ،بيػػد أنهػػـ

يخشكف الكقكع فيه ،فكاف رزؽ أكالدهـ أهـ كهك المطمكب ،لذلؾ قدـ الكعد برزؽ أكالدهـ عمػو
()5

الكعد برزقهـ.

وخالصة القول:
بدا لمبا ث مف خبلؿ تكجيهات العمماا السابقم ا تي:
 -أف عمػػم التقػػديـ عنػػد اإلسػػكافي لضػػمير المخاطػػب عمػػو ضػػمير ال ائػػب ،ذلػػؾ

ألف ا بػػاا كاقعػػكف فػػي الفقػػر ،فقػػدمكا تػػو يطمئن ػكا كيمتنع ػكا عػػف قتػػل األكالد،
كأمػػا عمػػم تقػػديـ لضػػمير ال ائػػب عمػػو المخاطػػب فجػػاا لعمػػم الخشػػيم؛ ذلػػؾ ألف

ا باا ما زالكا لـ يقعكا في الفقر ،كلكف يخشكف عمو أنفسهـ كأبنائهـ مف ذلؾ.
 -أغمب مف جاا بعد اإلسكافي سار عمو نهجه ككافقه.

كيكافل البا ث ما ذهػب إليػه الزركشػي ،كيػر أف السػياؽ لعػب دكر فػي مسػألم التقػديـ
كالتػأخير ،فػالنهي جػاا فػي كمتػا ا يتػيف عػف قتػل األكالد ،ففػي األنعػاـ جػاا النهػي بسػبب الفقػر
فطمئف سب انه ا باا بتكفمه برزقهـ فعندها يمتنع القتل ،لذلؾ السػياؽ ناسػب التقػديـ ،كأمػا فػي

آيم اإلسراا فنهو عف القتل خشيم الفقر الذي لػـ يقػع؛ ألنػه تكفػل بػرزؽ أكالدهػـ كرزقهػـ معهػـ
مستقببل ،فامتنع القتل ،كناسب السياؽ التقديـ.

()5

ينظر :البرهاف في عمكـ القرآف ،ص 811
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سادسا :تقديم وتأخير (ابن مريم – أمو)
كردت لفظم أمه (مريـ عميها السبلـ) مقدمم عمو لفظم (ابنها) في مكضع كا د.
ﭧﭨﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭼ (ألنبياا( 95:
كتقدمت لفظم (ابف مريـ) عمو لفظه أمه (مريـ عميها السبلـ) في مكضع كا د.
ﭧ ﭨ ﭽ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﭼ(لمؤمنكف)11 :



نظر البا ث في كتػب التفاسػير ،ككتػب المتشػابه المفظػي التػي تػكافرت لػه؛ لبيػاف السػر

الببلغي كراا االختبلؼ بيف ا يتيف بالتقديـ كالتػأخير ،كلػـ يتطػرؽ إلػو هػذا المسػألم إال النػزر
اليسير منهـ ،كجاات تكجيهاتهـ كا تي :
ذكػػر الزركشػػي (ت  791ه ػػ) أف عمػػم تقػػديـ أمػػه(مريـ عميهػػا السػػبلـ) عمػػو (ابنهػػا) فػػي
آيم األنبياا جاات لسبل ما يقتضي تقديمه ،فالسػياؽ القرآنػي فػي هػذا ا يػم ذكػر مػريـ (عميهػا
الس ػ ػػبلـ) كل ػ ػػـ ي ػ ػػذكر االب ػ ػػف كذل ػ ػػؾ ف ػ ػػي قكل ػ ػػه ﭨ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭼ كلذلؾ قدمت مريـ (عميها السبلـ) ،كقدـ االبف في غير هذا المكضع.
أمػػا فػػي سػػكرة المؤمنػػكف لػػـ يػػأت ذكػػر م ػريـ (عميهػػا السػػبلـ) كلػػذلؾ قػػدـ ابنهػػا عيسػػو
()5

(عميه السبلـ).

يفهػػـ مػػف خػػبلؿ تعميػػل الزركشػػي لممسػػألم ،أف عمػػم تقػػديـ أمػػه (م ػريـ عميهػػا السػػبلـ)؛
جاات لسبل ما يقتضي تقديمه.
ككافل السيكطي (ت 955هػػ) الزركشي في بياف عمػم تقػديـ أمػه ( مػريـ عميهػا السػبلـ)
عمو ابنها عيسو ( عميه السبلـ ) في آيم األنبياا.
كذكر السيكطي أف عمم تقديـ عيسو (عميه السبلـ) عمو أمه مريـ (عميها السبلـ) فػي
آيػم المػؤمنيف جػػاات لسػبل مػا يقتضػػي تقديمػه؛ ذلػػؾ ألف ا يػات السػابقم ذكػػرت مكسػو (عميػػه
()٣

السبلـ) كهك مف الرسل ،لذلؾ ناسب ذكر عيسو (عميه السبلـ) عمو أمه مقدما.

()5
()٣

ينظر :البرهاف في عمكـ القرآف ،ص 789

ينظر :معترؾ األقراف ،5٢٢ / 5 ،كاإلتقاف في عمكـ القرآف ٣1٢ / 1 ،
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()٢

ككافػػل م مػػكد السػػيد شػػيخكف( ،)5كدمحم عبػػدهللا سػػعادة ( ،)٣كمنيػػر م مػػكد المسػػيري

الزركشػي فػي بيػاف عمػػم تقػديـ أمػه مػريـ (عميهػػا السػبلـ) عمػو ابنهػا عيسػػو (عميػه السػبلـ) فػػي

آيم األنبياا ،بيد أف م مكد المسيري ذكر أف عمم تقديـ عيسو (عميه السبلـ) عمو أمػه مػريـ
(عميها السبلـ) في آيم المؤمنيف ،جاات لمكانته ،فهك أفضل مف أمه.
كأرجػػع أبػػك السػػعكد (ت98٣هػ ػػ) أف عمػػم تقػػديـ أمػػه (عميهػػا السػػبلـ) عمػػو ابنهػػا عيس ػو
(عميه السبلـ) في آيم األنبياا ألصالتها فيما نسب إليها مف اال صاف كالنفخ.

كأما عمم تقديـ عيسو (عميه السبلـ) عمو أمػه مػريـ (عميهػا السػبلـ) فػي آيػم المؤمنػكف

فجػاات ألصػالته فيمػػا ذكػر مػػف ككنػه آيػػم ،كمعنػو ككنػه آيػػم (عميػه السػػبلـ) أي جػاا مػػف دكف
أب ،كتكمـ كهك ص ير.

( )1

ككافل األلكسي (ت  5٣71ه ػ )( ،)1ما ذهب إليه أبك السعكد في بياف عمم التقػديـ فػي

كبل المكضعيف.
وخالصة القول:
بدا لمبا ث مف خبلؿ تكجيهات العمماا السابقم ا تي:
 البا ػػث يؤيػػد مػػا ذهػػب إليػػه السػػيكطي ،فالعمػػم فػػي تقػػديـ عيسػػو (عميػػه السػػبلـ)كانت لمناسبم ما تقدـ مف ألفاظ في سياؽ ا يات.

 -البا ث يكافل ما ذهب إليه أبك السعكد في بياف العمم في كبل المكضعيف.

 ال يؤيد البا ث ما ذهب إليه المسيري ككف النبي عيسو (عميػه السػبلـ) أفضػلمػػف أمػػه؛ ألف كبلهمػػا لهمػػا مكانػػم عنػػد هللا تعػػالو ،فػػبعض المفس ػريف يػػذكر أف

كي ػػذكر عنه ػػا (عميه ػػا
مػ ػريـ (عميه ػػا الس ػػبلـ) تك ػػاد تص ػػل إل ػػو درج ػػم األنبي ػػااْ ،
السػػبلـ) أنهػػا لػػـ ترضػػع ثػػديا ،كأنهػػا تكممػػت كهػػي صػ يرة ،كيكفػػي أف سػػكرة فػػي

()5

ينظر :أسرار التقديـ كالتأخير في ل م القرآف الكريـ ،ص 9٢

()٢

ينظر :دالالت التقديـ كالتأخير في القرآف الكريـ191 ،

()1

ينظر :ركح المعاني في تفسير القرآف كالسبع المثاني ٢8 / 58 ،

()٣

()1

ينظر :مف أسرار النظـ القرآني ،ص 87

ينظر :إرشاد العقل السميـ إلو مزايا القرآف الكريـ5٢9 / 6 ،
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الق ػرآف تسػػمت باسػػمها ،بػػل إف اسػػمها ذكػػر ص ػ ار م فػػي الق ػرآف فػػي أكثػػر مػػف
مكضع ،إذف مكانتها عند هللا عاليم.
كيػ ػػر البا ػ ػػث أف مناسػ ػػبم السػ ػػياؽ القرآنػ ػػي لآليػ ػػات السػ ػػابقم كػ ػػاف العمػ ػػم كراا التقػ ػػديـ
كالتأخير في كبل المكضعيف.
فعمم تقديـ أمه مريـ (عميهػا السػبلـ) عمػو ابنهػا عيسػو (عميػه السػبلـ) فػي آيػم األنبيػاا
جاات لمناسبم ما تقدـ مف مدح كثناا لمريـ (عميها السبلـ) ،فاهلل تعػالو مػد ها كأثنػو عميهػا،

كأكرمها بأف تككف في مظهػر عظػيـ ،فسػب انه تعالػت قدرتػه فػي مخالفػم السػنم البشػريم ،كذلػؾ

بأف ت مل مف دكف زكاج ،كلـ يقربها رجل ،بل إنها أ صنت فرجهػا ،فػنفخ هللا فيهػا ،ألجػل أف
يػػر النػػاس آياتػػه فػػي خمقػػه ،كأيضػػا ألجػػل أف يػػركا مثػػاال مػػف التكػػكيف األكؿ ،ﭧ ﭨ ﭽ ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﭼ(آؿ عمراف)19 :
كأمػػا عمػػم تقػػديـ ابنهػػا عيسػػو (عميػػه السػػبلـ) عمػػو أمػػه م ػريـ (عميهػػا السػػبلـ) فػػي آيػػم

المؤمنكف فجاات لمناسبم سػياؽ مػا تقػدـ مػف آيػات  ،فػاهلل سػب انه كتعػالو ذكػر مكسػو (عميػه
السػػبلـ) ،فالسػػكرة ذكػػرت الرسػػل كالمهمػػم التػػي مم ػكا إياهػػا،ﭧ ﭨ ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ(المؤمن ػ ػ ػ ػ ػػكف ،(11
كككف عيسو (عميه السبلـ) مف الرسل ،ناسب تقديمه في هذا المكضع.
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سابعا :تقديم وتأخير كممة التوحيد عمى كممة الخمق.
كردت كممم التك يد مقدمم عمو كممم الخمل في مكضع كا د.
ﭧ ﭨ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣ ﭼ(األنعاـ( 51٣ :
كتقدمت كممم الخمل عمو كممم التك يد في مكضع كا د.
ﭧ ﭨ ﭽ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﭼ(غافر( 6٣ :
نػػاقش العممػػاا سػػر االخػػتبلؼ الػكارد بػػيف ا يتػػيف المتػػيف تقػػدـ ذكرهمػػا مػػف يػػث التقػػديـ
كالتأخير ،فأ يانا تتقػدـ كممػم التك يػد عمػو كممػم الخمػل كمػا فػي آيػم األنعػاـ ،كمػرة تتقػدـ كممػم
الخمل عمو كممم التك يد كما في آيم غافر ،كجاات تكجيهاتهـ كا تي:
ذكػ ػػر الخطيػ ػػب اإلسػ ػػكافي (ت 1٣1هػ ػ ػػ) أف عمػ ػػم تقػ ػػديـ كممػ ػػم (التك يػ ػػد) عمػ ػػو كممػ ػػم
(الخمػػل) فػػي آيػػم األنعػػاـ جػػاات لتقػػدـ قبمهػػا قكلػػهﭨ ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ (األنعاـ( 511:
فسػػياؽ ا يػػم يت ػػدث عػػف م ػزاعـ المشػػركيف فػػي تعػػدد ا لهػػم ،إذ جعم ػكا هلل شػػركاا مػػف
الج ػػف ،كلػ ػػذلؾ ذك ػػر بعػ ػػدها قكلػ ػػه ﭨ ﭽ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ
يكا ،فناسب تقديـ كممم التك يد مناسبم لما تقدـ.
ﮎ ﭼ؛ ليدفع مزاعمهـ مف جعل هلل شر ا

كأمػػا بيػػاف عمػػم تقػػديـ كممػػم الخمػػل عمػػو كممػػم التك يػػد فػػي آيػػم غػػافر فجػػاات لممناسػػبم؛

ذلػ ػػؾ ألف ا يػ ػػم ْذكػ ػػرت بعػ ػػد قكلػ ػػه ﭧ ﭨ ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﭼ(غػػافر ،) 17 :فسػػياؽ ا يػػم يت ػػدث عػػف نعػػـ هللا التػػي ال

تعػػد كال ت صػػو ،كتثبيػػت خمػػل اإلنسػػاف ،كلػػـ تتطػػرؽ ا يػػم إلػػو نفػػي الشػػرؾ عػػف هللا ،كلػػذلؾ
()5

ناسب تقديـ كممم الخمل عمو كممم التك يد.

()5

ينظر :درة التنزيل كغرة التأكيل 1٢1 / ٣ ،
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ككافػ ػ ػػل الكرم ػ ػ ػػاني (ت 111ه ػ ػ ػ ػػ) ( ،)5كالنيس ػ ػ ػػابكري (ت  7٣8ه ػ ػ ػ ػػ)(،)٣كاب ػ ػ ػػف جماع ػ ػ ػػم

(ت7٢٢هػ ػ ػ ػ ػػ) ( ،)٢كالفيركزآبػ ػ ػ ػػادي (ت 857هػ ػ ػ ػ ػػ) (،)1كالسػ ػ ػ ػػيكطي (ت955هػ ػ ػ ػ ػػ)( ،)1كفاضػ ػ ػ ػػل
()7

السامرائي( ،)6كعبد العظيـ المطعني

اإلسكافي في بياف العمم كراا التقػديـ كالتػأخير فػي كػبل
()8

المكض ػػعيف ،بي ػػد أف األلكس ػػي (ت5٣71ه ػ ػػ)

كاف ػػل اإلس ػػكافي ف ػػي بي ػػاف عم ػػم تق ػػديـ كمم ػػم

(الخمػػل) عمػػو كممػػم (التك يػػد) فػػي آيػػم غػػافر فقػػو؛ ألف األلكسػػي لػػـ يتطػػرؽ إلػػو بيػػاف عمػػم
التقديـ في آيم األنعاـ.
كاقتػػرب ابػػف الزبيػػر ال رنػػاطي (ت 718هػ ػػ) فػػي جكابػػه لممسػػألم مػػف ج ػكاب اإلسػػكافي،
فذكر أف عمم تقديـ كممم (التك يد) عمو كممم (الخمل) في آيم األنعاـ جاات لتقػدـ قبمهػا قكلػه
ﭨ ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶ ﭼ (األنع ػ ػ ػ ػ ػػاـ ،) 511:كقكل ػ ػ ػ ػ ػػه ﭧ ﭨ ﭽ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﭼ (األنع ػػاـ ،)515 :فك ػػاف م ػػف المبلئ ػػـ نف ػػي م ػػا
جعمػػكا ،كأدعػػكا مػػف الشػػركاا كالصػػا بم كالكلػػد ،فقػػدـ مػػا األمػػر عميػػه مػػف الك دانيػػم سػػب انه،
كلذلؾ ناسب تقديـ كممم التك يد.
كأمػػا عمػػم تقػػديـ كممػػم الخمػػل عمػػو كممػػم التك يػػد فػػي آيػػم غػػافر فجػػات لتقػػدـ قبمهػػا قكلػػه
ﭨﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﭼ



(غػػافر ،) 17 :كقكلػػه ﭨ ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﭼ(غػػافر ،)65 :فػػذكرت ا يتػػاف الخمػػل
()5

ينظر :البرهاف في تكجيه المتشابه المفظي لما فيه مف ال جم كالبياف ،المسألم  ،551ص 55٣

()٣

ينظر :غرائب القرآف كرغائب الفرقاف5٢6 /٢ ،

()1

ينظر :بصائر ذكي التمييز في لطائف الكتاب العزيز بصيرة ( ال مد هلل الذي خمل السمكات

()1

ينظر :قطف األزهار ككشف األسرار  ،ص 9٣1

()٢

ينظر :كشف المعاني في المتشابه مف المثاني  ،المسألم  ،5٢1ص561

كاألرض)597 / 5 ،
()6

ينظر :التعبير القرآني ،ص 66

()8

ينظر :ركح المعاني في تفسير القرآف كالسبع المثاني٣11 / 7 ،

()7

ينظر :خصائص التعبير القرآني كسماته الببلغيم518 / ٣ ،
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األعظػػـ ،كلػػـ يتقػػدـ هنػػا مػػا تقػػدـ فػػي آيػػم األنعػػاـ مػػا أتبػػع بالتنبيػػه عمػػو أف سػػب انه خػػالل كػػل
()5

شيا ،فكاف تقديـ هذا التعريف هنا أنسب ،كأهـ.

كبػ ّػيف البق ػػاعي (ت 881هػ ػػ) أف عم ػػم تقػػديـ كمم ػػم الخم ػػل عمػػو كمم ػػم التك يػػد ف ػػي آي ػػم
غافر ،ذلؾ ألف ا يم جاات في سياؽ االمتنػاف بػالنعـ ؛ لمداللػم عمػو السػاعم التػي ينكركنهػا،
()٣

كيجادلكف في أمرها ،فناسب تقديـ الخمل عمو التك يد.

كذكػر لبيػػب دمحم جبػراف أف عمػم تقػػديـ كممػػم التك يػد عمػػو كممػػم الخمػل فػػي آيػػم األنعػػاـ،
جاات ألف في السكرة ال ديث عػف الشػريؾ فػبل يناسػبه إال نفػي الشػريؾ عػف هللا تعػالو ،كفيهػا
رد صريب عمو زعـ الكافريف.
كأمػػا عمػػم تقػػديـ كممػػم الخمػػل عمػػو كممػػم التك يػػد فػػي آيػػم غػػافر فجػػاات لممناسػػبم؛ ذلػػؾ
ألف فػػي ا يػػم اثبػػات خمػػل النػػاس ،فالمقػػاـ ال يقتضػػي نفػػي الش ػريؾ ،كلػػذلؾ ناسػػب تقػػديـ كمػػـ
()٢

الخمل.

وخالصة القول:
بدا لمبا ث مف خبلؿ تكجيهات العمماا السابقم ا تي:
 اعتمػػد اإلسػػكافي عمػػو سػػياؽ مػػا تقػػدـ مػػف آيػػات؛ لبيػػاف عمػػم التقػػديـ فػػي كػػبلالمكضعيف.

 أكث ػػر العمم ػػاا كافقػ ػكا م ػػا ذكػ ػرا اإلس ػػكافي ف ػػي بي ػػاف العم ػػم كراا التق ػػديـ ف ػػي ك ػػبلالمكضعيف.

 -اقتػ ػػرب ج ػ ػكاب ال رنػ ػػاطي مػ ػػف ج ػ ػكاب اإلسػ ػػكافي فػ ػػي بيػ ػػاف العمػ ػػم كراا التقػ ػػديـ

كالت ػػأخير ف ػػي ك ػػبل المكض ػػعيف  ،بي ػػد أف ال رن ػػاطي ك ػػاف أكث ػػر تفص ػػيبل ،كبيانػ ػ ا
لشرح مسألم التقديـ.

()5
()٣
()٢

ينظر :مبلؾ التأكيل القاطع بذكي اإلل اد كالتعطيل في تكجيه المتشابه المفظي ،ص 168
ينظر :نظـ الدرر في تناسب ا يات كالسكر 51٢ ،51٣ / 57

ينظر :جبراف  :لبيب دمحم  ،المتشابه المفظي في القرآف الكريـ (دراسم مقارنم بيف اإلسكافي

كال رناطي) ،دار الفاركؽ لمنشر كالتكزيع  /عماف األردف٣151 ،ـ
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 ربػػو البقػػاعي بػػيف امتنػػاف هللا بػػالنعـ عمػػو العبػػاد كداللػػم السػػاعم ،كالبا ػػث اليكافػػل مػػا ذهػػب إليػػه البقػػاعي فػػي ذلػػؾ ،فػػذكر الػػنعـ كاالمتنػػاف بهػػا ال تػػدؿ عمػػو
الساعم ،كانما تذكر بالخػالل المتفضػل عمػو عبػادا بهػذا الػنعـ ،كعجػز اإلنسػاف
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
المكضػػعيف ،ففػػي آيػػم األنعػػاـ ذك ػر هللا صػػفاته الكاممػػم ،كأفعالػػه الصػػادقم ،ثػػـ بػ ّػيف فسػػاد أق ػكاؿ
المشػػركيف كم ػزاعمهـ باألدلػػم كالب ػراهيف ،كلػػذلؾ ناسػػب معنكي ػ ا تقػػديـ كممػػم التك يػػد عمػػو كممػػم
الخمل.

كأما في آيم غافر فعددت نعـ هللا في خمػل السػماا ،كاألرض ،كخمػل األنسػاف ،كلػذلؾ
ناسب معنكيا تقديـ كممم الخمل عمو كممم التك يد.

117

الفصل الثاني:

الفصل الثاني

أسرار التقديم والتأخير لممتشابو المفظي
في الفعل

المبحث األول

أسرار تقديم ألفاظ المتشابو المفظي
وتأخيرىا في الفعل المعطوف عمى فعل

مثمو.

المبحث الثاني

أسرار تقديم ألفاظ المتشابو المفظي
وتأخيرىا في الفعل عمى االسم.

المبحث الثالث

أسرار تقديم ألفاظ المتشابو وتأخيرىا في
متعمقات الفعل.
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الفصل الثاني  :أسرار التقديم والتأخير لممتشابو المفظي في الفعل.
المبحث األول  :أسرار تقديم ألفاظ المتشابو المفظي وتأخيرىا في الفعل المعطوف عمى فعل
مثمو.

المفظة األولى (يعمميم – يزكييم)
كردت لفظم (يعممهـ) مقدمم عمو لفظم (يزكيهـ) في مكضع كا د.

ﭧ ﭨ ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﭼ (البقرة) 5٣9 :

()5

كتقدمت لفظم (يزكيهـ) عمو لفظم (يعممهـ) في مكضعيف.

ﭧﭨﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭼ (الجمعم) ٣ :
نظر البا ث فػي كتػب التفاسػير ،ككتػب المتشػابه المفظػي التػي تػكافرت لػه؛ ليقػف عمػو
سر التقديـ فػي المفظتػيف ،بيػد أنػه لػـ يجػد مػف العممػاا مػف تنػاكؿ هػاتيف المفظتػيف ليكشػف عػف
سر التقديـ إال القميل منهـ كجاات تكجيهاتهـ لممسألم كا تي:
ذكػػر ابػػف الزبيػػر ال رنػػاطي (ت  718هػ ػػ) أف عمػػم تقػػديـ (يعممهػػـ) عمػػو (يػػزكيهـ) فػػي
آيم البقرة ،ذلؾ أف النبي إبراهيـ (عميه السبلـ) دعا لمذريم بالتزكيم قبل كجػكد الضػبلؿ ،كلػذلؾ
ذك ػػر تعم ػػيـ الكت ػػاب أكال؛ ألن ػػه س ػػبب ف ػػي ص ػػكؿ التزكي ػػم ،أي أف عم ػػم التق ػػديـ ه ػػي (س ػػبب
كمسػػبب) ،فػػالتعميـ يزكػػي الػػنفس مػػف الػػرجس كالشػػرؾ ،كهػػك سػػبب فػػي صػػكؿ الطاعػػات التػػي
تطهر كتزكي النفس البشريم.
كأمػػا عم ػػم تقػػديـ (ي ػػزكيهـ) عمػػو (يعممه ػػـ) فػػي آيت ػػي آؿ عم ػراف كالجمع ػػم فجػػاات لم ػػا
يقتضػػيه السػػياؽ ،فهػػي امتنػػاف مػػف المػػكلو سػػب انه كتعػػالو عمػػيهـ بالهدايػػم كبهػػذا النبػػي (عميػػه
()٣

الصػػبلة كالسػػبلـ) ،ففػػي البػػدا طهػػرهـ مػػف الػػرجس كالشػػرؾ ثػػـ عممهػػـ الكتػػاب .

()5
()٣

كردت في سكرة آؿ عمراف 561 /

كمعنػػو ذلػػؾ

ينظر :مبلؾ التأكيل القاطع بذكي اإلل اد كالتعطيل في تكجيه المتشابه المفظي ،ص ٣٢6 ،٣٢1
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أف ال اي ػػم م ػػف ارس ػػاؿ الرس ػػكؿ (ملسو هيلع هللا ىلص) تطهي ػػرهـ م ػػف الض ػػبلؿ ث ػػـ بع ػػد ذل ػػؾ تعم ػػيمهـ الكت ػػاب،
فالسياؽ اقتضو ذلؾ التقديـ.
كبػ ّػيف البقػػاعي (ت  881هػ ػػ) اف عمػػم تقػػديـ الفعػػل( يعممهػػـ) عمػػو الفعػػل (يػػزكيهـ) فػػي
آيػػم البقػرة جػػاات لؤلهميػػم؛ ألف التعمػػيـ فػػي اإلسػػبلـ أهػػـ كأ ػػكج مػػف التزكيػػم ،فهػػـ كػػانكا أ ػػكج
إلػ ػػو تعمػ ػػيـ الكتػ ػػاب كألفاظػ ػػه مػ ػػف التزكيػ ػػم؛ ألف أصػ ػػمها مكجػ ػػكد باإلسػ ػػبلـ ،كلػ ػػذلؾ أخػ ػػر قكلػ ػػه
(كيزكيهـ).
كأم ػػا عم ػػم تق ػػديـ الفع ػػل(يزكيهـ) عم ػػو الفع ػػل(يعممهـ) ف ػػي آيت ػػي آؿ عمػ ػراف كالجمع ػػم
فجاات بسبب اقتضاا المقاـ ذلؾ التقديـ ،فالرسكؿ (عميه الصبلة كالسبلـ) بعث في األميػيف،
ككانكا ب اجم إلو تزكيم مف الشرؾ األكبر لقبمكا ما جااهـ مف العمـ.

()5

ك أر أبػػك السػػعكد (ت  98٣هػ ػػ) أريػػا آخػػر غيػػر مػػا سػػبل ،فعمػػم تقػػديـ (يعممهػػـ) عمػػو
(يػػزكيهـ) فػػي آي ػم البق ػرة جػػاات عمػػو أصػػل الكجػػكد ،فهػػـ إذا تعمم ػكا الكتػػاب كأ كامػػه تزكػػت
كطهرت نفكسهـ.
كأما عمم تقديـ (يػزكيهـ) عمػو (يعممهػـ) فػي آيتػي آؿ عمػراف كالجمعػم فجػاات باعتبػار
كل نعمم جميمم عمػو ػدها مسػتكجبم الشػكر ،فالتزكيػم نعمػم عمػو ػدها ،كتعمػيـ الكتػاب نعمػم
جميمػػم عمػػو ػػدها ،أي أف التقػػديـ جػػاا كفػػل األهميػػم ،فالرسػػكؿ بعػػث فػػي األميػػيف ،كتطهيػػر
الػنفس مػف الشػرؾ أكلػو مػف التعمػيـ ،ثػـ يػأتي بعػد ذلػؾ التعمػيـ ،)٣(.ككافػل الطػاهر بػف عاشػػكر
()٢

(ت  5٢9٢هػػ) ما ذهب إليه أبك السعكد.

كأكض ػػب األلكس ػػي (ت  5٣71ه ػ ػػ) أف عم ػػم تق ػػديـ (يعممه ػػـ) عم ػػو (ي ػػزكيهـ) ف ػػي آي ػػم
البقرة؛ جاات لمشرؼ ،شرؼ تعميـ الكتاب عمو التزكيم ،فالتزكيػم إشػارة إلػو التخميػم ،أي تػرؾ
الشػػرؾ كالمعاصػػي ،كالتعمػػيـ إشػػارة إلػػو الت ميػػم (ت ميػػم الػػنفس بتعمػػيـ الكتػػاب كألفاظػػه كأس ػراا)
فقدـ الثاني عمو األكؿ لشرفه.

()5

ينظر :نظـ الدرر في تناسب ا يات كالسكر56٣ ،565 /٣ ،

()٢

ينظر :الت رير كالتنكير٣19 / ٣8 ،

()٣

ينظر :إرشاد العقل السميـ إلو مزايا الكتاب الكريـ٣17 /8 ،
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كأما عمم تقديـ (يزكيهـ) عمو (يعممهـ) في آيتػي آؿ عمػراف كالجمعػم فجػاات مرتبػم
()5

عمو أصل الكجكد في التبلكة ،فأكاال تزكيم النفس مف الشرؾ ثـ تعميـ الكتاب.

كنظر عبد العظيـ المطعني إلو المقاـ؛ لبياف عمم التقديـ فػي كػبل المكضػعيف  ،مكػر ار

مػػا ذهػػب إليػػه ابػػف الزبيػػر ،متكسػػعا قمػػيبل فػػي المعنػػو ،فالمقػػاـ فػػي آيػػم البقػرة ،مقػػاـ دعػػاا فجػػاا
الترتيب طبيعيا عمو األصل ،فتبلكة ا يات يزيػل الجهػل ،ثػـ تعمػيـ أ كػاـ الكتػاب بعػد الػتبلكة،
كبذلؾ ت صل تزكيم النفس ،كأما فػي آيػم الجمعػم فالمقػاـ مقػاـ تمجيػد هلل ،كامتنػاف عمػو عبػادا
()٣

بالنعـ ،فقدمت التزكيم عمو التعميـ ليظهر أثر النعمم بعد ما كانكا في الضبلؿ المبيف.
وخالصة القول:
بدا لمبا ث مف خبلؿ تكجيهات العمماا السابقم ا تي:

 عمل ال رناطي مسألم تقديـ الفعػل (يعممهػـ) عمػو الفعػل (يػزكيهـ) تعمػيبل جمػيبل ،كذلػؾأف التعميـ سبب في صكؿ التزكيم.

 -نظر البقاعي إلو المقاـ كالسياؽ لبياف عمم تقديـ (يزكيهـ) عمو (يعممهـ)

 كػػرر المطعنػػي مػػا ذهػػب إليػػه ابػػف الزبيػػر؛ لبيػػاف عمػػم التقػػديـ فػػي كػػبل المكضػػعيف ،بيػػدأنه تكسع قميبل في المعنو.

كيختػػار البا ػػث مػػا ذهػػب إليػػه ابػػف الزبيػػر ال رنػػاطي فػػي بيػػاف عمػػم التقػػديـ فػػي آيػػم
البقػ ػرة؛ ألف ال اي ػػم م ػػف ارس ػػاؿ الرس ػػكؿ (ملسو هيلع هللا ىلص) تطهي ػػرهـ م ػػف الض ػػبلؿ ،ث ػػـ بع ػػد ذل ػػؾ تعمػ ػيمهـ
الكتػاب ،كأمػا فػػي آيتػي آؿ عمػراف كالجمعػم فيختػػار مػا ذهػب إليػػه األلكسػي فالتقػػديـ جػاا مرتبػػا
عم ػػو أص ػػل الكج ػػكد ف ػػي ال ػػتبلكة ،ف ػػأكاال تزكي ػػم ال ػػنفس م ػػف الش ػػرؾ ث ػػـ تعم ػػيـ الكت ػػاب كأ كام ػػه

كأس اررا ،باإلضافم إلو ذلؾ يػر البا ػث أف التعمػيـ أكلػو بالتقػديـ؛ ألف اإلنسػاف يرتقػي التعمػيـ
بالنفس عف مهاكي الجهل فتزكك نفسه.

()5
()٣

ينظر :ركح المعاني في تفسير القرآف كالسبع المثاني9٢ / ٣8 ،

ينظر :خصائص التعبير القرآني كسماته الببلغيم571 ،571 /٣ ،
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المفظة الثانية (يغفر – يعذب)
كردت لفظم (ي فر) مقدمم عمو لفظم (يعذب) في أربعم مكاضع.

()5

ﭧ ﭨ ﭽ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ (البقرة)٣81 :
كتقدمت لفظم (يعذب) عمو لفظم (ي فر) في مكضع كا د.
ﭧ ﭨ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﭼ(المائدة)11 :

إف الفرؽ بيف ا يتيف في لفظتي (ي فر – يعذب) بالتقػديـ كالتػأخير كاضػب ،فمػا السػر

في ذلؾ ،ذلؾ سؤاؿ يجيب عميه العمماا:
ذكػػر الكرمػػاني (ت  111ه ػػ) أف عمػػم تقػػديـ لفظػػم (ي فػػر) عمػػو لفظػػم (يعػػذب) فػػي آيػػم
البقػرة ،جػػاات ر مػػم مػػف هللا سػػب انه كتعػػالو عمػػو عبػػادا كترغيبػػا فػػي المسػػارعم إلػػو مكجبػػات
الم فرة.
كأمػػا عمػػم تقػػديـ لفظػػم (يعػػذب) عمػػو لفظػػم (ي فػػر) فػػي آيػػم المائػػدة فجػػاات مناسػػبم لمػػا
قبمهػػا؛ ذلػػؾ ألف قبمهػػا تقػػدمت آيػػات تت ػػدث عػػف الم ػػاربيف كالسػػارقيف ،ﭧ ﭨ ﭽ ﭻ ﭼ
ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃ ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﭼ(المائ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدة ،(٢٢ :ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭ ﭼ(المائدة)٢1 :
كنم ػػظ مػػف خػػبلؿ سػػياؽ ا يتػػيف السػػابقتيف ،تقػػدـ ذكػػر ا يػػم التػػي تت ػػدث عػػف ج ػزاا
الم ػػاربيف ثػػـ ذكػػر سػػب انه بعػػدها ا يػػم التػػي تت ػػدث عػػف التكبػػم ،الم ف ػرة ،كجػػاا قبمهػػا آيػػم
تت ػ ػ ػػدث ع ػ ػ ػػف جػ ػ ػ ػزاا الس ػ ػ ػػارقيف ﭧ ﭨ ﭽﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

()5

كردت في ا يات :آؿ عمراف ا يم  ،5٣9المائدة ا يم  ،58الفتب ا يم 51
122

ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ(المائدة  ) ٢8إذف ا يات التي تقدـ ذكرها تت ػدث عػف تعػذيب
الم اربيف كالسارقيف ،جزاا عمو أفعالهـ ،كلذلؾ ناسب تقديـ العذاب عمو الم فرة.

()5

ككاف ػ ػػل اب ػ ػػف الزبي ػ ػػر ال رن ػ ػػاطي(ت  718ه ػ ػ ػػ) ( ،)٣كاب ػ ػػف جماع ػ ػػم (ت  7٢٢ه ػ ػ ػػ) (،)٢
()6

كالفيركزآبػػادي (ت  857هػ ػػ) ( ،)1كالسػػيكطي (ت  955هػ ػػ) ( ،)1كاألنصػػاري (ت  9٣6هػ ػػ)
الكرماني في ذلؾ.
هػػ)

()9

كلـ يذكر الزمخشػري (ت  1٢8ه ػػ) ( ،)7كالػرازي (ت 616ه ػػ) ( ،)8كالنسػفي (ت 751
عمم تقديـ لفظم (ي فر) عمو لفظػم (يعػذب) فػي آيػم البقػرة ،ربمػا عمػو أف ذلػؾ األصػل

عنػد هللا تعػػالو كال ي تػػاج إلػو تعميػػل فر مػػم هللا كم فرتػه بعبػػادة تسػػبل غضػبه كعذابػػه ،ككافقػكا
الكرماني في عمم تقػديـ لفظػم (يعػذب) عمػو لفظػم (ي فػر) فػي آيػم المائػدة ،التػي جػاات ألجػل
مناسبم ما قبمها.
كبيف أف عمػم تقػديـ
كذكر أبك السعكد (ت 98٣هػػ) تعميبل عاما لممسألم كلـ يطل فيهاّ ،
لفظػػم (ي فػػر) عمػػو لفظػػم (يعػػذب) فػػي آيػػم البقػرة؛ لتقػػدـ ر مػػم هللا عمػػو غضػػبه ،كأمػػا فػػي آيػػم
المائدة عمل تقديـ لفظم (يعذب) عمو لفظم (ي فر) فجػاات م ارعػاة لترتيػب األلفػاظ فػي ا يػات
()51

التي سبقتها.

()5

ينظػػر :البرهػػاف فػػي تكجيػه المتشػػابه المفظػػي لمػػا فيػػه مػػف ال جػػم كالبيػػاف ،المسػػألم  11فػػي سػػكرة البقػرة،

()٣

ينظر :مبلؾ التأكيل القاطع بذكي اإلل اد كالتعطيل في تكجيه المتشابه المفظي  ،ص ٣8٢

ص 87

()٢

ينظر :كشف المعاني في المتشابه مف المثاني ،المسألم  ،67ص 5٣٢

()1

ينظر :قطف األزهار ككشف األسرار  ،ص 1٢9

()7

ينظر :الكشاؼ158 / 5 ،

()1

ينظر :بصائر ذكي التمييز في لطائف الكتاب العزيز بصيرة ( الـ )511 / 5 ،

()6

ينظر :فتب الر مف ما يمتبس مف القرآف مسألم  ،5٣1ص 71 ،7٢

()8

ينظر :مفاتيب ال يب٣٢6 / 55 ،5٢6 / 9 ،

()9
11

) )

ينظر :مدارؾ التنزيل ك قائل التأكيل116 ،٣٢5 /5 ،

ينظر:إرشاد العقل السميـ إلو مزايا الكتاب الكريـ/ ٢ ، ٣٢7 /5 ،
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 ٢6

()5

ككافػػل األلكسػػي (ت  5٣71هػ ػػ)

كفاضػػل السػػامرائي

()٣

أبػػا السػػعكد فيمػػا ذهػػب إليػػه

مػػف بيػػاف عمػػم تقػػديـ لفظػػم (ي فػػر) عمػػو لفظػػم (يعػػذب) فػػي آيػػم البق ػرة ،كأمػػا فػػي تعميػػل مسػػألم
تقػػديـ لفظ ػم (يعػػذب) عمػػو لفظػػم (ي فػػر) فػػي آيػػم المائػػدة فكافقػػا الكرمػػاني فػػي ذلػػؾ ،كأضػػاؼ
السامرائي لفتم جميمم عندما ذكر أف عمم ذلؾ التقديـ جاات ترهيبػا مػف العػذاب ،كألف ال كمػم
اإللهيم اقتضت ذلؾ.
وخالصة القول:
بدا لمبا ث مف خبلؿ تكجيهات العمماا السابقم ا تي:

 نظػػر الكرمػػاني إلػػو السػػياؽ المعنػػكي لبيػػاف عمػػم التقػػديـ فػػي آيػػم المائػػدة ،كسػػار عمػػونهجه مف جاا بعدا.

 -عمل أبك السعكد المسألم تعميبل عاما ،كلـ يطل فيه.

كيختػػار البا ػػث مػػا ذهػػب إليػػه الكرمػػاني ،فهػػك أكؿ مػػف عمػػل المسػػألم كمػػف جػػاا بعػػدا فػػي

ضكا السياؽ السابل ،إما أف يككف مؤيدا أك ناقبل تعميمه أك أ يانا يضيف شيئا عميػه،ففي آيػم
البقرة تقدمت الم فرة عمػو العػذاب ألف ر مػم هللا كم فرتػه تسػبل عذابػه كغضػبه ،كأمػا فػي آيػم
فرتبت األلفاظ مراعاة لما سبقها مف ألفاظ كمناسبم لسياؽ ا يات.
المائدة ْ

()5
()٣

ينظر :ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني68 / ٢ ،
ينظر :التعبير القرآني ،ص 61
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المفظة الثالثة (يرحم – يعذب)
كردت لفظم (ير ـ) مقدمم عمو لفظم (يعذب) في مكضع كا د.
ﭧ ﭨ ﭽ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ



(اإلسراا)11 :
كتقدمت لفظم (يعذب) عمو لفظم (ير ـ) في مكضع كا د.
ﭧ ﭨ ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﭼ (العنكبكت( ٣5 :
إف االختبلؼ ظػاهر بػيف ا يتػيف بالتقػديـ كالتػأخير ،كلمعرفػم سػر هػذا االخػتبلؼ ال بػد
مف النظر إلو مكقف العمماا الذيف تساالكا عف سر هذا االختبلؼ.
أكال :لـ يناقش العمماا مسألم تقدـ الر مم عمو العذاب ربما عمو أنها األصل عند
َّللا
كؿ م
هللا ،كدليل ذلؾ ديث رسكؿ هللا (ملسو هيلع هللا ىلص) عف أبي هريرة رضي م
رس ْ
َّللاْ عنه ،قاؿ :قاؿ ْ
م
َّللا الخَمل ،كتب في كت ٍ
اب ،ف ْهك ع َنداْ ف َكؽ
صّمو هللاْ عم َيه كسمـ اكيا عف ربه « :لما خمل م ْ
الر َ مم ي َكـ خمقها مائم ر َ م ٍم،
الع َرش :إ مف ر َ متي ت َ م ْب غضبي ،كقاؿ أيضا «إ مف م
َّللا خمل م

فأ َمسؾ ع َنداْ ت َس اعا كت َسعيف ر َ م ام ،كأ َرسل في خَمقه ْكّمه َـ ر َ م ام كا د اة ،فم َك ي َعم ْـ الكاف ْر ب ْك ّل
م
َّللا مف العذاب
الم َؤم ْف ب ْك ّل مالذي ع َند م
مالذي ع َند م
َّللا مف م
الر َ مم ل َـ ي َيئ َس مف الجنم ،كل َك ي َعم ْـ ْ
ل َـ يأَم َف مف المنار» ( )5كيبدك مف خبلؿ ال ديثيف السابقيف أف الر مم هي األصل عند هللا؛
ألف ر مته كسعت كل شيا ،ﭧ ﭨ ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭼ (األعراؼ( 516

كلهذا السبب ربما العمماا لـ يناقشكا مسألم تقديـ الر مم عمو العذاب.
وأما مسألة تقدم ( العذاب عمى الرحمة ) فجاءت أجوبة العمماء كاآلتي:
ذكػػر الكرمػػاني (ت 111هػ ػػ) أف عمػػم تقػػديـ العػػذاب عمػػو الر مػػم فػػي سػػكرة العنكبػػكت
جاات ألف النبي إبراهيـ (عميه السبلـ) خاطب قكمه كنهػاهـ عػف عبػادة األكثػاف ،لكػنهـ كػذبكا
()٣

اا لمػا فعمػكا
ككذبكا الرسل مف قبمه ،فكاف مف المناسب تقديـ العػذاب جػز ا
تقديـ العذاب عمو الر مم جاات لمناسبم ما تقدـ مف ألفاظ.

 ،أي أف العمػم مػف

()5

البخػػاري ::دمحم بػػف إسػػماعيل بػػف ،صػ يب ،تػػب :دمحم زهيػػر ناصػػر ،دار طػػكؽ النجػػاة ،ط ،5ت51٣٣ :

()٣

ينظر :البرهاف في تكجيه المتشابه المفظي  ،المسألم  ،٢76ص 598

ه ػ99 / 8 ،
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مكتفيػػا
ككافػػل الفيركزآبػػادي (ت  857هػ ػػ) مػػا ذك ػرا الكرمػػاني فػػي بيػػاف عمػػم التقػػديـ،
ا

بقكله ،كلـ يضف عميه شيئا.

()5

ككافقه أيضا في ذلؾ فاضل السامرائي ،بيد أنه أضاؼ شيئا جميبل معتمدا عمو
السياؽ ،فذكر أف النبي إبراهيـ (عميه السبلـ)عندما كذبه قكمه هدهـ بالعذاب مف قبل ربهـ
ﭧ ﭨ ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵﭼ ( العنكبكت ( ٣٣ :كنم ظ مف خبلؿ سياؽ ا يم التهديد كالكعيد عندما ذكر ﭽ ﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﭼ كلذلؾ اقتضو السياؽ تقديـ العذاب.

()٣

كأما الرازي (ت  616هػػ) فعمل مسألم تقػدـ العػذاب عمػو الر مػم فػي آيػم العنكبػكت

جاات لمناسبم ما سبل مف آيات ،فالسابل في ا يات ذكر الكفار منكري البعث ،كسػبل ذكػر
() ٢

مست قيه مف العذاب ،كذكرت معه أيضا الر مم لئبل يككف العذاب مذكك ار ك دا.

كأكضػػب النيسػػابكري (ت  7٣8ه ػػ) أف عمػػم تقػػدـ لفظػػم العػػذاب عمػػو لفظػػم الر مػػم فػػي

آيػػم العنكبػػكت لمترهيػػب ،فهػػك أنسػػب فػػي المقػػاـ مػػف الترغيػػب ،فا يػػم مسػػبكقم بتهديػػد المكػػذبيف
)1(.

كالمنكريف بالبعث ،ك ظهـ في يكـ البعث هك التعذيب فناسب تقديمه

()5

ينظر :بصائر ذكي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ،بصيرة (الـ غمبت٢65 / 5 ،) ...

()٣

ينظر :التعبير القرآني ،ص 61

()1

ينظر :غرائب القرآف كرغائب الفرقاف٢79 /1 ،

()٢

ينظر :مفاتيب ال يب11 / ٣1 ،
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ككرر أبك يػاف األندلسػي (ت  711ه ػػ)( ،)5كأبػك السػعكد (ت  98٣ه ػػ)( ،)٣كاأللكسػي
()1

(ت  5٣71ه ػػ)( ،)٢كالطػاهر بػػف عاشػكر (ت 5٢9٢ه ػػ)

مػا ذكػرا النيسػابكري فػػي بيػاف عمػػم

تقديـ العذاب عمو الر مم كاكتفكا بقكله كلـ يزيدكا عميه شيئا.

ككافل ابف عادؿ الدمشقي (ت  881هػػ) ،ما بينه الرازي في تعميل تقػديـ لفظػم العػذاب

عمو الر مم مكتفيا بقكله.

()1

وخالصة القول:
بدا لمبا ث مف خبلؿ تكجيهات العمماا السابقم ا تي:
أغمػػب العمم ػػاا ال ػػذيف فس ػػركا المس ػػألم ،كبينػ ػكا عمػػم التق ػػديـ نظ ػػركا إل ػػو مناس ػػبم الس ػػياؽ
كالمقاـ لما تقدـ قبمه.

كير البا ث راأيا آخر غير ما ذكر ،كهك أف التناسب المعنكي مع السياؽ كػاف العمػم
كراا التقػػديـ ،فسػػياؽ السػػكرة يت ػػدث عػػف الكفػػار العصػػاة كعقػػابهـ كتهػػديهـ ،لػػذلؾ ناسػػب تقػػديـ
العذاب الذي جاا مكافقا معنكيا لما تقدـ قبمه.

()5

ينظر :الب ر الم يو51٣ / 7،

()٢

ينظر :ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني518 / ٣1 ،

()1

ينظر :المباب في عمكـ الكتاب٢٢٢ / 51 ،

()٣

()1

ينظر :إرشاد العقل السميـ إلو مزايا الكتاب الكريـ٢1 / 7 ،
ينظر :الت رير كالتنكير٣٢٣ / ٣1 ،
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المفظة الرابعة (يرحم – يغفر)
كردت لفظم( ي فر) مقدمم عمو لفظم (ير ـ) في مكضع كا د.
ﭧ ﭨ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ(األعراؼ(٣٢:
كتقدمت لفظم (ير ـ) عمو لفظم (ي فر) في مكضع كا د.
ﭧﭨﭽﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ(األعراؼ)519 :
لـ يناقش الكثير مف العمماا العمم كراا تقػديـ كتػأخير لفظتي(ي فػر  -يػر ـ) عمػو مػا كرد فػي
ا يتيف المتيف تقدـ ذكرهما .
كقبػػل ذكػػر تكجيهػػات مػػف نػػاقش لفظت ػػي (يػػر ـ – ي فػػر) بصػػي تي الفعػػل كبيػػاف عم ػػم

التقديـ كالتأخير ،ال بد مف التطرؽ إلو المكاضع التي تقدمت كتأخرت فيها لفظم الر مم عمػو
الم فرة بصي م االسـ .
أوال :تقديم وتأخير الرحمة عمى المغفرة بصيغة االسم.
تقدمت لفظم الم فرة عمو الر مم بصي م االسـ في ثبلثم كعشريف مكضعا.

()5

ﭧ ﭨ ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﭼالنساا )551
كأما تقدـ لفظم الر مم عمو الم فرة بصي م االسـ فجاات في مكضع كا د،
ﭧ ﭨ ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ
ﭶﭼ(سبأ ) ٣:
لػػـ ينػػاقش العمم ػػاا العمػػم مػػف كراا تق ػػديـ كتػػأخير لفظتػػي (ال ػػر يـ – ال فػػكر) فػػي ك ػػبل
المكضعيف ،إال ما ذكرا الزركشي (ت  791هػػ) كفاضل السامرائي.
فذكر الزركشي أف عمم تقديـ الم فرة عمو الر مم جاات ألف الم فرة سػبلمم ،كالر مػم
غنيمػم ،كالسػػبلمم مطمكبػم قبػػل ال نيمػم ،كأمػػا عمػػم تأخرهػا فػػي آيػم سػػبأ؛ فؤلنهػا جػػاات منتظمػػم
فػ ػػي سػ ػػمؾ تعػ ػػداد الخمػ ػػل مػ ػػف المكمفػ ػػيف كغيػ ػػرهـ ،فالر مػ ػػم شػ ػػممتهـ جميعػ ػػا ،كالم ف ػ ػرة تخػ ػػص
()٣

بعضهـ.
()5
()٣

مم ل ألفاظ ا يات المتشابهم ،ص ٣1

ينظر :البرهاف في عمكـ القرآف ،ص 781
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ككافل فاضػل السػامرائي الزركشػي فػي بيػاف عمػم تقػديـ الم فػرة عمػو الر مػم ،فػذكر أف

عمػػم تقػػدـ الم فػرة عمػػو الر مػػم جػػاات كػػكف الم فػرة سػػبلمم كالر مػػم غنيمػػم كالسػػبلمم مطمكبػػم
()5

قبل ال نيمم  ،كأما تأخر الم فرة كتقدـ الر مم؛ ألف الر مم شاممم كالم فرة خاصم.
وخالصة القول:

م ػػا ذكػ ػرا الزركش ػػي كفاض ػػل الس ػػامرائي س ػػف كمقب ػػكؿ ،فكبلهم ػػا اعتم ػػد عم ػػو الس ػػياؽ

المعنكي لآليتيف لبياف عمم التقديـ في كبل المكضعيف.

كيػػر البا ػػث أف الر م ػػم ش ػػاممم ،كالم فػ ػرة خاصػػم ،كاذا تق ػػدـ أم ػػر يخ ػػص المكمف ػػيف

تقػػدمت الم ف ػرة عمػػو الر مػػم ،كأمػػا إذا تقػػدمها أمػػر عػػاـ كشػػامل دكف ت ديػػد فئػػم معينػػم فتتقػػدـ
الر مم عمو الم فرة ،ثـ إف الم فرة نتيجم لمر مم.
ثانيا :تقديم وتأخير (يرحم – يغفر) بصيغة الفعل.
ً
جػػاات تكجيهػػات العممػػاا فػػي بيػػاف تقػػديـ كتػػأخير الفعػػل (يػػر ـ) عمػػو الفعػػل (ي فػػر)
كا تي:
ذكػػر أبػػك يػػاف األندلسػػي (ت  711هػ ػػ) أف عمػػم تقػػدـ لفظػػم الفعػػل (ير ـ)عمػػو الفعػػل
(ي فر) في آيم األعراؼ ( )519جاات ألف القصم كقعت في بنػي إسػرائيل ،كألنهػـ فعمػكا ذنبػا
عظيما كهك اتخاذا إلها غير هللا ،كيعد هذا أعظـ الػذنكب ،لػذلؾ بػدأ بالر مػم التػي كسػعت كػل
شػػيا كمػػف نتاجهػػا غف ػراف الػػذنب ،كأمػػا عمػػم تقػػدـ الفعػػل (ي فػػر) عمػػو الفعػػل (يػػر ـ) فػػي آيػػم
األعػ ػراؼ ()٣٢؛ فؤلنه ػػا تت ػػدث ع ػػف م ػػاكرة ب ػػيف النب ػػي آدـ (عمي ػػه الس ػػبلـ) كرب ػػه ،ككان ػػت
الم ػاكرة عبػارة عػػف عتػاب عمػػو مػا صػدر مػػف آدـ (عميػه السػػبلـ) كزكجػه ػكاا مػػف أكػل ثمػػر
الشػػجرة بعػػد مػػا نهاهمػػا عػػف االقت ػراب منهػػا ،ينهػػا بػػاد ار بػػال فراف كأتبعػػاا بالر مػػم ،إذف سػػياؽ
()٣

ا يات اقتضو ذلؾ التقديـ كالتأخير.

ككاف ػ ػػل الس ػ ػػيكطي (ت 955ه ػ ػ ػػ) أب ػ ػػا ي ػ ػػاف األندلس ػ ػػي ف ػ ػػي بي ػ ػػاف عم ػ ػػم تق ػ ػػديـ الفع ػ ػػل
(ي فر)عمػػو الفعػػل (يػػر ـ) فػػي آيػػم األع ػراؼ األكلػػو  ،ذلػػؾ ألف هنػػا كقعػػت م ػػاكرة بػػيف آدـ
عميه السبلـ كربه في عتاب صدر منه ،فبادر إلو طمب ال فراف.

()5
()٣

ينظر :التعبير القرآني ،ص 17

ينظر:الب ر الم يو٢9٣ / 1 ،
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كأما عمم تقديـ الفعػل (يػر ـ) عمػو الفعػل (يعػذب) فػي آيػم األعػراؼ الثانيػم؛ فػؤلف بنػي
()5

إلها غير هللا ،فبد بالر مم التي كسعت كل شيا ،كمف نتائجها الم فرة.
إسرائيل اتخذكا ا
كعم ػػل أب ػػك الس ػػعكد (ت  98٣ه ػ ػػ) تق ػػديـ الر م ػػم عم ػػو الم فػ ػرة لممس ػػارعم إل ػػو م ػػا ه ػػك
المقصػػكد األصػػمي أي الر مػػم ،أك أف الم ػراد بالر مػػم فػػي ا يػػم مطمػػل الخيػػر بهػػـ ،كهػػك مبػػدأ
يبيف عمم تقػديـ الفعػل (ي فػر) عمػو الفعػل (يػر ـ) فػي ػكار
إلنزاؿ التكبم المكفرة لذنكبهـ ،كلـ ّ
()٣
النبي آدـ (عميه السبلـ) مع ربه.
ككافػػل األلكسػػي (ت  5٣71هػ ػػ) أبػػا السػػعكد فػػي بيػػاف عمػػم تقػػديـ الفعػػل (يػػر ـ) عمػػو
()٢

ذكر رأيه في سياؽ تفسير ا يم.
الفعل (ي فر) اا
كانفػػرد الطػػاهر بػػف عاشػػكر (ت  5٢9٢ه ػػ) بػرأي سػػف كجميػػل فػػي تعميػػل تقػػديـ الفعػػل
(ي ػػر ـ) عم ػػو الفع ػػل ( ي ف ػػر ) ف ػػي آي ػػم األعػ ػراؼ ( ،)519ف ػػذكر أف الر م ػػم س ػػبب لمم فػ ػرة،
كالم فػ ػرة مس ػػببم ع ػػف الر م ػػم ( .)1أي أف الم فػ ػرة تن ػػدرج ت ػػت الر م ػػم ،كالر م ػػم أش ػػمل م ػػف
الم فرة ،فهي لممستقبل كلم اضر كلمماضي ،كأما الم فرة فتككف لمذنب الذي مضو فقو.

وخالصة القول:
بدا لمبا ث مف خبلؿ تكجيهات العمماا السابقم ا تي:
 -نظػػر أبػػك يػػاف األندلسػػي إلػػو المقػػاـ كالسػػياؽ؛ لبيػػاف عمػػم التقػػديـ كالتػػأخير فػػي كػػبل

إلهػا
المكضعيف ،كما ذكرا مف تكجيه أفضل التكجيهات؛ ذلؾ ألف اإلنساف عندما يتخػذ ا

عظيمػا يطمػب بسػببه الر مػم مػف هللا ،كعنػدما يػذنب عػف عمػل
غيػر هللا فيعػد ذلػؾ ذنبػا
ا
ْ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 اذنبػكا ذنكبػػا
كثي ػرة ال تعػػد كال ت صػػو كالر مػػم أكسػػع كأش ػمل لهػػـ مػػف الم ف ػرة ،لػػذلؾ ناسػػب تقػػديـ الر مػػم
()5

ينظر :قطف األزهار ككشف األسرار ،ص 511٢

()٣

ينظر :إرشاد العقل السميـ إلو مزايا الكتاب الكريـ ٣7٢ / ٢ ،

()1

ينظر :الت رير كالتنكير55٢ / 9 ،

()٢

ينظر :ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني61 / 7 ،
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عمػػو الم فػرة لكث ػرة ذنػػكبهـ كعظمهػػا ،كأمػػا تقػػديـ الم ف ػرة عمػػو الر مػػم؛ فػػؤلف النبػػي آدـ (عميػػه
السػػبلـ) كػػاف فػػي ػكار مػػع ربػػه؛ كألنػػه أذنػػب ذنبػػا كا ػػدا ،كهػػذا يسػػتدعي المسػػارعم فػػي التكبػػم
كال فراف ،فاقتضو المقاـ كالسياؽ تقديـ الر مم عمو الم فرة.
المفظة الخامسة ( تبدوا – تخفوا)

()5

كردت لفظم (تبدكا) مقدمم عمو لفظم (تخفكا ) في ثبلثم مكاضع.

ﭧ ﭨ ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﭼ(البقرة)٣81 :
كتقدمت لفظم ( تخفكا) عمو لفظم (تبدكا) في مكضع كا د.
ﭧ ﭨ ﭽ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﭼ(آؿ عمراف) ٣9 :

إف الفرؽ بػيف ا يتػيف المتػيف تقػدـ ذكرهمػا كاضػب كلمعرفػم سػر ذلػؾ ،نظػر البا ػث فػي

كتب التفاسير ككتب المتشابه المفظي التي تكافرت له كتجمو له ا تي:
تعرفػاف عبػادا
ذكر ابف الزبير ال رنػاطي (ت  718ه ػػ) أف ا يتػيف (البقػرة كآؿ عمػراف) ّ
ب اطم عممه سب انه بما ظهر كما بطف عمو د سكاا ،كأما عمم تقديـ اإلخفاا عمو اإلبػداا
في آيم آؿ عمػراف؛ فؤلنهػا ذكػرت صػفم المنػافقيف ،كسػبقت آيػات ذكػرت قبػل هػذا ا يػم تػذكر
ص ػ ػ ػ ػػفاتهـ ،ﭧ ﭨ ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭼ(آؿ عمػ ػ ػ ػ ػراف ، )511 :كأخب ػ ػ ػ ػػر هللا
سػػب انه أف المنػػافقيف هػػـ الػػذيف يت ػػذكف الكػػافريف أكليػػاا مػػف دكف المػػؤمنيف ﭧ ﭨ ﭽ ﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﭼ(النساا (5٢ :ك ذر مػنهـ ناهيػا ك ازجػ ارﭧ ﭨ ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ
ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﭼ(آؿ عمراف)٣8 :
كأما عمم تقديـ اإلبداا عمػو اإلخفػاا فػي آيػم البقػرة؛ فػؤلف هللا تعػالو لػـ يجػر فيهػا ذكػر
المنافقيف كال ذكر النفاؽ ،كانما كاف الخطاب لممؤمنيف كفيما يخصهـ مف أ كػاـ ،فقػدـ ظػكاهر
()٣

أعمالهـ عمو بكاطنها.

()5
()٣

كردت في ا يتيف :النساا  ،519 /األ زاب 11 /

ينظر :مبلؾ التأكيل القاطع بذكي اإلل اد كالتعطيل في تكجيه المتشابه المفظي ،ص ٣8٣ ،٣85
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كذكػػر أبػك يػػاف األندلسػػي (ت  711ه ػػ) ( ،)5كابػػف عػػادؿ الدمشػػقي (ت  881ه ػػ)

()٣

أف اإلخف ػػاا م م ػػه الص ػػدر كاإلب ػػداا م م ػػه ال ػػنفس ،كاذا ك ػػاف هللا ال يخف ػػو عمي ػػه ش ػػيا فكي ػػف
يخفو عميػه الضػمير ،كأمػا عمػم تقػديـ كتػأخير كػل منهمػا عمػو ا خػر فجػاات مػف بػاب التفػنف
في الببلغم كالفصا م.
كأمػػا السػػيكطي (ت 955هػ ػػ) ف ن ػػه ال يػػر تعػػارض فػػي ك ػػبل المكضػػعيف ففػػي آي ػػم آؿ
عم ػراف ج ػػاات بع ػػد الت ػػذير م ػػف المػ ػكالة كال ػػب لمك ػػافريف ،كهم ػػا مػػف أعم ػػاؿ القم ػػب ،فناس ػػب
االبتػػداا باإلخفػػاا ،كأمػػا آيػػم البقػرة فجػػاات عقػػب الت ػػذير مػػف كػػتـ الشػػهادة ،كأداا الشػػهادة مػػف
أعماؿ المساف ،فناسب تقديـ اإلبداا.

()٢

كبػ ّػيف أبػػك السػػعكد (ت  98٣هػ ػػ) أف عمػػم تقػػديـ اإلبػػداا عمػػو اإلخفػػاا فػػي آيػػم البق ػرة،
جاات ألف المعمل بما في أنفسهـ هك الم اسبم ،كاألصل في الم اسبم األعماؿ الباديم.
كعمػػم تقػػديـ اإلخفػػاا عمػػو اإلبػػداا فػػي آيػػم آؿ عمػراف جػػاات ألف الخطػػاب لممنػػافقيف،
()1

فاهلل تعالو عممه بما يخفكنه أقدـ بما يبدكنه ،كهذا إيذاف بافتضا هـ ككقكع ما ي ذركنه.

ككافقه في ذلؾ األلكسي (ت  5٣71هػػ) ،بيد أنه أضاؼ نكتػم ببلغيػم جميمػم فػي بيػاف
عمم تقديـ اإلخفاا عمو اإلبداا ،فالعمم عندا مف باب المبال م بعممه الم يو.

()1

وخالصة القول:
بدا لمبا ث مف خبلؿ نكجيهات العمماا السابقم ا تي:
 نظػػر ابػػف الزبيػػر ال رنػػاطي إلػػو المقػػاـ كالمخػػاطبيف لبيػػاف عمػػم التقػػديـ فػػي كػػبلالمكضعيف.

 عمػػل أبػػك يػػاف مسػػألم التقػػديـ تعمػػيبل عامػػا دكف الخػػكض فػػي التفاصػػيل ،كتبعػػهفي ذلؾ ابف عادؿ الدمشقي.

()5

ينظر :الب ر الم يو11٢ / ٣ ،

()٢

ينظر :قطف األزهار ككشف األسرار  ،ص 179

()1

ينظر :ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني٢15 / 5 ،

()٣

()1

ينظر :المباب في عمكـ القرآف517 / 1 ،
ينظر :إرشاد العقل السميـ إلو مزايا الكتاب الكريـ558 / 5 ،
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كير البا ث رأيا آخر غير ما ذكػر معتمػدا فػي ذلػؾ عمػو السػياؽ كعبلقتػه بػالمعنو،
فالمعنو تكافل مع السػياؽ فػي كػبل المكضػعيف ،ففػي آيػم آؿ عمػراف كردت قبمهػا آيػات تت ػدث
عف المنافقيف كت ػذر مػنهـ ،كتػذكر صػفاتهـ ،فاقتضػو السػياؽ أف يقػدـ اإلخفػاا عمػو اإلبػداا،
كأمػػا فػػي آيػػم البقػرة فكػػاف ال ػػديث قبمهػػا يػػدكر ػػكؿ أ كػػاـ المػػؤمنيف كالشػػهادة ،كالشػػهادة تعنػػي
افصاح كابداا ،لذلؾ اقتضو السياؽ الذي تكافل مع المعنو تقديـ اإلبداا عمو اإلخفاا.
تسود)
المفظة السادسة (تبي ّ –
ّ
تسكد ) في مكضع كا د.
تبيض ) مقدمم عمو لفظم ( ّ
كردت لفظم ( ّ
ﭧ ﭨ ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﭼ(آؿ عمراف( 516 :

ابيضت) في مكضع كا د.
كتقدمت لفظم
ّ
(اسكدت) عمو لفظم ( ّ

ﭧﭨﭽ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﭧ

ﭨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﭼآؿ عمراف)517 ( :
عنمػػا ننظػػر فػػي ا يتػػيف السػػابقتيف المتػػيف تػػـ ذكرهمػػا ،نجػػد أف لفظتػػي (تبػػيض-تسػػكد)
عندما ذكرتا مجممتيف تقدمت لفظم (تبيض) عمػو لفظػم (تسػكد) ،كأمػا عنػدما ذكرتػا منفصػمتيف
فتقػػدمت لفظػػم (اسػػكدت) عمػػو لفظػػم (ابيضػػت) فمػػا السػػر فػػي ذلػػؾ ،ذلػػؾ س ػؤاؿ يجيػػب عميػػه
العمماا كا تي:

ػكد) فػػي
ػيض) عمػو لفظػم (تس ّ
ب ّػيف الػرازي (ت  616ه ػػ) أف العمػم كراا تقػديـ لفظػم (تب ّ
ا يػػم األكلػػو جػػاات لمشػػرؼ؛ ذلػػؾ ألنهػػا ذكػػرت أهػػل المػػؤمنيف ،كهػػـ أهػػل البيػػاض ،ثػػـ خػػتـ
بذكرهـ في ا يم الثانيم؛ تنبيها مف هللا عمو أف ر متػه تسػبل غضػبه كمػا قػاؿ الرسػكؿ (صػمو

هللا عميػػه كسػػمـ) اكيػػا عػػف ربػػه (سػػبقت ر متػػي غضػػبي) ثػػـ إف الفص ػ اا كاألدبػػاا يػػذكركف
ضػركرة أف يكػػكف بدايػػم الكػػبلـ كمنتهػػاا شػػيئا يسػػر الطبػع كيػريب الصػػدر ،كلػػـ يبػػيف الػرازي سػػر
()5

(ابيضت) في ا يم الثانيم.
(اسكدت) عمو لفظم
تقديـ لفظم
ّ
ّ
ػيض)
كخالف الطاهر بف عاشكر (ت  5٢9٢ه ػػ) الػرازي فػي بيػاف عمػم تقػديـ لفظػم (تب ّ
ػكد) فػي ا يػم األكلػو ،فجػاات العمػم تشػريفا بػذلؾ اليػكـ،كليس تشػريفا لممػؤمنيف
عمو لفظػم (تس ّ
()5

ينظر  :مفاتيب ال يب587 / 8 ،
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كمػػا ذكػػر الػرازي؛ كذلػػؾ بسػػبب ظهػػكر ر متػػه كنعمتػػه فػػي ذلػػؾ اليػػكـ ،فر متػػه تسػػبل غضػػبه،
()5

كعمم التقديـ في المكضع الثاني تعجيبل بمسااة أهل العذاب.

ػيض)
ككافػػل أبػػك يػػاف األندلسػػي (ت  711هػ ػػ) ال ػرازي فػػي بيػػاف عمػػم تقػػديـ لفظػػم (تبػ ّ

ػكد) فػػي ا يػػم األكلػػو التػػي جػػاات لمشػػرؼ ،كاالبتػػداا بػػالمؤمنيف ،بيػػد أف أبػػا
عمػػو لفظػػم (تسػ ّ
(ابيضػػت) فػػي ا يػػم الثانيػػم
ػكدت) عمػػو لفظػػم
يػػاف األندلسػػي بػ ّػيف أف عمػػم تقػػديـ لفظػػم (اسػ ّ
ّ

(اسكدت) مع ما سبل مباشرة ،إذ إنهػا سػبقتها
جاات لمت ذير مف اؿ الكفار ،كلمجاكرة لفظم
ّ
()٣
(تسكد).
لفظم
ّ
()1

ككافػػل ابػػف أبػػي األصػػبع المصػػري (ت 611ه ػػ)( ،)٢كاأللكسػػي (ت  5٣71ه ػػ)

فيمػػا

(ابيضػت) التػي
ػكدت) عمػو لفظػم
ذهب إليه أبك يػاف األندلسػي مػف بيػاف عمػم تقػدـ لفظػم (اس ّ
ّ
جاات لممجاكرة.
كاقتصػػر ابػػف عػػادؿ الدمشػػقي (ت  881هػ ػػ) عمػػو مػػا ذك ػرا أبػػك يػػاف األندلسػػي فػػي

تسكد) في كبل المكضعيف كلـ يضف عميه شيئا(.)1
بياف عمم تقديـ كتأخير لفظتي
(تبيض – ّ
ّ
كاقتضػػب الزركشػػي (ت  791هػ ػػ) القػػكؿ فػػي بيػػاف عمػػم تقػػديـ كتػػأخير الفعمػػيف ،فالعمػػم
جاات لقصد البدااة كالختـ لبلعتناا بشأنهـ.
()7

()6

ككافق ػػه ف ػػي ذل ػػؾ الس ػػيكطي (ت  955ه ػ ػػ) كل ػػـ يض ػػف عم ػػو تعميم ػػه ش ػػيئا ،مكتفي ػػا بم ػػا

ذكرا

كانفػػرد البقػػاعي (ت  881هػ ػػ) ب ػرأي جميػػل فػػي بيػػاف السػػر فػػي كػػبل المكضػػعيف ،ففػػي
كبهاا لممؤمنيف ،كأمػا
(تسكد) اش اراقا
(تبيض) عمو لفظم
ا يم األكلو ذكر أف عمم تقديـ لفظم
ّ
ّ
ا
()5

ينظر :الت رير كالتنكير11 -11 / 1 ،

()٢

ينظر :ابف أبي األصبع المصري ،بديع القرآف  ،تب :فني دمحم شرؼ ،نهضػم مصػر لمطباعػم كالنشػر،

()1

ينظر  :ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني٣1 / 1 ،

()٣

ينظر :الب ر الم يو٣6 / ٢ ،
د .ط ،د .ت511 / ٣ ،

()1

ينظر :المباب في عمكـ القرآف117 / 1 ،

()7

ينظر :معترؾ األقراف في إعجاز القرآف5٣8 /5 ،

()6

ينظر :البرهاف في عمكـ القرآف ،ص 811
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(ابيضػت) لمترهيػب كزيػادة النكايػم لمكفػػار،
ػكدت) عمػو لفظػم
ا يػم الثانيػم فعمػم تقػديـ لفظػم (اس ّ
ّ
()5
فيقاؿ لهـ تكبيخا كتقريعا (أكفرتـ) يا سكد الكجكا كعبيد الشهكات (بعد إيمانكـ).
ػكد)
ػيض) عمػػو لفظػػم (تسػ ّ
كعمػػل أبػػك السػػعكد (ت 98٣هػ ػػ) العمػػم كراا تقػػديـ لفظػػم (تبػ ّ
(ابيضػػت) فكافػػل
ػكدت) عمػػو لفظػػم
ترغيبػػا فػػي التمسػػؾ بالػػديف ،كأمػػا بيػػاف عمػػم تقػػديـ لفظػػم (اسػ ّ
ّ
أبػ ػػا يػ ػػاف األندلسػ ػػي فػ ػػي ذلػ ػػؾ التػ ػػي جػ ػػاات لمت ػ ػػذير؛ ألف المقػ ػػاـ مقػ ػػاـ ت ػ ػػذير مػ ػػف التشػ ػػبه

بالكفار)٣(.

وخالصة القول:
بدا لمبا ث مف خبلؿ التكجيهات السابقم لمعمماا ا تي:

ػيض) عمػو
 ابف أبي األصبع المصري أضاؼ لفتم جميمم في بيػاف عمػم تقػديـ لفظػم (تب ّ(تسكد) التي جاات لمترتيب
لفظم
ّ
 -أقرب التعميبلت لمكضكح ما ذكرا الرازي كأبك ياف.

ػيض) ثػـ تػأخيرا فػي المكضػع الثػاني ألجػل االعتنػاا
 ما يقصدا الزركشي البدا بمفظ (تب ّبالمؤمنيف كاالهتماـ بشأنهـ.
ػكد) تكريمػػا لممػػؤمنيف فػػي
ػيض) عمػػو لفظػػم (تسػ ّ
كيػػر البا ػػث أف عمػػم تقػػديـ لفظػػم (تبػ ّ
ذلػػؾ اليػػكـ ،كذكػػر الكجػػه دكف غيػرا؛ ألف عبلمػػات السػػركر تكػػكف باديػػم عميػػه أكثػػر مػػف غيػرا،

(ابيضت) فجاات مراعاة لمجكار لما قبمها.
(اسكدت) عمو لفظم
كأما عمم تقديـ لفظم
ّ
ّ

()5
()٣

ينظر :نظـ الدرر في تناسب ا يات كالسكر٣٣ ،٣5 / 1 ،
ينظر :إرشاد العقل السميـ إلو مزايا الكتاب الكريـ69 / ٣ ،
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المفظة السابعة (قتمتم – م ّتم)

()5

كردت لفظم (قتمتـ) مقدمم عمو لفظم (متّـ) في مكضع مكضعيف.

ﭧﭨﭽ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﭼ

(آؿ عمراف( 517 :
كتقدمت لفظم (متّـ) عمو لفظم (قتمتـ) في مكضعيف.



()٣

ﭧ ﭨ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭼ(آؿ عمراف) 518 :
إف المكقػػف مػػف التقػػديـ كالتػػأخير ف ػي لفظتػػي (قتمػػتـ  -مػػتّـ) عمػػو مػػا كرد فػػي ا يتػػيف
المتيف تقدـ ذكرهما عند العمماا تجمو لمبا ث في ا تي:
عمػػل النيسػػابكري (ت  7٣8ه ػػ) المسػألم تعمػػيبل سػػنا ،فػػذكر أف عمػػم تقػػديـ القتػػل عمػػو

المػػكت فػػي ا يػػم األكلػػو جػػاات ألجػػل أف يقػػع االبتػػداا كالخػػتـ عمػػو مػػا هػػك أفضػػل ،أك ألنهػػا
سبقت في بياف فضل الجهاد ،كالقتل في سبيل هللا ،فقدـ ما هك األغمب مػف ػاؿ المجاهػديف،
كأما بياف عمم تقديـ المكت عمو القتل فػي ا يػم الثانيػم فجػاات لبيػاف أف شػر الخبلئػل كمهػـ

إليه بأي كجه يفارقكف الدنيا ،كال الب عمو أ كاؿ الخمل كمهـ المكت.
()1

هػػ)

()٢

ككافل ابف عادؿ الدمشقي (ت  881هػػ) ( ،)1ككافقه أيضا دمحم رشػيد رضػا (ت 5٢11

النيسابكري في بياف عمم تقديـ المكت عمو القتل كعكسه  ،بيد أف ابف عػادؿ الدمشػقي

اختمف معه في بياف عمم تقػديـ القتػل عمػو المػكت ،فػذكر أف عمػم ذلػؾ ألجػل الت ػريض عمػو
الجهاد ،فقدـ األهـ كاألشرؼ.
كأشػػار أبػػك يػػاف األندلسػػي (ت  711ه ػػ) إلػػو عمػػم تقػػديـ القتػػل عمػػو المػػكت فػػي ا يػػم
األكلو التي جاات ألجل الشرؼ كاألهميم في ت صيل الم فرة كالر مم فهػك أعظػـ ثكابػا ،كأمػا

()5

كردت في سكرة ال

()٢

ينظر :غرائب القرآف كرغائب الفرقاف٣95 / ٣ ،

()1

ينظر :تفسير المنار 597 / 1

()٣

()1

 ،آيم رقـ 18 /

كردت في سكرة آؿ عمراف 516 /

ينظر :المباب في عمكـ الكتاب51 / 6 ،
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عمػػم تقػػديـ المػػكت عمػػو القتػػل فػػي ا يػػم الثانيػػم فجػػاات ألجػػل العظػػم كالعب ػرة بال شػػر كا خ ػرة
()5

كتزهيد الدنيا.
()1

ككافل الثعالبي (ت  871هػػ) ( ،)٣كالبقاعي(ت 881هػػ) ( ،)٢كاأللكسػي (ت 5٣71ه ػػ)

أبػػا يػػاف األندلسػػي فػي بيػػاف عمػػم تقػػديـ القتػػل عمػػو المػػكت فػػي ا يػػم األكلػػو ،كخػػالفكا فػػي

بيػػاف عمػػم تقػػديـ المػػكت عمػػو القتػػل فػػي ا يػػم الثانيػػم ،فػػذك ار أف عمػػم ذلػػؾ عػػدـ كجػػكد الجهػػاد،
فيكثػػر المػػكت الطبيعػػي دكف قتػػاؿ ،كألجػػل ذلػػؾ قػػدـ المػػكت عمػػو القتػػل ،كيبػػدك أف رأيهػػـ أكثػػر
إقناعا مف أبي ياف األندلسي ،ألف أكثػر النػاس يمكتػكف مكتػم طبيعيػم دكف قتػل ،ثػـ إف ا يػم

لـ تتطرؽ إلو الجهاد في سبيل هللا ،كانما ذكرت مصير كل إنساف في هذا الدنيا.

كب ػ ّػيف أب ػػك الس ػػعكد (ت 98٣ه ػ ػػ) أف عم ػػم تق ػػديـ القت ػػل عم ػػو الم ػػكت ف ػػي ا ي ػػم األكل ػػو
جاات ألجل الترغيب في الجهاد كاستجبلب الم فرة كالر مم ،كهػذا رأي مقنػع ك سػف مػف أبػي
السعكد ،فالم فرة كالر مم ترّغب اإلنساف في الجهػاد فػي سػبيل هللا؛ ألف المػرا يثػاب عمػو هػذا
العمل بالم فرة كالر مم ،كلـ يكضب أبك السعكد عمم تقديـ المكت عمو القتل في ا يم الثانيػم،
()1

ربما عد ذلؾ األصل  ،كمصير كل كائف عمو هذا األرض.

كانفػػرد الطػػاهر بػػف عاشػػكر (ت  5٢9٢هػ ػػ) ب ػرأي جميػػل عمػػف سػػبقه ،فػػذكر أف عمػػم
تقديـ القتل عمػو المػكت فػي ا يػم األكلػو جػاات لعبلقػم (السػبب كالمسػبب) فالقتػل سػبب فػي
الم فرة ،كهك أمر قريب ،فقدـ السبب عمو المسبب ،فػالم فرة ال تػأتي إال إذا كػاف هنػاؾ سػبب
لهػػا ،كالجهػػاد فػػي سػػبيل هللا سػػبب لمم فػرة ،فػػاهلل تعػػالو جعػػل لكػػل شػػيا فػػي ال يػػاة سػػببا ،كأمػػا

()5

ينظر :الب ر الم يو51٣ / ٢ ،

()٣

ينظر  :الثعالبي :عبدالر مف بف دمحم بف مخمكؼ  ،الجكاهر ال ساف فػي تفسػير القػرآف ،تػب :الشػيخ دمحم

()٢

ينظر :نظـ الدرر في تناسب ا يات كالسكر516 / 1 ،

()1

ينظر :إرشاد العقل السميـ إلو مزايا الكتاب الكريـ511 / ٣ ،

()1

سنم ،دار ا ياا التراث العربي ،مؤسسم
عمي معكض ،كعادؿ أ مد عبد المكجكد ،كد .عبد الفتاح أبك ّ
التأريخ العربي ف بيركت ،ط ،5ت 5158 :ه ػ5997 ،ـ5٢1 / ٣ ،

ينظر :ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني511 / 1 ،
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عمم تقديـ المكت عمو القتل في ا يػم الثانيػم فجػاات مػف بػاب التفػنف فػي الفصػا م،

()5

كهػذا

رأي سف ألف الميت ليس شرطا أف ي فر له ،إنما أمر يعكد إلو هللا.
كذكر فاضل السامرائي ( ،)٣كصبلح الخالدي

()٢

أف عمم تقػديـ القتػل عمػو المػكت فػي

ا يم األكلو جاات بسػبب تقيػد القتػل بأنػه فػي سػبيل هللا ،فآليػم تت ػدث عػف الجهػاد فػي غػزكة
أ د ،كالجهاد مظنم القتل ،كالمجاهػد ينػاؿ الشػهادة كالم فػرة مػف هللا سػب انه كتعػالو ،كأمػا عمػم
تقديـ المكت قبل القتل فجاات لعدـ تقيػد المػكت فػي سػبيل هللا ،كانمػا كػاف مطمقػا لػذلؾ ختمػت
بالتذكير بال شر إلو هللا.
وخالصة القول:
بدا لمبا ث مف خبلؿ تكجيهات العمماا السابقم ا تي.:

ػل النيسػػابكري فػػي بيػػاف عمػػم تقػػديـ القتػػل عمػػو المػػكت؛ ألف المػػكت فػػي س ػػبيل هللا
كفػ ّ
يختمػػف عػػف المػػكت الطبيعػػي ،فػػالمكت فػػي سػػبيل هللا يتبعػػه الم ف ػرة كالفػػكز برض ػكاف هللا ،كأمػػا
المكت الطبيعي فبعدا شر كعندها يعرؼ اإلنساف مصيرا كمآله.
كيقػػف البا ػػث مكقفػػا آخػػر مػػف هػػذا المسػػألم معتمػػدا عمػػو السػػياؽ  ،فعمػػم تقػػديـ القتػػل
عمو المكت في ا يم األكلو جاات لمناسبم السياؽ كالمقاـ؛ فسػياؽ ا يػم يت ػدث عػف الجهػاد
في سبيل هللا ،كأكثر ما يصيب اإلنساف في المعركػم القتػل لػذلؾ قػدـ ،ثػـ إف السػياؽ فػي ا يػم
ذكر ما يناله الشهيد مف الجزاا مػف م فػرة كر مػم ،كأمػا عمػم تقػديـ المػكت عمػو القتػل فجػاات
أيضػػا لمناسػػبم الس ػياؽ كالمقػػاـ؛ فػػؤلف سػػياؽ ا يػػم لػػـ يت ػػدث عػػف الجهػػاد ،كانمػػا ت ػػدث عػػف
المػكت الػػذي يصػػيب كػل إنسػػاف ،كمصػػير كػػل إنسػاف لػػذلؾ قػػدـ المػػكت عمػو القتػػل ،كلػػـ يػػذكر

جزاا الميت كانما ذكر مآله كهك ال شر إلو هللا.

()5

ينظر :الت رير كالتنكير 511 ،51٢ / 1 ،

()٢

ينظر :إعجاز القرآني البياني ،ص ٣61

()٣

ينظر :التعبير القرآني ،ص 6٣
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المفظة الثامنة (أسمع – أبصر)
كردت لفظم (أسمع) مقدمم عمو لفظم (أبصر) في مكضع كا د.
ﭧ ﭨ ﭽ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﭼ(مريـ)٢8 :
()5

كتقدمت لفظم (أبصر) عمو لفظم (أسمع) في مكضعيف.

ﭧ ﭨ ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ
ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﭼ(الكهف)٣6 :

إف المتأم ػػل كالن ػػاظر ف ػػي القػ ػرآف الكػ ػريـ ،يج ػػد كثيػ ػ ار م ػػا تقت ػػرف لفظ ػػم (الس ػػمع) بمفظ ػػم

(البصػػر) ،كعنػػدما نتتبػػع آيػػات الق ػرآف الك ػريـ ،نجػػد غالبػػا مػػا تتقػػدـ لفظػػم (السػػمع) عمػػو لفظػػم
(البصػػر) ،كأ يانػػا تتقػػدـ لفظػػم ( البصػػر) عمػػو لفظػػم (السػػمع) ،ل كمػػم أرادهػػا هللا سػػب انه
كتعالو.
كعندما ننظر في ا يتػيف السػابقتيف ،نجػد بينهمػا االخػتبلؼ بالتقػديـ كالتػأخير ،ففػي آيػم
مريـ تقدمت لفظم (السمع) عمو لفظم (البصر) كهك أكثر ما جاا في القػرآف الكػريـ ،كأمػا فػي
آيم الكهف فتقدمت لفظم (البصر) عمػو لفظػم (السػمع ) كلػـ يػأت هػذا إال فػي مكضػعيف ،كلػـ
يجد البا ث مف خبلؿ ما تكافر لػه مػف م ارجػع ،مػف نػاقش هػذا المسػألم مػف العممػاا إال القميػل
منهـ ،كربمػا عائػد ذلػؾ إلػو كضػكح المسػألم فػي سػياقها كالتػي ال ت تػاج إلػو تعميػل ،كتجمػت
آراا العمماا الذيف ناقشكا هذا المسألم لمبا ث في ا تي:

عمػل الزركشػي (ت  791ه ػػ) المسػألم تعمػيبل عامػا دكف الخػكض فػي التفاصػيل ،فػػذكر

أف عمػػم تق ػديـ السػػمع عمػػو البصػػر فػػي الق ػرآف جػػاات لشػػرؼ اإلدراؾ ،أي أف االنسػػاف يػػدرؾ
بسمعه ما ال يدركػه ببصػرا ،ك يػدرؾ األشػياا بالسػمع قبػل البصػر ،لػذلؾ اقتضػو تقػديـ السػمع
((٣

عمو البصر ،كلـ يذكر عمم تقديـ البصر عمو السمع في القرآف.

ككافػل السػػيكطي (ت  955ه ػػ) الزركشػي فػػي بيػػاف عمػم تقػػديـ السػػمع عمػو البصػػر فػػي
يبيف عمم تقديـ البصر عمو السمع.
القرآف ،كاكتفو بقكله ،كلـ ّ
()5
()٣
()٢

كردت في سكرة السجدة آيم 5٣ /

ينظر :البرهاف في عمكـ القرآف ،ص 781
ينظر :معترؾ األقراف5٢5 / 5 ،
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()٢

كأم ػػا أب ػػك الس ػػعكد (ت  98٣ه ػ ػػ) ف ػػذكر أف عم ػػم تق ػػديـ الس ػػمع عم ػػو البص ػػر ج ػػاات
ألهميم السمع ،فبالسمع يتمقو اإلنسػاف األ كػاـ الشػرعيم ،كبػه يت قػل اإلنػذار ،كأمػا عمػم تقػديـ
البصػػر عمػػو الس ػمع فػػي آيػػم الكهػػف فجػػاات لمناسػػبم مػػا تقػػدـ كالػػذي يػػدؿ عمػػو عظػػيـ شػػأف
بص ػ ػرا لمػ ػػا ن ػ ػػف بصػ ػػددا مػ ػػف قبيػ ػػل المبص ػ ػرات ،ككػ ػػل شػ ػػيا ال ي جػ ػػب عػ ػػف بص ػ ػرا تبػ ػػارؾ
()5

كتعالو.

ككافل األلكسي (ت  5٣71هػػ) أبػا السػعكد فػي ذلػؾ( ،)٣كأمػا عمػم تقػديـ (السػمع) عمػو

( البصر) في آيم السجدة فجاات بسبب أف أكثر العمػل الصػالب المكعػكد يترتػب عمػو السػمع
دكف البصػ ػػر ،ﭧ ﭨ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼا (السجدة) 5٣ :

فكاف عدـ الفصل بينهما بالبصر أكلو ( ،)٢كيفهـ مف خبلؿ كبلمػه أف العمػم كراا ذلػؾ

جاات ألجل المجاكرة بيف األلفاظ ،كعدـ الفصل بينهما.

كناقش الطاهر بف عاشكر (ت  5٢9٢ه ػػ) المسػألم نقاشػا عامػا دكف التطػرؽ إلػو عمػم

التق ػػديـ ،بي ػػد أف البا ػػث تكص ػػل م ػػف خ ػػبلؿ س ػػياؽ تفس ػػيرا ي ػػم الكه ػػف أف العم ػػم كراا تق ػػديـ
البصر عمو السمع جاات لمناسبم السياؽ كالمقاـ ،فهـ أركا البعث مف القبكر ،ك أركا ما ْيعامػل

بػه المكػػذبكف ،كشػاهدكا هػػكؿ المكقػػف ،ثػـ سػػمعكا مػػف أقػكاؿ المبلئكػػم مػػا فيػه تصػػديل الكعيػػد،
لػذلؾ قػػدـ البصػػر لمناسػػبم المقػػاـ كالسػػياؽ ،فسػػماعهـ لممػكاعظ كػػاف فػػي الػػدنيا ،أمػػا فػػي ال شػػر
((1

فيركف العذاب فقو دكف سماع المكاعظ.

كذكر فاضل السامرائي أف عمػم تقػديـ السػمع عمػو البصػر فػي القػرآف جػاات لؤلهميػم،
فالسمع أهـ مف البصر في التكميف كالتبمي  ،كفاقد البصر الذي يسمع يمكف تبمي ػه ،كأمػا فاقػد
السمع فيصعب تبمي ه ،كأما عمم بياف تقديـ البصر عمػو السػمع فػي آيػم الكهػف؛ فػؤلف الكػبلـ
عف أص اب الكهػف الػذيف فػركا مػف قػكمهـ ،كلجػؤكا إلػو ظممػم الكهػف لػئبل يػراهـ أ ػد  ،لكػف
هللا تعػالو يػراهـ فػػي تقمػبهـ فػػي ظممػػم الكهػف ،ككػػذلؾ طمبػكا مػف صػػا بهـ أف يتمطػػف تػػو ال
()5

ينظر :إرشاد العقل السميـ إلو مزايا الكتاب الكريـ٣58 / 1 ،

()٣

ينظر :ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني٣11 / 51 ،

()1

ينظر :الت رير كالتنكير٣٣5 / ٣5 ،
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ينظر :نفسه 5٣7 /٣5
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يػ ػراا أ ػػد م ػػف الق ػػكـ ،كل ػػذلؾ اقتض ػػو الس ػػياؽ تق ػػديـ البص ػػر عم ػػو الس ػػمع ،ألهميت ػػه ف ػػي ه ػػذا
المكاقف.

()5

وخالصة القول:
بدا لمبا ث مف خبلؿ تكجيهات العمماا السابقم ا تي:

عامػ ػػا دكف الخػ ػػكض فػ ػػي
 عمػ ػػل الزركشػ ػػي ،كالطػ ػػاهر بػ ػػف عاشػ ػػكر المسػ ػػألم تعمػ ػػيبل االتفاصيل.
 -ربو فاضل السامرائي بيف األهميم كالسياؽ؛ لبياف عمم التقديـ في كبل المكضعيف.

كيكافػػل البا ػػث مػػا ذك ػرا أبػػك السػػعكد مػػف بيػػاف عمػػم تقػػدـ السػػمع عمػػو البصػػر ،فكػػاف
تعميمه لممسألم سػنا كجمػيبل؛ ألف هللا تعػالو ذكػر أمػك ار سػبقت هػذا ا يػم تت ػدث عػف البصػر
كالمبصػرات ،كمػػف ضػػمنها المجػػكا إلػػو كهػػف مظمػػـ تػػو ال ي ػراهـ أ ػػد ،بيػػد أف هللا ي ػراهـ فػػي
تقمػػبهـ ،ككػػذلؾ عنػػدما طمب ػكا مػػف صػػا بهـ أف يتمطػػف تػػو ال ي ػراا القػػكـ  ،ككػػل هػػذا األمػػكر
تستدعي البصر كلذلؾ تقدـ البصر عمو السمع.
كيختػار البا ػث مػا ذهػػب إليػه فاضػل السػامرائي؛ ألف السػػياؽ كالمقػاـ القرآنػي اقتضػػو
تقديـ البصر عمو السمع في آيم الكهف ،كأما عمم تقديـ السمع عمو البصر في القرآف الكريـ
فجػػاات ألهميتػػه كاعتبػػار السػػبل بػػالكجكد ،فالسػػمع عنػػد اإلنسػػاف ينشػػأ كيخمػػل قبػػل البصػػر ،أي
أنػه سػػابل فػػي الكجػػكد عنػػد اإلنسػػاف قبػػل البصػر ،كيقػػاؿ كهللا أعمػػـ أف اإلنسػػاف بعػػد مكتػػم يظػػل

سمعه يعمل لفترة كجيزة ،كأبك هريرة يركي ديث عػف الرسػكؿ ( ملسو هيلع هللا ىلص ) قػاؿ " الع َب ْػد إذا ْكضػع
ص ْاب ْه تمو إمن ْه لي َسم ْع ق َرع نعاله َـ " ( ،)٣إذف هك آخػر مػا ي يػب مػف
في ق َبرا ،كتْْكّلي كذهب أ َ
ػ ػكاس اإلنس ػػاف ،ك ت ػػو اإلنس ػػاف أثن ػػاا نكم ػػه ت ي ػػب كاس ػػه إال س ػػمعه  ،كل ػػذلؾ يق ػػدـ عم ػػو

البصر ،كهك أكثر ما جاا في القرآف الكريـ.

()5
()٣

ينظر :مف أسرار البياف القرآني ،ص 551
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المفظة التاسعة( :اركعي – اسجدي)
كردت لفظم (الرككع) مقدمم عمو لفظم (السجكد) في مكضعيف.

()5

ﭧﭨﭽ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟ ﮠ ﭼ (ال

)77:

كتقدمت لفظم (السجكد) عمو لفظم (الرككع) في كضع كا د.
ﭧ ﭨ ﭽ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﭼ (آؿ عمراف)1٢ :
إف النػػاظر كالمتأمػػل فػػي ا يتػػيف المتػػيف سػػبل ذكرهمػػا ،يجػػد االخػػتبلؼ بينهمػػا بالتقػػديـ
كالتػػأخير ،فم ػرة تتقػػدـ لفظػػم (الركػػكع) عمػػو لفظػػم (السػػجكد) كم ػا فػػي آيػػم ال ػ  ،كأخػػر تتقػػدـ
لفظم (السجكد) عمو لفظم (الرككع) كما في آيم آؿ عمراف ،فما سػر ذلػؾ ،تمػؾ مسػألم ناقشػها
العمماا كا تي:
أوال :أغمػػب العممػػاا الػػذيف نظػػر البا ػػث فػػي مؤلفػػاتهـ التػػي تػكافرت لػػه لػػـ يعممػكا مسػػألم
تقدـ لفظػم (اركعػكا) عمػو لفظػم (اسػجدكا) فػي آيػم ال ػ  ،إال مػا ذكػرا ابػف القػيـ (ت  715ه ػػ)

كعمػػم ذلػػؾ عنػػدا جػػاات بػػالطبع كالزمػػاف كالعػػادة ،كاالنتقػػاؿ مػػف عمػػك كانخفػػاض ( ،)٣كالزركشػػي
(ت  791هػ ػػ) الػػذي ذكػػر أف عمػػم التقػػديـ جػػاات باعتبػػار التكميػػف كالكجػػكب فػػالرككع يسػػبل

السػػجكد فػػي التكميػػف ( ،)٢ككافقػػه فػػي ذلػػؾ عبػػد العظػػيـ المطعنػػي ( ،)1كعمػػي أبػػك القاسػػـ عػػكف

( ،)1كأمػػا فاضػػل السػػامرائي فػػذكر أف عمػػم التقػػديـ جػػاات لمتػػدرج مػػف القمػػم إلػػو الكث ػرة (،)6
فالرككع يككف مرة كا دة ،أما السجكد يككف مرتيف أك سجدتيف.

()5

كردت في سكرة الفتب ٣9 /

()٢

ينظر :البرهاف في عمكـ القرآف ،ص 778
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ينظر :بدائع الفكائد68 / 5 ،

()1

ينظر :خصائص التعبير القرآني كسماته الببلغيم559 / ٣ ،

()6

ينظر :التعبير القرآني ،ص 81
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ثانيـــا :جػػاات تكجيهػػات العممػػاا لمسػػألم تقػػديـ (السػػجكد) عمػػو (الركػػكع) فػػي آيػػم آؿ عم ػراف
كا تي:

ذكػػر ال ػرازي (ت  616هػ ػػ) عػػدة أسػػباب لبيػػاف عمػػم تقػػديـ لفظػػم (اسػػجدي) عمػػو لفظػػم

(اركعػػي) فػػي آيػػم آؿ عم ػراف ،أكال :التنبيػػه عمػػو أف ال ػكاك بػػيف الفعمػػيف ليسػػت لمترتيػػب ،بمعنػػو
يمكف أف يككف المتقدـ الرككع كليس السجكد ،ثانيا :غايم العبد مف ربػه أف يكػكف سػاجدا ،قػاؿ
عميػػه الصػػبلة كالسػػبلـ (ألقػػرب مػػا يكػػكف العبػػد مػػف ربػػه إذا سػػجد) ،فممػػا كػػاف السػػجكد مختصػػا
بهذا النكع مف الرتبم ال جرـ قدمه عمو سائر الطاعات.

()5

مػػا ذك ػرا ال ػرازي مػػف تعميػػل ،كػػبلـ سػػف كجميػػل ،كذلػػؾ عنػػدما عػػد ال ػكاك عػػدـ إفادتهػػا

الترتيب ،كلذلؾ يمكف أف يكػكف المتقػدـ الركػكع ،كقكلػؾ قػاـ زيػد كخالػد ،فػيمكف أف يكػكف القػائـ
زيد أك خالد بما أف الكاك ليست لمترتيػب ،أمػا إذا كانػت لمترتيػب ،فػ ف المتقػدـ سػب ا يػم هػك
السجكد.

ككافػػل القرطبػػي (ت  675ه ػػ) ( ،)٣كابػػف القػػيـ (ت  715ه ػػ)( ،)٢كابػػف عػػادؿ الدمشػػقي

ت  881هػػ) ( ،)1كالسيكطي (ت  955هػػ) ( )1الرازي في تعميمه.

كأشػػار أبػػك ي ػاف األندلسػػي (ت  711هػ ػػ) إلػػو أف عمػػم تقػػديـ لفظػػم (اسػػجدي) عمػػو

لفظػػم (اركعػػي) فػػي آيػػم آؿ عمػراف جػػاات لمشػػرؼ ،كلكػػكف السػػجكد أقػػرب مػا يكػػكف العبػػد إلػػو
)6( .

ربه كهك ساجد
عكف.
()5
()٣
()٢
()1

ككافقػه فػي ذلػؾ الثعػػالبي (ت  871ه ػػ) ( ،)7كدمحم عبػدهللا سػػعادة ( ،)8كعمػي أبػك القاسػػـ
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كبػ ّػيف البقػػاعي (ت  881ه ػػ) عمػػم تقػػديـ لفظػػم (اسػػجدي) عمػػو لفظػػم (اركعػػي) فػػي آيػػم
آؿ عمػ ػراف معتم ػػدا عم ػػو الس ػػياؽ ،فس ػػياؽ ا ي ػػات الت ػػي ذك ػػرت قب ػػل ه ػػذا ا ي ػػم ،يت ػػدث ع ػػف
اإلخبلص الذي هك ركح العبادة ،كذلؾ في قكله تعالو (اقنتي) فالمراد بالقنكت هنػا اإلخػبلص
الذي يناسب السجكد ،كلذلؾ قدـ السجكد لمناسبم ذكر معنو اإلخبلص قبمه.

()5

كذكػػر أبػػك السػػعكد (ت  98٣هػ ػػ) أف عمػػم تقػػديـ لفظػػم (اسػػجدي) عمػػو لفظػػم (اركعػػي)
ف ػػي آي ػػم آؿ عمػ ػراف ج ػػاات ألكث ػػر م ػػف س ػػبب ،فق ػػد ت ػػأتي لمفض ػػل ،فالس ػػجكد أفض ػػل أرك ػػاف
الصػػبلة ،كأقصػػو م ارتػػب الخضػػكع ،أك لكػػكف الترتيػػب فػػي ش ػريعتهـ بهػػذا الصػػكرة ،أك اقتػػراف
()٣

لفظم اركعي بمفظم مع الراكعيف ،أي بمعنو مجاكرة األلفاظ بعضها ببعض.
ككافػػل األلكسػػي (ت  5٣71هػ ػػ)

()٢

أبػػا السػػعكد فيمػػا ذهػػب إليػػه ،عنػػدما ذكػػر أف عمػػم

تقػػديـ السػػجكد عمػػو الركػػكع جػػاات لمفضػػل ،فالسػػجكد أفضػػل أركػػاف الصػػبلة ،كأقصػػو م ارتػػب
الخضكع.
كأما فاضل السامرائي فانفرد برأي جميل كمختصر في بياف عمم لفظم (اسػجدي) عمػو
لفظػم (اركعػػي) فػػي آيػػم آؿ عمػراف ،فػػذكر أف العمػػم جػػاات ألجػػل التػػدرج مػػف الكثػرة إلػػو القمػػم.

بمعنػػو التػػدرج مػػف السػػجكد كهػػك الكثيػػر إلػػو القمػػم كهػػك الركػػكع ( ،)1كنعػػت السػػجكد بػػالكثير؛
لككنه متعددا فقد يأتي سجكد سهك ،أك سجكد ،تبلكة أك سجكد شكر ،كغيرا مف األنكاع ،كلكػف
الرككع ال يككف إال في الصبلة كيؤد مرة كا دة في كل ركعم.

وخالصة القول:
بدا لمبا ث مف خبلؿ تكجيهات العمماا السابقم ا تي:
اختمف العممػاا فػي تكجيػه عمػم تقػديـ لفظػم (اسػجدي) عمػو لفظػم (اركعػي) فػي آيػم آؿ
عم ػراف ،كعمػػم تقػػديـ لفظػػم (اركع ػكا) عمػػو لفظػػم (اسػػجدكا) فػػي آيػػم ال ػ  ،كيخػػالف البا ػػث
البق ػػاعي ف ػػي بي ػػاف عم ػػم تق ػػديـ لفظ ػػم (اركع ػػي) فه ػػي ليس ػػت لمناس ػػبم القن ػػكت ،كانم ػػا لمناس ػػبم
االصػػطفاا ،فسػػب انه اصػػطفو السػػيدة مػريـ (عميهػػا السػػبلـ) عمػػو نسػػاا العػػالميف ،كاالصػػطفاا
()5

ينظر :نظـ الدرر في تناسب ا يات كالسكر٣7٣ / 1 ،
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()1

ينظر :التعبير القرآني ،ص 18

()٢

ينظر :ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني517 / ٢ ،
144

يعني التقديـ كالتفضيل ،كبما أف السجكد مقدـ كمفضل عمو الرككع فػي المكانػم قدمػه لمناسػبم
مػػا سػػبل مػػف اصػػطفاا مػريـ (عميهػػا السػػبلـ) ،كلػػك نظرنػػا فػػي كتػػب التفاسػػير لكجػػدنا أف أكثرهػػا
تػػذكر أف القنػػكت يعنػػي إطالػػم الكقػػكؼ كالػػدعاا فػػي الصػػبلة ،كلػػيس بمعنػػو اإلخػػبلص ،بيػػد أف
الدعاا يتضمف اإلخبلص ،ف خبلص األعماؿ هلل تعالو مطمكب دائما تو يتقبمها هللا منا.
كير البا ث أف عمم تقديـ لفظم (اركعػكا) عمػو لفظػم (اسػجدكا) فػي آيػم ال ػ  ،فالعمػم
جاات لككنها األصػل فػي الكجػكب ،كيػر جانبػا آخػر غيػر مػا ذكػر فػي بيػاف عمػم تقػديـ لفظػم
(اس ػػجدي) عم ػػو لفظ ػػم (اركع ػػي) ف ػػي آي ػػم آؿ عمػ ػراف ،فالتق ػػديـ ج ػػاا ألهمي ػػم الس ػػجكد بالنس ػػبم
لئلنسػػاف ،كلمكانػػم العبػػد عن ػػد ربػػه كهػػك س ػػاجد ،فػػاهلل يقضػػي ػكائ العب ػػد عنػػدما يتػػذلل إلي ػػه
كيظهػػر لػػه الخضػػكع ،بػػل إف السػػجكد كمػػا ذكػػر عمميػػا هػػك رياضػػم يفػػرغ اإلنسػػاف مػػف خبللهػػا
الشػ نات ال ازئػػدة ،كينشػػو الػػدكرة الدمكيػػم ،كالسػػجكد يزيػػد تركيػػز كتػػدريب اإلنسػػاف عمػػو الصػػبر

كالهػػدكا ،كنشػػعر بال ار ػػم النفسػػيم كن ػػف سػػاجدكف ،كلػػذلؾ يقػػدـ السػػجكد عمػػو الركػػكع ألهميتػػه
كمكانته.
المفظة العاشرة ( :باءوا – ضربت )
كردت لفظم (ضربت) مقدمم عمو لفظم (كباؤكا) في مكضع كا د.
ﭧ ﭨ ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﭼ (البق ػ ػرة)65 :
كتقدمت لفظم (كبآؤكا) عمو لفظم (ضربت) في مكضع كا د.
ﭧﭨﭽﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﭼ(آؿ عمراف) 55٣ :
كقػػف البا ػػث عمػػو كتػػب التفاسػػير ،ككتػػب المتشػػابه المفظػػي التػػي ت ػكافرت لػػه ،لمعرفػػم
السػر الببلغػي ك ارا تقػػديـ تػأخير لفظتػي (ضػربت – كبػآؤكا) ،كبعػد االسػػتقراا لكتػب العممػاا لػػـ
يج ػػد م ػػف أش ػػار إل ػػو العم ػػم الببلغي ػػم كراا التق ػػديـ ،إال م ػػا ذكػ ػرة ال رن ػػاطي ت (ت  718ه ػ ػػ)،
كالبقاعي (ت  881هػػ) ،كدمحم فاضل السامرائي.
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فذكر ال رناطي (ت  718هػػ) أف عمػم تقػديـ الفعػل (ضػربت) عمػو الفعػل (كبػآؤكا) فػي
آيم البقرة جاات لممناسػبم ،كذلػؾ لمػا سػاؿ بنػك إسػرائيل النبػي مكسػو (عميػه السػبلـ) أف يػدعك
ربه إلو ما يستمزـ مهانم النفس مف الطعاـ كالشراب بدؿ المػف كالسػمك الػذي يػأتيهـ رغػدا مػف
عند ربهـ ،فناسب أف يضرب عميهـ الذلم كالمسكنم ،كأعقب ب ضب مف هللا.
كأما عمم تقديـ الفعل (كبآؤكا) عمو الفعل (ضربت) في آيم آؿ عمراف فجاات لمناسػبم
م ػ ػ ػ ػػا ذك ػ ػ ػ ػػر قمبه ػ ػ ػ ػػا ف ػ ػ ػ ػػي قكل ػ ػ ػ ػػه ﭨ ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃﭼ (آؿ عمػ ػراف )555 :فناس ػػب ه ػػذا تق ػػديـ مػ ػػا ال نصػ ػرة له ػػـ مع ػػه ،كال ف ػػبلح ،كهػ ػػك
(كباؤكا ب ضب هللا) ثـ ضربت عميهـ (المسكنم) أي الجزيم.

()5

كأمػػا البقػػاعي (ت  881ه ػػ) فبػ ّػيف أف عمػػم تقػػديـ الفعػػل (ضػربت) عمػػو الفعػػل (كبػػآؤكا)
في آيػم البقػرة جػاات ألنهػـ سػألكا األدنػو الكضػيع كتركػكا األعمػو الشػريف ،ثػـ رجعػكا إلػو ذلػم
أنفسهـ ممتبسيف ب ضب عظيـ مف هللا بتسميو قهرا عميهـ.
كأما عمم تقديـ الفعل (كبآؤكا) عمػو الفعػل (ضػربت) فػي آيػم آؿ عمػراف فجػاات بسػبب
غرقهـ في الذؿ؛ ألف الذؿ كاقع عميهـ أينما كجدكا.

()٣

كذكر دمحم فاضل السػامرائي أف العمػم كراا التقػديـ كالتػأخير لمفظتػي (ضػربت  -كبػآؤكا)
جاات لمذـ ،فمكاطف الذـ كالتشنيع في آيم آؿ عمراف أشد مػف آيػم البقػرة؛ ذلػؾ ألنػه أعػاد ذكػر
الفعػػل (ض ػربت) م ػرتيف ،بخػػبلؼ آيػػم البق ػرة ذك ػرا م ػرة كا ػػدة ،فتقػػديـ غضػػب هللا ،كاعػػادة ذكػػر
الفعل مرتيف ذلؾ زيادة في الذـ .

()٢

وخالصة القول:
تكصل البا ث مف خبلؿ سياؽ شرك ات تفاسير العمماا إلو ا تي:
 السياؽ في كمتا ا يتػيف يت ػدث عػف الػذؿ الػذي أصػاب بنػي إسػرائيل ،كسػب انهذكػػر الػػذؿ كالمسػػكنم فػػي كمتػػا ا يتػػيف ،كمػػف خػػبلؿ سػػياؽ شػػرك ات المفس ػريف

()5

ينظر :مبلؾ التأكيل القاطع بذكي اإلل اد كالتعطيل في تكجيه المتشابه المفظي ،ص ٣5٢

()٢

ينظر :المتشابه المفظي مف آي التنزيل في كتاب مبلؾ التأكيل ،ص 591

()٣

ينظر :نظـ الدرر في تناسب ا يات كالسكر٣9 / 1 ،158 / 5 ،
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تبيف لمبا ث أف المقصكد بالذؿ في آيم البقػرة هػك المهانػم كالصػ ر ،كالمقصػكد
ّ
بالمسكنم الفقر كال اجم.
 بنك إسرائيل في آيم البقػرة طمبػكا مػف النبػي مكسػو (عميػه السػبلـ) أف يػدعك ربػهبػأف يػرزقهـ طعامػػا غيػر المػػف كالسػمك ؛ ألنهػػـ ممػكا منػػه ﭧ ﭨ ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﭼ(البق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرة:
)65ف ض ػ ػ ػػب النب ػ ػ ػػي مكس ػ ػ ػػو (عمي ػ ػ ػػه الس ػ ػ ػػبلـ) م ػ ػ ػػف طم ػ ػ ػػبهـ ،ﭧ ﭨ ﭽ ﮲
﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹﮺ ﭼ(البق ػ ػ ػرة ،(65 :فػ ػ ػػالمف السػ ػ ػػمك
خيػػر ،كالبقػػل كالفػػكـ كالعػػدس كالبصػػل هػػك أدنػػو عنػػد هللا  ،كلػػذلؾ ناسػػب سػػياؽ
ا يػػات تقػػديـ الفعػػل (ض ػربت عمػػيهـ الذلػػم) أي ض ػربت عمػػيهـ المهانػػم كالػػذؿ،
عمو الفعل (كبآؤكا).
 كأمػػا فػػي آيػػم آؿ عمػراف فسػػياؽ ا يػػات يت ػػدث عػػف الػػذؿ الشػػديد الػػذي أصػػاببنػػي إسػرائيل ،فهػػـ أذالا أينمػػا كجػػدكا ،أي (ي ػػاربكف ،كيقتمػػكف ،كتسػػبو ذ ارريهػػـ
كتممؾ أراضيهـ) ،الذؿ إذف كاقػع بهػـ كشػديد عمػيهـ ،بخػبلؼ آيػم البقػرة إال إذا
اعتص ػػمكا بعه ػػد م ػػف هللا كالم ػػؤمنيف ،كذل ػػؾ يبع ػػد ع ػػنهـ األ ك ػػاـ ،إال ك ػػـ دف ػػع
الجزي ػػم (كضػ ػربت عم ػػيهـ المس ػػكنم) ،ث ػػـ (كب ػػاؤكا ب ض ػػب م ػػف هللا) أي رجعػ ػكا
ب ضػػب هللا عمػػا كػػانكا عميػػه مػػف ال ػػاؿ الصػػالب ،ثػػـ دفع ػكا الجزيػػم (المسػػكنم)،
ػادة فػي
لذلؾ ناسب سياؽ ا يات تقػديـ الفعػل (ضػربت) عمػو الفعػل (كبػاؤكا) زي ا
الذـ.
-

,يكافل البا ث فاضل السامرائي فيما ذهب إليه مف بياف عمم التقػديـ كالتػأخير
لمفظتػ ػػي (ض ػ ػربت  -كبػ ػػآؤكا) ،فزيػ ػػادة المفػ ػػظ غالبػ ػػا تػ ػػؤدي إلػ ػػو زيػ ػػادة المعنػ ػػو
كتأكيػػدا ،كهػػذا مػػا أشػػار إليػػه ابػػف جنػػي فػػي بػػاب قػػكة المفػػظ لقػػكة المعنػػو أي أف
(كمما زاد المفظ زاد المعنو).

()5

()5

ينظر :الخصائص٣61 / ٢ ،
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المبحث الثاني  :أسرار تقديم ألفاظ المتشابو المفظي وتأخيرىا في الفعل عمى االسم.
المفظة األولى( :أنزلناه مبارك)

كردت لفظم (أنزلناا) مقدمم عمو لفظم (مبارؾ) في مكضعيف.

ﭧ ﭨ ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐﭼ(األنعػ ػ ػػاـ)9٣
كﭧ ﭨ ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﭼ(األنعاـ) 511 :
كتقدمت لفظم (مبارؾ) عمو لفظم (أنزلناا) في مكضع كا د.
ﭧ ﭨ ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼا(األنبياا) 11 :
إف النػ ػػاظر كالمتأمػ ػػل فػ ػػي ا يػ ػػات التػ ػػي سػ ػػبل ذكرهػ ػػا ،يجػ ػػد االخػ ػػتبلؼ بينهػ ػػا بالتقػ ػػديـ
كالتػػأخير ،فم ػرة تتقػػدـ لفظػػم (أنزلنػػاا) عمػػو لفظػػم (مبػػارؾ) كمػػا فػػي آيػػم األنعػػاـ ،كأخػػر تتقػػدـ
لفظم (مبارؾ) عمو لفظم (أنزلناا) كما في آيم األنبياا ،كلمعرفم سر ذلؾ ،كقف البا ػث عمػو
المراجع التي تكافرت له التي اهتمػت بمثػل هػذا المسػائل ،بيػد أنػه لػـ يجػد إال القميػل مػف تنػاكؿ
كبيف سر التقديـ كالتأخير ،كجاات تكجيهاتهـ لممسألم كا تي:
هذا المسألمّ ،
ذكػر ابػػف جماعػػم (ت  7٢٢ه ػػ) أف عمػػم تقػػديـ لفظػم (أنزلنػػاا) عمػػو لفظػم (مبػػارؾ) فػػي
آيػػم األنعػػاـ جػػاات لبلهتمػػاـ كمناسػػبم البػػدااة بػػاإلنزاؿ ،كأمػػا عمػػم تقػػديـ لفظػػم (مبػػارؾ) عمػػو
لفظػػم (أنزلنػػاا) فػػي آيػػم األنبيػػاا فجػػاات عمػػو األصػػل ،فاألصػػل فػػي الم ػػم أف تتقػػدـ الصػػفم
المفردة النكرة عمو الصفم الجممم.

()5

()٢

ككافػػل أب ػك السػػعكد (ت  98٣هػ ػػ)( ،)٣كاأللكسػػي (ت  5٣71هػ ػػ)

مػػا ذهػػب إليػػه ابػػف

جماعم في تعميمه لممسألم.
كب ػ ّػيف أب ػػك ي ػػاف األندلس ػػي (ت  711ه ػ ػػ) أف عم ػػم تق ػػديـ لفظ ػػم (أنزلنػ ػاا) عم ػػو لفظ ػػم
(مبػػارؾ) فػػي آيػػم األنعػػاـ جػػاات لمتأكيػػد ،فصػػفم (اإلن ػزاؿ) أكثػػر تأكيػ اػدا مػػف صػػفم (المبػػارؾ)
كمعنو كبلمه :أف صػفم االنػزاؿ جػاات لتأكػد عمػو أف هػذا القػرآف هػك مػف عنػد هللا كلػيس مػف

()5

ينظر :كشف المعاني في المتشابه مف المثاني ،المسألم  ،5٢9ص 575

()٢

ينظر  :ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني61 / 8 ،

()٣

ينظر :إرشاد العقل السميـ إلو مزايا الكتاب الكريـ٣15 / ٢ ،
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كينزؿ عمػو بشػر ،كأمػا تػأخير لفظػم
عند البشر؛ ألنهـ أنكركا أف يككف هذا القرآف مف عند هللا ّ
قطعا هك مبارؾ ككثير الفكائد كالمنافع.
(مبارؾ)؛ فؤلف القرآف ا
كأما بياف عمم تقديـ لفظم (مبارؾ) عمو لفظم (أنزلناا) في آيم األنبياا؛ فؤلنها لـ تنػزؿ

فػػي معػػرض إنكػػار الكفػػار أف ينػػزؿ هللا شػػيئا ،بػػل جػػاات عقػػب قكلػػه ﭧ ﭨ ﭽ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ (األنبيػػاا( 18 :أي أف الػػذي آتػػاا الرسػػكؿ هػػك
)5( .

ذكر مبارؾ

كعمل السميف ال مبي (ت  716هػػ) عمػم تقػديـ لفظػم (أنزلنػاا) عمػو لفظػم (مبػارؾ) فػي

آيػػم األنعػػاـ ،فػذكر أف العمػػم جػػاات ألف الكػػبلـ هنػػا مػػع منكػػري أف هللا ينػ ّػزؿ عمػػو البشػػر كتابػػا
كيرسػػل رس ػكال ،كمعنػػو ذلػػؾ أف لفظػػم (أنزلنػػاا) قػػدمت لتأكػػد عمػػو أف هػػذا الق ػرآف مػػف عنػػد هللا
()٣

كليس مف عند البشر.

كلػػـ يػػذكر السػػميف ال مبػػي عمػػم تقػػديـ لفظػػم (مبػػارؾ) عمػػو لفظػػم (أنزلنػػاا) فػػي آيػػم
األنبياا ،ربما عد ذلؾ هك األصل في الم م.
كاقتص ػػر الزركش ػػي (ت  791ه ػ ػػ) عم ػػو بي ػػاف عم ػػم تق ػػديـ لفظ ػػم (مب ػػارؾ) عم ػػو لفظ ػػم

(أنزلنػاا) فػػي آيػػم األنبيػػاا مكػػر ار مػػا ذكػرا ابػػف جماعػم ،كلػػـ يتطػػرؽ إلػػو بيػػاف عمػػم تقػػديـ لفظػػم
()٢

(أنزلناا) عمو لفظم (مبارؾ) في آيم األنعاـ.
وخالصة القول:

بدا لمبا ث مف خبلؿ تكجيهات العمماا السابقم ا تي:
 -إف مػػا يقصػػدا ابػػف جماعػػم بقكلػػه االهتمػػاـ فػػي بيػػاف عمػػم تقػػديـ (أنزلنػػاا) عمػػو

(مبػػارؾ) ،أي االهتمػػاـ كالتأكيػػد بػػأف هػػذا القػرآف منػػزؿ مػػف هللا سػػب انه كتعػػالو،
كليس مف عند البشر ،فهك معجز في ألفاظه كمعانيه.

 البا ث يكافل ما ذهب إليه ابف جماعم في بياف عمم تقديـ لفظم (مبارؾ) عمػولفظػػم (أنزلنػػاا) فػػي آيػػم األنبيػػاا  ،فالتقػػديـ هنػػا جػػاا عمػػو األصػػل الم ػػكي؛ ألف

()5

ينظر :الب ر الم يو58٣ / 1 ،

()٢

ينظر :البرهاف في عمكـ القرآف ،ص 791

()٣

ينظر :الدر المصكف٣٣9 / 1 ،
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المكصػػكؼ المفػػرد فػػي الم ػػم يتقػػدـ عمػػو المكصػػكؼ الجممػػم ،كقػػد تتقػػدـ الصػػفم
الجممػ ػػم عمػ ػػو الصػ ػػفم المفػ ػػردة كقكلػ ػػه ﭨ ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﭼ (اإلسراا)5٢ :
 أفاد السميف ال مبي في تعميمه لمسألم تقديـ لفظػم (أنزلنػاا) عمػو لفظػم (مبػارؾ)في آيم األنعاـ مف تعميػل أبػي يػاف األندلسػي ،فكبلهمػا متفػل أف العمػم جػاات

فػػي معػػرض منكػػري أف يكػػكف هػػذا الق ػرآف مػػف عنػػد هللا ،كلكػػف كػػل منهمػػا فسػػر
المسألم بطريقته.
 كيػػر البا ػػث أف عمػػم التقػػديـ كالتػػأخير فػػي المسػػألم تعتمػػد عمػػو السػػياؽ ،فػػبليمكػػف معرفػػم سػػر كمعنػػو التقػػديـ كالتػػأخير دكف النظػػر فػػي سػػياؽ ا يػػم الػػذي

كردت فيػػه ،فسػػياؽ آيػػم األنعػػاـ يت ػػدث عػػف الكفػػار المنك ػريف لكجػػكد ق ػرآف مػػف
عند هللا  ،فمك نظرنا في ا يم التػي تسػبل ا يػم ( )9٣مػف سػكرة األنعػاـ لكجػدنا
أنهػا تت ػػدث عػػف المنكػريف لكجػػكد قػرآف مػػف عنػػد هللا ﭧ ﭨ ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭼ(األنع ػ ػػاـ ،(95 :كنم ػ ػػظ أف س ػ ػػياؽ ا ي ػ ػػم صػ ػ ػريب ف ػ ػػي ذك ػ ػػر
انكػػارهـ لمقػرآف ،فػػرد هللا عمػػيهـﭧ ﭨ ﭽ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ
ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﭼ(األنع ػػاـ( :األنعػ ػاـ)95:

كه ػػذا تأكي ػػد عم ػػو أف

الق ػرآف كالكتػػب السػػماكيم السػػابقم هػػي مػػف عنػػد هللا ،لػػذلؾ ناسػػب سػػياؽ ا يػػات
تق ػػديـ لفظػ ػػم (أنزلن ػػاا) لػ ػػد ض انكػ ػػارهـ ،ث ػػـ اعقبػ ػػت بمفظ ػػم (مبػ ػػارؾ) ،فػ ػػالقرآف
بطبيعتػػه جعمػػه هللا مباركػػا فػػي كػػل شػػيا ،فػػي ألفاظػػه كمعانيػػه ،كالبركػػم تشػػمل
المشت ل به.
 كأما عمم تقديـ لفظم (مبارؾ) عمو لفظم (أنزلناا) في آيم األنبياا فجػاات عمػواألصػػل التركيبػػي الم ػػكي فػػي الجممػػم العربيػػم ،فالصػػفم المفػػردة فػػي الم ػػم تسػػبل
الصفم الجممم.
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المفظة الثانية (يسعى  -نورىم)
كردت لفظم (نكرهـ) مقدمم عمو لفظم (يسعو) في مكضع كا د.
ﭧ ﭨ ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭼ



(الت ريـ) 8:
كتقدمت لفظم (يسعو) عمو لفظم (نكرهـ) في مكضع كا د.
ﭧﭨﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ(ال ديد)5٣ :
إف التشابه كاالختبلؼ بيف ا يتيف كاضب ،فآيم الت ػريـ تقػدـ فيهػا االسػـ (نػكرهـ) عمػو
الفعل (يسعو) ،بينما آيم ال ديد تقدـ فيها الفعل (يسعو) عمو االسـ (نكرهـ ) ،فما سر ذلؾ.
كق ػػف البا ػػث عم ػػو كت ػػب التفاس ػػير ككت ػػب المتش ػػابه المفظ ػػي الت ػػي تعن ػػو بمث ػػل ه ػػذا
المسػػائل التػػي ت ػكافرت لػػه؛ لمعرفػػم سػػر ذلػػؾ التقػػديـ ،بيػػد أنػػه لػػـ يجػػد مػػف نػػاقش المسػػألم مػػف
جانػ ػ ػػب ببلغػ ػ ػػي لبيػ ػ ػػاف عمػ ػ ػػم (التقػ ػ ػػديـ كالتػ ػ ػػأخير) ،إال مػ ػ ػػا ذك ػ ػ ػرا ال رنػ ػ ػػاطي (ت  718هػ ػ ػ ػػ)،
كالبقاعي(ت  881هػػ) كجاا تعميمهما لممسألم كا تي:
ذكػػر ال رنػػاطي (ت  718هػ ػػ) أف عمػػم تقػػديـ االسػػـ (نػػكرهـ) عمػػو الفعػػل (يسػػعو) فػػي
آيم الت ريـ جاات لقرب المنزلم كعمك ال اؿ ،كألنها ذكرت النبي (ملسو هيلع هللا ىلص) ،كذكرت معػه المػؤمنيف
قػػاؿ تعػػالو ﭪ ﭫ ﭬﭭ } أي أف المػػؤمنيف قريبػػك المنزلػػم مػػف النبػػي (ملسو هيلع هللا ىلص) ،كعػػبل ػػالهـ،
كهذا األمر يقضي الثبات كمف أجل ذلؾ قدـ االسـ عمو الفعل.
كأما في آيػم ال ديػد فسػياقها يػدؿ عمػو بشػارة لممػؤمنيف ،كلػـ يػأت فػي سػياؽ ا يػم ذكػر
النبي (ملسو هيلع هللا ىلص) مع المؤمنيف ،كلـ تذكر ألفاظا تػدؿ عمػو تمكػف المنزلػم ،كانمػا ذكػرت فقػو البشػارة،
()5

كلذلؾ قدـ الفعل (يسعو) ليناسب التجدد كال دكث.

كبيف البقاعي (ت  881هػػ) أف عمم تقديـ االسـ (نػكرهـ) عمػو الفعػل (يسػعو) فػي آيػم
ّ
الت ريـ جاات لتعظيـ النبي (ملسو هيلع هللا ىلص)،فا يم نفت الخزي عنه كعف الذيف آمنكا معػه؛ كألنهػا ذكػرت

()5

ينظر :مبلؾ التأكيل القاطع بذكي اإلل اد كالتعطيل في تكجيه المتشابه المفظي ،ص 517٣ ،5175
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النبي (ملسو هيلع هللا ىلص) ،كلذلؾ قدـ االسـ ،بخبلؼ ما جاا في آيم ال ديد ،فالسعي هنػا ي تػاج إلػو تجػدد
()5

كاستمرار ،كلذلؾ قدـ الفعل.
وخالصة القول:

إف ما ذكرا ال رنػاطي كالبقػاعي سػف كمقبػكؿ ،كيػر البا ػث أف عمػم تقػديـ االسػـ فػي

آيم الت ريـ ،جاات لسبل مػا يقتضػيه السػياؽ ،فالسػياؽ ذكػر النبػي (ملسو هيلع هللا ىلص) كنفػو عنػه الخػزي،
كأثب ػػت ل ػػه الك ارم ػػم ،كعط ػػف عمي ػػم الم ػػؤمنيف ،كأثن ػػو عم ػػيهـ كم ػػد هـ ،إذف ك ػػل ه ػػذا المع ػػاني
ػدما عمػػو الفعػػل (يسػػعو)؛ ليػػدؿ عمػػو الثبػػات،
تقتضػػي مػػف السػػياؽ أف يػػذكر االسػػـ (نػػكرهـ) مقػ ا
كأما في آيم ال ديد فالسياؽ يختمف عما هك عميه في آيم الت ريـ ،أكال :لـ يأت فػي سػياؽ آيػم
ال ديػد ذكػػر النبػػي (ملسو هيلع هللا ىلص) ،كانمػا ذكػػر فقػػو البشػارة التػػي تصػػيب المػؤمنيف ،كالبشػػارة ليسػػت ثابتػػم

بػنفس القػدر لمجميػػع ،كانمػا متفاكتػم كمت يػرة ،كتكػكف بقػدر العمػػل الػذي عممػه فػػي الػدنيا ،فينػػاؿ

بشارته في ا خرة كفل مقػدار عممػه فػي الػدنيا ،كلػذلؾ قػدـ الفعػل ألجػل التناسػب المعنػكي بػيف
األلفاظ كالسياؽ.
المفظة الثالثة( :بمغت – امرأتي)
كردت (بم ني الكبر) متقدمم عمو (امرأتي عاقر) في مكضع كا د.
ﭧ ﭨ ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ ﭼ(آؿ عمراف( 11 :
كتقدمت (امرأتي عاقر) عمو ( بم ت مف الكبر) في مكضع كا د.
ﭧﭨﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﭼ



(مريـ) 8 :
ناقش العمماا هاتيف ا يتيف المتيف تقدـ ذكرهما؛ لبياف عمم تقػديـ كتػأخير (بم ػت) عمػو
(امرأتي) في كبل المكضعيف كتجمو مكقفهـ لمبا ث مف المسألم كا تي:
أوالً( :بم ػػت مػػف الكبػػر) تمثػػل ػػاؿ النبػػي زكريػػا (عميػػه السػػبلـ) ،كأمػػا (ام أرتػػي عػػاقرا)
فتمثل اؿ زكجته.
()5

ينظر :نظـ الدرر في تناسب ا يات كالسكر٣5٢ / ٣1 ،
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ثانيا :تكجيهات العمماا لممسألم جاات كا تي:
ً
ذكر الكرماني (ت111هػػ) أف عمم تقديـ اؿ زكجته (امرأتي عػاقر) عمػو الػه (عميػه
السػػبلـ) (بم ػػت مػػف الكبػػر) فػػي آيػػم مػريـ جػػاات ألف فػػي آيػػم مػريـ (عميهػػا السػػبلـ) تقػػدـ ذكػػر
(الكبػ ػ ػػر) فػ ػ ػػي قكلػ ػ ػػه ﭨ ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭼ(م ػ ػريـ ،)1 :كتػ ػػأخر ذكػ ػػر الم ػ ػرأة فػ ػػي قكلػ ػػه ﭨ ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭼ(مػ ػريـ ،(1 :فأع ػػاد ذك ػػر (ع ػػاقر) ،كأخػ ػر ذك ػػر
()5

(الكبر)؛ ليكافل لفظه (عتيا)( ،عشيا)( ،صبيا).

ككافػػل ابػػف جماعػػم (ت 7٢٢هػ ػػ)( ،)٣كأب ػك يػػاف األندلسػػي (ت 711هػ ػػ)( ،)٢كالسػػميف

ال مبػي (ت716هػػ)( ،)1كالفيركزآبػػادي (ت857هػػ)( ،)1كالسػػيكطي (ت955ه ػػ)( ،)6كاألنصػػاري
()8

(ت 9٣6هػ)( ،)7ك(عز الديف الكردي)

الكرماني في بياف عمػم التقػديـ فػي آيػم مػريـ ،بيػد أف

ابػػف جماعػػم أضػػاؼ عبػػارة جميمػػم ،فػػذكر أف هػػذا التقػػديـ جػػاا مػػف بػػاب التفػػنف فػػي الفصػػا م،

كأمػا أبػك يػػاف األندلسػي فػػذكر أف (بم نػي الكبػػر) جممػم فعميػػم ،فناسػبت أف تكػػكف كػذلؾ ل ػػاؿ
النبػػي زكريػػا (عميػػه السػػبلـ)؛ ألف العمػػر يتجػػدد شػػيئا فشػػيئا ،كأمػػا كصػػف ػػاؿ زكجتػػه (ام أرتػػي
عاقر) فجاات جممم اسميم ،فناسبت أف تككف كذلؾ ككف العقر ثابتا كالزما ال يت ير.

كأم ػػا الس ػػميف ال مب ػػي ف ػػذكر أف ه ػػذا التق ػػديـ ب ػػاب مقص ػػكد ف ػػي الفص ػػا م إذا ل ػػـ يخ ػػل
زمانيػػا ،كلػػذلؾ لػػـ يبػػاؿ
تيبػػا
بػػالمعنو ،كذكػػر ا
ا
أيضػػا أف العطػػف بػػالكاك فػػي ا يتػػيف ال يقتضػػي تر ا
بتقديـ كال تأخير.
()5

ينظر :البرهاف في تكجيه المتشابه المفظي لما فيه مف ال جم كالبياف ،المسألم ( ،) 11ص 89

()٣

ينظر :كشف المعاني في المتشابه مف المثاني ،المسألم ( ،)71ص 5٣7

()1

ينظر :الدر المصكف519 / ٢ ،

()6

ينظر :قطف األزهار ككشف األسرار ،ص 187

()٢

ينظر :الب ر الم يو171 / ٣ ،

()1

ينظر  :بصائر ذكي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ،بصيرة ( الـ ،هللا ال56٣ / 5 ،) ....

()7

ينظر :فتب الر مف ما يمتبس مف القرآف ،المسألم ( )51مف سكرة آؿ عمراف ،ص 81

)(8ينظر  :الكردي  :عز الديف دمحم  ،التقديـ كالتأخير في القرآف الكريـ ،دار المعرفم ،بيركت ط ،5ت:

51٣8ه ػ٣117،ـ ،ص
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كانفرد األنصاري (ت 9٣6هػ) في بياف عمم تقػديـ (بم نػي الكبػر) عمػو (ام أرتػي عػاقر)
في آيم آؿ عمراف برأي جميل ،فذكر أف عمم تقديـ اؿ النبي زكريا (عميه السبلـ) عمػو ػاؿ
زكجته ،مف باب تقديـ الذكر عمو األنثو.

()5

كذكػػر الكػػردي أف عمػػم تقػػديـ ػػاؿ النبػػي زكريػػا (عميػػه السػػبلـ) عمػػو ػػاؿ زكجتػػه؛ ذلػػؾ
ألف المقػاـ فػي ذكػرا (عميػه السػبلـ ) كدليػل ذلػؾ قكلػه ﭨ ﭽ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊ
ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﭼ (آؿ عم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراف ،(٢7 :كقكلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػهﭨ ﭽ ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ (آؿ عم ػراف ، (٢8 :كقكلػػه
ﭨﭽﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ(آؿ عمػراف ،(٢9 :إذف سػػياؽ ا يػػات السػػابقم يت ػػدث عػػف النبػػي
()٣

اهتماما به.
زكريا (عميه السبلـ) ،كلذلؾ قدـ
ا
كبيف ال رناطي (ت 718هػ) أف المعنو في ا يتيف كا ػد ،ثػـ نظػر إلػو مقػاطع ا يػات
ّ

مبينػا
في سكرة مريـ (عميها السبلـ) لبياف عمػم تقػديـ (ام أرتػي عػاقر) عمػو (بم ػت مػف الكبػر) ،ا

أف السكرة استدعت ما يأتي عمو كمها ،كيناسبها مف لدف قكله تعػالو فػي افتتػاح السػكرة ﭧ
ﭨ ﭽ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭼ (مػػريـ (٣ :إلػػو قكلػػه تعػػالو فػػي قصػػم عيسػػو (عميػػه
الس ػػبلـ) ﭧ ﭨ ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﭼ(مػ ػريـ،(٢٢ :ف ػػنم ظ أف
فكاصػػل ا يػػات فػػي السػػكرة لػػـ ت ػػرج عػػف مقاطعهػػا ،كانمػػا جػػاات بمقطػػع كا ػػد ،لػػذلؾ اقتضػػت
مناسػػبم سػػياؽ ا ي ػػات فػػي هػػذا الس ػػكرة كركد قصػػم النبػػي زكريا(عمي ػػه السػػبلـ) عمػػو كرد ف ػػي
السكرة.
يتقيػد بمػا قبمهػا مػف آيػات كمػا بعػدها بمقطػع مخصػكص ،فجػرت
كأما آيم آؿ عمراف لـ ّ
()٢
هي عمو مثل ذلؾ.
))1ينظر :فتب الر مف ما يمتبس مف القرآف ،المسألم ( )51مف سكرة آؿ عمراف ،ص
()٣

ينظر  :التقديـ كالتأخير في القرآف الكريـ  ،ص 598
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وخالصة القول:
بدا لمبا ث مف خبلؿ تكجيهات العمماا السابقم ا تي:
 نظػػر الكرمػػاني إلػػو التكافػػل كالتناسػػب المفظػػي بػػيف ا يػػات لبيػػاف عمػػم التقػػديـ فػػي آيػػممريـ.

 -لـ يتطرؽ الكرماني إلو بياف عمم التقديـ في آيم آؿ عمراف.

 نظ ػػر ال رن ػػاطي إل ػػو فكاص ػػل كمق ػػاطع ا ي ػػات لبي ػػاف عم ػػم التق ػػديـ كالت ػػأخير ف ػػي ك ػػبلالمكضعيف.

 -انفرد أبك ياف بت ميل جميل كرائع في بياف عمم التقديـ في آيم مريـ (عميها السبلـ)

 أغمػػب العممااالػػذيف جػػاؤكا مػػف بعػػد الكرمػػاني اتفق ػكا معػػه فػػي بيػػاف عمػػم التقػػديـ فػػي آيػػممريـ (عميها السبلـ)

 عمػ ػػل األنصػ ػػاري مسػ ػػألم التقػ ػػديـ فػ ػػي آيػ ػػم آؿ عم ػ ػراف تعمػ ػػيبل عامػ ػػا دكف التطػ ػػرؽ إلػ ػػوالتفاصيل.

زمانيػا ،أي أف
 ذكر السميف ال مبي أف العطف بالكاك في كبل ا يتيف ال يقتضػي ترتيبػاا
ػعر بتقػػدـ زمػػاف ،كانمػػا التقػػديـ مػػف بػػاب تقػػديـ المناسػػب فػػي
التقػػديـ كالتػػأخير لػػيس مشػ اا
فصا م الكػبلـ ،كهػذا قػكؿ سػف كجميػل؛ ألف تقػديـ المناسػب فػي الكػبلـ أكلػو ،كلػيس

مف باب عطفه ،ص يب أف العطف له دكر أ يانا في مسألم التناسػب المفظػي ،كلكػف
ليس دائما.
 عنػػدما كصػػف النبػػي زكريػػا (عميػػه السػػبلـ ) الػػه بقكلػػه (بم نػػي الكبػػر) ه ػذا مػػف بػػابالقمب ،كيدؿ قكله هذا عمو تمكف الكبر منه.

كيػػر البا ػػث أف عمػػم تقػػديـ (ام أرتػػي عػػاقر) فػػي آيػػم م ػريـ (عميهػػا السػػبلـ)؛ ذلػػؾ ألف
النبي زكريا (عميه السبلـ) كاف يظف أف عدـ الكالدة عقر امرأته ،كدليل ذلؾ أنه لـ ينسب إلػو
نفسه العقر ،كلذلؾ كاف مف المناسب تقديـ (امراتي عاقر).
كأمػا عمػػم التقػديـ فػػي آيػم آؿ عمػراف فيختػػار البا ػث مػػا ذهػب إليػػه عػز الػػديف الكػػردي
اهتمامػػا بػػه (عميػػه السػػبلـ) كمناسػػبم لسػػياؽ
فػػي بيػػاف عمػػم تػػأخر (بم ػػت مػػف الكبػػر) الػػذي جػػاا
ا
ا يات التي تقدمت عمو آيم آؿ عمراف في الذكر.
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المبحث الثالث  :أسرار تقديم ألفاظ المتشابو المفظي وتأخيرىا في متعمقات الفعل.
تقديم المفعول بو عمى ضمير التوكيد (ىذا – نحن)

كردت لفظم (ن ف) مقدمم عمو لفظم (هذا) في مكضع كا د.
ﭧ ﭨ ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﭼ(المؤمنكف) 8٢ :
كتقدمت لفظم (هذا) عمو لفظم (ن ف) في مكضع كا د.
ﭧ ﭨ ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ(النمل(68 :
إف التشػػابه كاالخػػتبلؼ بالتقػػديـ كالتػػأخير بػػيف ا يتػػيف السػػابقتيف كاضػػب ،كلمعرفػػم السػػر
كراا ذل ػػؾ ،كق ػػف البا ػػث عم ػػو كت ػػب العمم ػػاا الت ػػي تػ ػكافرت ل ػػه الت ػػي تناكل ػػت كبين ػػت مسػ ػألم
االخػػتبلؼ بػػيف ا يتػػيف ،كتجمػػو مػػكقفهـ مػػف تقػػديـ لتػػأخير لفظتػػي (هػػذا  -ن ػػف) كمػػا كرد فػػي
ا يتيف في ا تي:
أرجػ ػػع الخطيػ ػػب اإلسػ ػػكافي (ت 1٣1هػ ػ ػػ) عمػ ػػم التقػ ػػديـ كالتػ ػػأخير بػ ػػيف المفظتػ ػػيف إلػ ػػو
المناسبم المفظيػم ،فتقػديـ لفظػم (ن ػف) كالمعطػكؼ (آباؤنػا) عمػو المفعػكؿ بػه الثػاني (هػذا) فػي
آيػػم المػػؤمنيف جػػاات لمناسػػبم مػػا تقػػدـ قبمهػػا م ػف ألفػػاظ ،كلػػك نظرنػػا فػػي ا يػػم التػػي تسػػبل آيػػم
المػػؤمنيف فػػي قكلػػه ﭨ ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﭼ(المؤمنػػكف ،(85 :نجػػد أف األفعػػاؿ
الس ػػابقم أس ػػندت إل ػػو فاعميه ػػا مباشػ ػرة دكف فاص ػػل (ق ػػالكا ،ق ػػاؿ األكل ػػكف) ،ل ػػذلؾ جػ ػاات آي ػػم
المؤمنيف فػي قكلػه تعػالو ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﭼعمػو
نفس البناا كالنسل في ا يم التي تسبقها ،إذ تمـ كـ الفاعل (نائػب الفاعػل) كهػك تككيػدا ،ثػـ
()5

عطف عميه (آباؤنا) ،ثـ ذكر المفعكؿ به (هذا).

كأما عمم تقديـ لفظم المفعكؿ به(هذا) عمو لفظم الضمير التككيد (ن ف) في آيم
أيضا لمناسبم المفظ في ا يم التي تسبقها ،فتقدـ قبل هذا ا يم قكله ﭨ
النمل فجاات ا

ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﭼ(النمل)67 :

كعندما ننظر في هذا ا يم نجد أف المعطكؼ (آباؤنا) كهك كالفاعل قد تأخر عػف اسػـ
ػدما
كػاف ،كتقدمػػه (تراابػػا) الػػذي هػػك كػػالمفعكؿ بػػه ،فصػار خبػػر كػػاف مػػا هػػك (كػػالمفعكؿ بػػه) مقػ ا
عمو ما هك معطكؼ المرفكع (اسـ كاف) أي (ن ف كآباؤنا) الذي هك كالفاعل.
()5

ينظر :درة التنزيل كغرة التأكيل ،المسألم ( 91٢ / ٣ ،) 519
156

أي أف آيػػم النمػػل جػػاات مرتبػػم عمػػو هػػذا النسػػل كفػػل الترتيػػب كالنسػػل الػػذي جػػاا فػػي
ا يػػم التػػي تقػػدمتها فػػي الػػذكر ،لػػذلؾ تقػػدـ المفعػػكؿ بػػه (هػػذا) عمػػو ضػػمير التككيػػد المرفػػكع
(ن ف)؛ تناسقا مع ما سبل مف ألفاظ مف يث البناا المفظي.
كذكػػر الكرمػػاني (ت  111هػ ػػ) أف عمػػم تقػػديـ لفظػػم (ن ػػف) كالمعطػػكؼ (آباؤنػػا) عمػػو
المفعكؿ به الثاني (هذا) في آيم المؤمنيف جاات عمو القياس؛ ألف الضمير المرفػكع المتصػل
(كعدنا) ال يجكز العطف عميه تو يؤكد بالضمير المنفصل (ن ػف) ثػـ عطػف عميػه (آباؤنػا)
ثـ ذكر بعد ذلؾ المفعكؿ به (هذا) ،لذلؾ جاا عمم التقديـ عمو القياس.

()5

كأمػػا عمػػم تقػػديـ لفظػػم المفعػػكؿ بػػه (هػػذا) عمػػو لفظػػم الضػػمير التككيػػد (ن ػػف) فػػي آيػػم
النمل فجاات مكافق ام في البناا لآليم التي قبمها كنػا تراابػا}؛ ألف القيػاس فيػه (كنػا ن ػف كآباؤنػا
تراابا) ،فكانا متكافقيف (هذا – تراابا).
ككرر الفيركزآبادي (ت  857هػػ) في كتابه ما ذكرا الكرماني في بياف عمػم التقػديـ فػي

كبل المكضعيف ،كلـ يزد عميه شيئا.

()٣

كب ػ ّػيف الزمخش ػػري (ت  1٢8ه ػ ػػ) أف التق ػػديـ ف ػػي المس ػػألم دلي ػػل عم ػػو أف المق ػػدـ ه ػػك
ال ػػرض المتعمػػد بالػػذكر ،كأف الكػػبلـ سػػيل ألجمػػه ،كذكػػر أف تقػػديـ لفظػػم (ن ػػف) كالمعطػػكؼ

(آباؤنا) عمو المفعكؿ بػه الثػاني (هػذا) فػي آيػم المػؤمنيف ،دؿ عمػو اتخػاذ المبعػكث كهػك الػذي
تعمػػد فػػي الكػػبلـ ،كأمػػا تقػػديـ لفظػػم المفعػػكؿ بػػه (هػػذا) عمػػو لفظػػم الضػػمير التككيػػد (ن ػػف) فػػي
آيم النمل فدؿ عمو اتخاذ البعث.

()٢

ككافل الرازي (ت  616هػػ) ( ، )1كالنسفي (ت  751هػػ) ( ،)1كأبك يػاف األندلسػي (ت

 711هػػ) ( ،)6الزمخشري فيما ذهب إليه مف بياف عمم التقديـ في كبل المكضعيف .

()5

ينظر :البرهاف في تكجيه المتشابه المفظي لما فيه مف ال جم كالبياف ،المسألم ( ،) ٢٢٢ص 581

()٢

ينظر:الكشاؼ٣69 / 1 ،

()٣

ينظر  :بصائر ذكي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ،بصيرة ( قد أفمب المؤمنكف )٢٢٣ / 5 ،

()1

ينظر :مفاتيب ال يب٣51 / ٣1 ،

()6

ينظر :الب ر الم يو89 / 7 ،

()1

ينظر :مدارؾ التنزيل ك قائل التأكيل658 / ٣ ،
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كخالف األنصػاري الزمخشػري فػي بيػاف عمػم التقػديـ فػي آيػم النمػل ،فالتقػديـ عنػدا جػاا
()5

اهتماما بمنكري البعث ،كلهذا قاؿ إف هذا إال أساطير األكليف}.

()٢

ككافػػل أيضػػا أب ػك السػػعكد (ت  98٣ه ػ ػػ)( ،)٣كاأللكسػػي (ت  5٣71هػ ػػ)

الزمخشػػري

في بياف عمم تقديـ المفعكؿ به (هذا) عمو الضمير (ن ف) في آيم النمل ،بيد أنهما لػـ يتطرقػا
إلػػو بيػػاف عمػػم التقػػديـ فػػي آيػػم المػػؤمنيف ،ربمػػا عػػدا ذلػػؾ جريػػا عمػػو األصػػل ،أي يػػأتي ضػػمير
التأكيد (ن ػف) عقػب المؤكػد ،ثػـ يػأتي بعػدا المفعػكؿ بػه (هػذا) كربمػا هػذا ال ي تػاج إلػو تعميػل
في نظرهما .
كذكػر ال رنػاطي (ت  718ه ػػ) أف عمػم تقػديـ لفظػػم (ن ػف) كالمعطػكؼ (آباؤنػا) عمػو المفعػػكؿ
به الثػاني (هػذا) فػي آيػم المػؤمنيف جػاات لمناسػبم مػا تقػدـ قبمهػا مػف ألفػاظ كمعػاف ،فتقػدـ قبػل
ه ػ ػ ػ ػػذا ا ي ػ ػ ػ ػػم قكل ػ ػ ػ ػػه تع ػ ػ ػ ػػالو ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﭼ(المؤمن ػ ػ ػ ػػكف:
)68كت ػػذكر ه ػػذا ا ي ػػم أف آب ػػااهـ ج ػػااتهـ الرس ػػل ،كأن ػػذركا كم ػػا أن ػػذر هػ ػؤالا ،كلك ػػنهـ أنك ػػركا
كأعرض ػ ػكا ،كاالسػ ػػتفهاـ هنػ ػػا انكػ ػػاري ،لهػ ػػذا قػ ػػالكا ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﭼ(النمل(68 :
كأما في آيم النمل فمػـ يػأت ذكػر آبػائهـ ،ككػاف أهػـ شػيا عنػدهـ اليػكـ المكعػكد ،كهػك
يكـ البعث  ،كلذلؾ ناسب تقديـ (هذا) عمو (ن ف).

()1

آيم المؤمنيف إذف تت دث عف إنذارهـ كانكارهـ لمبعث ،كلذلؾ ناسب تقديـ (ن ف) عمػو
(هػػذا) ،كأمػػا آيػم النمػػل فتت ػػدث عػػف اليػػكـ المكعػػكد ،كدليػػل ذلػػؾ قكلػػه ﭨ ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﭼ(النمػل )67 :أي يخرجػكف فػي يػكـ البعػث ،كلػذلؾ ناسػػب
تقديـ (هذا) ،عمو الضمير (ن ف).

()5

ينظر :فتب الر مف ما يمتبس مف القرآف ،ص ٢95

()٣

ينظر :إرشاد العقل السميـ إلو مزايا الكتاب الكريـ٣98 / 6 ،

()1

ينظر :مبلؾ التأكيل القاطع بذكي اإلل اد كالتعطيل في تكجيه المتشابه المفظي ،ص 881

()٢

ينظر :ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني51 / ٣1 ،
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ككافل ابف جماعم (ت  7٢٢هػػ) ما ذهب إليه ال رناطي في بياف عمم التقديـ في كبل
المكضعيف ،كيضيف عميه أف تقديـ مف تقدـ ذكرا (أهـ

)5( .
كأنسب)

ككافػػل النيسػػابكري (ت  7٣8هػ ػػ) الزمخشػػري فػػي بيػػاف عمػػم التقػػديـ فػػي آيػػم المػػؤمنيف،
فالتقديـ عندا جاا جريا عمو األصل؛ ألف ضمير التأكيد (ن ػف) جػاا عقػب المؤكػد ،ثػـ جػاا
بعدا المفعكؿ به (هذا).
كأمػػا عمػػم تقػػديـ المفعػػكؿ بػػه (هػذا) عمػػو الضػػمير (ن ػػف) كالمعطػػكؼ (آباؤنػػا) فػػي آيػػم
النمل؛ فؤلف ا يم التػي سػبقتها اقتصػر فيهػا عمػو التػراب ﭧ ﭨ ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ (المؤمنػػكف ،) 8٣ :كالت ػراب أبعػػد فػػي اإلعػػادة مػػف العظػػاـ ،كلػػذلؾ قػػدـ
()٣

المفعكؿ به (هذا) ليدؿ عمو مزيد االعتناا به مف شأف االنكار.

كبيف الخطيب القزكيني (ت  7٢9هػػ) أف عمم تقديـ الضمير (ن ػف) عمػو المفعػكؿ بػه
ّ
(هػػذا) فػػي آيػػم المػػؤمنيف جػػاات لممناسػػبم؛ ألنهػػا سػػبقت بقكلػػه تعػػالو قػػالْكا أئػػذا م َتنػػا ك ْكمنػػا تْ اربػ ا

كعظاما أئمنا لم َب ْعكثْكف} ،فالجهم المنظكر فيها في هذا ا يم ككنهـ ترابا كعظاما دكف آبائهـ.

كأما بياف عمم تقديـ المفعكؿ به (هذا) عمو الضمير (ن ف) في آيػم النمػل؛ فػؤلف قبمهػا

جػػاا قكلػػه ﭨ ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﭼ(النمػػل )67 :فالجهػػم
المنظ ػػكر فيه ػػا ك ػػكنهـ كآب ػػائهـ ت ارب ػػا ،كالمقص ػػكد م ػػف ا ي ػػم تبعي ػػد البع ػػث ،ل ػػذلؾ ناس ػػب تق ػػديـ
()٢

المفعكؿ به (هذا).

ككػ ػرر الزركش ػػي (ت  791ه ػ ػػ) م ػػا ذكػ ػرا الخطي ػػب القزكين ػػي م ػػف بي ػػاف عم ػػم التقػ ػػديـ

لممسألم ،دكف أف يزيد عميه شيئا.

()1

()5

ينظر :كشف المعاني في المتشابه مف المثاني ،المسألم (  ،) ٣97ص ٣68

()٢

ينظػػر :الخطيػػب القزكينػػي:جػػبلؿ الػػديف دمحم بػػف عبػػدالر مف بػػف عمػػر بػػف أ مػػد ،اإليضػػاح فػػي عمػػكـ

()٣

ينظر :غرائب القرآف كرغائب الفرقاف5٢5 ،5٢1 / 1 ،

الببلغم ( المعاني كالبياف كالبديع ) ،تب :إبػراهيـ شػمس الػديف ،دار الكتػب العمميػم ،بيػركت ،ط ،5ت:

()1

51٣1ه ػ ٣11٢ ،ـ ،ص 98

ينظر :البرهاف في عمكـ القرآف ،ص 81٢
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كأرجع البقاعي (ت  881هػػ) العمم في كبل المكضعيف إلو العنايم كاالهتماـ ،ففػي آيػم
المػػؤمنيف لمػػا كانػػت العنايػػم كاالهتمػػاـ بػػالمبعكث قدمػػه ،كلمػػا كانػػت العنايػػم كاالهتمػػاـ بػػاليكـ
ا خر قدمه.

()5

كنظ ػػر عب ػػد العظ ػػيـ المطعن ػػي إل ػػو المقتض ػػيات النفس ػػيم لبي ػػاف عم ػػم التق ػػديـ ف ػػي ك ػػبل
المكضػػعيف ،ففػػي آيػػم النمػػل ت ػػكلهـ إلػػو ت ػراب فػػي قكلػػه تعػػالو ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ ،أبعػػدت عػػنهـ ػػالتهـ النفسػػيم ا تمػػاؿ كقػػكع البعػػث ،كنسػكا المػػكت الػػذي
يشعر بسبل ال ياة ،كاكتفكا بقكلهـ (كنا ترابا) كاستفهامهـ هنا م ل انكار كاست راب لكقكع يػكـ
البعػػث ،لػػذلؾ قػػدـ (هػػذا) أي يػػكـ البعػػث لككنػػه م ػػل انكػػارهـ ،كأمػػا فػػي آيػػم المػػؤمنيف فػػأقركا
بالمكت قالْكا أئذا م َتنا} ثـ ذكركا ت كلهـ إلو تراب كعظػاـ ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ
فهػػـ لػػـ ينكػػركا تمامػػا يػػكـ البعػػث ،أي أف انكػػارهـ أضػػعف مػػف االنكػػار فػػي آيػػم النمػػل؛ لػػذكر
الت كؿ إلو عظاـ الذي تعاد منه ال ياة ،كذكر المكت.

()٣

كانفرد فاضل السامرائي برأي جميل في تعميل المسألم ،فذكر أف الم نم كالبمو في آيػم
المػػؤمنيف أقػػل مػػف الم نػػم كالبمػػو التػػي فػػي آيػػم النمػػل ،أي أنهػػـ أصػػب كا ت اربػػا كعظامػػا ،فمػػـ
يصبهـ ما أصاب األكليف مف البمو ،كلذلؾ قدـ الضمير (ن ف) عمو المفعكؿ به (هذا).
كأما في آيم النمل ف ف البمو شديدة ،فهـ أصػب كا ت اربػا مػع آبػائهـ ،لػذلؾ قػدـ المفعػكؿ
()٢

به (هذا) عمو الضمير (ن ف) ألنه أدعو إلو العجب.

()5

ينظر :نظـ الدرر في تناسب ا يات كالسكر571 / 5٢ ،

()٢

ينظر :التعبير القرآني ،ص 61

()٣

ينظر :خصائص التعبير القرآني كسماته الببلغيم581 / ٣ ،
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وخالصة القول:
بدا لمبا ث مف خبلؿ تكجيهات العمماا السابقم ا تي:
-

اإلسػػكافي فػػي تعميمػػه لتقػػديـ الضػػمير (ن ػػف) عمػػو المفعػػكؿ بػػه (هػػذا) فػػي آيػػم

المػػؤمنيف ،قػػارف بػػيف هػػذا ا يػػم كا يػػم التػػي تسػػبقها مػػف يػػث ترتيػػب الجمػػل،

ككجػد أف كبلهمػا جػػاات عمػو األصػػل الم ػكي فػػي البنػاا ،كلػػذلؾ قػدـ الضػػمير
(ن ف) عمو المفعكؿ به (هذا) في هذا ا يم ،ككذلؾ األمر في آيم النمل.
عمم التقديـ إذف في كبل المكضعيف كما بينه اإلسكافي جاات مناسػبم لمػا تقػدـ
مف بناا كترتيب االلفاظ ،أي أف التقديـ جاا لممناسبم المفظيم.
 عمم التقديـ عند الكرماني في آيم النمل جاات قياسا عمو البناا في ا يم التػيتسبقها ،فتقديـ المنصكب (هػذا) عمػو (ن ػف) جػاا قياسػا عمػو تقػديـ المنصػكب

(تراابػػا) فػػي قكلػػه تعػػالو (كنػػا تراابػػا كآباؤنػػا) ،التقػػديـ إذف جػػاا مكافقػػا كمناسػػب ا لمػػا
تقدـ مف األلفاظ مف يث البناا.
 الكرمػػاني كافػػل اإلسػػكافي فػػي بيػػاف عمػػم تقػػديـ لفظػػم المفعػػكؿ بػػه (هػػذا) عمػػولفظم الضمير التككيد (ن ف) في آيم النمل.

 نظػػر الزمخشػػري إلػػو السػػياؽ؛ لبيػػاف عمػػم التقػػديـ فػػي كػػبل المكضػػعيف ،فالسػػياؽكالكبلـ الذي سيل فػي ا يػم هػك دليػل كعمػم لمتقػديـ ،ففػي آيػم المػؤمنيف يت ػدث
السياؽ عف بعث المبعكث أي شر المنكريف كآبػائهـ فػي اليػكـ المكعػكد ،لػذلؾ
قدمت لفظػم (ن ػف) ،كأمػا فػي آيػم النمػل فيت ػدث السػياؽ عػف يػكـ ال شػر كهػك
اليكـ المكعكد الذيف أنكركا ،فقدمه سب انه في ا يػم بقكلػه (هػذا) فسػياؽ الكػبلـ
كاف عمم التقديـ في كبل المكضعيف.

 النيسابكري كافل الزمخشري في بياف عمم التقديـ في كبل المكضػعيف ،فػذكر أفعمػػم تقػػديـ المفعػػكؿ بػػه (هػػذا) عمػػو الضػػمير (ن ػػف) جػػاات لمعنايػػم كاالهتمػػاـ

باليكـ ا خر ،بيد أنه تكسع في البياف كالشرح لممسألم.
 ب ػػيف الخطي ػػب القزكين ػػي أف عم ػػم التق ػػديـ ف ػػي آي ػػم الم ػػؤمنيف ج ػػاا متماش ػػيا م ػػعالسياؽ ،فعندما ذكركا دكف آبائهـ ،ناسػب ذلػؾ تقػديـ الضػمير (ن ػف) ،كأمػا فػي
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آيم المؤمنيف فذكركا كذكر معهـ آبااهـ ،ككػاف القصػد مػف ذلػؾ تبعيػد البعػث،
لػ ػػذلؾ ناسػ ػػب تقػ ػػديـ المفعػ ػػكؿ بػ ػػه (هػ ػػذا) عمػ ػػو الضػ ػػمير (ن ػ ػػف) لتقريػ ػػب اليػ ػػكـ
المكعكد كاالهتماـ كالعنايم به.

كيخت ػػار البا ػ ػػث مػ ػػا ذهػ ػػب إليػ ػػه الزمخشػ ػػري ،مػ ػػف اعتمػ ػػاد السػ ػػياؽ العمػ ػػم كراا التقػ ػػديـ
كالتػػأخير ،فالسػػياؽ القرآنػػي فػػي آيػػم المػػؤمنيف يت ػػدث عػػف بعػػث المبعػػكث أي شػػر المنكػريف
كآبػػائهـ فػػي اليػػكـ المكعػػكد ،لػػذلؾ قػػدمت لفظػػم ( ن ػػف ) ،كأمػػا فػػي آيػػم النمػػل فالسػػياؽ القرآنػػي
يت دث عف يكـ ال شر كالبعث كهك اليكـ المكعكد الذيف أنكركا ،فقدمه سػب انه فػي هػذا ا يػم
بقكله ( هذا) عمو الضمير (ن ف).

كقد تككف العنايم كاالهتماـ التي أشار إليها البقػاعي عمػم أخػر لمتقػديـ ،ككنهػا دائمػا

اض ػرة فػػي جميػػع األغ ػراض الببلغيػػم ،كمكجػػكدة فػػي عمػػكـ التقػػديـ ،فاألديػػب أك الشػػاعر أك
غي ػ ػرا ال يقػ ػػدـ كال يػ ػػؤخر إال ل ػ ػػرض العنايػ ػػم كاالهتمػ ػػاـ ،باإلضػ ػػافم إلػ ػػو األغ ػ ػراض الببلغيػ ػػم

األخػػر  ،كهػػذا مػػا ّبينػػه سػػيبكيه بمقكلتػػه المشػػهكرة " كػػأنهـ يقػػدمكف الػػذي ببياتػػه أهػػـ لهػػـ ،كهػػـ
()5
ئيسػا ألي أديػب
ببيانه أعنو ،كاف كانػا جميعػا يهمػانهـ كيعنيػانهـ " فصػارت عبارتػه ا
غرضػا ر ا
أك شاعر ،عندما يريد أف يقدـ أك يؤخر في كبلمه.

()5

ينظر :أثر الن اة في الب ث الببلغي ،ص 85
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الفصل الثالث:

الفصل الثالث

أس ـرار التقــديم والتــأخير لممتشــابو المفظــي
في الجار والمجرور .

المبحث األول

أســـــرار تقـــــديم ألفـــــاظ المتشـــــابو المفظـــــي
وتأخيرىـا فــي (الجـار والمجــرور عمـى جــار

ومجرور مثمو)

المبحث الثاني

أســـــرار تقـــــديم ألفـــــاظ المتشـــــابو المفظـــــي
وتأخيرىــــا فــــي (الجــــار والمجــــرور عمــــى
االسم)

المبحث الثالث

أســـــرار تقـــــديم ألفـــــاظ المتشـــــابو المفظـــــي
وتأخيرىا في (الجار والمجرور عمى مرفوع

الفعل ومنصوبو)
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الفصل الثالث :أسرار التقديم والتأخير لممتشابو المفظي في الجار والمجرور .
بعــد مــا أنيــى الباحــث مــن بيــان أس ـرار التقــديم والتــأخير فــي المتشــابو المفظــي فــي
الق ـرآن الكــريم ،ووقــف عمــى (االســم والفعــل) ،يحــاول اآلن أن يبســك الكــالم عمــى (الجــار

والمجرور) ،وأسرار التقديم فييما.

المبحــث األول :أسـرار تقــديم ألفــاظ المتشــابو المفظــي وتأخيرىــا فــي (الجــار والمجــرور عمــى
جار ومجرور مثمو)
المفظة األولى ( :عمى شيء – مما كسبوا )
كرد الجػػار كالمجػػركر (عمػػو شػػيا) مقػػدما عمػػو الجػػار كالمجػػركر (ممػػا كسػػبكا) فػػي مكضػػع
كا د.
ﭧ ﭨ ﭽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﭼا(البقرة) ٣61 :
كتقدـ الجار كالمجركر (مما كسبكا) عمو الجار كالمجركر (عمو شيا) في مكضع كا د.
ﭧ ﭨ ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ
ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﭼ(إبراهيـ( 58 :
إف المكقف مف تقديـ كتأخير(عمو شيا – مما كسبكا) عمو ما كرد فػي ا يتػيف المتػيف
تقدـ ذكرهما عند العمماا ،تجمو لمبا ث في ا تي:
ذكػػر الكرمػػاني (ت  111ه ػػ) أف تقػػديـ (عمػػو شػػيا) عمػػو (ممػػا كسػػبكا) فػػي آيػػم البقػػرة
جاا عمو القياس؛ ذلؾ ألف (عمو شيا) صمم لمقدرة ،ك(مما كسبكا) صمم لمشيا.
كأما في آيم إبػراهيـ (عميػه السػبلـ) فعّمػم تقػديـ (ممػا كسػبكا) عمػو (عمػو شػيا) جػاات

لبلهتمػػاـ بالػػذكر؛ ذلػػؾ ألف الكسػػب هػػك المقصػػكد بالػػذكر فػػي الكػػبلـ ،كدليػػل ذلػػؾ قكلػػه تعػػالو

ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ } إذف س ػػياؽ ا ي ػػم يت ػػدث ع ػػف العم ػػل كالكس ػػب،
()5

كهك المقصكد في الكبلـ ،كلذلؾ قدـ عمو الشيا.

()5

ينظر :البرهاف في تكجيه المتشابه المفظي لما فيه مف ال جم كالبياف ،المسألم  ،٣11ص 511
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ككافل الفيركزآبادي (ت  857ه ػ )(،)5كاألنصاري(ت 9٣6هػػ)( ،)٣الكرماني فيما ذهب إليه
مف بياف عمم تقديـ كتأخير (عمو شيا – مما كسبكا) في كبل المكضعيف كلـ يضيفا عميه
شيئا.
كذكر ابف جماعم (ت  7٢٢هػػ) أف المثل في آيم البقرة يت دث عف العامل ،فكاف
تقديـ نفي قدرته كصمته أنسب.
كأمػا فػي آيػػم إبػراهيـ (عميػػه السػبلـ) فالمثػػل يت ػدث عػف (العمػػل) فػي قكلػػه تعػالو ممثػ ْػل
مالػػذيف كفػػركَا بػػربهـ أعمػػالْهـ كرمػ ٍ
اشػػت مد َت بػػه الػػريب فػػي يػػك ٍـ عاصػ ٍ
ػف } ،فكػػاف تقػػديـ نفػػي (مػػا
ػاد َ
ّ ْ
ْ
َ
ّ َ َ َْ

كسبكا) أنسب؛ ألنه صمم (الشيا) كهك الكسب.

()٢

ككافل جبلؿ الػديف السػيكطي (ت  955ه ػػ)

()1

ابػف جماعػم فػي بيػاف العمػم كراا التقػديـ

في كبل المكضعيف.
كبيف أبك ياف األندلسي (ت  711هػػ) أف عمم التقديـ في كبل المكضػعيف جػاات مػف
ّ
()1
باب التفنف في الفصا م ،كالم ايرة في التقديـ كالتأخير ،كذكر أف المعنو كا د.
كذكر البقاعي (ت  881هػػ) أف عمم تقديـ (مما كسبكا) في آيػم إبػراهيـ (عميػه السػبلـ)
عمو (عمو شيا) جاات لما يقتضيه السياؽ؛ ذلؾ ألف األمر هنا متم صػا لؤلعمػاؿ ،أي أف
السياؽ القرآني في ا يم يت دث عف العمل ،كلذلؾ اقتضو األمر تقديـ لفظم (الكسب).

()6

كنظر عبد العظيـ المطعني إلو السياؽ؛ لبياف عمػم التقػديـ فػي كػبل المكضػعيف ،فػذكر
المطعنػػي أف السػػياؽ فػػي آيػػم البقػرة جػػاا لخطػػاب لممػػؤمنيف ،كهللا تعػػالو ينػػاههـ فيػػه أف يككنػكا

مثل المنافقيف الذيف يتظاهركف ب نفاؽ المػاؿ بػيف النػاس ،كيرجػكف أف ي صػمكا عمػو الػربب فػي
ا خرة الذي هك أممهـ ،لذلؾ قدـ (عمو شيا) ليقطع عميهـ أممهـ ،كأما في آيػم إبػراهيـ (عميػه
()5

ينظر :بصائر ذكي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ،بصيرة (الر )٣71 /5 ،

()٢

ينظر :كشف المعاني في المتشابه مف المثاني ،المسألم (  ،) 61ص 5٣1

()٣

ينظر :فتب الر مف ما يمتبس مف القرآف ،المسألم  ،1ص ٣9٢

()1

ينظر :قطف األزهار ككشف األزهار ،ص 156

()6

ينظر :نظـ الدرر في تناسب ا يات كالسكر115 /51 ،

()1

ينظر :الب ر الم يو111 / 1 ،
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السػػبلـ) فالسػػياؽ يت ػػدث عػػف الكػػافريف الػػذيف يتعمػػل أممهػػـ بكسػػبهـ فػػي الػػدنيا ،ظػػانيف أف ذلػػؾ
مجػ ٍػد لهػػـ فػػي ا خ ػرة ،فعمػػد الق ػرآف إلػػو تقػػديـ م ػػو رجػػائهـ ،كظػػنهـ ،كنفػػو قػػدرتهـ عػػف ذلػػؾ
()5

الكسب.

كأمػػا فاضػػل السػػامرائي فػػذكر أف السػػياؽ فػػي آيػػم البقػرة يت ػػدث عػػف اإلنفػػاؽ كالصػػدقم،
كالمنفل ٍ
كاسبا ،كلذلؾ قدـ (عمو شيا).
معو ،كليس
ا
كأم ػػا ف ػػي آي ػػم إبػ ػراهيـ (عمي ػػه الس ػػبلـ) فالس ػػياؽ القرآن ػػي يت ػػدث ع ػػف العم ػػل ،فالعام ػػل
كاسب ،كلذلؾ قدـ الكسب.

()٣

وخالصة القول:
بدا لمبا ث مف خبلؿ تكجيهات العمماا السابقم ا تي:
 التقػػديـ عنػػد الكرمػػاني مػػف خػػبلؿ سػػياؽ طر ػػه السػػابل فػػي آيػػم البقػرة جػػاا عمػػوالقيػػاس ،ف ػ ػػ(عمو شػػيا) كض ػ ت القػػدرة ،ك (ممػػا كسػػبكا) أتمػػت معنػػو الشػػيا
المراد ذكرا ،لذلؾ جاا ترتيب المفردات عمو األصل كالقياس.
 يبدك أف ابف جماعم مف خبلؿ سياؽ طر ه السػابل ،ناسػب بػيف المفػظ كالمعنػو ،فجع ػ ػػل ت ػ ػػآلف المع ػ ػػاني كاأللف ػ ػػاظ فيم ػ ػػا بينه ػ ػػا العم ػ ػػم كراا التق ػ ػػديـ ف ػ ػػي ك ػ ػػبل
المكضػػعيف ،كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ ذكػػر المثػػل كربطػػه بالمقصػػكد ،ثػػـ االهتمػػاـ بػػذلؾ
المقصػػكد بػػذكرا كتقديمػػه ،ففػػي آيػػم البق ػرة ت ػػدث المثػػل عػػف العامػػل الػػذي ينفػػل
مالػػه فػػي الػػدنيا ،كأمػػا فػػي آيػػم إبػراهيـ (عميػػه السػػبلـ) فت ػػدث المثػػل عػػف العمػػل
الذي يعممه العامل.

 لػػـ يتطػػرؽ البقػػاعي لعمػػم التقػػديـ فػػي آيػػم البق ػرة ،ربمػػا عػػدا ذلػػؾ األصػػل ككنهػػاجاات عمو القياس ،كال ت تاج إلو تعميل.

 كنظر عبد العظيـ المطعني ،كفاضل السامرائي إلو السياؽ؛ لبيػاف عمػم التقػديـفي كبل المكضعيف.

 البا ث يخالف أبا ياف األندلسي فيما ذهب إليػه عنػدما ذكػر أف المعنػو كا ػدفي كبل المكضعيف ألف:

()5
()٣

ينظر :خصائص التعبير القرآني ،كسماته الببلغيم571 /٣ ،
ينظر :التعبير القرآني ،ص 75
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 -أكال :التقديـ ال ي دث إال ل رض العنايم كاالهتماـ ،أك ل رض ببلغي آخر.

 ثانيػ ػػا :سػ ػػياؽ ا يتػ ػػيف مختمػ ػػف عػ ػػف ا خػ ػػر ،فسػ ػػياؽ آيػ ػػم البق ػ ػرة يت ػ ػػدث عػ ػػفالمنػػافقيف ،كأمػػا سػػياؽ آيػػم إب ػراهيـ (عميػػه السػػبلـ) فيت ػػدث عػػف الكػػافريف ،عنػػد

ذلؾ ال يمكف أف يككف المعنو كا دا في كمتا ا يتيف لعمم اختبلؼ السياؽ.

 ير البا ث أف مناسبم لما تقدـ مف ألفاظ في السياؽ القرآني كاف العمػم كرااالتقديـ.

ففي آيم البقرة ،السياؽ القرآني يخاطب المؤمنيف ،كي ذرهـ مػف المنػافقيف الػذيف ينفقػكف
ػاا ،فالمنػػافل ينفػػل مالػػه ريػػاا النػػاس ،كال يػػؤمف بػػاهلل ،بػػل إنػػه ال ينتفػػع بػػه يػػكـ
أم ػكالهـ ا
منػػا كريػ ا
القيام ػػم ،كل ػػذلؾ ق ػػاؿ (ال يق ػػدركف عم ػػو ش ػػيا) ،أي ال يج ػػد ثػ ػكاب ش ػػيا مم ػػا أنف ػػل ،كبم ػػا أف
ال ديث كؿ المنفل المرائي ،فناسب تقديمه في عبارة (ال يقدركف عمو شيا).

كأمػػا فػػي آيػػم إب ػراهيـ (عميػػه السػػبلـ) فالسػػياؽ القرآنػػي يت ػػدث عػػف الكػػافريف ،كبػ ّػيف أف
كسبهـ كأعمالهـ بأسرها ضائعم ،كباطمم ،كال ينتفعكف بهػا؛ ألف كفػرهـ أبطػل كسػبهـ كأعمػالهـ،

كبما أف ال ديث كؿ األعماؿ قػدمها هللا تعػالو بقكلػه (ال يقػدركف ممػا كسػبكا) أي ال ينتفعػكف
بكسبهـ كأعمالهـ التي عممكها في الدنيا يػكـ القيامػم ،كالكسػب هنػا هػك (العمػل) ،كلػذلؾ ناسػب
السياؽ القرآني لما تقدمه مف ألفاظ تقديـ (مما كسبكا) ألنه م ل االهتماـ كالذكر.
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المفظة الثانية( :بو – لغير هللا)
مقدما عمو (ل ير هللا) في مكضع كا د.
كرد الجار كالمجركر (به) ا
ﭧ ﭨ ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﭼ(البقرة( 57٢ :
كتقدـ الجار كالمجركر (ل ير هللا) عمو (به) في ثبلثم مكاضع.

()5

ﭧﭨﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ
ﭯﭰ ﭼ(المائدة)٢ :
نػػاقش العممػػاا هػػاتيف ا يتػػيف المتػػيف تقػػدـ ذكرهمػػا؛ لبيػػاف عمػػم تقػػديـ كتػػأخير (بػػه) عمػػو
(ل ير هللا) في كبل المكضعيف ،كجاات تكجيهاتهـ كا تي:
ذكػػر الخطيػػب اإلسػػكافي (ت  1٣1هػ ػػ) أف عمػػم تقػػديـ (بػػه) عمػػو (ل يػػر هللا) فػػي آيػػم
البقرة جاات عمو األصل؛ ألف الباا الذي يتعد به (الفعػل) فػي هػذا المكضػع هػك مػف جممػم
رفا مف الفعل نفسه ،لذلؾ يجب أف تككف أ ل بالتقديـ.

البااات التي تج

كأمػػا عمػػم تقػػديـ (ل يػػر هللا) عمػػو (بػػه) فػػي المكاضػػع الثبلثػػم األخػػر فجػػاات لككنهػػا
()٣

األهـ في التقديـ.

ككافػػل الكرمػػاني (ت  111ه ػ ػ )( ،)٢كالنيسػػابكري (ت  7٣8هػ ػػ)( ،)1كالفيركزآبػػادي (ت

 857ه ػ ػػ)( ،)1كاأللكس ػػي (ت  5٣71ه ػ ػػ)( )6اإلس ػػكافي ف ػػي بي ػػاف العم ػػم كراا التق ػػديـ ف ػػي ك ػػبل
المكضعيف.

()5

كردت في ا يتيف :األنعاـ  ،511 /الن ل 551 /

()٢

ينظر :البرهاف في تكجيه المتشابه المفظي لما فيه مف ال جم كالبياف ،المسألم  ، ٢٢ص 85

()٣

ينظر :درة التنزيل كغرة التأكيل٢56 / 5 ،

()1

ينظر :غرائب القرآف كرغائب الفرقاف175 / 5 ،

()6

ينظر :ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني1٣ / ٣ ،

()1

ينظر :بصائر ذكي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ،بصيرة (الـ )511 /5 ،
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كأكضػػب ال رنػػاطي (ت  718هػ ػػ) أف عمػػم تقػػديـ الجػػار كالمجػػركر (بػػه) كتػػأخيرا فيمػػا
سكاا في آيم البقرة جػاات لبلعتنػاا ،كذلػؾ أف العػرب تقػدـ الشػيا لبلعتنػاا بػه كقصػدا كزيػادة
ف ػػي التأكي ػػد ،ث ػػـ أض ػػاؼ ال رن ػػاطي أف آي ػػم البقػ ػرة تق ػػدـ قبمه ػػا قكل ػػه ﭨ ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ (البقرة)57٣ :
فػػكرد تع ػريفهـ بػػذكر مػػا أبػػيب لهػػـ مػػف الطيبػػات ،كدليػػل ذلػػؾ افتػػتب بنػػداا المخػػاطبيف،
كمعقبا فيه بأكل الطيبات ،ثـ بالشكر ،ككل هذا المقاصد جاات لتأكيػد الم ػرـ ،كلػذلؾ ناسػب
تقديـ الضمير المجركر.
كأمػػا فػػي ا يػػات الػػثبلث األخػػر فمػػـ تػػذكر هػػذا المقاصػػد ،كلػػذلؾ تػػأخر ذكػػر الضػػمير
()5

المجركر(به).

كاقتػػرب ابػػف جماعػػم (ت  7٢٢ه ػػ) مػػف تعميػػل اإلسػػكافي فػػي بيػػاف عمػػم تقػػديـ الضػػمير
المجركر (به) في آيم البقرة ،كذلؾ عندما ذكػر تعمػل الفعػل بالضػمير ،بيػد أنػه أضػاؼ أف آيػم
البقػرة نزلػػت فػػي المدينػػم عمػػو المػػؤمنيف؛ لبيػػاف مػػا ي ػػل كمػػا ي ػػرـ ،فقػػدـ األهػػـ ،كهػػك مػػا ي ػػل
عمو ما ي رـ.
كنظ ػػر إل ػػو مق ػػاـ ا ي ػػات ال ػػثبلث األخ ػػر لبي ػػاف ت ػػأخير الض ػػمير المج ػػركر (ب ػػه) ع ػػف
المجركر (ل ير) ،ففي آيم المائدة كرد تعظيـ شعائر هللا كأكامرا ،كاألمر بتقكاا.
كأمػػا آيتػػا األنعػػاـ كالن ػػل فنزلتػػا بمكػػم فكػػاف تقػػديـ ذكػػر األصػػناـ عمػػم ذبػػائ هـ أهػػـ لمػػا
()٣

يجب تك يدا كافرادا بالتسميم عمو الذبائب.

ككاف ػ ػػل المطعن ػ ػػي اب ػ ػػف جماع ػ ػػم فيم ػ ػػا ذه ػ ػػب إلي ػ ػػه م ػ ػػف بي ػ ػػاف عم ػ ػػم التق ػ ػػديـ ف ػ ػػي ك ػ ػػبل
()٢

المكضعيف.

كانفػػرد أبػػك ي ػػاف األندلسػػي (ت  711ه ػ ػػ) ب ػرأي جمي ػػل كمختصػػر لبي ػػاف عمػػم التق ػػديـ
كالتأخير في كبل المكضعيف.

()5

ينظر :مبلؾ التأكيل القاطع بذكي اإلل اد كالتعطيل في تكجيه المتشابه المفظي ،ص 881

()٢

ينظر :خصائص التعبير القرآني56٢ / ٣ ،

()٣

ينظر :كشف المعاني في المتشابه مف المثاني  ،المسألم  ،11ص 551
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فػذكر أف عمػػم التقػػديـ فػػي كػػبل المكضػػعيف جػػاات مػػف بػػاب التفػػنف فػػي الكػػبلـ كاتسػػاعا،

كلككف الجبللم كقعػت فػي البقػرة فصػبل ،كأمػا فػي سػكرة المائػدة فجػاات معطكفػات بعػدها ،هػي
إذف ليست فصبل ،أك كالفصل.

()5

كاختصر البقاعي (ت  188هػػ) القكؿ في بياف عمػم التقػديـ فػي كػبل المكضػعيف ،فعمػم
تقػػديـ ضػػمير المجػػركر كتػػأخيرا فػػي كػػبل المكضػػعيف جػػاات عنػػدا لمعنايػػم كاالهتمػػاـ ،كأكرد فػػي
تعميمػػه قػػكؿ النبػػي (ملسو هيلع هللا ىلص) " ابػػدأكا بمػػا بػػدا هللا بػػه " ،كلمػػا كانػػت آيػػم الت ػريـ بػػالم رـ فػػي سػػكرة
()٣

المائدة ،اهتـ كبدأ به ،كأخر الضمير الجركر.

كنظػػر فاضػػل السػػامرائي إلػػو سػػياؽ ا يػػات؛ لبيػػاف عمػػم التقػػديـ فػػي كػػبل المكضػػعيف،

فسػػياؽ آيػػم البقػرة يت ػػدث عػػف الػػرزؽ كالطيبػػات لمعبػػاد ،كاألمػػر بأكػػل الطيبػػات ،كلػػذلؾ ناسػػب
تقدـ الضمير المجركر (به) هنا لعكدة الضمير عمو الطعاـ.
كأمػا فػػي بقيػم المكاضػػع فكػاف السػػياؽ كالمقػاـ يت ػػدث عػف المفتػريف المشػركيف عمػػو هللا

الذيف يشرعكف ما رمه هللا ،كال يذكركف اسـ هللا عمو ذبػائ هـ ،لػذلؾ ناسػب تقػديـ (ل يػر هللا)
()٢

أي بطبلف ذكر غير هللا.
وخالصة القول:

بدا لمبا ث مف خبلؿ تكجيهات العمماا السابقم ا تي:
 أكضػػب الخطيػػب اإلسػػكافي أف تقػػديـ الضػػمير المجػػركر بالبػػاا (بػػه) فػػي آيػػم البقػرة هػػكاألصػػل؛ ألف الضػػمير (بػػه) جػػر بالبػػاا ،كأمػػا (ل يػػر هللا) فعػػدي بػػالبلـ ،فمػػا جػػر بالبػػاا
قه التقديـ عمو ما سكاا ،كأما بقيم المكاضع فقدـ (ل ير هللا)؛ ألنها األهػـ ،كألف تقػديـ
المستنكر كهك(لذبب ل ير هللا) أكلو.
 تكسػػع ال رنػػاطي فػػي بيػػاف عمػػم تقػػديـ الضػػمير (بػػه) عمػػا ذك ػرا اإلسػػكافي ،كأفػػاد فػػيتعميمه لممسألم مف مقكلم سيبكيه (كأنهـ يقدمكف الذي أهـ لهـ ،كهـ ببيانه أعنو).

()5
()٣
()٢

ينظر  :الب ر الم يو1٢8 / ٢ ،
ينظر :نظـ الدرر في تناسب ا يات كالسكر٢11 /٣ ،

ينظر :السامرائي :فاضل صالب  ،معاني الن ك ،ط ،٢شركم عاتؾ لصناعم الكتب ،القػاهرة،95 / ٢ ،
كالتعبير القرآني ،ص 71 ،7٢
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 كافل النيسابكري الكرماني في بياف عمم تقديـ الضمير المجػركر (بػه) ،بيػد أنػه أضػاؼعب ػػارة (أف ه ػػذا ه ػػك البلئ ػػل ف ػػي التق ػػديـ) ،كأض ػػاؼ ف ػػي بي ػػاف عم ػػم ت ػػأخير ف ػػي ا ي ػػات
الثبلث األخر لعدـ كركد قكله تعالو (فبل أثـ عميه).
 انفػ ػػرد أبػ ػػك يػ ػػاف األندلسػ ػػي ب ػ ػرأي جميػ ػػل كمختصػ ػػر فػ ػػي بيػ ػػاف عمػ ػػم التقػ ػػديـ فػ ػػي كػ ػػبلالمكضعيف.

 أفػػاد البقػػاعي مػػف مقكلػػم سػػيبكيه المشػػهكرة فػػي بيػػاف عمػػم التقػػديـ فػػي كػػبل المكضػػعيف،كاقترب في تعميمه لممسألم مف ال رناطي.

كيختار البا ث ما ذهب إليه فاضػل السػامرائي فػي بيػاف عمػم التقػديـ فػي كػبل المكضػعيف؛
ألف السامرائي اعتمد عمو السياؽ لبياف عمم التقديـ في كػبل المكضػعيف ،فالسػياؽ مختمػف فػي
كبل المكضعيف.
ففي آيم البقرة السياؽ يخاطب المػؤمنيف كفصػل لهػـ ت ػريـ أكػل أنػكاع الم ػرـ مػف األنعػاـ،

كأكػػد ذلػػؾ بػػكركد آيػػم قبػػل هػػذا ا يػػم تت ػػدث عػػف الػػرزؽ ،كاألكػػل مػػف الطيبػػات ،كجػػاا بمفظػػم
(إنما) لتفيد ال صػر ،كلػـ يػذكر تذكيػم األنعػاـ ،كلػذلؾ قػدـ الضػمير المجػركر (بػه) الػذي يعػكد
عمو األكل مف الطيبات.
كأمػػا سػػياؽ ا يػػات الػػثبلث األخػػر فيت ػػدث عػػف الػػذكاة لؤلنعػػاـ ،كعػػف المشػػركيف المفتػريف

الذيف يفتركف عمو هللا الكذب ،كال يذكركف اسـ هللا عمو أنعامهـ عند الذبب ،كلػذلؾ قػدـ (ل يػر
هللا)؛ لػػبطبلف كت ػريـ أكػػل كػػل شػػيا ذبػػب س ػكاا مػػف األنعػػاـ ،أك مػػف األشػػياا التػػي أ مهػػا هللا
لؤلكل كلـ يذكر عميها اسـ هللا.
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المفظة الثالثة( :في سبيل هللا – بأمواليم وأنفسيم)

كرد الجار كالمجركر(بأمكالهـ كأنفسهـ) مقدما عمو (في سبيل هللا) في ثبلثم مكاضع)5(.
ﭧﭨﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﭼ(األنفاؿ)7٣ :

()٣

كتقدـ الجار كالمجركر(في سبيل هللا) عمو(بأمكالهـ كأنفسهـ) في مكضعيف.

ﭧ ﭨ ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ
ﯿ ﭼ(التكبم( ٣1 :
إف المكق ػػف م ػػف تق ػػديـ كت ػػأخير(في س ػػبيل هللا – ب ػػأمكالهـ كأنفس ػػهـ) عم ػػو م ػػا كرد ف ػػي
ا يتيف المتيف تقدـ ذكرهما عند العمماا ،تجمو لمبا ث في ا تي:
ذكػػر الخطيػػب اإلسػػكافي (ت  1٣1هػ ػػ) أف عمػػم تقػػديـ (بػػأمكالهـ كأنفسػػهـ) عمػػو (فػػي
سبيل هللا) في آيم األنفاؿ جاات لتقػدـ قبمهػا ذكػر المػاؿ كالفػداا كال نيمػم فػي قكلػه ﭨ ﭽ ﯛ
ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ
عرضػا لقمػم بقائػه ،كفػي
ﯯ ﯰ ﭼ(األنفػاؿ ) 67 :كيقصػد بعػرض الػدنيا (المػاؿ) كسػماا ا
قكلػ ػػه ﭨ ﭽ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﭼ(األنفػ ػػاؿ ،(68 :أي م ػ ػػف
الفػ ػ ػ ػ ػػداا ،كفػ ػ ػ ػ ػػي قكلػ ػ ػ ػ ػػه ﭧ ﭨ ﭽ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﭼ
(األنفاؿ ،) 69 :فكاف تقديـ الماؿ أليل بهذا المكاف.
كأمػػا عمػػم تقػػدـ (فػػي سػػبيل هللا) عمػػو (بػػأمكالهـ كأنفسػػهـ) فػػي آيػػم التكبػػم فجػػاات لتقػػدـ
قبمه ػػا ذك ػػر الجه ػػاد ف ػػي س ػػبيل هللا ،كذل ػػؾ ف ػػي قكل ػػه ﭨ ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭﭼ(التكبم ( 59 :فناسب ذلؾ تقديـ (في سبيل هللا).

()5

كردت في السكرتيف ،التكبم  ،85 /ال جرات 51 /

()٢

ينظر :درة التنزيل كغرة التأكيل696 / ٣ ،

()٣

كردت في سكرة النساا 91 /
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()٢



()٢

ككافػػل الكرمػػاني(ت 111هػ ػػ)( ،)5كالفيركزآبػػادي(ت 857هػ ػػ)( ،)٣كفاضػػل السػػامرائي
الخطيب اإلسكافي فيما ذهب إليه مف بياف عمم التقديـ كالتأخير في كبل المكضعيف.

كبػ ّػيف ابػػف الزبيػػر ال رنػػاطي (ت  718هػ ػػ) أف عمػػم تقػػديـ (بػػأمكالهـ كأنفسػػهـ) فػػي آيػػم
األنفػػاؿ جػػاات لممػػدح كالتعظػػيـ ،فالمقصػػكد مػػف آيػػم األنفػػاؿ المػػدح كالتعظػػيـ الكاقػػع فػػيهـ مػػف
كتنبيهػػا بمكقػػع ذلػػؾ مػػف النفػػكس ،كأنهػػـ بػػادركا
اإليمػػاف ،كالهج ػرة ،كالجهػػاد بػػاألمكاؿ كاألنفػػس،
ا
عم ػ ػ ػػو ال ػ ػ ػػرغـ م ػ ػ ػػف به ػ ػ ػػاﭧ ﭨ ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
عظاما لفعمهـ.
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ(البقرة ،(577 :كلذلؾ قدـ الماؿ ت بيطا لهـ ،كا ا
كأما في آيم التكبم ،فعمم تقديـ (في سبيل هللا) ذلؾ ألنها كقعت مفاضمم بيف (مػف آمػف
رد مػػف ظػػف أف
بػػاهلل كجاهػػد فػػي سػػبيمه) كبػػيف (سػػقايم ال ػػاج ،كعمػػارة المسػػجد ال ػراـ) ،كهػػذا ّ
سقايم ال اج ،كعمارة المسجد ال راـ أفضل مف الجهػاد فػي سػبيل هللا ،كلػذلؾ قػدـ (الجهػاد فػي
()1

سبيل هللا).

ككافػػل عمػػي أبػػك القاسػػـ عػػكف فيمػػا ذهػػب إليػػه ال رنػػاطي مػػف بيػػاف عمػػم التقػػديـ فػػي كػػبل
()1

المكضعيف.

كاقتػػرب ابػػف جماعػػم (ت  7٢٢هػ ػػ) مػػف تعميػػل اإلسػػكافي كالكرمػػاني لممسػػألم فػػي كػػبل
المكضػعيف ،فػػذكر أف عمػػم تقػػديـ (بػأمكالهـ كأنفسػػهـ) فػػي آيػػم األنفػاؿ جػػاات لػػذكر قبمهػػا إنفػػاؽ
الماؿ في سبيل هللا ،كأما عمم تقديـ (في سبيل هللا) في آيم التكبم فجاات لتقػدـ ذكػر افتخػارهـ
بعمػػارة المسػػجد ال ػراـ عمػػو المجاهػػديف ،كلػػذلؾ ناسػػب تقػػديـ الجهػػاد فػػي سػػبيل هللا عمػػو ذكػػر
األمكاؿ.

()6

()5

ينظر :البرهاف في تكجيه المتشابه المفظي لما فيه مف ال جم كالبياف ،المسألم  ، 561ص 5٢٣

()٢

ينظر :التعبير القرآني ،ص 67

()1

ينظر :ببلغم التقديـ كالتأخير في القرآف الكريـ 877 / ٢ ،

()٣

ينظر :بصائر ذكي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ،بصيرة (يسألكنؾ عف األنفاؿ)٣٣1 /5 ،

()1

ينظر :مبلؾ التأكيل القاطع بذكي اإلل اد كالتعطيل في تكجيه المتشابه المفظي ،ص 185

()6

ينظر :كشف المعاني في المتشابه مف المثاني  ،المسألم  ،576ص 59٣
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كاختصر الزركشي (ت  791هػػ) القكؿ في بياف عمم تقديـ (بأمكالهـ كأنفسهـ) فػي آيػم
األنفػػاؿ ،كذكػػر أف تقػػديـ الجهػػاد يسػػتدعي تقػػديـ إنفػػاؽ األم ػكاؿ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ }كلذلؾ جاا التقديـ مف باب تقديـ السبل بالسببيم.

()5

كأمػػا البقػػاعي (ت  881ه ػ ػػ) فػػذكر أف عم ػػم تقػػديـ الم ػػاؿ فػػي آي ػػم األنفػػاؿ ج ػػاات ألف
المػػاؿ سػػبب فػػي قيػػاس الػػنفس ،كألف ا يػػم تت ػػدث عػػف إنفاقػػه تػػارة ،كعػػف النهػػي عػػف بػػه تػػارة
أخر .
كأمػػا عمػػم تقػػديـ الجهػػاد فػػي سػػبيل هللا فػػي آيػػم التكبػػم فجػػاات ألف ال ػػديث فػػي ا يػػات
السابقم يت دث عف الجهاد فناسب تقديمه.

()٣

وخالصة القول:
بدا لمبا ث مف خبلؿ تكجيهات العمماا السابقم ا تي:

 يبدك أف اإلسكافي نظر إلو سػياؽ ا يػات المعنػكي؛ لبيػاف عمػم التقػديـ فػي كػبلالمكضػػعيف ،كذلػػؾ عنػػدما ربػػو ا يػػات السػػابقم بالبل قػػم مػػف يػػث المعنػػو ،أي
أف التناسب المعنكي بيف ا يات كاف عمم التقديـ في كبل المكضعيف.

 ال رن ػػاطي عم ػػل المس ػػألم م ػػف جان ػػب معن ػػكي ،أي ب ػػالنظر إل ػػو المع ػػاني الت ػػيت ممهػػا األلفػػاظ ،كالػربو بػػي ا يتػػيف كمػػا سػػبقهما مػػف آيػػات فػػي سػػياؽ السػػكرتيف

(األنفاؿ كالتكبم).
 انفػػرد الزركشػػي بػرأي جميػػل كمختصػػر ،كذلػػؾ عنػػدما ذكػػر أف عمػػم تقػػديـ المػػاؿعمػػو الجهػػاد فػػي سػػبيل هللا جػػاات ألجػػل السػػبل بالسػػببيم ،فالمػػاؿ سػػبب لمجهػػاد

في سبيل هللا.

 كيػ ػػر البا ػ ػػث أف مناسػ ػػبم السػ ػػياؽ كالتناسػ ػػب المعنػ ػػكي بػ ػػيف ا يػ ػػات فػ ػػي كػ ػػبلالمكضعيف كاف العمم كراا التقديـ.

()5
()٣

ينظر :البرهاف في عمكـ القرآف ،ص 781

ينظر :نظـ الدرر في تناسب ا يات كالسكر157 ،٢٢7 / 8 ،
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فف ػػي آي ػػم األنف ػػاؿ ذك ػػر قبمه ػػا الم ػػاؿ كال نيم ػػم ﭧ ﭨ ﭽ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﭼ(األنفاؿ( 67 :الذي كاف مطمكبػا لهػـ ،فناسػب السػياؽ تقديمػم تػو
يض كا به.

كأمػػا آيػػم التكبػػم فػ ْذكر قبمهػػا الجهػػاد ،كعمػػارة المسػػجد ال ػراـ ،فكػػاف المشػػرككف يعتقػػدكف

أف عمارة المسجد ال ػراـ أشػرؼ مػف الجهػاد ،فخكطبػكا باعتقػادهـ ،كلػذلؾ ناسػب السػياؽ تقػديـ
الجهاد في سبيل هللا لما له مف فضل عظيـ عند هللا تعالو .إذف السياؽ ناسػب ا يػات التقػديـ
في كبل المكضعيف.
المفظة الرابعة( :لمناس – في ىذا القرآن)
مقدما عمو (في هذا القرآف) في مكضع كا د.
كرد الجار كالمجركر (لمناس) ا
ﭧ ﭨ ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ
(اإلسراا) 89 :
كتقدـ الجار كالمجركر (في هذا القرآف) عمو (لمناس) في مكضع كا د.
ﭧ ﭨ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭼ



(الكهف) 11 :
نػػاقش العممػػاا االخػػتبلؼ الظػػاهر مػػف يػػث التقػػديـ كالتػػأخير بػػيف ا يتػػيف المتػػيف تقػػدـ
ذكرهما ،فأ يانا يتقدـ الجار كالمجركر (لمناس) عمو الجار كالمجركر(في هذا القرآف) كما فػي
آيم اإلسراا ،كمرة يتقدـ الجػار كالمجػركر (فػي هػذا القػرآف) عمػو الجػار كالمجركر(لمنػاس) كمػا
في آيم الكهف ،كتجمت تكجيهات العمماا لمبا ث كؿ هذا المسألم كا تي:
ذكػػر الخطيػػب اإلسػػكافي (ت  1٣1ه ػػ) أف عمػػم تقػػديـ الجػػار كالمجػػركر (لمنػػاس) عمػػو
(فػػي هػػذا القػرآف) فػػي آيػػم اإلسػراا جػػاات بعػػد ضػػرب األمثػػاؿ ،ﭧ ﭨ ﭽ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﭼ(اإلس ػ ػ ػراا ،)7٣:كبعػ ػ ػػد ت ػ ػ ػػذير النػ ػ ػػاس (ملسو هيلع هللا ىلص) ،كت ػ ػ ػػذيرا
لت ػ ػ ػ ػػذير النػ ػ ػ ػػاس كمهػ ػ ػ ػػـ ،ﭧ ﭨ ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﭼ(اإلسػ ػ ػراا ،(7٢ :إل ػ ػػو قكل ػ ػػه ﭨ ﭽ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﭼ(اإلسػراا (7 :كجػاا بعػدا قكلػه ﭨ ﭽ ﭰ ﭱ
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ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ(اإلس ػ ػ ػ ػ ػ ػراا) 89 :؛ ألجػ ػ ػ ػ ػ ػػل أف
ينتبػػه النػػاس لمقػرآف الكػريـ ،كيهتمػكا بػػه ،كيعممػكا بكػػل مػػا جػػاا فيػػه مػػف نػك ٍاا كأكامػػر ،كلػػذلؾ قػػدـ
(لمناس) مف باب العنايم كاالهتماـ.
كأما تقديـ (فػي هػذا القػرآف) عمػو (لمنػاس) فػي آيػم الكهػف؛ فػؤلف كرد قبمهػا ذكػر قصػم
أهػل الكهػػف ،كقصػػم مكسػػو كالخضػر (عميهمػػا السػػبلـ) ،كقصػػم ذي القػرنيف ،فجػػاا تقػػديـ (فػػي

مناسبا ،بل هك أكلو لمػا ضػمنته السػكرة مػف قصػص كأمثػاؿ كعبػر،
هذا اَلْق َرآف) عمو (لممناس)
ا
()5
التي كردت قبل هذا ا يم.
()٣

ككافػػل ابػػف جماعػػم (ت  7٢٢هػ ػػ)

اإلسػػكافي فػػي بيػػاف عمػػم تقػػديـ الجػػار كالمجػػركر

(لمناس) عمو (في هذا القرآف) في آيم اإلسراا.

كأما عبد العظيـ المطعني( )٢فكافل اإلسكافي في كبل المكضعيف لبياف عمم التقديـ.

كأمػػا بيػػاف عمػػم تقػػديـ (فػػي هػػذا الق ػرآف) فػػي آيػػم الكهػػف فكافػػل اإلسػػكافي فػػي ذلػػؾ ابػػف

الزبي ػػر ال رن ػػاطي (ت  718ه ػ ػػ)( ،)1كالنيس ػػابكري (ت  7٣8ه ػ ػػ)( ،)1كالفيركزآب ػػادي (ت 857

هػػ)( ،)6بيد أف ال رناطي أضاؼ عمو تعميل اإلسػكافي لممسػألم ،فػذكر أف عمػم تقػديـ (فػي هػذا
القرآف) جاات ككف القرآف أبم في التنبيه.

كاقتػػرب الكرمػػاني (ت  111هػ ػػ) مػػف تعميػػل اإلسػػكافي فػػي بيػػاف عمػػم تقػػديـ (فػػي هػػذا
الق ػرآف) عمػػو (لمنػػاس) فػػي آيػػم الكهػػف ،فػػذكر أف اليهػػكد سػػألته عػػف قصػػم أص ػ اب الكهػػف
كقصم ذي القرنيف ،فأك و هللا إليه في القرآف ،فكػاف تقديمػه فػي هػذا المكضػع أجػدر ،كالعنايػم
بذكرا أ ر .
كاختمف معه في بياف عمم تقديـ (لمناس) عمػو (فػي هػذا القػرآف) فػي آيػم اإلسػراا ،ف ّػيف

أف عم ػػم تق ػػديـ ذل ػػؾ؛ ل ػػكركد قبمه ػػا قكل ػػه ﭨ ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
()5

ينظر :درة التنزيل كغرة التأكيل819 / ٣ ،

()٢

ينظر :خصائص التعبير القرآني كسماته الببلغيم585 / ٣ ،

()1

ينظر:غرائب القرآف كرغائب الفرقاف٢87 / 1 ،

()٣

ينظر :كشف المعاني في المتشابه مف المثاني ،المسألم  ،٣٢9ص ٣٢٢ ،٣٢٣

()1

ينظر :مبلؾ التأكيل القاطع بذكي االل اد كالتعطيل في تكجيه المتشابه المفظي ،ص 761

()6

ينظر :بصائر ذكي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ،بصيرة (سب اف )٣9٣ /5 ،
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ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ(اإلس ػ ػ ػراا )88 :فتقػ ػ ػػدـ ذكػ ػ ػػر النػ ػ ػػاس
عمو ذكر الجف في هذا ا يم ،كلذلؾ تقدـ ذكر (لمناس) في هذا ا يم.

()5

ككاف ػ ػ ػػل اب ػ ػ ػػف الزبي ػ ػ ػػر ال رن ػ ػ ػػاطي (ت  718ه ػ ػ ػ ػػ)( ،)٣كالنيس ػ ػ ػػابكري (ت  7٣8ه ػ ػ ػ ػػ)(،)٢

كالفيركزآبػػادي (ت  857ه ػػ)

()1

الكرمػػاني فػػي بيػػاف عمػػم تقػػديـ (لمنػػاس) عمػػو (فػػي هػػذا القػرآف)

ف ػػي آي ػػم اإلسػ ػراا ،بي ػػد أف اب ػػف الزبي ػػر ال رن ػػاطي أض ػػاؼ عم ػػو تعمي ػػل الكرم ػػاني لممس ػػألم لفت ػػم
جميمم ،فذكر أف العمم جاات ألجل االعتناا بهـ كاالهتماـ كالتشريف.
كأكضػػب ابػػف جماعػػم (ت  7٢٢ه ػػ) أف عمػػم تقػػديـ (فػػي هػػذا القػرآف) عمػػو (لمنػػاس) فػػي
آيم الكهف جاات بسبب كركد قبمها ذكر إبميس كعداكته ،كالت ذير مػف اتخػاذا كذريتػه أكليػاا،
كذل ػػؾ ف ػػي قكل ػػه ﭨ ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﭼ (الكهػف( 11 :
()1

لذلؾ ناسب تقديـ ذكر(القرآف) الداؿ عمو عداكته.

كأشػػار البقػػاعي (ت  881هػ ػػ) إلػػو أف عمػػم تقػػديـ (لمنػػاس) عمػػو (فػػي هػػذا القػرآف) فػػي

آيم اإلسراا جاات ألجل العنايم بالناس الذيف اتقكا ،كالذيف هـ م سنكف.

كأما بياف عمم تقديـ (في هذا القرآف) في آيم الكهف؛ فؤلف السػكرة تت ػدث عػف كصػف
الكتاب ،فاقتضو االهتماـ به ،كتقديمه.

()7

()6

كبيف األنصاري (ت  9٣6هػػ)
ّ
االهتماـ بالتمييز المذككر ،كبالناس إذ إنهـ األاصل في التكميف.

أف عمم تقديـ (لمنػاس) فػي آيػم اإلسػراا جػاات ألجػل

()5

ينظر :البرهاف في تكجيه المتشابه المفظي لما فيه مف ال جم كالبياف ،المسألم  ، ٣71ص 61

()٢

ينظر :غرائب القرآف كرغائب الفرقاف٢87 / 1 ،

()1

ينظر :كشف المعاني في المتشابه مف المثاني المسألم  ،٣٢9 ،ص ٣٢٢ ،٣٢٣

()7

ينظر :فتب الر مف ما يمتبس مف القرآف ،ص٢٣1 ، ٢٣1 ،

()٣

ينظر :مبلؾ التأكيل القاطع بذكي اإلل اد كالتعطيل في تكجيه المتشابه المفظي ،ص 761

()1

ينظر  :بصائر ذكي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ،بصيرة (سب اف )٣9٣ /5 ،

()6

ينظر :نظـ الدرر في تناسب ا يات كالسكر88 / 5٣ ،151 / 55 ،
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كأمػا فػي آيػػم الكهػف فبػّػيف أف عمػم تقػديـ (فػػي هػذا القػرآف) جػاات ليناسػب مػػا تقػدـ مػػف
قكلػ ػ ػ ػ ػ ػػه ﭨ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﭼ(الكهف)19 :
كانفػػرد الطػػاهر بػػف عاشػػكر (ت  5٢9٢هػ ػػ) ب ػرأي جميػػل فػػي بيػػاف عمػػم تقػػديـ (لمنػػاس)

عمو (في هذا القػرآف) فػي آيػم اإلسػراا؛ ذلػؾ ألف كػكف الكػبلـ مسػبكاقا لت ػديهـ ،كاقامػم ال جػم
عميهـ ،كا ّف ذكر القرآف أهـ باألصػالم ،إال أف االعتبػارات الطارئػم تْقػدـ فػي الكػبلـ البميػ عمػو
لتقررهػػا فػػي النفػػكس تصػػير متعارفػػم ،فتكػػكف
االعتبػػارات األصػػميم؛ ألف االعتبػػارات األصػػميم ّ
االعتبارات الطارئم أعز مثاال.

كأما عمم تقديـ (في هذا القرآف) فػي آيػم الكهػف فجػاات ألف ذكػر القػرآف أهػـ مػف ذكػر

الناس باألصالم ،كليس هناؾ ما يقتضػي العػدكؿ عنػه فػي هػذا المقػاـ ،بػل إف الكػبلـ ج ٍ
ػار فػي
()5

التنكيه بشأف القرآف ،كأنه ّينزؿ بال ل ال بهك األنفس.
كنظر فاضل السامرائي في مفتتب كل سػكرة؛ ليبػيف العمػم كراا التقػديـ فػي كػل مكضػع،
ففػػي سػػكرة الكهػػف بػػدأ الكػػبلـ عمػػو الكتػاب الػػذي هػػك القػرآف فػػي قكلػػه ﭨ ﭽﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﭼ(الكهػػف )5:ثػػـ ذكػػر بعػػدا أص ػ اب الكهػػف ،كذكػػر مكسػػو
كالرجل الصػالب الخضػر (عميهمػا السػبلـ) ،كذكػر القػرنيف ،كغيػرهـ مػف النػاس ،لػذلؾ كػاف مػف
المناسب أف يتقدـ ذكر القرآف ،كما في البدا.
كأما في آيم اإلسػراا فقػد بػدئت بػالكبلـ عمػو النػاس فػي قكلػه ﭨ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭼ(اإلسراا ،)5:ثػـ القػرآف ،ثػـ ال ػديث عػف بنػي إسػرائيل ،ثػـ قػاؿ بعػد ذلػؾ ﭽ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ(اإلسػراا( 9 :
()٣

لذلؾ كاف مف المناسب أف يتقدـ ذكر الناس عمو ذكر القرآف.

()5
()٣

ينظر :الت رير كالتنكير٢17 ،٣11 / 51 ،
ينظر :التعبير القرآني ،ص 69
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كذكػػر عبػػدهللا السػػميماني ،أف عمػػم التقػػديـ كالتػػأخير فػػي كػػبل المكضػػعيف تػػأتي ب سػػب
()5

العنايم كاالهتماـ ،كفي التقديـ تنكيع في الكبلـ كفي ذلؾ داللم عمو الفصا م كاالعجاز.
وخالصة القول:
بدا لمبا ث مف خبلؿ التكجيهات السابقم لمعمماا ا تي:

 نظر اإلسكافي إلو سياؽ ا يات الكاردة قبل آيتي اإلسػراا كالكهػف؛ لبيػاف عمػم التقػديـفي كبل المكضعيف.

 اقتػػرب الكرمػػاني مػػف تعميػػل اإلسػػكافي فػػي بيػػاف عمػػم تقػػديـ (فػػي هػػذا القػرآف) ،فكبلهمػػاذكر أف عمم التقديـ جاات لمعنايم كاالهتماـ ،كلكف كل منهما فسر المسألم بطريقته.

 نظػػر الكرمػػاني إلػػو التناسػػب المفظػػي بػػيف ا يػػات لبيػػاف عمػػم تقػػديـ (لمنػػاس) عمػػو (فػػيهذا القرآف).

 يخالف البا ث األنصاري في بياف عمم تقديـ (فػي هػذا القػرآف) عمػو (لمنػاس)؛ ألف مػابػػيف ا يتػػيف كردت آيػػات كثيػرة هػػذا مػػف جانػػب ،كمػػف جانػػب آخػػر الكتػػاب المػػذككر فػػي
ا يم ليس بمعنو القرآف ،كانما المقصكد بالكتاب ،كتاب أعماؿ العباد.
 تعميل الطاهر بف عاشكر جميل ،كلـ يسبقه إليػه أ ػد ،كانفػرد بػه ،فػذكر أف االعتبػاراتالطارئ ػػم (ك قام ػػم ال ج ػػم عم ػػيهـ كت ػػديهـ) مقدم ػػم عم ػػو االعتب ػػارات األص ػػميم (بمعن ػػو
القرآف مقدـ عمو كل شيا)
 فاض ػ ػػل الس ػ ػػامرائي نظ ػ ػػر إل ػ ػػو التناس ػ ػػب المفظ ػ ػػي ب ػ ػػيف ا ي ػ ػػم كب ػ ػػدا الس ػ ػػكرة ف ػ ػػي ك ػ ػػبلالمكضػػعيف؛ ليبػػيف العمػػم كراا التقػػديـ ،كهػػذا رأي سػػف ،كجميػػل ،كهػػذا مػػا ذهػػب إليػػه
الكرماني.
كيختػػار البا ػث مػػا ذهػػب إليػػه فاضػػل السػػامرائي مػػف النظػػر إلػػو التناسػػب المفظػػي بػػيف
مفتتب السكرتيف ،لبياف عمم التقديـ في كبل المكضعيف.
كيضػػيف البا ػػث أف السػػياؽ ف ػػي كمتػػا السػػكرتيف مختمػػف ،فآي ػػم اإلس ػراا جػػاات بع ػػد
أمثاؿ كقصص ضربت ،كانذار ذكر ،فجاا تقديـ (الناس) تنبيها لهـ؛ ألخػذ العبػرة كالعظػم ممػا
ذكر قبمها.
()5

ينظر :مجمم كميم ا داب ،دكريم عمميم م كمم  /كميم ا داب ،جامعم مكاف ،ص 76
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كأما آيم الكهػف فػكردت بعػد أخبػار كقصػص ،لػذلؾ قػدـ اإلشػارة إلػو القػرآف لبيػاف أنػه
كمت ػػد ب ػػه ،كص ػػالب لك ػػل زم ػػاف ،كمك ػػاف ،إذف اقتض ػػو الس ػػياؽ
م ػػف عن ػػد هللا ،كأن ػػه معج ػػز ْ
القرآني هذا التقديـ في كبل المكضعيف.
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المبحث الثاني  :أسرار تقديم ألفاظ المتشـابو المفظـي وتأخيرىـا فـي (الجـار والمجـرور عمـى
االسم)

المفظة األولى (بالقسك – شيداء هلل)
كرد االسـ (شهداا) مقدما عمو الجار كالمجركر ( بالقسو) في مكضع كا د.
ﭧ ﭨ ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﭼ(المائدة( 8 :
كتقدـ الجار كالمجركر (بالقسو) عمو االسـ (شهداا) في مكضع كا د.
ﭧﭨﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟﭠ ﭼ(النساا) 5٢1 :
إف المكق ػػف م ػػف تق ػػديـ كتأخير(ش ػػهداا بالقس ػػو – بالقس ػػو ش ػػهداا) عم ػػو م ػػا كرد ف ػػي
ا يتيف المتيف تقدـ ذكرهما عند العمماا ،تجمو لمبا ث في ا تي:
أكرد الخطيػػب اإلسػػكافي (ت  1٣1هػ ػػ) المسػػألم فػػي كتابػػه ،شػػار ا ا لهػػا شػػر ا ا عام ػا،
ػر بتكسػػع ،بيػػد أنػػه لػػـ يجػػب ع ػف الس ػؤاؿ الػػذي طر ػػم فػػي بدايػػم المسػػألم ،مػػا عمػػم تقػػديـ
كمفسػ اا
()5

كتأخير الجار كالمجركر (بالقسو) عمو االسـ (شهداا) في كبل المكضعيف.

كنظ ػػر الكرم ػػاني (ت  111ه ػ ػػ) إل ػػو اس ػػـ الجبلل ػػم (هلل)؛ لبي ػػاف عم ػػم التق ػػديـ كالت ػػأخير
لممسألم في كبل المكضعيف بصكرة مختصرة.
فػػذكر أف (هلل) فػػي آيػػم النسػػاا متصػػل ،كمتعمػػل بالشػػهادة  ،بػػدليل قكلػػه تعػػالو ﭚ ﭛ
ﭜ } أي كلك تشهدكف عميهـ.
كأمػػا فػػي آيػػم المائػػدة فمتصػػل كمتعمػػل بقػكاميف ،كالخطػػاب لمػكالة بػػدليل قكلػػه تعػػالو كال
()٣

آف ق َكـٍ} ،أي ككنكا أيها الكالة قكاميف في أ كامكـ هلل ال لمنفع.
ي َجرممن ْك َـ شن ْ
ككافل األنصاري (ت  9٣6هػػ) الكرماني في بياف عمػم تقػديـ (الشػهادة) عمػو (القسػو)
في آيم المائدة ،إذ نظػر إلػو اسػـ الجبللػم (هلل) كتعمقػه بقػكاميف ،بيػد أنػه اختمػف معػه فػي بيػاف
اهتماما بطمب (القسو) أي العدؿ.
عمم تقديـ (القسو) كذكر أف عمم تقديـ ذلؾ
ا
()5

ينظر :درة التنزيل كغرة التأكيل159 / 5 ،

()٢

ينظر :فتب الر مف ما يمتبس مف القرآف ،المسألم  11مف سكرة النساا ،ص 5٣1

()٣

()٢

ينظر :البرهاف في تكجيه المتشابه المفظي لما فيه مف ال جم كالبياف ،المسألم  ،77ص 98
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كذك ػػر اب ػػف العرب ػػي (ت  11٢ه ػ ػػ) أف عمػ ػػم التق ػػديـ ف ػػي ك ػػبل المكض ػػعيف جػ ػػاات ألف

ا يتيف سكاا في المعنو ،كألف مف كاف قيامه هلل تعالو ،فشهادته ،كعممه يكػكف بالقسػو ،كمػف
كاف قيامه بالعػدؿ ،فشػهادته كعممػه هلل سػب انه؛ كذلػؾ الرتبػاط أ ػدهما بػا خر ارتبػاط األصػل
بالفرع ،كاألصل هك القياـ هلل ،كالعدؿ مرتبو به.

()5

كبػ ّػيف ال ػرازي (ت  616هػ ػػ) أف عمػػم تقػػديـ (بالقسػػو) عمػػو (شػػهداا) فػػي آيػػم النسػػاا؛
جاات لسببيف:
 أكثر الناس يأمركف الناس بالمعركؼ ،ف ذا آؿ إليهـ األمر ترككا ،تو إف أقبب القبػيبإذا صػػدر عػػنهـ كػػاف فػػي م ػػل المسػػام م ،كأ سػػف ال سػػف إذا صػػدر عػػف غيػػرهـ كػػاف

في م ل المنازعم ،فاهلل تعالو نبه عمو سكا الطريقم ،كذلؾ بػأف أمػرهـ بالقيػاـ بالقسػو
أكال ،ثـ أمرهـ بالشهادة.
 القسػ ػػو فعػ ػػل ،كالشػ ػػهادة قػ ػػكؿ ،كالقػ ػػكؿ أقػ ػػك مػ ػػف الفعػ ػػل ،كلػ ػػذلؾ قػ ػػدـ (القسػ ػػو) عمػ ػػو()٣

(الشهادة).

كأكضػب ابػف الزبيػر ال رنػاطي (ت  718ه ػػ) أف عمػم تقػديـ الجػار كالمجػركر (بالقسػو)
فػػي آيػػم النسػػاا جػػاات بسػػبب بنػػاا السػػكرة فػػي آياتهػػا عمػػو األمػػر بالعػػدؿ ﭧ ﭨ ﭽ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ(النساا)5٣٢ :
كأما آيم المائدة فكرد قبمها آيات تت دث عف األمر بالطهارة ،ثـ تػذكيرا سػب انه بتػذكير
نعمه ،كالكقكؼ مع ما عهدته إلو عبادة األمر بتقػكاا فناسػب قكلػه (ككنػكا قػكاميف) ثػـ اتبػع بمػا
()٢

ْبني عمو ذلؾ مف الشهادة بالقسو.
ككاف ػػل البق ػػاعي (ت  881ه ػ ػػ) اب ػػف الزبي ػػر ال رن ػػاطي فيم ػػا ذه ػػب إلي ػػه م ػػف بي ػػاف عم ػػم
التق ػػديـ ف ػػي ك ػػبل المكض ػػعيف ،بي ػػد أن ػػه أض ػػاؼ عم ػػو تعمي ػػل ال رن ػػاطي ف ػػي بي ػػاف عم ػػم تق ػػديـ

()5

()٣
()٢

ينظر :ابف العربي :أبك بكػر بػف دمحم بػف عبػدهللا  ،أ كػاـ القػرآف  ،تػب :دمحم عبػدالقادر عطػا ،دار الكتػب
العمميم ،بيركت ،ب.د85 / ٣ ،

ينظر :مفاتيب ال يب71 / 51 ،

ينظر :مبلؾ التأكيل القاطع بذكي اإلل اد كالتعطيل في تكجيه المتشابه المفظي ،ص ٢18
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(الشػػهادة) فػػي آيػػم المائػػدة لفتػػم معنكيػػم لفتػػم معنكيػػم ،فػػذكر أف النظػػر إلػػو الكفػػاا ،إنمػػا يكػػكف
()5

بالنظر إلو المكفو.

ػر ،بيػػد أنػػه سػػف كجميػػل؛ لبيػػاف عمػػم
كذكػػر النيسػػابكري (ت  7٣8هػ ػػ) تعمػػيبل مختصػ اا
تقديـ (القسو) عمو (الشهادة) في آيم النساا.
فػػذكر أف عمػػم تقػػديـ (القسػػو) عمػػو (الشػػهادة) فػػي هػػذا ا يػػم جػػاات ألف ػػل العبػػادة
()٣

مقدمم عمو الشهادة ،كهذا مف باب تقديـ الشرط عمو المشركط.

كنظػػر ابػػف جماعػػم (ت  7٢٢ه ػػ) إلػػو ا يػػات التػػي كردت قبػػل آيتػػي النسػػاا كالمائػػدة؛
لبياف عمم التقديـ في كبل المكضعيف.
فآيػػم النسػػاا كرد قبمه ػا آيػػات تت ػػدث عػػف نشػػكز كاع ػراض الرجػػاؿ عػػف النسػػاا ،كعػػف
الصمب عمػو مػاؿ ،كعػف إصػبلح ػاؿ الػزكجيف ،كاال سػاف إلػيهف ،ﭧ ﭨ ﭽ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭼ(النساا )5٣9 :كلذلؾ ناسب تقديـ القسو إلقامم العدؿ.
كأما آيم المائدة فكرد قبمهػا آيػات تت ػدث عػف أ كػاـ الػديف ،كالكفػاا بػالعهكد كالمكاثيػل،
ﭧ ﭨ ﭽ ﮍ ﮎﮏ ﭼ(المائػ ػػدة،(5 :كمػ ػػا تضػ ػػمنته ا يػ ػػات التػ ػػي كردت قبمهػ ػػا مػ ػػف أمػ ػػر،
كنه ػ ػػي ،فناس ػ ػػب تق ػ ػػديـ (هلل) ،كاذا ش ػ ػػهدتـ فاش ػ ػػهدكا بالع ػ ػػدؿ ال بػ ػ ػالهك كل ػ ػػذلؾ ناس ػ ػػب تق ػ ػػديـ
()٢

الشهادة.

ككافل أبك ياف األندلسي (ت 711هػػ) مػا ذهػب إليػه ابػف جماعػم فػي بيػاف عمػم تقػديـ
الج ػػار كالمج ػػركر (بالقس ػػو) عم ػػو (الش ػػهادة) ف ػػي آي ػػم النس ػػاا ،مض ػػيفا عم ػػو تعميم ػػه أف القي ػػاـ
بالقسو أعـ مف الشهادة كأخص ،كأف القسو فعل كقكؿ ،كالشهادة قكؿ فقو.
كاختمػػف معػػه فػػي بيػػاف عمػػم تقػػديـ (الشػػهادة) عمػػو (بالقسػػو) فػػي آيػػم المائػػدة ،فػػذكر أف
()1

التقديـ جاا مف باب التكسع في الكبلـ ،كالتفنف في الفصا م.

كأرجع السيكطي (ت 955هػػ) العمم في كبل المكضعيف بالنظر إلو نكع المخاطبيف.
()5

ينظر :نظـ الدرر في تناسب ا يات كالسكر11 / 6 ،1٢5 / 1 ،

()٣

ينظر  :غرائب القرآف كرغائب الفرقاف15٣ / ٣ ،

()1

ينظر :الب ر الم يو111 / ٢ ،

()٢

ينظر :كشف المعاني في المتشابه مف المثاني  ،المسألم ، 96ص 51٣
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فف ػػي آي ػػم المائ ػػدة المخ ػػاطبكف ه ػػـ ال ػ ػكالة ،ف ػػأمرهـ بالقي ػػاـ هلل ،ب ػػدليل قكل ػػه تعػ ػػالو كال

آف ق َكـٍ} كلذلؾ قدـ الشهادة ،كأما في آيػم النسػاا فالمخػاطبكف هػـ الشػاهدكف بػدليل
ي َجرممن ْك َـ شن ْ
قكله تعالو كل َك عمو أ ْنفس ْك َـ} ،أي أمرهـ بالقياـ بالعدؿ كلك عمو أنفسهـ ،كلػذلؾ ناسػب تقػديـ
الشهادة .)5(.
كبيف الطاهر بف عاشكر (ت  5٢9٢هػػ) أف عمم تقديـ (بالقسػو) عمػو (الشػهادة) فػي
ّ
آيػػم النسػػاا جػػاات ألنهػػا كردت بعػػد آيػػات القضػػاا فػػي ال ق ػكؽ المبتػػدأا بقكلػػه ﭧ ﭨ ﭽ ﯦ
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﭼ(النسػاا (511 :ثػـ تعرضػت لؤل كػاـ
المتعمقم بيف الرجاؿ كالنساا ،فكاف األهـ تقديـ (القسو) عمو (العدؿ).
كأمػػا عمػػم تقػػديـ (الشػػهادة) عمػػو (بالقسػػو) فػػي آيػػم المائػػدة؛ فؤلنهػػا كردت بعػػد التػػذكير
بميثاؽ هللا ،فكاف المقػاـ األكؿ القيػاـ بالكفػاا هلل بعػكدهـ ،كلػذلؾ مػف المناسػب تقػديـ (الشػهادة)
()٣

عمو (القسو).

وخالصة القول:
بدا لمبا ث مف خبلؿ تكجيهات العمماا السابقم ا تي:
 -اإلسكافي طر م المسألم في كتابم كلـ يبيف عمم التقديـ في كبل المكضعيف.

 الكرم ػػاني ل ػػـ يب ػ ّػيف س ػػر التق ػػديـ ف ػػي ك ػػبل المكض ػػعيف ،بي ػػد أف تط ػػرؽ إل ػػو متعم ػػل اس ػػـالجبللم (هلل) في كبل المكضعيف.
 ابػػف العربػػي عمػػل المسػػألم تعمػػيبل عامػػا دكف التطػػرؽ إلػػو العمػػم الدقيقػػم مػػف التقػػديـ فػػيكبل المكضعيف.

 لػػـ يتطػػرؽ الػرازي ،كالنيسػػابكري إلػػو بيػػاف عمػػم تقػػديـ (الشػػهادة) عمػػو (القسػػو) فػػي آيػػمالمائدة.

 ربو ابف جماعػم بػيف آيتػي النسػاا ،كالمائػدة كمػا كرد قبمهمػا مػف آيػات لبيػاف العمػم كرااالتقديـ.

()5
()٣

ينظر :قطف األزهار ككشف األسرار ،ص 76٢

ينظر :الت رير كالتنكير5٢1 / 6 ،
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 ربػػو ابػػف الزبيػػر ال رنػػاطي ،كابػػف جماعػػم ،كالطػػاهر بػػف عاشػػكر بػػيف آيتػػي (النسػػاا،كالمائدة) كا يات التي كردت قبمها؛ لبياف التناسب المعنكي بيف األلفاظ في ا يات.

مناسبا لنكع المخاطبيف في كل آيم.
 السيكطي كاف التقديـ عنداا
كيػػر البا ػػث أف السػػياؽ فػػي كػػبل المكضػػعيف هػػك الػػذي ي ػػدد عمػػم المتقػػدـ ،فا يػػات
التػػي كردت قبػػل آيػػم النسػػاا تت ػػدث عػػف إقامػػم العػػدؿ كالقسػػو بػػيف الرجػػل كالم ػرأة ،كلػػذلؾ قػػدـ
الجار كالمجركر (بالقسو) عمو (الشهادة).
كأمػػا فػػي آيػػم المائػػدة فا يػػات التػػي كردت قبمهػػا كانػػت تت ػػدث عػػف المكاثيػػل كالكفػػاا
بالعهكد بيف الخمل كخالقهـ ،كلذلؾ كاف مف المناسب تقديـ (الشهادة).
ككػػذلؾ القيػػاـ بالقسػػو ينػػت عنػػه الشػػهادة العادلػػم ،بمعنػػو ال تقبػػل شػػهادة شػػخص لػػيس
بعادؿ ،أك ال يعمل بالعدؿ ،كتقديـ (القسو) أكلو مف تقديـ (الشهادة).
شييدا )
المفظة الثانية ( :عمى ىؤالء –
ً
(شهيدا) في مكضع كا د.
مقدما عمو لفظم
ا
كرد الجار كالمجركر (عمو هؤالا) ا

ﭧ ﭨ ﭽ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ(النسػػاا) 15:
(شهيدا) عمو الجار كالمجركر (عمو هؤالا) في مكضع كا د.
كتقدمت لفظم
ا
ﭧ ﭨ ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭼ(الن ل( 89 :

إف االخػػتبلؼ كاضػػب بػػيف ا يتػػيف المتػػيف سػػبل ذكرهمػػا مػػف يػػث التقػػديـ كالتػػأخير ،مػػع
اجتماعهما في معنو كا ػد مػف شػهادة الرسػل عمػو أممهػـ ،كشػهادة نبينػا دمحم (ملسو هيلع هللا ىلص) عمػو أمتػه،
كلمعرفم سر ذلػؾ االخػتبلؼ بػيف ا يتػيف ،كقػف البا ػث عمػو كتػب التفاسػير ،ككتػب المتشػابه
المفظػػي التػػي ت ػكافرت لػػه ،بيػػد أنػػه لػػـ يظفػػر بشػػيا فػػي هػػذا الم ارجػػع إال مػػا ذك ػرا ال رنػػاطي،

كعمي أبك القاسـ عكف.

ػهيدا) عم ػػو الج ػػار كالمج ػػركر
فػػذكر ال رن ػػاطي (ت  718ه ػ ػػ) أف عمػػم تق ػػديـ لفظ ػػم (شػ ا

(عمو هؤالا) في آيم الن ل؛ لكركد قبمها قكلػه ﭨ ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ(الن ػل:

ػهيدا) فػي قكلػه تعػالو ﮎ ﮏ ﮐ
 ) 81فتقدـ اسـ (الشػهيد) ،كلػذلؾ ناسػب تقػديـ لفظػم (ش ا
ﮑ ﮒ } تناساقا عمو ترتيب األلفاظ في بدايم ا يم.
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ػهيدا) فػػي آيػػم النسػػاا؛
كأمػػا عمػػم تقػػديـ الجػػار كالمجػػركر (عمػػو ه ػؤالا) عمػػو لفظػػم (شػ ا
فؤلنػه لػػـ يػػرد قبمهػػا افصػاح بػػذكر المشػػهكد عمػػيهـ ،كال كنايػػم عػنهـ ،كال اسػػـ إشػػارة ،بػػل إف فػػي
داع إلػػو تقػدـ الجػػار كالمجػػركر بعمػو؛ لتقػػدـ قكلػػه ﭨ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ
آيػم النسػػاا ٍ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭼا(النس ػ ػػاا ) ٢8 :فا ي ػ ػػم تت ػ ػػدث ع ػ ػػف ص ػ ػػفات
المنافقيف ،فناسب تقديـ الجار كالمجركر في هذا ا يم ،ككأنه لـ يقصد غيرهـ.

()5

كبػ ّػيف عمػػي أبػػك القاسػػـ عػػكف أف عمػػم تقػػديـ الجػػار كالمجػػركر (عمػػو هػؤالا) عمػػو لفظػػم
(شهيدا) في آيم النساا جاات لت قيل التناسب في الفكاصل ،كألف الصفات المتقدمم في قكلػه
ا
ﭨ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭼ(النساا( ٢8 :

هي لممشار إليهـ ،فناسب التقديـ في تكجيه الشهادة إليهـ.
ػهيدا) عمػػو الجػػار كالمجػػركر (عمػػو ه ػؤالا) فػػي آيػػم الن ػػل
كأمػػا عمػػم تقػػديـ لفظػػم (شػ ا
( )
فجاات لتناسب المفظ كرعايم النظـ في تأخير المجركرات فيما قبمه2 .
وخالصة القول:
بدا لمبا ث مف خبلؿ تكجيهات العمماا السابقم ا تي:

 نظػػر ابػػف الزبيػػر ال رنػػاطي ،كعمػػي أبػػك القاسػػـ عػػكف إلػػو التناسػػب المفظػػي بػػيف آيتػػيالنسػػاا كالن ػػل كبػػيف ا يػػات التػػي تسػػبقها؛ لبيػػاف العمػػم كراا التقػػديـ كالتػػأخير فػػي كػػبل

المكضعيف.

 نظر أيضا عمػي ابػك القاسػـ عػكف إلػو الفاصػمم القرآنيػم؛ لت ديػد ال ػرض الببلغػي كرااتقديـ الجار كالمجركر (عمو هؤالا) في آيم النساا.

 -تكصل البا ث مف خبلؿ الب ث كالنظر في مراجع التفاسير إلو ا تي:

 أبك السعكد (ت  98٣هػػ) ذكر المسػألم فػي تفسػيرا يػم الن ػل ،لكػف دكف التطػرؽ إلػوػهيدا) أي الرسػػكؿ (ملسو هيلع هللا ىلص) جػػاا لمعنايػػم كاالهتمػػاـ ،ككأنػػه
عمػػم التقػػديـ ،كذكػػر أف كركد (شػ ا
(شهيدا) في آيم الن ل ،لكف دكف االفصاح بها)٢(.
يشير إلو العمم كراا تقديـ
ا

()5

ينظر :مبلؾ التأكيل القاطع بذكي اإلل اد كالتعطيل في تكجيه المتشابه المفظي ،ص ٢15

()٢

ينظر :إرشاد العقل السميـ إلو مزايا الكتاب الكريـ5٢1 /1 ،

) (2ينظر :ببلغم التقديـ كالتأخير في القرآف الكريـ / ٢ ،
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 ذكػػر الطػػاهر بػػف عاشػػكر (ت  5٢9٢ه ػػ) أف كركد ذكػػر الرسػػكؿ (ملسو هيلع هللا ىلص) فػػي آيػػم الن ػػلػهيدا) فػ ػػي آيػ ػػم
جػ ػػاا لمتش ػ ػريف ،كيبػ ػػدك لمبا ػ ػػث مػ ػػف خػ ػػبلؿ كبلمػ ػػه أف عمػ ػػم تقػ ػػديـ (شػ ػ ا
()5
الن ل؛جاات لمتشريف ،بيد أنه لـ يذكر ذلؾ ص ار م.
كيػ ػػر البا ػ ػػث أف السػ ػػياؽ القرآنػ ػػي فػ ػػي آيػ ػػم النسػ ػػاا يت ػ ػػدث عػ ػػف مضػ ػػاعفم األجػ ػػر
كالث ػ ػ ػ ػ ػ ػكاب،ثـ ذكػ ػ ػ ػ ػ ػػر قكلػ ػ ػ ػ ػ ػػه ﭨ ﭽ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ ﭼ(النس ػػاا )15:أي كي ػػف يص ػػنع هػ ػؤالا المك ػػذبكف م ػػف اليه ػػكد كالنص ػػار كغي ػػرهـ إذا
جئنا مف كل ٍ
أمم بشهيد ،يشهد عميهـ بما فعمكا ،كيقصد بالشػهيد فػي ا يػم (نبػيهـ) ،لػذلؾ كػاف
مف المناسػب تقػديـ (عمػو هػؤالا) فػي قكلػه ﭨ ﭽ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ(النسػػاا)15:؛ ألف المقػػاـ كالخطػػاب القرآنػػي منصػػب عمػػيهـ كمكجهػػا
إلو المشهكد ،فناسب تقديمهـ لمعنايم كاالهتماـ بهـ.
كأما في آيم الن ل فالسياؽ كالمقاـ القرآني منصػب عمػو الشػاهد ،سػكاا كػاف النبػي دمحم
(ملسو هيلع هللا ىلص) أـ األنبياا السابقيف في األمـ السػابقم ،كدليػل ذلػؾ فػي قكلػه ﭨ ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭼ (الن ػل( 89 :العنايػم كاالهتمػاـ كانػا مػكجهيف هنػا إلػو الشػاهد أي
(النبي) كلذلؾ كاف مف المناسب تقديمه اهتماما كعنايم به.
أي أف العنايم كاالهتماـ كاف العمم كراا التقديـ في كبل المكضعيف.

()5

ينظر :الت رير كالتنكير18 / 1 ،
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المفظة الثالثة ( :بما تعممون – بصير)

()5

مكضعا.
كرد الجار كالمجركر (بما تعممكف) متقدما عمو لفظم (بصير) في خمسم عشر
ا

ﭧ ﭨ ﭽ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥ ﭼ (البقرة( 551 :

()٣

كتقدمت لفظم (بصير) عمو الجار كالمجركر (بما تعممكف) في أربعم مكاضع.

ﭧ ﭨ ﭽ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﭼ (ال جرات)58 :
المفظة الرابعة ( :بما تعممون – خبير )

()٢

مكضعا.
كأما كركد الجار كالمجركر (بما تعممكف) مقدما عمو لفظم (خبير) في اثني عشر
ا
ﭧ ﭨ ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭼ (البقرة(٣75 :

()1

كتقدمت لفظم (خبير) عمو الجار كالمجركر (بما تعممكف) في ستم مكاضع.

ﭧﭨﭽﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴
﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿﯀ ﯁ ﯂ 
 ﭼ(آؿ عمراف)51٢ :
لـ يجد البا ث فيما تكافر له مف مراجع التفاسير ،ككتب المتشابه المفظي ،مػا يكشػف
عف سبب كسر االختبلؼ في التقديـ كالتأخير بيف ا يتيف ،إال ما ذكرا فاضل السػامرائي فػي
كتابه (مف أسرار البياف القرآني).

ذكػػر فاضػػل السػػامرائي يقػػدـ الجػػار كالمجػػركر (بمػػا تعممػػكف) عمػػو لفظتػػي (خبيػػر أك

بصير) ،إذا كاف السياؽ القرآني يت دث عف العمل ،كما في آيم البقرة التي تت دث عف إقامػم

()5

مم ل ألفاظ ا يات المتشابهم51 ،

()٣

مم ل ألفاظ ا يات المتشابهم ،ص 51

()1

مم ل ألفاظ ا يات المتشابهم ،ص 51

()٢

مم ل ألفاظ ا يات المتشابهم ،ص 51
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الصبلة ،كايتاا الزكاة ،كعمل الخير ،كمها أعماؿ يؤديها اإلنسػاف فػي الػدنيا ،كلػذلؾ قػدـ الجػار

كالمجركر (بما تعممكف).

ككػػذلؾ تقػػدـ الجػػار كالمجػػركر (بمػػا تعممػػكف) عمػػو لفظػػم (خبيػػر) فػػي آيػػم البق ػرة؛ ألف

السػػياؽ القرآنػػي يت ػػدث فػػي هػػذا ا يػػم عػػف الصػػدقم التػػي يعممهػػا اإلنسػػاف فػػي الػػدنيا ،كبمػػا أف

الصدقم مف األعماؿ فقدـ الجار كالمجركر (بما تعممكف) لمناسبم سياؽ ما سبل مف آيات.

كأما إذا كاف السياؽ القرآني يت دث عف األمكر القمبيػم ،أك عػف صػفات هللا تعػالو ،كال

يتطرؽ إلػو األعمػاؿ التػي يقػكـ بهػا اإلنسػاف فػي الػدنيا ،فػ ف لفظتػي (خبيػر ،كبصػير) تتقػدماف
()5

عمو الجار كالمجركر(بما تعممكف خبير ،بما تعممكف بصير).

فم ػػثبل س ػػياؽ آيػ ػم ال جػ ػرات يت ػػدث ع ػػف األم ػػكر ال يبي ػػم ف ػػي الس ػػمكات كاألرض ،كل ػػـ

يتطػػرؽ إلػػو األعمػػاؿ التػػي يقػػكـ بهػػا االنسػػاف فػػي الػػدنيا ،كلػػذلؾ ناسػػب تقػػديـ صػػفم هللا تعػػالو
(بصير) بمعنو (عميـ) عمو الجار كالمجركر (بما تعممكف).

كأمػػا سػػياؽ آيػػم آؿ عمػراف فيت ػػدث عػػف أمػػكر قمبيػػم ،فالػػذيف فػػركا مػػف المعركػػم عػػاتبهـ

الرسػػكؿ (ملسو هيلع هللا ىلص) ككبخهػػـ عمػػو فعمهػػـ ،ثػػـ أصػػابهـ ال ػػـ كالهػػـ كال ػػزف كالقمػػل ،ككػػل هػػذا األشػػياا
مص ػػدرها القم ػػب ،كل ػػذلؾ ناس ػػب تق ػػديـ لفظ ػػم (خبي ػػر) أي خبي ػػر كمطم ػػع بػ ػكاطنهـ عم ػػو الج ػػار

كالمجركر (بما تعممكف).
وخالصة القول:

 نظػػر فاضػػل السػػامرائي إلػػو التناسػػب المعنػػكي بػػيف ا يػػات؛ لبيػػاف عمػػم تقػػديـ كتػػأخيرالجار كالمجركر ( بما تعممكف ) عمو لفظتي (خبير ،كبصير).

 بدا لمبا ث مف خبلؿ النظر في كتب التفاسير ،أف أبػا يػاف عنػدما يتطػرؽ إلػو قكلػهتعػ ػػالو (كهللا خبيػ ػػر بمػ ػػا تعممػ ػػكف) أك (كهللا بمػ ػػا تعممػ ػػكف خبيػ ػػر) أك مػ ػػع كركد الجػ ػػار

كالمجركر (بما تعممكف) مع لفظم (بصير) ،يذكر أف هذا جممم خبريم تناسب ما قبمهػا

كت مل التهديد كالكعيػد ،كأ يانػا يػذكر أف العمػل فػي قكلػه (بمػا تعممػكف) خػص لمتنبيػه،

بيد أنه لـ يتطرؽ إلو العمم مف كراا التقديـ كالتأخير.

()٣

()5
()٣

ينظر :مف أسرار البياف القرآني ،ص 5٢٣

ينظر  :الب ر الم يو9٣ / ٢ ،٢٢9 / ٣ ،159 / 5 ،
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كيكافل البا ث فيما ذهب إليه فاضل السامرائي مف بياف العمم في كبل المكضعيف،

بيد أنه ير أف السياؽ المعنكي لآليم هك الذي يبيف كي دد العمم كراا التقديـ كالػتأخير ،ف ذا
كاف العمل ظاهريا لمبشر ،كيمكف أف يراا كيقررا كيتصرؼ فيه ،يقدـ الجار كالمجركر (بما
تعممكف) لمعنايم ،كاالهتماـ به كما في قكله تعالو ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭼ
(البقرة )271 :فالصدقم يراها االنساف كيقررها كي كـ عميها ،كلذلؾ ناسب تقديـ الجار
كالمجركر (بما تعممكف) عمو لفظم (خبير).

كأما إذا كاف األمر خارجا عػف إرادة اإلنسػاف كال دخػل كال تصػرؼ لػه فيػه ،فػ ف لفظتػي

َّللا
(خبيػػر ،كبصػػير) تقػػدماف عمػػو الجػػار كالمجػػركر (بمػػا تعممػػكف) ،كمػػا فػػي قكلػػه تعػػالو إ مف م
َّللاْ بص رير بما ت َعمْمكف } ،فأمر السمكات ،كاألرض مػف األمػكر
السماكات ك َاأل َرض ك م
ي َعم ْـ غ َيب م
ال يبيػػم التػػي ال دخػػل كال تصػػرؼ لئلنسػػاف فيهػػا ،كانمػػا هػػي أمػػكر غيبيػػم تعػػكد إلػػو هللا سػػب انه

كتعالو ،كلذلؾ ناسب تقديـ لفظتي (خبير ،كبصير) عمو الجار كالمجركر (بما تعممكف).
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شييدا)
المفظة الخامسة( :عميكم -
ً

(شهيدا) في مكضع كا د.
مقدما عمو االسـ
ا
كرد الجار كالمجركر (عميكـ) ا
ﭧﭨﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵﭶﭼ(البقرة( 51٢ :
(شهيدا) عمو الجار كالمجركر (عميكـ) في مكضع كا د.
كتقدمت لفظم
ا

ﭧ ﭨ ﭽ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﮲ ﮳
﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂   ﭼ

(ال



) 78 :
إف االخ ػػتبلؼ كاضػ ػػب بػ ػػيف ا يتػ ػػيف المتػ ػػيف سػ ػػبل ذكرهمػ ػػا بالتقػ ػػديـ كالتػ ػػأخير ،كمكقػ ػػف

العمماا مف ذلؾ ،تجمو لمبا ث في ا تي:

ذكػػر الزمخشػػري (ت  1٢8ه ػػ) أف عمػػم تقػػديـ الجػػار كالمجػػركر (عمػػيكـ) فػػي آيػػم البقػرة

شهيدا عميها.
جاات الختصاص أمم دمحم (ملسو هيلع هللا ىلص) بككف الرسكؿ
ا
ػهيدا) عمػػو الجػػار كالمجػػركر (عمػػيكـ) فػػي آيػػم
لػػـ يبػ ّػيف الزمخشػػري عمػػم تقػػديـ االسػػـ (شػ ا
ال

()5

 ،ربما عمو أنها األصل في تقديـ االسـ كتأخير الجار كالمجركر.

بيػػد أنػػه تطػػرؽ إلػػو بيػػاف عمػػم تقػػديـ االسػػـ (شػػهداا) كتػػأخير الجػػار كالمجػػركر (عمػػو

الناس) فجاات العمم إلثبات شهادة األمم (أمم دمحم ملسو هيلع هللا ىلص) عمو األمـ األخر .
()٢

ككافػػل النيسػػابكري (ت  7٣8ه ػػ) ( ،)٣كالبقػػاعي (ت 881ه ػػ)
()6

هػ ػػ)( ،)1كاأللكسػػي (ت  5٣71هػ ػػ)( ،)1كدمحم عبػػدهللا سػػعادة

الزمخشػػري فػػي بيػػاف عمػػم تقػػديـ

(شهيدا) في آيم البقرة.
الجار كالمجركر (عميكـ) عمو االسـ
ا
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كأبػك السػػعكد (ت98٣

كذهب أبك ياف األندلسي (ت  711هػػ) إلػو أف عمػم تقػديـ الجػار كالمجػركر (عمػيكـ)
ػهيدا) ف ػػي آي ػػم البقػ ػرة ج ػػاات م ػػف ب ػػاب االتس ػػاع ف ػػي الك ػػبلـ لمفص ػػا م ،كألف
عم ػػو االس ػػـ (ش ػ ا
(شهيدا) أشبه بالفكاصل كالمقاطع في قكله ( عميكـ ).
ا
كأضػاؼ أبػك يػاف األندلسػػي لفتػم معنكيػم جميمػػم فػي بيػاف عمػػم تقػديـ (شػهادة الرسػػكؿ)

عمػػو شػػهادة (األمػػم) فػػي آيػػم ال ػ  ،كهػػي أف شػػهادة الرسػػكؿ (ملسو هيلع هللا ىلص) مقدمػػم فػػي الزمػػاف عمػػو
شهادة الناس ،كهي أشرؼ منها.
كأم ػػا عم ػػم ت ػػأخير ش ػػهادة الرس ػػكؿ (ملسو هيلع هللا ىلص) ف ػػي آي ػػم البقػ ػرة فج ػػاات م ػػف ب ػػاب الترق ػػي؛ ألف
()5

شهادة الرسكؿ ( ملسو هيلع هللا ىلص )مقدمم في الزماف.

(شهيدا) عمو الجار كالمجركر (عمػيكـ)
كبيف البقاعي (ت 881هػ) أف عمم تقدـ االسـ
ا
ّ
جاات لمشػرؼ كالتفضػيل لمرسػكؿ (ملسو هيلع هللا ىلص) ،فهػك خيػرهـ ،كأفضػمهـ كأشػرفهـ؛ كألف السػياؽ القرآنػي
()٣

جاا إلثبات مطمل كصف االسبلـ.

كأكرد السػػيكطي (ت  955هػ ػػ) رأي الزمخشػػري فػػي بيػػاف عمػػم تقػػديـ الجػػار كالمجػػركر
()٢

كمؤيدا له دكف إضافم أي شيا عمو قكله.
(عميكـ) في آيم البقرة مكافاقا
ا
كخ ػػالف الط ػػاهر ب ػػف عاش ػػكر (ت  5٢9٢ه ػ ػػ) م ػػف س ػػبقه ف ػػي بي ػػاف عم ػػم تق ػػديـ الج ػػار
(شهيدا) في آيم البقرة فجاات العمػم مػف بػاب االهتمػاـ كالعنايػم
كالمجركر (عميكـ) عمو االسـ
ا
باألمػػم ،كبتش ػريف هػػذا األمػػم ،تػػو أنهػػا تشػػهد عمػػو االمػػـ كالرسػػل ،كهػػي ال يشػػهد عميػػه إال
رسكلها.
كزاد الطػاهر بػػف عاشػكر قػكالا آخػر فػػي بيػاف عمػػم تقػديـ الجػػار كالمجػركر(عميكـ) ،فعمػػم
()1

(شهيدا) خاتمم يم البقرة.
التقديـ جاات لتككف لفظم
ا
كل ػػـ يتط ػػرؽ عب ػػد العظ ػػيـ المطعن ػػي إل ػػو بي ػػاف عم ػػم تق ػػديـ كت ػػأخير الج ػػار كالمج ػػركر
ػهيدا) فػػي آيػػم البق ػرة ،بيػػد أنػػه بػ ّػيف عمػػم تقػػديـ كتػػأخير شػػهادة الرسػػكؿ
(عمػػيكـ) عمػػو االسػػـ (شػ ا
(ملسو هيلع هللا ىلص) عمػو شػهادة األمػم ،فػذكر أف الكػبلـ فػي سػكرة البقػرة مسػكؽ لتقريػر عدالػم األمػم ،كككنهػػا
()5
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شاهدة عمو االمـ ،كأما شهادة الرسكؿ (ملسو هيلع هللا ىلص) فهي تزكيم لؤلمم لقبكؿ شهادتها ،كالتزكيػم تكػكف
بع ػػد أداا الش ػػهادة ،كذك ػػر أف الخط ػػاب هن ػػا ف ػػي األص ػػل مكج ػػم لؤلم ػػم ،كدلي ػػل ذل ػػؾ ف ػػي قكل ػػه

اك َـ أْ مم ام كسطا} ،لذلؾ تقديـ شػهادة األمػم أم رػر اقتضػاا سػف الػنظـ كتػبلؤـ
تعالو ككذلؾ جعَمن ْ
المعنو.
كأما عمم تقػديـ شػهادة الرسػكؿ (ملسو هيلع هللا ىلص) فػي آيػم ال ػ ؛ فؤلنهػا جػاات عمػو ترتيػب األصػل
في تقديـ شهادة الرسػكؿ (ملسو هيلع هللا ىلص) عمػو شػهادة األمػم ،فالترتيػب هنػا مػف بػاب ترتيػب مػا هػك أصػل
()5

عمو هك ما فرع.
وخالصة القول:

بدا لمبا ث مف خبلؿ تكجيهات العمماا السابقم ا تي:
ػهيدا) فػي آيػم البقػرة،
 أغمب مف ّبيف عمم تقديـ الجار كالمجركر (عميكـ) عمو االسػـ (ش اشهيدا عميهـ.
كانت عندهـ مف باب االختصاص ،اختصاص األمم بككف النبي(ملسو هيلع هللا ىلص)
ا
(شهيدا) عمػو الجػار كالمجػركر (عمػيكـ) إال مػا
 أكثر المفسريف لـ يبف عمم تقديـ االسـا
ذكرا البقاعي.
 انفػػرد ابػػك يػػاف األندلسػػي ب ػرأي جميػػل فػػي بيػػاف عمػػم تقػػديـ الجػػار كالمجػػركر (عمػػيكـ)(شهيدا).
عمو االسـ
ا

ػهيدا) فػػي آيػػم
كيػػر البا ػػث أف عمػػم تقػػديـ الجػػار كالمجػػركر (عمػػيكـ) عمػػو االسػػـ (شػ ا
البقػرة ،جػػاات لمتناسػػب المفظػػي لمػػا سػػبل مػػف ألفػػاظ ،فالضػػمير فػػي (عمػػيكـ) يعػػكد عمػػو األمػػم
التػػي تشػػهد عمػػو الن ػاس كالتػػي سػػبل ذكرهػػا فػػي قكلػػه تعػػالو ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵﭶ} ،فم ػػن ظ م ػػف خ ػػبلؿ ا ي ػػم أف ذك ػػر األم ػػم س ػػبل ذك ػػر الرس ػػكؿ ،كل ػػذلؾ
ناسػػب السػػياؽ تقػػديـ (عمػػيكـ) لفظيػػا ،كأيضػػا لتشػريف األمػػم ككنهػػا تشػػهد عمػػو بػػاقي االمػػـ يػػكـ

(شهيدا) عمو الجار كالمجركر (عميكـ) فجاات لمتناسب المفظي لكػكف
القيامم ،كأما عمم تقديـ
ا

ػدما ف ػػي ال ػػذكر ف ػػي قكل ػػه تع ػػالو .﮽ ﮾ ﮿ ﯀ } ل ػػذلؾ ناس ػػب تق ػػديـ
الرس ػػكؿ مق ػ ا
شهيدا لفظيا ،باإلضافم إلو أف شهادته (ملسو هيلع هللا ىلص ) أشرؼ مف شهادة الناس.
ا

()5
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المفظة السادسة( :من قومو – الذين كفروا)
مقدما عمو الجار كالمجركر (مف قكمه) في مكضع كا د.
كرد االسـ المكصكؿ (الذيف) ا
ﭧﭨﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﭼ(المؤمنكف( ٣1 :

()5

كتقدـ الجار كالمجركر (مف قكمه) عمو االسـ المكصكؿ (الذيف) في ثبلثم مكاضع.

ﭧﭨﭽﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭼ(المؤمنكف( ٢٢ :
نػػاقش العمم ػػاا االخ ػػتبلؼ الػ ػكارد م ػػف ي ػػث التق ػػديـ كالت ػػأخير ب ػػيف ا يت ػػيف المت ػػيف تق ػػدـ
ذكرهمػػا ،فأ يانػػا يتقػػدـ االسػػـ المكصػػكؿ (الػػذيف) عمػػو الجػػار كالمجػػركر(مف قكمػػه) كمػػا فػػي
ا يػػم الرابعػػم كالعش ػريف مػػف سػػكرة المػػؤمنيف ،كم ػرة يتقػػدـ الجػػار كالمجػػركر (مػػف قكمػػه) عمػػو
االسـ المكصكؿ (الذيف) كما في ا يم الثالثم كالثبلثيف مف نفس السكرة.

ف ػػي الب ػػدا اختم ػػف المفس ػػركف ف ػػي المقص ػػكد بكمم ػػم (الم ػػؤل) ف ػػي آي ػػم الم ػػؤمنيف ()٢٢

فالزمخشػػري(ت 1٢8هػ ػػ) ذكػػر أف ا يػػم نزلػػت فػػي قصػػم هػػكد كقكمػػه عػػاد ،أي أف المقصػػكد
()٣

(بالمؤل) هـ قكـ عاد.

كأما أبك ياف األندلسي (ت  711هػػ) ،كالطاهر بف عاشكر (ت  5٢9٢ه ػػ) فيػر أف
()٢

ا يم نزلت في قصم صالب كقكمه ثمكد ،إذف المقصكد (بالمؤل) هـ قكـ ثمكد.
وتجمت توجييات العمماء لمباحث حول ىذه المسألة كاآلتي:

ذكر الخطيب اإلسكافي أف عمم تقديـ االسػـ المكصػكؿ (الػذيف) عمػو الجػار كالمجػركر
(مػػف قكمػػه) فػػي آيػػم المػػؤمنيف ( )٣1جػػاات بسػػبب انقطػػاع صػػفم المػػؤل (الػػذيف كفػػركا) إلػػو
الم كػػي مػػف قػػكلهـ ،فقػػرف الكصػػف بالػػذيف إلػػو المكصػػكؼ ،ثػػـ ذكػػر الجػػار كالمجػػركر (مػػف

مناسبا.
قكمه) ،فكاف منتهو بياف فاعل (قاؿ) كهك المؤل ،لذلؾ كاف تقديمه
ا

()5

كردت في سكرتي :األعراؼ  ،91 ،66 /كهكد ٣7

()٢
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194

كأمػػا عمػػم تقػػديـ الجػػار كالمجػػركر (مػػف قكمػػه) عمػػو االسػػـ المكصػػكؿ (الػػذيف) فػػي آيػػم
الم ػػؤمنيف ( )٢٢فج ػػاات ل ػػئبل يفص ػػل ب ػػيف الص ػػفم كم ػػا عط ػػف عميه ػػا كذل ػػؾ ف ػػي قكل ػػه ﭨ
ﭽﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭼ(المؤمنػػكف ،(٢٢ :كألف الفعػػل (كفػػركا) عطفػػت عميػػه
أفعػػاؿ (ك ػػذبكا ،كأترفن ػػاهـ) ،كلػػك ت ػػأخر الج ػػار كالمجػػركر (م ػػف قكم ػػه) الختػػل ال ػػنظـ الفص ػػيب،
()5

كلذلؾ ناسب السياؽ تقديـ الجار كالمجركر.

كأج ػػاب الكرم ػػاني (ت  111ه ػ ػػ) عمػ ػو المس ػػألم بجػ ػكاب قري ػػب م ػػف جػ ػكاب اإلس ػػكافي،
فػػذكر أف عمػػم تقػػديـ االسػػـ المكصػػكؿ (الػػذيف) عمػػو الجػػار كالمجػػركر (مػػف قكمػػه) فػػي ا يػػم
األكلو جاات إلقصار الصفم (الذيف كفركا) عمو الفعل كضمير الفاعل في (كفركا) ،ثػـ ذكػر
الجار كالمجركر (مف قكمه) كبعدها ذكر المفعكؿ به كهك مقكؿ القكؿ ،لذلؾ ناسب تقديمه.
كأمػػا بيػػاف عمػػم تقػػديـ الجػػار كالمجػػركر (مػػف قكمػػه) فػػي ا يػػم الثانيػػم فجػػاات لمناسػػبم
السػػياؽ؛ ألف صػػمم المكصػػكؿ طالػػت بػػذكر الفاعػػل كالمفعػػكؿ بػػه ،كالعطػػف عميػػه م ػرة أخػػر ،
فتقػػدـ الجػػار كالمجػػركر (مػػف قكمػػه)؛ ألف تػػأخيرا ي ػػدث التباسػػا فػػي المعنػػو ،كتكسػػيطه ركيػػؾ،
()٣

كلذلؾ خص بالتقديـ عمو االسـ المكصكؿ (الذيف) ،فكاف مف المناسب تقديمه في السياؽ.

()5
()٣

ينظر :درة التنزيل كغرة التأكيل9٢1 / ٣ ،
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ككافػػل الفيركزآبػػادي (ت  857ه ػػ)( ،)5األنصػػاري (ت  9٣6ه ػػ) ( ،)٣كأبػك السػػعكد (ت
()٢

 98٣هػػ)

الكرماني في بياف عمم تقديـ الجػار كالمجػركر (مػف قكمػه) عمػو االسػـ المكصػكؿ

(الذيف) في ا يم الثانيم.
كبيف ابف ال رناطي (ت  718هػػ) أف عمػم تقػديـ االسػـ المكصػكؿ (الػذيف) عمػو الجػار
ّ
كالمجركر (مف قكمه) في ا يم األكلو؛ ذلؾ ألنه لـ يرد مع المكصكؼ إال صفم كا دة.
كأمػػا بيػػاف عمػػم تقػػديـ الجػػار كالمجػػركر (مػػف قكمػػه) فػػي ا يػػم الثانيػػم فجػػاات لرفػػع أف

يككف القائمكف غيرهـ ،كلتكرر الصفات بالعطف.

()1

كأرجػػع ابػػف جماعػػم (ت 7٢٢هػ ػػ) عمػػم تقػػديـ االسػػـ المكصػػل (الػػذيف) ،كتػػأخير الجػػار
كالمجركر (مف قكمه) إلو تماـ الصمم كاالنتقاؿ إلو المفعكؿ بػه (مقػكؿ القػكؿ) ،أي أف تػأخير
الجار كالمجركر جاا بعد تماـ صمم المكصكؿ.
كأما بياف عمػم تقػديـ الجػار كالمجػركر (مػف قكمػه) عمػو االسػـ المكصػل (الػذيف) فكافػل
الكرمػػاني كابػػف الزبيػػر ال رنػػاطي  ،كعمػػم ذلػػؾ عنػػدا كمػػا بينهػػا الكرمػػاني كابػػف الزبيػػر ال رنػػاطي
()1

كجكد الصفات المعطكفم.

كذكػػر الزركشػػي (ت  791ه ػػ) أف عمػػم تقػػديـ الجػػار كالمجػػركر فػػي ا يػػم الثانيػػم ،ذلػػؾ

ألنه لك أخبر عنه ،كأخرا فػي السػياؽ ال تمػل أف يكػكف الجػار كالمجػركر مرتبطػا بنعػيـ الػدنيا،
كذلؾ في قكله (كأترفناهـ مف قكمه) ،كعند ذلؾ أشتبه األمر لمقائميف أهـ مف قكمه أـ ال.
كأما تقديـ االسـ المكصكؿ (الذيف) عمو الجار كالمجػركر فػي ا يػم األكلػو فجػاا عمػو

األصل الم كي .

()6

كأكضػػب البقػاعي (ت  881ه ػػ) أف عمػػم تقػػديـ الجػػار كالمجػػركر (مػػف قكمػػه) فػػي ا يػػم

اهتمامػا
الثانيم جاات بسبب تفرؽ القبائل الذي أد إلو تفػرؽ ألسػنتها ،فقػدـ الجػار كالمجػركر
ا
()5

ينظر :بصائر ذكي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ،بصيرة (قد أفمب )٢٢1 /5 ،

()٢

ينظر :إرشاد العقل السميـ إلو مزايا الكتاب الكريـ5٢٢ / 6 ،

()1

ينظر :كشف المعاني في المتشابه مف المثاني  ،المسألم  ،٣91ص ٣66

()٣

ينظر :فتب الر مف ما يمتبس مف القرآف  ،ص ٢89

()1

ينظر :مبلؾ التأكيل القاطع بذكي اإلل اد كالتعطيل في تكجيه المتشابه المفظي ،ص 871

()6

ينظر :البرهاف في عمكـ القرآف ،ص 811 ،81٢
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لئلبػػبلغ فػػي التسػػميم ،كلػػك أخػرا ألد أف يكػػكف بعػػد تمػػاـ الصػػمم طكيػػل ،بمعنػػو يطػػكؿ الكػػبلـ
لكجكد المعطكفات

()5

كذكػػر األلكسػػي (ت  5٣71ه ػػ) أف عمػػم تقػػديـ الجػػار كالمجػػركر (مػػف قكمػػه) فػػي ا يػػم
()٣

المبيف.
الثانيم جاات لئبل يطكؿ الفصل بيف البياف ك ّ

كعمػػل فاضػػل السػػامرائي تعمػػيبل جمػػيبل لبيػػاف مسػػألم تقػػديـ الجػػار كالمجػػركر(مف قكمػػه)

في ا يم الثانيم مقتربا بذلؾ مف تعميػل الزركشػي ،بيػد أنػه كػاف أكثػر كضػك ا كبيانػا ،فػذكر لػك
تػػأخر الجػػار كالمجػػركر فػػي ا يػػم الثانيم،ألصػػبب الكػػبلـ (كقػػاؿ المػػؤل الػػذيف كفػػركا ككػػذبكا بمقػػاا

ا خ ػرة كأترفنػػاهـ فػػي ال يػػاة الػػدنيا مػػف قكمػػه مػػا هػػذا إال بشػػر مػػثمكـ) كلػػذلؾ ي تمػػل اف يكػػكف

طػػا بقكلػػه (كأترفنػػاهـ) دكف غيػرا مػػف المعطكفػػات ،فيكػػكف المعنػػو (كقػػاؿ
الجػػار كالمجػػركر مرتب ا
()٢

المؤل الذيف كفركا ككذبكا بمقاا ا خرة) عامم سكاا أكانكا مف قكمه أـ غيرهـ.

وخالصة القول:
بدا لمبا ث مف خبلؿ تكجيهات العمماا السابقم ا تي:
 يػػر اإلسػػكافي أف عمػػم تقػػديـ االسػػـ المكصػػكؿ (الػػذيف) عمػػو الجػػار كالمجػػركر جػػااتبس ػػبب التص ػػاؽ الص ػػفم بالمكص ػػكؼ؛ ألن ػػه ل ػػك تق ػػدـ الج ػػار كالمج ػػركر هن ػػا ألص ػػب ت
الصفم لمجار كالمجركر (مف قكمه) كليس لممؤل.
 يؤيد البا ث ما ذهب إليػه اإلسػكافي فػي بيػاف عمػم تقػديـ الجػار كالمجػركر (مػف قكمػه)عم ػػو االس ػػـ المكص ػػكؿ ( ال ػػذيف) ف ػػي آي ػػم الم ػػؤمنيف (  ،) ٢٢ذل ػػؾ ألف ت ػػأخير الج ػػار

كالمجػػركر إلػػو مػػا بعػػد ذكػػر الصػػفات يػػؤدي إلػػو ضػػعف النس ػ الفصػػيب ،كالمػػبس فػػي
ا يم.
 يكافل البا ث الكرماني فيما ذهب إليه مف بياف عمم تقديـ الجػار كالمجػركر(مف قكمػه)كلبسا في المعنو.
عمو االسـ المكصكؿ (الذيف)؛ ألف تأخيرا ي دث
ا
غمكضا ا

()5
()٣
()٢

ينظر :نظـ الدرر في تناسب ا يات كالسكر5٢8 / 5٢ ،

ينظر :ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني٣9 / 58 ،
ينظر :مف أسرار البياف القرآني  ،ص 5٣6
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 اقترب ال رناطي في جكابػه مػف جػكاب الكرمػاني فػي مسػألم تقػديـ الجػار كالمجػركر(مفقكمػه) عمػو االسػـ المكصػكؿ (الػذيف) فػي ا يػم الثانيػم  ،فكبلهمػا اتفقػا أف عمػم التقػديـ

تكرار هي الصفات المعطكفم ،بيد أف الكرماني كاف اكثر تفصيبلا كبيانا.

 كافػػل ابػػف جماعػػم الكرمػػاني ،كال رنػػاطي فػػي بيػػاف عمػػم تقػػديـ الجػػار كالمجػػركر (مػػفقكمه) عمو االسـ المكصكؿ (الذيف) في ا يم الثانيم.

 أغمب العمماا ذكركا عمم تقديـ الجار كالمجركر ( مف قكمه ) فػي ا يػم الثانيػم ،جػااتلكجكد المعطكفات ،كأال يفصل ما بيف المعطكؼ كالصفم فاصل.

كيختػػار البا ػػث ق ػػكؿ الزركشػػي ف ػػي بي ػػاف عمػػم تق ػػديـ االس ػػـ المكصػػكؿ (ال ػػذيف) عم ػػو

الجػػار كالمجػػركر (مػػف قكمػػه) ،فالتقػػديـ جػػاا عمػػو األصػػل؛ ألف فػػي األصػػل الم ػػكي أف يتقػػدـ
المكص ػػكؼ ث ػػـ ص ػػفته مباشػ ػرة كال يفص ػػل بينهم ػػا فاص ػػل ،كألف ص ػػمم (ال ػػذيف) اقتص ػػرت عم ػػو
الفعل ،كضمير الفاعل في (كفركا)،ثـ ذكر بعدا الجار كالمجركر ،ثـ المفعكؿ به.
كأمػػا عمػػم تقػػديـ الجػػار كالمجػػركر (مػػف قكمػػه) عمػػو االسػػـ المكصػػكؿ (الػػذيف) فػػي ا يػػم
كلبسػػا،
الثانيػػم فيختػػار مػػا ذهػػب إليػػه الكرمػػاني؛ ألف تػػأخير الجػػار كالمجػػركر ي ػػدث
ا
غمكضػػا ا
كعنػػد ذلػػؾ سيفصػػل مػػا بػػيف الصػػفم كالصػػفات المعطكفػػم التػػي جػػاات بعػػد االسػػـ المكصػػكؿ،
لذلؾ ناسب تقديمه.
أما عندما يتأخر الجػار كالمجػركر (مػف قكمػه) ،كلػـ يفصػل مػا بػيف المػؤل كالػذيف كفػركا

يصػػبب المعنػػو عػػاـ دكف ت ديػػد القػػكـ ،بمعنػػو لػػك قمنػػا ( كقػػاؿ المػػؤل الػػذيف كفػػركا ) فهنػػا الػػذيف
كصػف لممػؤل كهػك عػاـ ،لكػف لػك قمنػا ( كقػػاؿ المػؤل مػف قكمػه الػذيف كفػركا) فهنػا خصصػػت أف
الذيف كفركا هـ مف قكمه كهذا ما بينه فاضل السامرائي.
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المفظة السابعة( :هلل – الحمد)

()5

مكضعا.
مقدما عمو الجار كالمجركر (هلل) في ثبلثم كعشريف
ا
كرد االسـ (ال مد) ا
ﭧ ﭨ ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭼ(الفات م) ٣ :
كتقدـ الجار كالمجركر (هلل) عمو االسـ (ال مد) في مكضع كا د.
ﭧ ﭨ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﭼ(الجاثيم) ٢6 :

إف المكقف مف تقػديـ كتػأخير الجػار كالمجػركر (هلل) عمػو االسػـ (ال مػد) عمػو مػا كرد
في ا يتيف المتيف تقدـ ذكرهما عند العمماا تجمو لمبا ث في ا تي:
أوالً( :ال مػػد) كممػػم ش ػريفم جميمػػم ،ال يميػػل ال مػػد بهػػا إال هلل تعػػالو ،لػػذا يجػػب عمػػو العاق ػػل
إجبلؿ هذا الكممم ،كأف يذكرها في كل مكضع مف مكاضع نعـ الدنيا.
ثانياً :توجييات العمماء لممسألة جاءت كاآلتي:

ذكر ابف الزبير ال رنػاطي (ت  718ه ػػ) أف عبػارتي ( ال مػد هلل – كهلل ال مػد) بمعنػو

كا ػد ،كهػك مػد هلل تعػالو ،كمػف المعمػكـ أف التقػػديـ كالػػتأخير بػيف المبتػدأ كالخبػر جػائز إذا لػػـ
أمر يستدعي تأخير المبتدأ أك تقديـ الخبر ،كتقديـ ماله ل الصدارة.
يقع ر
كمرتبػم المبتػػدأ التقػػديـْ ،ليبنػػو عميػه الخبػػر ،كعػكارض تقػػديـ الخبػػر ال تن صػػر فقػػو فػػي

العكارض المفظيم ،بل قد تككف عكارض معنكيػم تػأتي فػي سػياؽ الكػبلـ تسػتدعي ذلػؾ التقػديـ،

كهذا ما نجدا في عمم تقديـ الجار كالمجركر (هلل) عمو الخبر (ال مد) في آيم الجاثيم .
فعمػػم تقػػديـ الجػػار كالمجػػركر (هلل) عمػػو االسػػـ (ال مػػد) جػػاات لػػرد الجػكاب بعػػد إرغػػاـ
المك ػ ّذب كقه ػرا ،ككقػػكع األمػػر يػػكـ القيامػػم مطاباقػػا ألق ػكاؿ الرسػػل (عمػػيهـ السػػبلـ) ،فكأنػػه قيػػل
ل ػػه(:لم ػػف ال م ػػد الي ػػكـ) ،في ػػأتي جكاب ػػه (هلل ال م ػػد) ،ث ػػـ إف المخ ػػاطبيف ف ػػي س ػػكرة الجاثي ػػم ه ػػـ

كمناسبا لمسياؽ المعنكي.
المشرككف المكذبكف بما جاا به الرسل ،كلذلؾ جاا التقديـ مكافاقا
ا
كأم ػػا تق ػػديـ االس ػػـ (ال م ػػد) عم ػػو الج ػػار كالمج ػػركر (هلل) فج ػػاا عم ػػو األص ػػل الم ػػكي،
(تقديـ المبتدأ عمو الخبر) إذا لـ يكف هناؾ عارض يستدعي تقديـ الخبر.

()5
()٣

مم ل فهرس ا يات ،ص 5

()٣

ينظر :مبلؾ التأكيل القاطع بذكي اإلل اد كالتعطيل في تكجيه المتشابه المفظي ،ص 51٣
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ككافل الزركشي (ت  791هػػ) ابف الزبير ال رناطي في بياف عمم تقديـ االسػـ (ال مػد)
عمو الجار كالمجركر (هلل) في آيم الفات م.
كاقتػػرب مػػف ج ػكاب ال رنػػاطي فػػي بيػػاف عمػػم تقػػديـ الجػػار كالمجػػركر (هلل) عمػػو االسػػـ
(ال مػػد) فػػي آيػػم الجاثيػػم ،فػػذكر أف الجػػار كالمجػػركر تقػػدـ فػػي قكلػػه تعػػالو (هلل ال مػػد)؛ ألنػػه
تقدير لجكاب كقكع األمر ،فكأنه عند كقكع األمر سػأؿ :لمػف ال مػد اليػكـ ،فجػاا الجػكاب مػنهـ
أيضا جاا الجػكاب عمػو نظيػرا قكلػه تعػالو (لمػف الممػؾ اليػكـ) فقػاؿ ( هلل الكا ػد
(هلل ال مد) ،ك ا
()5
القهار).
كتطرؽ أبك السعكد (ت  98٣هػػ) إلو مسألم تقديـ الجار كالمجركر(هلل ال مد) فػي آيػم

الجاثيػػم ،لكػػف دكف بيػػاف العمػػم كراا تقػػديـ الجػػار كالمجػػركر (هلل) عمػػو االسػػـ (ال مػػد) ،بيػػد أنػػه
ذكر في سياؽ تفسير ا يم لفظم (خاصم) كلعمه يقصد بها بياف عمػم التقػديـ لمجػار كالمجػركر
()٣

(هلل) عمو االسـ (ال مد) ،أي أف ال مد هلل ك دا فقو المختص به ،ال ي مد غيرا.

كأكض ػػب األلكس ػػي (ت  5٣71ه ػ ػػ) أف عم ػػم تق ػػديـ الج ػػار كالمج ػػركر (هلل) عم ػػو االس ػػـ
()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

الفات م ،ربما عمو أنها األصل.

()1

ككافل الطاهر بف عاشكر (ت  5٢9٢هػػ)( ،)1كمنير م مكد المسػيري

األلكسػي ،فػي

بياف عمم تقديـ الجار كالمجركر (هلل) عمو االسـ (ال مد) في آيم الجاثيم.
كانفػػرد فاضػػل السػػامرائي ب ػرأي جميػػل فػػي ذكػػر بيػػاف عمػػم تقػػديـ الجػػار كالمجػػركر (هلل)
معتمدا في ذلؾ عمو السػياؽ السػابل لآليػات فػي السػكرة،
عمو االسـ (ال مد) في آيم الجاثيم،
ا

ف ػػذكر أف ْج ػػل التعبيػ ػرات ف ػػي س ػػكرة الجاثي ػػم ،ج ػػرت عم ػػو طري ػػل ال ص ػػر ﭧ ﭨ ﭽ ﮧ ﮨ

ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﭼ(الجاثيػػم، (٣7 :كقػػاؿ ﭨ ﭽﭾ ﭿ
()5

ينظر :البرهاف في عمكـ القرآف ،ص 81٢

()٢

ينظر :ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني٢ / ٣6 ،

()1

ينظر :دالالت التقديـ كالتأخير في القرآف الكريـ ،ص 618

()٣

()1

ينظر :إرشاد العقل السميـ إلو مزايا الكتاب الكريـ76 / 8 ،
ينظر :الت رير كالتنكير٢77 / ٣1 ،
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ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﭼ(الجاثيػ ػ ػ ػ ػػم،(٢6 :كقػ ػ ػ ػ ػػاؿ ﭧ ﭨ ﭽ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﭼ(الجاثيػ ػ ػػم ،(٢7 :لػ ػ ػػذلؾ اقتضػ ػ ػػو المقػ ػ ػػاـ تقػ ػ ػػديـ الػ ػ ػػذات اإللهيػ ػ ػػم
()5

المست قم لم مد مف كل نا يم.
وخالصة القول:

بدا لمبا ث مف خبلؿ تكجيهات العمماا السابقم ا تي:
 نظر ال رناطي في بياف عمم تقػديـ الجػار كالمجػركر (هلل) عمػو االسػـ (ال مػد) فػي آيػمالجاثي ػػم إل ػػو التناس ػػب المعن ػػكي ف ػػي الس ػػياؽ ،كأم ػػا تق ػػديـ االس ػػـ (ال م ػػد) عم ػػو الج ػػار

كالمجركر (هلل) في آيم الفات م فجاا عمو األصل المفظي كالم كي في التركيب.

معػا؛ لبيػاف عمػم تقػديـ الجػار كالمجػركر
 نظػر الزركشػي إلػو التناسػب المعنػكي كالمفظػي ا(هلل) عمو االسـ (ال مد) في آيم الجاثيم.
 نظ ػػر فاض ػػل الس ػػام ارئي إل ػػو الس ػػياؽ الع ػػاـ لس ػػكرة الجاثي ػػم؛ لبي ػػاف عم ػػم تق ػػديـ الج ػػاركالمجركر (هلل) عمو االسـ (ال مد).

كيختار البا ث ما ذهب إليه ابف الزبير ال رناطي في بياف العمػم كراا التقػديـ كالتػأخير
في كبل المكضعيف.
فتقػػديـ االسػػـ (ال مػػد) عمػػو الجػػار كالمجػػركر (هلل) جػػاا عمػػو األصػػل المفظػػي فػػي
التركيػػب ،فاألصػػل فػػي التركيػػب أف يتقػػدـ المبتػػدأ عمػػو الخبػػر ،إذا لػػـ يكػػف هنػػاؾ مػػا يسػػتدعي
تقديـ الخبر.
كأما عمم تقديـ الجػار كالمجػركر (هلل) عمػو االسػـ (ال مػد) فػي آيػم الجاثيػم فتعػكد إلػو

السػػياؽ المعنػػكي فػػي الجاثيػػم ،فالسػػياؽ يخاطػػب المكػػذبيف المشػػركيف الػػذيف كػػذبكا الرسػػل بمػػا
أيضػا عمػو
أيضػا نعػـ هللا ،كآالاا ،كأفضػاله ،كاشػتممت ا
جاؤكا به مػف عنػد ربهػـ ،كذكػرت ا يػم ا
دالئمه اإلعجازيم ،كالبراهيف الساطعم ،فاقتضو المقاـ تقديـ الذات اإللهيػم (هلل) المسػت قم لكػل
ذلؾ ،لذلؾ ناسب المقاـ تقديـ الجار كالمجركر (هلل) ككأنه اعتػراؼ مػنهـ يػكـ القيامػم بػأف (هلل
ال مد) ،بعد ما أنكركا ككذبكا كج دكا ذلؾ في الدنيا.

()5

ينظر :لمسات بيانيم في نصكص مف التنزيل ،ص ٣5
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المفظة الثامنة ( :فيو – مواخر )
مقدما عمو الجار كالمجركر (فيه) في مكضع كا د.
كرد االسـ (مكاخر) ا
ﭧ ﭨ ﭽ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﭼ
(الن ل( 51 :
كتقدـ الجار كالمجركر (فيه) عمو االسـ (مكاخر) في مكضع كا د.
ﭧ ﭨ ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ(فاطر)5٣ :
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:
عمل الخطيب اإلسكافي (ت  1٣1هػػ) مسألم التقػديـ كالتػأخير فػي كػبل المكضػعيف بمػا
تقدمهما مف ألفاظ كجمل.
فتقديـ االسـ (مكاخر) عمو الجار كالمجركر (فيه) في آيم الن ل جػاا لعمػم مػا تقػدـ
قبمها مف أفعاؿ في نفس ا يم ،فتقدمت قبل الفعل (تر ) أفعاؿ متعديم (تػأكمكا – تسػتخرجكا)،
فجػػاات متعمقاتهػػا مرتبػػم عمػػو القيػػاس كاألصػػل ،كلػػذلؾ ْبنػػي الفعػػل (تػػر ) عمػػو نفػػس النسػػل،
ف ػػذكر أف الجمم ػػم (تػ ػػر الفم ػػؾ مػ ػكاخر فيػ ػػه) ج ػػاات عناص ػػرها مرتبػ ػػم عم ػػو األص ػػل الم ػ ػػكي
كالقيػػاس ،ذلػػؾ ألف الفعػػل (تػػر ) متعػػدي إلػػو مفعػػكليف :األكؿ معرفػػم ( الفمػػؾ) كالثػػاني نك ػرة
(مكاخر) ،ثـ جاا الظرؼ (الجار كالمجركر) الذي هك كالفضمم.
كأم ػا عمػػم تقػػديـ الجػػار كالمجػػركر (فيػػه) عمػػو االسػػـ (م ػكاخر) فػػي آيػػم فػػاطر فجػػاات
لتقدـ الجار كالمجركر في قكله تعالو ﭽ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ(فاطر )5٣فهنػا تقػدـ
مبنيا عمو نفػس النسػل المفظػي فػي قكلػه
الجار كالمجركر عمو الفعل كالفاعل ،فجاا ما بعدها ا
تعػػالو(كتر اَلْفَم ػؾ فيػػه مػػكاخر) ،ففػػي هػػذا الجممػػم تقػػدـ الجػػار كالمجػػركر (فيػػه) عمػػو االسػػـ
()5

(مكاخر) تكافاقا كتناسقا مع ما سبل مف جمل.

()5

ينظر :درة التنزيل كغرة التأكيل٢11 / ٣ ،
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ككاف ػػل الكرم ػػاني (ت  111هػ ػػ)( ،)5كالفيركزآب ػػادي (ت  857ه ػ ػػ)( ،)٣كاألنصػ ػػاري (ت

 9٣6هػػ)( ،)٢كعمي أبك القاسـ عكف( )1اإلسكافي في بيػاف العمػم كراا التقػديـ كالتػأخير فػي كػبل
المكضعيف.

كاقتػػرب ابػػف الزبيػػر ال رنػػاطي (ت  718ه ػػ) فػػي جكابػػه لممسػألم مػػف جػكاب اإلسػػكافي،
ف ػػذكر أف عم ػػم ت ػػأخير الج ػػار المج ػػركر (في ػػه) كتق ػػديـ االس ػػـ (مػ ػكاخر) ف ػػي آي ػػم الن ػػل ج ػػاات
لمتناسب المفظي؛ ذلؾ ألف السكرة ْبنيت عمو تأخير المجركرات عمػا تعمقػت بػه ،كجػر الكػبلـ
جريا كا ادا لمتناسب ،كالتشاكل قيل :لتػأكمكا منػه ،كتسػتخرجكا منػه ،كمػكاخر فيػه ،فناسػب تقػديـ
االسـ (مكاخر) كتأخير الجار كالمجركر (فيه) مكافق ام لما سبل.
كأما عمم تقديـ الجار كالمجركر (فيه) عمو االسػـ (مػكاخر) فػي آيػم فػاطر؛ فػؤلف ا يػم

َكمْكف ل َ مػ ا طرّي ػ ا}،
ْبنيػػت فػػي أكلهػػا عمػػو تقػػديـ الجػػار كالمجػػركر فػػي قكلػػه تعػػالو كمػػف ْكػ ٍّػل تػأ ْ
فجػػاات بنػػاا مػػا بعػػدها متناسػ اػبا كمكافاقػػا لمػػا قبمهػػا ،كذلػػؾ فػػي قكلػػه تعػػالو تػػر الفمػػؾ مػكاخر
()1

فيه} ،لذلؾ كاف مف المناسب تأخير الجار كالمجركر (فيه)

كبػّػيف ابػػف جماعػػم (ت  7٢٢ه ػػ) أف عمػػم تقػػديـ االسػػـ (مػكاخر) عمػػو الجػػار كالمجػػركر
(فيػه) فػػي آيػػم الن ػػل ،ذلػػؾ ألف ا يػػم سػػيقت فػػي تعػػداد الػػنعـ عمػػو الخمػػل بػػدليل قكلػػه ﭨ ﭽ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ(الن ػػل(58 :كالفم ػػؾ م ػػف نع ػػـ هللا عم ػػو
العباد الذي يشل عباب الب ر .
كأما بياف عمم تقديـ الجار كالمجػركر (فيػه) عمػو االسػـ (مػكاخر) فػي آيػم فػاطر؛ فػؤلف
الضمير فػػ(فيه) يعكد عمو الب ر فقدمه ،كألف شل الفمػؾ مػاا الب ػر آيػم مػف آيػات هللا تعػالو،
()6

لذلؾ كاف مف المناسب لمفؾ تقديـ ( فيه ).

()5

ينظر :البرهاف في تكجيه المتشابه المفظي لما فيه مف ال جم كالبياف ،المسألم  ،٣18ص 518

()٢

ينظر :فتب الر مف ما يمتبس مف القرآف  ،ص ٢1٣

()٣

ينظر :بصائر ذكي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ،بصيرة (أتو أمر هللا )٣85 /5 ،

()1

ينظر :ببلغم التقديـ كالتأخير في القرآف الكريـ 781 / ٢ ،

()6

ينظر :كشف المعاني في المتشابه مف المثاني  ،المسألم  ،٣٣9ص ٣٣1

()1

ينظر :مبلؾ التأكيل القاطع بذكي اإلل اد كالتعطيل في تكجيه المتشابه المفظي ،ص 7٢1
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()5

ككافػػل األلكسػػي (ت  5٣71هػ ػػ)

ابػػف جماعػػم فػػي بيػػاف عمػػم تقػػديـ االسػػـ (م ػكاخر)

عمو الجار كالمجركر (فيه) في آيم الن ل.

()٣

كأمػػا الطػػاهر بػػف عاشػػكر (ت  5٢9٢هػ ػػ)

فكافػػل ابػػف جماعػػم فػػي بيػػاف عمػػم تقػػديـ

الجار كالمجركر (فيه) عمو االسـ (مكاخر) في آيم فاطر.
كانفرد فاضل السامرائي بتعميل جميل لبياف عمم التقديـ كالتأخير في كبل المكضعيف.
فذكر أف عمم تقديـ االسـ (مػكاخر) عمػو الجػار كالمجػركر (فيػه) فػي آيػم الن ػل؛ لتقػدـ
في الكبلـ ذكر تعداد كسائو النقل مف األنعاـ كالخيل كالب اؿ كال مير التي ت مل األثقػاؿ ،ثػـ
ذكر بعد ذلؾ الفمؾ كهي كاسطم نقػل ،إذف قػدـ مػكاخر؛ ألنهػا مػف صػفات الفمػؾ ،كهػذا التقػديـ
مناسبا ألنه في سياؽ كسائو النقل.
جاا
ا
كأمػا بيػػاف عمػػم تقػديـ الجػػار كالمجركر(فيػػه) عمػو االسػػـ (مػكاخر) فػي آيػػم فػػاطر؛ فػػؤلف
الكبلـ جاا هنا عف الب ر ،كأنكاعه ،كما أكدع هللا في هذا الب ر مف نعػـ كثيػرة ،لػذلؾ عنػدما
كاف الكبلـ عف الب ر تقدـ ضمير الب ر (فيه ) ،كلذلؾ قدـ ما يتعمل به.

()٢

وخالصة القول:
بدا لمبا ث مف خبلؿ تكجيهات العمماا السابقم ا تي:
 نظ ػػر اإلس ػػكافي إل ػػو التناس ػػب المفظ ػػي ب ػػيف جم ػػل ا يت ػػيف ،لت دي ػػد العم ػػم كراا التق ػػديـكالتأخير في كبل المكضعيف.

 البا ث يخالف اإلسكافي في جعل الفعل (تر ) متعدي لمفعػكليف ،فالفعػل (تػر ) لػيسقمبيا ،كانما بصرايا؛ ألننا نر السفف بأعيننا عندما تشل ميػاا الب ػر عػف طريػل الػريب،
ا
()1
إذف الفعػػل متعػػدي لمفعػػكؿ كا ػػد كلػػيس لمفعػػكليف ،كعنػػد ذلػػؾ نعػػرب م ػكاخر ( ػػاؿ)
كليس (مفعكؿ به ثاني) .

()5

ينظر :ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني581 / ٣٣ ،

()٢

ينظر :التعبير القرآني ،ص 68

()٣

()1

ينظر :الت رير كالتنكير٣81 / ٣٣ ،

اإلبػ ػراهيـ :م م ػػكد الطي ػػب  ،إعػ ػراب القػ ػرآف الكػ ػريـ ،دار النف ػػاس لمطباع ػػم كالنش ػػر ،بي ػػركت ،ط  ،1ت:
 51٢1ه ػ٣119 ،ـ ،ص1٢6
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 كافل الكرماني كابف الزبير ال رناطي ،كاألنصاري اإلسكافي في بياف العمم كراا التقػديـكالتأخير في كبل المكضعيف.

 -خالف ابف جماعم مػف سػبقه مػف العممػاا فػي بيػاف العمػم كراا التقػديـ كالتػأخير فػي كػبل

المكضعيف ،فابف جماعم نظر إلو التناسب المعنكي ما بيف الجمل بخػبلؼ مػف سػبقه،
الذيف نظركا إلو التناسب المفظي.

 كافل األلكسي ،كالطاهر بػف عاشػكر ابػف جماعػم فػي بيػاف عمػم تقػديـ الجػار كالمجػركر(فيه) عمو االسـ (مكاخر) في آيم فاطر.

 اعتمد السامرائي عمػو التناسػب المعنػكي فػي السػياؽ؛ لبيػاف العمػم كراا التقػديـ كالتػأخيرفي كبل المكضعيف.

كيختػ ػػار البا ػ ػػث رأي اإلسػ ػػكافي فػ ػػي بيػ ػػاف عمػ ػػم تقػ ػػديـ االسػ ػػـ (م ػ ػكاخر) عمػ ػػو الجػ ػػار
كمتناسبا لفظيا مع ما سبل.
كالمجركر (فيه) فالتقديـ جاا عمو األصل كالقياس،
ا
كأما بياف عمم تقديـ الجػار كالمجركر(فيػه) عمػو االسػـ (مػكاخر) فػي آيػم فػاطر فيختػار
مػػا ذهػػب إليػػه فاضػػل السػػامرائي ،فالسػػياؽ القرآنػػي فػػي السػػكرة يت ػػدث عػػف تعػػداد كسػػائل النقػػل
مػػف األنعػػاـ كالخيػػل كغيرهػػا ،كالفمػػؾ مػػف ضػػمف كسػػائل النقػػل ،كألف السػػياؽ ذكػػر صػػفم الفمػػؾ
كهي (المخر) ،كلذلؾ ناسب تقديمه .
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المبحث الثالث  :أسرار تقديم ألفاظ المتشـابو المفظـي وتأخيرىـا فـي (الجـار والمجـرور عمـى
مرفوع الفعل ومنصوبو)

أوال :تقديم الجار والمجرور عمى مرفوع الفعل ( الفاعل )
المفظة األولى ( بو – قموبكم )
مقدما عمو لفظم (قمكبكـ) في مكضع كا د.
كرد الجار كالمجركر (به) ا
ﭧ ﭨ ﭽ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭼ(األنفاؿ( 51 :
كتقدمت لفظم (قمكبكـ) عمو الجار كالمجركر (به) في مكضع كا د.
ﭧ ﭨ ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ



(آؿ عمراف( 5٣6 :
نػػاقش العممػػاا االخػػتبلؼ مػػف يػػث التقػػديـ كالتػػأخير بػػيف ا يتػػيف المتػػيف تقػػدـ ذكرهمػػا،
فأ يانا يتقدـ الجار كالمجػركر (بػه) عمػو لفظػم(قمكبكـ) كمػا فػي آيػم األنفػاؿ ،كمػرة تتقػدـ لفظػم
(قمكبكـ) عمو الجار كالمجركر (به) كما في آيم آؿ عمراف.
وجاءت توجيياتيم لممسألة في كال الموضعين كاآلتي:
ذكر الخطيب اإلسكافي (ت1٣1هػػ) أف عمم تقديـ الجػار كالمجػركر (بػه) عمػو الفاعػل
(قمػػكبكـ) فػػي آيػػم األنفػػاؿ ،ذلػػؾ ألف األصػػل فػػي الجممػػم العربيػػم أف يتقػػدـ الفعػػل ثػػـ الفاعػػل ثػػـ
المفع ػػكؿ ب ػػه ث ػػـ الج ػػار كالمج ػػركر ،كق ػػد ْيق ػػدـ المت ػػأخر كتق ػػديـ المفع ػػكؿ ب ػػه عم ػػو الفاع ػػل ،إذا
ػتـ
أستدعو السياؽ ذلؾ ككقكع المفعكؿ به في المبس إذا أْخر في الكبلـ ،كإلزاله المبس عنػه ّ

تقديمػػه لمعنايػػم كاالهتمػػاـ بػػه ،فكػػأف الجػػار كالمجػػركر (بػػه) بمنزلػػم المفعػػكؿ بػػه ،لػذلؾ قػػدـ عمػػو
الفاعل (قمكبكـ).
كأم ػػا عمػ ػػم تقػ ػػديـ الفاع ػػل (قمػ ػػكبكـ) عمػ ػػو الج ػػار كالمجػ ػػركر (بػ ػػه) ف ػػي آيػ ػػم آؿ عم ػ ػراف

فجػػاات لمناسػػبم مػػا تقػػدـ فػػي أكؿ ا يػػم ،فتقػػدـ فػػي أكؿ ا يػػم قكلػػه تعػػالو ك ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ } ،ثػػـ عطػػف عميػػه قكلػػه تعػػالو ﮐ ﮑ ﮒﮓ } فكقػػع القػػكؿ الثػػاني مبنيػػا عمػػو
نفس النسل األكؿ؛ ليككف بناا القكؿ الثاني مكافقا لبناا القكؿ األكؿ.
()5

ينظر :درة التنزيل كغرة التأكيل٢95 / 5 ،
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()5

()5

اإلس ػػكافي ف ػػي بي ػػاف العم ػػم كراا التق ػػديـ ف ػػي ك ػػبل

ككافػػل اب ػػف جماع ػػم (ت  7٢٢ه ػ ػػ)
المكضعيف.

كأرج ػػع الكرم ػػاني (ت 111ه ػ ػػ) العم ػػم كراا التق ػػديـ كالت ػػأخير ف ػػي ك ػػبل المكض ػػعيف إل ػػو
المزاكجم بيف ضمائر المخاطب ،كضمائر ال ائب.
ففػػي آيػػم آؿ عمػراف المخػػاطبكف هػػـ المؤمنػػكف بػػدليل قكلػػه ﭨ ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ(آؿ عمػ ػراف )5٣1 :ث ػػـ أكرد قكل ػػه ﭧ
ﭨ ﭽﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ(آؿ
عمراف( 5٣6 :فالبشر هنا لممخاطبيف المؤمنيف.
كأما عمم تقديـ الجػار كالمجػركر فػي آيػم األنفػاؿ (بػه) عمػو الفاعػل (قمػكبكـ) فجػاات
لممزاكج ػػم ب ػػيف ض ػػمائر ال يب ػػم ،كذل ػػؾ ف ػػي قكل ػػه تع ػػالو ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
()٣

ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ }

ككاف ػػل الس ػػميف ال مب ػػي (ت  716ه ػ ػػ)( ،)٢كج ػػبلؿ ال ػػديف الس ػػيكطي (ت 955هػ ػ ػ )(،)1
()1

كاألنصػ ػػاري (ت9٣6ه ػ ػ ػ )

الكرمػ ػػاني فػ ػػي بيػ ػػاف عمػ ػػم تقػ ػػديـ االسػ ػػـ (قمػ ػػكبكـ) عمػ ػػو الجػ ػػار

كالمجركر (به) في آيم آؿ عمراف.
كأما الفيركزآبادي (ت  857هػػ) فكافل الكرماني في كبل المكضعيف.

()6

كبػ ّػيف ابػػف الزبيػػر ال رنػػاطي (ت718هػ ػػ) أف عمػػم تقػػديـ الفاعػػل (قمػػكبكـ) عمػػو الجػػار
كالمجػػركر (بػػه) فػػي آيػػم آؿ عمػراف ،جػػاات ألجػػل االعتنػػاا كالبشػػارة كليمتػػاز أهمهػػا ممػػف لػػيس
()7

لهـ فيها نصيب.
()5
()٣

ينظر :كشف المعاني في المتشابه مف المثاني  ،المسألم  ،8٣ص 5٢٣
ينظر :البرهاف في تكجيه المتشابه المفظي لما فيه مف ال جم كالبياف ،المسألم  ،61ص 9٣

()٢

ينظر :الدر المصكف٢91 / ٢ ،

()1

ينظر :فتب الر مف ما يمتبس مف القرآف  ،ص 96

()7

ينظر :مبلؾ التأكيل القاطع بذكي اإلل اد كالتعطيل في تكجيه المتشابه المفظي ،ص ٢51

()1ينظر :قطف األزهار ككشف األسرار ،ص 6٢8
()6

ينظر :بصائر ذكي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ،بصيرة (ألـ هللا566 /5 ،) ...
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كاختصػػر أبػػك يػػاف األندلسػػي (ت 711هػ ػػ) القػػكؿ فػػي بيػػاف عمػػم التقػػديـ كالتػػأخير فػػي
كػػبل المكضػػعيف ،فػػذكر أف العمػػم كراا التقػػديـ كالتػػأخير فػػي كػػبل لممكضػػعيف جػػاات مػػف بػػاب
()5

التفنف كاالتساع في الكبلـ.

كأرج ػػع البق ػػاعي (ت  881ه ػ ػػ) العم ػػم كراا التق ػػديـ كالت ػػأخير ف ػػي ك ػػبل المكضػ ػعيف إل ػػو
المقاـ.
فػػذكر أف عمػػم تقػػديـ االسػػـ (قمػػكبكـ) عمػػو الجػػار كالمجػػركر (بػػه) فػػي آيػػم آؿ عم ػراف
جاات لمناسبم المقاـ ،فالمقاـ في هذا ا يم مقاـ اطمئناف كتسكيف لمقمكب ،كتقديـ مػا هػك أهػـ
كأعنو ،كلذلؾ ناسب تقديـ االسـ (قمكبكـ).
كأمػػا المقػػاـ فػػي آيػػم األنفػػاؿ فيختمػػف عمػػا كػػاف عميػػه فػػي آيػػم آؿ عم ػراف؛ ألف السػػكرة
ذكػػرت مكقعػػم بػػدر كانتصػػارهـ فػػي المعركػػم ،كامػػداد هللا لهػػـ بػػالجنكد ،لػػذلؾ ناسػػب تقػػديـ الجػػار
()٣

كالمجركر(به) عمو الفاعل (قمكبكـ).

كذكػػر الطػػاهر بػػف عاشػػكر (ت5٢9٢هػ ػػ) أف عمػػم تقػػديـ الجػػار كالمجػػركر (بػػه) عمػػو

الفاعػػل (قمػػكبكـ) فػػي آيػػم األنفػػاؿ جػػاات لبلختصػػاص ،فيكػػكف المعنػػو :كلتطمػػئف بػػه قمػػكبكـ ال
ب يرا.

()٢

كنظػ ػػر فاضػ ػػل السػ ػػامرائي إلػ ػػو السػ ػػياؽ كالتناسػ ػػب المعنػ ػػكي لبيػ ػػاف العمػ ػػم كراا التقػ ػػديـ

كالتأخير في كبل المكضعيف.
فقػػدـ القمػػكب عمػػو الجػػار كالمجػػركر (بػػه) فػػي آيػػم آؿ عم ػراف؛ ذلػػؾ ألنػػه ذكػػر معركػػم

بػػدر ،كتمهيػ اػدا لػػذكر مكقعػػم أ ػػد ،كمػػا أصػػابهـ فيهػػا مػػف فػػرح ك ػػزف ،كالمقػػاـ هنػػا مقػػاـ مسػػب
القمػ ػ ػ ػػكب ،كطمأنػ ػ ػ ػػم لهػ ػ ػ ػػا ﭧ ﭨ ﭽ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﭼ(آؿ

عم ػ ػ ػراف ) 5٢9 :كقكلػ ػ ػػه ﭨ ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ(آؿ عم ػراف  )5٣6لػػذلؾ قػػدـ القمػػكب عمػػو االمػػداد ،ككػػل ذلػػؾ مػػف قبيػػل
المكاساة كالتبشير.
()5

ينظر :الب ر الم يو161 / 1 ،

()٢

ينظر :الت رير كالتنكير٣٣7 / 9 ،

()٣

ينظر :نظـ الدرر في تناسب ا يات كالسكر٣٢٣ / 8 ،
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كأما في سكرة األنفاؿ فمـ يكػف المقػاـ كػذلؾ ،كانمػا ذكػر المقػاـ معركػم بػدر ،كانتصػارهـ
فيهػػا ،كدكر االمػػداد السػػماكي كقػػد فصػػل هللا تعػػالو ذلػػؾ فػػي أكثػػر مػػف مكقػػف ﭧ ﭨ ﭽ ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭼ(األنف ػ ػ ػػاؿ )9 :كلم ػ ػ ػػا
كاف المقاـ في األنفاؿ مقػاـ االنتصػار ،كابػراز دكر االمػداد الربػاني ،قدمػه سػب انه كتعػالو فػي
()5

قكله تعالو (به).
وخالصة القول:

مػػا ذك ػػر م ػػف تكجيهػػات لممس ػػألم الس ػػابقم سػػنم كمقبكل ػػم ،كم ػػف خبللهػػا ب ػػدا لمبا ػػث
ا تي:
 -نظػػر الخطيػػب اإلسػػكافي إلػػو التناسػػب المفظػػي فػػي سػػياؽ آيػػم آؿ عم ػراف؛ لبيػػاف عمػػم

تقديـ الفاعل (قمكبكـ) عمو الجار كالمجركر(بػه) ،فػالكبلـ البل ػل فػي نهايػم ا يػم ْبنػي
عمو نفس النسل في الكبلـ السابل في أكؿ ا يم.

 عمل الكرماني عمم التقديـ في كبل المكضعيف إلػو المزكاجػم بػيف الضػمائر ،بيػد أنػه لػـيكضب ضػمائر ال ائػب فػي آيػم األنفػاؿ ،كالظػاهر أف ضػمير ال يبػم فػي هػذا ا يػم هػك
الضمير المتصل بالجار كالمجركر (به) .
 المزاكجػػم بػػيف الخطػػابيف الػػذي يقصػػدا الكرمػػاني فػػي آيػػم آؿ عم ػراف هػػك الخطػػاب فػػي(لكـ) كأتبعه بالخطاب في (قمكبكـ).

 لـ ّيبف ابف الزبير ال رناطي عمم تقديـ الجار كالمجركر (به) عمو الفاعل (قمػكبكـ) فػيآيم األنفاؿ.
 عمل أبك يػاف األندلسػي مسػألم التقػديـ كالتػأخير فػي كػبل المكضػعيف تعمػيبل عامػا دكفالخكض في التفاصيل.

 -البا ث يؤيد البقاعي فيما ذهب إليه مف بياف عمم التقديـ في كبل المكضعيف.

 البا ػػث يكافػػل مػػا ذهػػب إليػػه ابػػف عاشػػكر ،فػػال رض مػػف تقػػديـ الجػػار كالمجػػركر فػػيغالبػ ػػا مػ ػػا يػ ػػأتي لبلختصػ ػػاص كالقصػ ػػر ،كقكلػ ػػه تعػ ػػالو هلل ممػ ػػؾ السػ ػػمكات
العربيػ ػػم ا
كاألرض} ،فممؾ السمكات كاألرض مخصكص كمقصكر عمو هللا تعالو فقو.

))1ينظر  :التعبير القرآني  ،ص
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 اقتػػرب فاضػػل السػػامرائي بجكابػػه لممسػػألم مػػف ج ػكاب البقػػاعي ،فكبلهمػػا اعتمػػد عمػػوالسياؽ كالمقاـ.

كيختػػار البا ػػث مػػا ذكػرا البقػػاعي كفاضػػل السػػامرائي لبيػػاف العمػػم كراا التقػػديـ كالتػػأخير
في كبل المكضعيف.
فآيم آؿ عمراف تػذكر مكقعػم بػدر كجػاات ممهػدة لمكقعػم أ ػد ،فمعركػم أ ػد كقعػت فػي
ألمػػا عمػػو النبػػي (ملسو هيلع هللا ىلص) ،كالمصػػاب فيهػػا كبيػػر ،يػػث
السػػنم الثالثػػم لمهجػرة ،ككانػػت أشػػد كقعػػا ك ا
ْقتل فيها سبعكف مػف الصػ ابم ،بػل إف الرمػاة خػالفكا كػبلـ النبػي (ملسو هيلع هللا ىلص) ،ك كػاف عػدد المسػمميف
ينها أقل بكثير مف عدد الكفار ،يث تذكر الركايات أف عدد المسمميف ينها ما يقػارب مػف

( )٢51كع ػػدد الكفػ ػػار مػ ػػا يق ػػارب مػ ػػف ( )911أي يزيػ ػػد عػ ػػددهـ ع ػػف عػ ػػدد المسػ ػػمميف بثبلثػ ػػم
أضػػعاؼ  ،كلػػذلؾ قػػدـ هللا سػػب اف فػػي ا يػػم القمػػكب عمػػو المػػدد ،ليػػزرع فػػي قمػػكبهـ االطمئنػػاف

كالسكينم ،كيطرد عنهـ الخكؼ كال زف ،فناسب تقديمه.

كأما آيم األنفاؿ فذكرت معركم بدر التي دثت في السنم الثانيم لمهجرة ،كقتػل فيهػا مػا

ابيا ،كانتصػر فيهػا المسػممكف بفضػل المػدد الربػاني ،كلػذلؾ ناسػب
يقارب مف أربعػم عشػر صػ ا
تقديـ المدد الرباني في هذا ا يم المتمثل في ضمير (به) عمو القمكب ألنه أهـ كأعنو
المفظة الثانية( :من أقصى المدينة – رجل)
مقدما عمو الفاعل (رجل) في مكضع كا د.
كرد الجار كالمجركر (مف أقصو المدينم) ا
ﭧ ﭨ ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﭼ(يػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػس)٣1:
كتقدـ الفاعل (رجل) عمو الجار كالمجركر (مف أقصو المدينم) في مكضع كا د.
ﭧﭨﭽ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﭼ(القصػػص(٣1 :إف االخػػتبلؼ ظػػاهر بػػيف ا يتػػيف المتػػيف تقػػدـ ذكرهمػػا
بالتقػػديـ كالتػػأخير ،كلمعرفػػم سػػر هػػذا االخػػتبلؼ ال بػػد مػػف النظػػر إلػػو مكقػػف العممػػاا الػػذيف
تساالكا عف سر هذا االختبلؼ.
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أوالً :المراد بمفظم (رجل) فػي آيػم (يػس) كمػا ذكػرا أبػك يػاف األندلسػي هػك ( بيػب بػف
إس ػرائيل النجػػا) كػػاف فػػي غػػار بعيػػد يعبػػد ربػػه ،كقيػػل يعبػػد األصػػناـ ،فممػػا سػػمع بالرسػػكؿ ألقػػو
الصنـ  ،كأسرع إليه يسعو.

()5

كأما لفظم (رجل) في آيم القصص فهك مؤمف آؿ فرعكف كلـ تذكر الركايات اسمه.

ثانيا :توجييات العمماء لممسألة جاءت كاآلتي:
ً
ذكر الخطيب اإلسكافي (ت  1٣1هػػ) أف عمم تقديـ الجار كالمجركر(مف أقصو
المدينم) عمو الفاعل (رجل) في آيم يس جاات لتبكيت المشركيف الذيف كذبكا الرسل كأصركا
عمو عنادهـ ،كانهمككا في غكايتهـ ،فجاا رجل مف مكاف بعيد مف أقصو المدينم مسرعا إلو
مميبا دعكة الرسل ،عمو الرغـ مف أنه لـ ي ضر مجمسهـ ،كلـ يشهد كيسمع
مجمع الناس ،ا
ما ذكركا لمناس؛ كألنه لـ يقرب مف مجاري القصم ،كعمو الرغـ مف ذلؾ كمه آمف بما جاا
به الرسل ،ثـ أمر كدعا قكمه باتباع الرسل كطاعتهـ.
إذف يكجد في المدينػم فػي أقصػاها منبػت خيػر ،كلػـ تكػف كمهػا منبػت شػر ،كألجػل هػذا
قدـ الجار كالمجركر (مف أقصو المدينم).
كأمػػا عمػػم تقػػديـ الفاعػػل (رجػػل) عمػػو الجػػار كالمجػػركر (مػػف أقصػػو المدينػػم) فػػي آيػػم
القصص فجاات لعدـ كجكد ما يدعك إلو التبكيت كما فػي آيػم يػس ،كلػذلؾ جػاا التقػديـ عمػو
()٣

مقدما الفعل ثـ الفاعل ثـ الجار كالمجركر.
األصل الم كي ،فجاا الفعل ا
ككافػػل الزركشػػي (ت791هػ ػػ)( )٢اإلسػػكافي فػػي بيػػاف عمػػم تقػػديـ الجػػار كالمجػػركر (مػػف
أقصو المدينم) عمو الفاعل (رجل) في آيم يس.

()1

كأمػ ػػا ابػ ػػف الزبيػ ػػر ال رنػ ػػاطي (ت 718هػ ػ ػػ)

فكافػ ػػل اإلس ػ ػكافي فػ ػػي بيػ ػػاف عمػ ػػم تقػ ػػديـ

الفاعل(رجل) عمو الجار كالمجركر (مف أقصو المدينم) في آيم القصص.
كبػ ّػيف الكرمػػاني (ت 111هػ ػػ) أف عمػػم تقػػديـ الجػػار كالمجػػركر (مػػف أقصػػو المدينػػم)
عمػػو الفاعػػل (رجػػل) فػػي آيػػم يػػس؛ ذلػػؾ عنػػدما سػػمع الرجػػل الػػذي كػػاف مكجػػكدا فػػي أقصػػو
()5

ينظر :الكشاؼ189 / 1 ،575 / 1 ،

()٢

ينظر :البرهاف في عمكـ القرآف ،ص 81٢

( )٣ينظر :درة التنزيل كغرة التأكيل518٢ /٣ ،
()1

ينظر :مبلؾ التأكيل القاطع بذكي اإلل اد كالتعطيل في تكجيه المتشابه المفظي ،ص 911
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المدينػػم فػػي جبػػل يتعبػػد بخبػػر الرسػػل ،سػػعو إلػػيهـ مسػػتعجبلا لسػػماع مػػا يقكلػػكف ،كلػػذلؾ قػػدـ
الجار كالمجركر (المكاف) ألنه أهـ كأعنو في هذا ا يم.

كأما بياف عمم تقديـ الفاعل (رجل) عمو الجار كالمجركر (مف أقصو المدينػم) فػي آيػم
القصػػص عنػػد الكرمػػاني فجػػاات لتقػػدـ قبػػل ا يػػم قكل ػػه ﭨ ﭽ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ(القصص )51ثـ قػاؿ عػز كجػل بعػدها ﭽ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﭼ(القصص)٣:
ككاف ػػل اب ػػف الزبي ػػر ال رن ػػاطي (ت 718ه ػ ػػ)

()٣

()5

الكرم ػػاني ف ػػي بي ػػاف عم ػػم تق ػػديـ الج ػػار

كالمجركر (مف أقصو المدينم) عمو الفاعل (رجل) في آيم يس.
كأما الفيركزآبادي (ت 857هػػ) فكافل الكرماني في بياف العمم كراا التقديـ كالتأخير فػي
()٢

كبل المكضعيف ،ناقبلا رايه ،كلـ يضف عميه شيئا.

كأكضػػب السػػكاكي (ت 6٣6هػ ػػ) أف عمػػم تقػػديـ الجػػار كالمجػػركر (مػػف أقصػػو المدينػػم)

عمو الفاعل (رجل) في آيم يس جاات لككف الجار كالمجركر أهـ كأعنو ،كذلؾ لما فعمه أهػل
كتعنت كتكذيب بما جػاؤكا بػه مػف عنػد ربهػـ ،فكػاف هنػاؾ منبػت خيػر
المدينم بالرسل مف تكبر ّ
جػػاا مػػف أقصػػو المدينػػم ،كلػػذلؾ قػػدـ المكػػاف الجػػار كالمجػػركر (مػػف أقصػػو المدينػػم) ككنػػه أهػػـ
كأعنو.

()1

أمػػا ابػػف جماعػػم(ت 7٢٢هػ ػػ) فيػػر أف بيػػاف عمػػم تقػػديـ الفاعػػل (رجػػل) عمػػو الجػػار
كّ
كالمجركر (مف اقصو المدينم) في آيم القصص جػاات ألنػه قصػد نصػب النبػي مكسػو (عميػه
السبلـ).

))1ينظر:البرهاف في تكجيه المتشابه المفظي لما فيه مف ال جم كالبياف ،المسألم  ،٢61ص
()٣

ينظر :مبلؾ التأكيل القاطع بذكي اإلل اد كالتعطيل في تكجيه المتشابه المفظي ،ص 911

()1

ينظر :مفتاح العمكـ ،ص ٢٢8

()٢

ينظر :بصائر ذكي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ،بصيرة (طس )٢11 /5 ،
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كأما بياف عمم تقديـ الجار كالمجركر (مف أقصو المدينم) عمو الفاعل (رجػل) فػي آيػم
يػػس؛ فؤلنػػه قصػػد مػػف أقصػػو المدينػػم؛ لنصػػب الرسػػل ،كنصػػب قكمػػه ،فكػػاف أشػػد كأسػػرع داعيػػم
()5

فمذلؾ قدـ مف أقصو المدينم} ألنه ظاهر صريب في قصدا.

ككافل فاضل السامرائي ابف جماعم فيما ذهب إليػه مػف بيػاف عمػم التقػديـ كالتػأخير فػي
()٣

كبل المكضعيف.

كعمػل أبػك يػػاف األندلسػي (ت 711ه ػػ) المسػػألم فػي كػبل المكضػػعيف تعمػيبل عامػػا دكف

الخكض في التفاصيل ،كذكػر اف العمػم كراا التقػديـ كالتػأخير فػي كػبل المكضػعيف؛ جػاات مػف
باب التفنف في الببلغم.

()٢

كذكػػر ابػػف عػػادؿ الدمشػػقي (ت  881ه ػػ) أف عمػػم تقػػديـ الجػػار كالمجػػركر (مػػف أقصػػو
المدينػػم) عمػػو الفاعػػل (رجػػل) فػػي آيػػم يػػس ،جػػاات لككنػػه لػػيس م ػف اقصػػو المدينػػم كال منهػػا،
كأم ػػا بي ػػاف عم ػػم تق ػػديـ الفاع ػػل (رج ػػل) عم ػػو الج ػػار كالمج ػػركر (م ػػف اقص ػػو المدين ػػم) ف ػػي آي ػػم
()1

القصص فجاات لككنه مف أقصو المدينم.

كأكضػػب البقػػاعي (ت 881هػ ػػ) أف عمػػم تقػػديـ الجػػار كالمجػػركر (مػػف أقصػػو المدينػػم)
()1

عمو الفاعل (رجل) في آيم يس؛ ذلؾ ألف الدعاا نفع األقصو ،كلـ ينفع األدنو.

كأرجػػع الطػػاهر بػػف عاشػػكر (ت 5٢9٢ه ػػ) عمػػم تقػػديـ الجػػار كالمجػػركر (مػػف أقصػػو
المدينم) عمو الفاعل (رجػل) فػي آيػم يػس إلػو االهتمػاـ بالثنػاا عمػو أهػل أقصػو المدينػم ،كأف
الخيػػر يكجػػد فػػي األطػراؼ مػػا ال يكجػػد فػػي الكسػػو ،كأف اإليمػػاف يسػػبل إليػػه الضػػعفاا؛ ألنػػه ال
()6

يصدهـ ما فيه أهل السيادة مف الترؼ.

()5

ينظر :كشف المعاني في المتشابه مف المثاني  ،المسالم  ،٢٣1ص ٣81

()٢

ينظر :الب ر الم يو٢51 / 7 ،

()٣

ينظر :عمو طريل التفسير البياني67 / ٣ ،

()1

ينظر :المباب في عمكـ الكتاب٣٢٢ / 51 ،

()6

ينظر :الت رير كالتنكير٢61 / ٣8 ،

()1

ينظر :نظـ الدرر في تناسب ا يات كالسكر519 / 56 ،
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وخالصة القول:
بدا لمبا ث مف خبلؿ تكجيهات العمماا السابقم ا تي :

 نظػػر اإلسػػكافي إلػػو التناسػػب المعنػػكي فػػي السػػياؽ لبيػػاف عمػػم تقػػديـ الجػػار كالمجػػركر(مف أقصو المدينم) عمػو الفاعػل (رجػل ) فػي آيػم يػس ،كالبا ػث يكافػل مػا ذهػب إليػه
اإلسكافي.

 اعتمػػد الكرمػػاني عمػػو التناسػػب المعنػػكي بػػيف آيػػم القصػػص كمػػا قبمهػػا؛ لبيػػاف عمػػم تقػػديـالفاعل (رجل ) عمو الجار كالمجركر (مف أقصو المدينم) في ا يم.

 -كافػػل السػػكاكي الكرمػػاني فػػي بيػػاف عمػػم تقػػديـ الجػػار كالمجػػركر (مػػف أقصػػو المدينػػم)

عمو الفاعل (رجل) في آيم يػس ،كلكنػه خػالف اإلسػكافي فػي ذلػؾ ،فالسػكاكي يػر أف

العمم جاات ككف الجار كالمجركر أهـ كأعنو ،بخبلؼ ما ذكرا اإلسكافي فهػك يػر أف
العمم؛جاات لتبكيت المشركيف عمو أفعالهـ في معاممم الرسل.
 كيؤيػ ػػد البا ػ ػػث مػ ػػا ذك ػ ػرا اإلسػ ػػكافي ألف تعميمػ ػػه أدؽ كأشػ ػػمل ،كأمػ ػػا تعميػ ػػل الكرمػ ػػانيكالسكاكي عاـ ك اضر في أغمب األغراض الببلغيم لمتقديـ.

 -نظػر ابػػف جماعػم إلػػو الجانػب المعنػػكي فػي ا يتػػيف؛ أي مػا ت ممػػه كػل آيػػم مػف معػػاني

فػػي ألفاظهػػا ،كلػػـ يربطهمػػا بمػػا سػػبل مػػف آيػػات؛ ألجػػل بيػػاف العبلقػػم كالتناسػػب المعنػػكي

بيف ا يات.
 تعميػػل ابػػف عػػادؿ الدمشػػقي غريػػب كغيػػر مقنػػع ،فػػذكر أف عمػػم تقػػديـ الجػػار كالمجػػركر(م ػػف أقص ػػو المدين ػػم) لككن ػػه ل ػػيس م ػػف المدين ػػم كال م ػػف أقص ػػاها ،فه ػػذا تفس ػػير غري ػػب
لممس ػػألم ،فكي ػػف يك ػػكف الرج ػػل ل ػػيس م ػػف أقص ػػا المدين ػػم ،كالقػ ػرآف قص ػػد المك ػػاف البعي ػػد

المكجػػكد فػػي المدينػػم الػػذي كػػاف يتعبػػد فيػػه الرجػػل ،بػػل إف القػرآف قصػػد الرجػػل كالمكػػاف
معا؛ تكبيخا لممشركيف لعدـ سماعهـ كتصديقهـ كبلـ الرسػل ،لػذلؾ البا ػث ال يؤيػد مػا
ذهب إليه ابف عادؿ الدمشقي ،إال إذا كاف يقصد شيئا آخر لـ يتضب لمبا ث.
 لـ يبف البقاعي ،كالطاهر بف عاشػكر عمػم تقػديـ الفاعػل (رجػل) عمػو الجػار كالمجػركر(مف أقصو المدينم) ربما عمو أنه األصل.

كيختػػار البا ػػث مػػا ذهػػب إليػػه اإلسػػكافي مػػف بيػػاف عمػػم تقػػديـ الجػػار كالمجػػركر (مػػف

أقصػػو المدينػػم ) عمػػو الفاعػػل (رجػػل) فػػي آيػػم يػػس ،فالتناسػػب المعنػػكي فػػي السػػياؽ بػػيف آيػػم
214

(يػػس) كمػػا سػػبقها ،كػػاف العمػػم كراا التقػػديـ ،باإلضػػافم إلػػو العنايػػم كاالهتمػػاـ بالمقػػدـ (أقصػػو
المدينم ) ككنه آمف بالرسل رغـ بعد المكاف.
كأم ػػا عم ػػم تق ػػديـ الفاع ػػل (رج ػػل) عم ػػو الج ػػار كالمج ػػركر (م ػػف أقص ػػو المدين ػػم)؛ ف ػػؤلف
التقديـ هنا جاا عمو األصل كال يكجد في ا يم ما يدعك إلو التأخير.
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ثانيا :تقديم الجار والمجرور عمى منصوب الفعل (المفعول بو)
ً
المفظة األولى (منا – رحمة)

()5

مقدما عمو المفعكؿ به (ر مم) في مكضعيف.
كرد الجار كالمجركر(منا) ا
ﭧ ﭨ ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﭼ(هكد) 9:
كتقدـ المفعكؿ به (ر مم) عمو الجار كالمجركر (منا) في ثمانيم مكاضع.

()٣

ﭧﭨﭽ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﭼ(فصمت)11:
إذا نظرنػػا فػػي ا يتػػيف المتػػيف تقػػدـ ذكرهمػػا ،نجػػد بينهمػػا االخػػتبلؼ بالتقػػديـ كالتػػأخير،
كلبيػػاف سػػبب هػػذا االخػػتبلؼ نظػػر البا ػػث فػػي كتػػب التفاسػػير ،ككتػػب المتشػػابه المفظػػي التػػي
تكافرت له ،بيد أنه لـ يظفر بشيا إال ما ذكرا البقاعي ،كفاضل السامرائي.
ذك ػػر البق ػػاعي (ت  881هػ ػ ػ) أف عم ػػم تق ػػديـ الج ػػار كالمجركر(من ػػا) عم ػػو المفع ػػكؿ ب ػػه
(ر مػػم) فػػي آيػػم هػػكد ،ذلػػؾ أنػػه لمػػا كانػػت نعػػـ هللا ظػػاهرة ككثيػرة ،يمن هػػا مػػف شػػاا مػػف عبػػادا
فقػػدـ الجػػار كالمجػػركر (منػػا) أي أف تمػػؾ الػػنعـ مرجعهػػا كأصػػمها مػػف هللا تعػػالو ،كليسػػت بقػػكة
()٢

اإلنساف ،فهك ال كؿ له كال قكة في ذلؾ.

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
عميػػه ،فاإلنسػػاف عنػػد كقػػكع الشػػر عميػػه يػػؤس قنػػكط ،قػػدـ هنػػا ضػػدا (ر مػػم) المفعػػكؿ بػػه عمػػو
()1

صمته (منا) اهتماما به.

كجعل فاضل السامرائي السػياؽ كمػا يقتضػيه مػف تقػديـ العمػم كراا التقػديـ كالتػأخير فػي
كبل المكضعيف.

()5

الشكر 18 /

()٣

كردت في ا يات :األعراؼ  ،7٣ /هكد  ،91 ،66 ،18 /مريـ  ،٣5 /يس  ،11 /ص 1٢ /

()1

نفسه٣58 / 57 ،

()٢

ينظر :نظـ الدرر في تناسب ا يات كالسكر٣1٣ / 9 ،
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فعمم تقديـ الجار كالمجػركر (منػا) فػي آيػم هػكد عمػو المفعػكؿ بػه (ر مػم) ،جػاات ألف
الكػ ػػبلـ فػ ػػي ا يػ ػػم عمػ ػػو هللا تعػ ػػالو ،كذلػ ػػؾ فػ ػػي قكلػ ػػه تعػ ػػالو ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩﭼ(هػػكد ،) ٣:ﭧ ﭨ ﭽ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷
﮸ ﮹ ﮺ ﮻﮼ ﭼ(هكد (٢ﭧ ﭨ ﭽ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﭼ(هكد)1 :
كأمػػا عمػػم تقػػديـ المفعػػكؿ (ر مػػم) عمػػو الجػػار كالمجػػركر (منػػا)؛ فػػؤلف الكػػبلـ فػػي هػػذا
ا يم عمو اإلنساف ،كذلؾ في قكلػه تعػالو ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
()5

ﮉ ﭼ(فصمت ،(19 :إذف اقتضو سياؽ ا يتيف ذلؾ التقديـ في كبل المكضعيف
وخالصة القول:

مػػا ذك ػرا البقػػاعي ،كفاضػػل السػػامرائي فػػي بيػػاف العمػػم كراا التقػػديـ كالتػػأخير فػػي كػػبل

المكضعيف سف كجيد.
كيػػر البا ػػث بعػػد النظػػر كاالسػػتقراا فػػي س ػياؽ شػػرك ات المفس ػريف  ،أف العمػػم كراا
التقديـ كالتأخير في كبل المكضعيف ،جاات كا تي:
أوال :المراد باإلنساف في آيم (هكد) هك الكافر كدليل ذلؾ ذكر صػفاته (يػؤس ككفػكر)،
أيضػػا ذكػػر هللا تعػػالو فػػي ا يػػم (أذقنػػا) كتػػدؿ عمػػو قمػػم الشػػيا ،أي أنػػه كػػاف فػػي قميػػل مػػف
ك ا
الخيرات كلكنه تمرد كط و.
ثانيا :عمم تقديـ الجار كالمجركر (منػا) عمػو المفعػكؿ بػه (ر مػم) فػي آيػم هػكد جػاات
لبلختصػػاص كالقصػػر ،أي أف الر مػػم مقصػػكرة كمخصػػكص بهػػا هللا تعػػالو ك ػػدة كدليػػل ذلػػؾ
قكلػ ػػه ﭨ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﭼ(األنعػ ػػاـ .)5٣ :كباإلضػ ػػافم إلػ ػػو ذلػ ػػؾ يمكػ ػػف القػ ػػكؿ
أيضػ ػػا أف س ػ ػياؽ ا يػ ػػم التػ ػػي جػ ػػاات قبػ ػػل آيػ ػػم هػ ػػكد ﭧ ﭨ ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ػؤخر ،كلكنػػه سػػيقع ،كال شػػيا
ﭼ(هػػكد (8 :يت ػػدث عػػف العػػذاب كالعقػػاب لمكػػافر ،كاف كػػاف مػ اا
يمنعه مف المجيا ،كاذا جػاا ال ْيصػرؼ عنػه ،ثػـ ذكػر هللا تعػالو رزؽ اإلنسػاف كصػ ته التػي

يتمتػع بهػا ،كذكػر أيضػا فػي سػياؽ ا يػات السػابقم الػنعـ المػن مس فيهػا ،كذلػؾ فػي قكلػه ﭨ
()5

ينظر :مف أسرار البياف القرآني  ،ص 5٣1
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ﭽﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ(ه ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكد:
 ،)6لكػػنهـ بطػػركا النعمػػم ،كلػػـ يفكػػركا فػػي المػػنعـ ،كال فػػي أسػػباب النعػػيـ كالبػػؤس ،كلػػـ يتفكػػركا

فػػي ا خػرة إال فػػي ممػػذات الػػدنيا ،كألجػػل هػػذا ناسػػب السػػياؽ المعنػػكي بػػيف ا يػػات تقػػديـ الجػػار

كالمجػػركر (منػػا) عمػػو المفعػػكؿ بػػه (ر مػػه) أي أف تمػػؾ الػػنعـ مػػف ص ػ م كمػػاؿ كسػػعادة كمهػػا
منا.
كأما في آيم فصمت فتقديـ المفعكؿ به (ر مم) عمو الجار كالمجركر (منا) فجػاا عمػو
األصل في التركيب كالقياس،فذكر المفعكؿ به أكال ثـ ذكػر بعػدا الجػار كالمجػركر ،كباإلضػافم
إلو ذلػؾ يمكػف القػكؿ أف سػياؽ ا يػم المتقدمػم عميهػا فػي قكلػه تعػالو ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﭼ(فصػػمت )19 :يت ػػدث عػػف الػػم اإلنسػػاف فػػي الشػػر،

ككقت المصيبم ،كذهاب العافيم كالص م ،فيظهر عميه ال زف كاليأس كاالنكسار ،ك الته التػي

تجمب الشفقم كالر مم ، ،كلذلؾ ناسػب سػياؽ ا يػات المعنػكي تقػديـ المفعػكؿ بػه (ر مػم) عمػو
الجار كالمجركر (منا).
المفظة الثانية (من قبمك  -رسالً)
مقدما عمو المفعكؿ به (رسبلا) في مكضع كا د.
كرد الجار كالمجركر(مف قبمؾ) ا
ﭧ ﭨ ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ ﭼ(الركـ(17 :
()5

كتقدـ المفعكؿ به (رسبلا) عمو الجار كالمجركر (مف قبمؾ ) في مكضعيف.

ﭧ ﭨ ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﭼ(الرعد( ٢8 :
لػػـ ينػػاقش الكثيػػر مػػف العممػػاا االخػػتبلؼ الػكارد مػػف يػػث التقػػديـ كالتػػأخير بػػيف ا يتػػيف
المتػيف تقػػدـ ذكرهمػػا ،فأ يانػػا يتقػدـ الجػػار كالمجػػركر (مػػف قبمػؾ) عمػػو المفعػػكؿ به(رسػبلا) كمػػا

()5

غافر 78 /
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في آيم الركـ ،كمرة يتقدـ المفعكؿ به (رسبلا) عمو الجار كالمجػركر (مػف قبمػؾ) كمػا فػي آيتػي
الرعد كغافر.

كجاات تكجيهات مف ناقش المسألم لمعرفم سر االختبلؼ بيف ا يتيف مف

يث

التقديـ كالتأخير كا تي:
ذكر ابف الزبير ال رناطي (ت 718هػػ) أف عمم تقديـ الجار كالمجركر (مف قبمؾ)
بل) في آيم الركـ جاات لمكاف ضمير النبي (ملسو هيلع هللا ىلص) في قكله تعالو
عمو المفعكؿ به (رس ا

(قبمؾ) ،كألف ذكرهـ هنا أي :الرسل (عميهـ السبلـ) لـ يرد معرافا بأ كالهـ كما من كا مف
متقدما في الذكر.
االصطفاا كالتكريـ ،كلك كرد ذكرهـ لهذا ال رض لكاف اسمه (عميه السبلـ)
ا
كأما عمم تقديـ المفعكؿ به (رسبلا) عمو الجار كالمجركر (مف قبمؾ) في آيم الرعد
فجاات مكازاة لها ،كمناسب لما تقدمها في قكله ﭨ ﭽ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵

﮶ ﮷ ﮸ ﮹﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﭼ(الرعد ، (٢ :كلذلؾ ناسب السياؽ المفظي تقديـ
الجار كالمجركر (مف قبمؾ).

()5

كبيف الزركشي (ت 791هػػ) أف عمم تقديـ المفعكؿ به (رسبل) عمو الجار كالمجركر
ّ
(مف قبمؾ) في آيم الرعد جاات لسبل ما يقتضي تقديمه ،فسياؽ ا يم التي تقدمت عميها في
الذكر يت دث عف الرسل ﭧ ﭨ ﭽ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹﮺
أيضا قكله تعالو ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
﮻ ﮼ ﮽ ﭼ (الرعد ،)٢٣ :ك ا

ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ (لرعد ، (1٢ :كلذلؾ

ناسب سياؽ ا يات تقديـ المفعكؿ به (رسبلا) عمو الجار كالمجركر (مف قبمؾ).

()٣

كأكضب البقاعي (ت881هػػ) أف عمم تقديـ الجار كالمجركر (مف قبمؾ) عمو المفعكؿ

تنبيها عمو أف النبي (ملسو هيلع هللا ىلص) خاتـ الرسل.
به (رسبلا) في آيم الركـ؛ جاات ا

()٢

()5

ينظر :مبلؾ التأكيل القاطع بذكي اإلل اد كالتعطيل في تكجيه المتشابه المفظي ،ص 719

()٢

ينظر :نظـ الدرر في تناسب ا يات كالسكر557 / 1 ،

()٣

ينظر :البرهاف في عمكـ القرآف ،ص 791
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ككافل الخطيب الشربيني (ت  977هػػ) البقاعي في بياف عمم تقديـ الجار كالمجركر
()5

(مف قبمؾ) عمو المفعكؿ به (رسبلا) في آيم الركـ.

كخالصة القول:

بدا لمبا ث مف خبلؿ تكجيهات العمماا السابقم ا تي:
 أرجع ابف الزبيػر ال رنػاطي عمػم تقػديـ المفعػكؿ بػه (رسػبلا) عمػو الجػار كالمجػركر (مػفقبمؾ) في آيم الرعد إلو التناسب المفظي بيف هذا ا يػم كمػا سػبقها ،فجػاا الثانيػم عمػو

نفس نسل بناا األكلو.
يبيف الزركشي عمم تقديـ الجار كالمجركر (مف قبمػؾ) عمػو المفعػكؿ بػه (رسػبلا) فػي
 لـ ّآيم الركـ.
 ل ػػـ يعم ػػل البق ػػاعي ،كالخطي ػػب الشػ ػربيني عم ػػم تق ػػديـ المفع ػػكؿ ب ػػه (رس ػػبل) عم ػػو الج ػػاركالمجركر (مف قبمؾ) في آيم الرعد.

كير البا ث أف عمم تقديـ الجار كالمجركر (مػف قبمػؾ) عمػو المفعػكؿ بػه (رسػبلا) فػي

اهتمامػػا بػػالنبي (ملسو هيلع هللا ىلص) ذلػػؾ ألف سػػياؽ ا يػػم التػػي تقػػدمت عميهػػا فػػي
آيػػم الػػركـ جػػاات تسػػميم ك ا
الذكر ،تت دث عف عدـ انتفاع الكفار باألدلػم كالبػراهيف لمػا جػاا بػه النبػي (ملسو هيلع هللا ىلص) مػف عنػد ربػه،
كتكػ ػػذبيهـ بالرسػ ػػالم ،كمعانػ ػػم النبػ ػػي (ملسو هيلع هللا ىلص) ﭧ ﭨ ﭽ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ(الػػركـ (16 :ثػػـ جػػاا بعػػدها قكلػػه
ﭨ ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮ ﮯ ﭼ(الػػركـ ، (17 :أي يػػا دمحم ال ت ػػزف ممػػا تبلقيػػه مػػف قكمػػؾ ،فعػػانو مػػف قبمػػؾ
الرسل ،ك الؾ ك الهـ عانو مف تعنت كعصياف قكمه ،كلذلؾ ناسب السياؽ الجار كالمجػركر
(مػػف قبمػػؾ) تسػػميم كمكاسػػاة كاهتمامػػا بػػالنبي (ملسو هيلع هللا ىلص ) ،باإلضػػافم لشػػرؼ الرسػػكؿ كمكانتػػه عنػػد هللا
تعالو.
كأمػػا تقػػديـ المفعػػكؿ بػػه (رسػبلا) عمػػو الجػػار كالمجػػركر (مػػف قبمػػؾ) فجػػاا عمػػو األصػػل

في التركيب كالقياس ،فذكر الفعل (أرسل) ثـ الفاعل ثـ ذكر بعد ذلؾ المفعكؿ بػه (رسػبلا) ثػـ
الجار كالمجركر (مف قبمؾ ).

()5

ينظر :السراج المنير511 / ٢ ،
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الخاتمة والنتائج:
بعػػد مػػا تػػـ عرضػػه مػػف كشػػف لؤلس ػرار الدقيقػػم كراا تقػػديـ األلفػػاظ المتشػػابه فػػي الق ػرآف
الكريـ كتأخيرها ،كفي سياؽ هذا العرض تكصل البا ث مف خبلله إلو نتائ أهمها ا تي:
 -تقدـ االسماا عمو االسماا في المتشابه المفظي أكثر ما كرد في القرآف الكريـ.

 اإلسػػكافي صػػا ب فضػػل كسػػبل فػػي بيػػاف عمػػم التقػػديـ كالتػػاخير فػػي المتشػػابهالمفظػػي  ،كيعػد كتابػػه ( درة التنزيػػل كغػرة التأكيػػل مػػف أقػػدـ الكتػػب التػػي كجهػػت
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 عػػالـعف ا خر في تكجيهه لمفظم  ،كأ يانا يتفل معه .

 الكرم ػػاني ك ػػاف يختص ػػر ف ػػي بي ػػاف عم ػػم التق ػػديـ بخ ػػبلؼ ال رن ػػاطي ال ػػذي ك ػػافيتكسع في بياف همم التقديـ .

 -أبك ياف كثي ار ما كاف يرجع عمم التقديـ إلو التفنف في الكبلـ كالفصا م

 ا يات المتشابهم بالتقديـ كالتأخير ،تعػد مػف دالئػل االعجػاز فػي القػرآف الكػريـ،كتفرد التعبير القرآني في صكر التقديـ كالتأخير بما تتسع له العربيم.

 اختمف العمماا في بياف العمم كراا التقديـ كالتأخير أللفاظ المتشػابه فػي القػرآف،كلػػذلؾ جػػاات العمػػل فػػي تكجيهػػاتهـ مختمفػػم ،فمػػنهـ مػػف ذكػػر أف التقػػديـ جػػاا
عمو أنه الكجكد كاألصل كما في تقػديـ كتػأخير (القػرآف – الكتػاب) ،كمػنهـ مػف
ذكػػر أف التقػػديـ جػػاا م ارعػػاة لمسػػياؽ (هػػد هللا -الهػػد ) ،كمػػنهـ مػػف ذكػػر أف
التقديـ جاا لسبل ما يقتضي تقديمه(فجاجا -سببل) ،كمنهـ مف ذكر أف التقػديـ
جاا مراعاة لمنسل كالبناا لمتركيب السابل كمػا فػي قكلػه تعػالو ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﭼ(المؤمنػ ػػكف(8٢:

أك ألجػ ػػل

التنبي ػػه كالتأكي ػػد كم ػػا ف ػػي تق ػػديـ كتأخير(الص ػػابئيف عم ػػو النص ػػار ) ،أك ألج ػػل
الرتبػػم كالترتيػػب ،أك ألجػػل التناسػػب كالتناسػػل بػػيف المفػػظ كالمعنػػو كمػػا فػػي تقػػديـ
كتأخيره ػػا (عم ػػيكـ ش ػػهيدا)  ،أك ألج ػػل الش ػػرؼ كالتكػ ػريـ ،أك ألج ػػل الس ػػببيم ،أك
221

لمسبل الزمني ،أك ألجل الت دي كالتعجيػز كمػا فػي مسػألم تقػديـ كتػأخير (الجػف
عمو األنس) ،أك لمناسبم رؤكس ا يات ،أك ألجل التفنف فػي الفصػا م كالبيػاف
دكمػا يشػير إليػه أبػك يػاف األندلسػي ،كغيرهػا مػف األغػراض التػي
كهذا مػا كػاف ا
ذكرت في الدراسم ،كيدؿ هذا االختبلؼ عمو أف القرآف معجز مػف يػث المفػظ
كالمعنو كاألسمكب ،كأف القرآف الكريـ ب ر عميل ال تنقضي عجائبه.

 عنايػػم عممػػاا المتشػػابه كعممػػاا التفسػػير بالسػػياؽ  ،فكثيػ ار مػػا كػػانكا يربطػػكف بػػيفا يم كما جاكرها .

 لمسياؽ ( المفظي أك المعنكي ) دكر مهـ فػي تكجيػه اخػتبلؼ األلفػاظ المتشػابهمفي القرآف الكريـ عند العمماا ،كلذلؾ اعتمد الكثير منهـ عميه؛ لبياف العمػم كراا

التقديـ كالتأخير ،كأ يانا ينظػر العػالـ إلػو السػياؽ العػاـ لمسػكرة بمعنػو يػربو مػا
ب ػػيف س ػػياؽ ا ي ػػم ال ػػذي كردت في ػػه كب ػػيف س ػػياؽ الس ػػكرة كامم ػػم كه ػػذا م ػػا يس ػػمو
بالنظرة الكميم لمنص كما في تقػديـ ( لمنػاس فػي هػذا القػرآف ) ،كأخػر يػربو مػا
بيف ا يػم كمػا جاكرهػا لبيػاف السػياؽ الػذي كردت فيػه ،كيعػد هػذا إ ػد األسػس
في دراسم تقديـ المتشابه المفظي.
 بعض العمماا ربػو بػيف ا يػم كمفتػتب السػكرة كمػا فعػل ذلػؾ الخطيػب اإلسػكافيلبياف عمم تقدـ (السماا عمو األرض في آيم سبأ) ،كهك قميل.

 -أغمػػب العمم ػػاا الػػذيف تطرقػ ػكا إلػػو بي ػػاف العمػػم كراا التق ػػديـ كالتػػأخير ف ػػي ألف ػػاظ

المتشػػابه المفظػػي لمق ػرآف الك ػريـ أفػػادكا مػػف مقكلػػم سػػيبكيه " كػػأنهـ إنمػػا يقػػدمكف
الػػذي بيانػػه أهػػـ لهػػـ كهػػك ببيانػػه أعنػػو كاف كانػػا جميعػػا يهمػػانهـ كيعنيػػانهـ " أي
أف االهتمػػاـ كالعنايػػم لممتقػػدـ غػػرض رئػػيس اضػػر فػػي أغمػػب أغ ػراض التقػػديـ

كالتأخير لممتشابه المفظي ،كاف لـ يصرح به العالـ في تكجيه المفظم.
 عكؿ البا ث كثي ار عمو النظر في السياؽ لبياف العمم كراا التقديـ كالتأخير .
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المصادر والمراجع:

 .5القرآف الكريـ ،قرااة فص عف عاصـ .
 .٣اإلبراهيـ :م مكد الطيب ،إعراب القرآف الكريـ ،دار النفاس لمطباعم كالنشر ،بيػركت ،ط
 ،1ت 51٢1 :ه ػ٣119 ،ـ

 .٢ابػػف أبػػي األصػػبع المصػػري ،ت ريػػر الت بيػػر فػػي صػػناعم الشػػعر كالنثػػر كبيػػاف إعجػػاز
القرآف ،تب :د .فني دمحم شرؼ ،مصر ،دار إ ياا التراث اإلسبلمي ،د .ط ،د .ت
 بديع القرآف  ،تب :فني دمحم شرؼ ،نهضم مصر لمطباعم كالنشر ،د .ط ،د .ت
 .1ابػػف األثيػػر :ضػػياا الػػديف بػػف األثيػػر ،المثػػل السػػائر فػػي أدب الكاتػػب كالشػػاعر  ،تػػب :د.
أ مد ال كفي  ،د .بدكي طبانم  ،دار نهضم مصر لمطبع كالنشر ،القاهرة ،د .ط ،د.ت

 .1ابػػف العربػػي :أبػػك بكػػر بػػف دمحم بػػف عبػػدهللا ،أ كػػاـ الق ػرآف  ،تػػب :دمحم عبػػدالقادر عطػػا ،دار
الكتب العمميم ،بيركت ،د .ط ،د .ت
 .6ابف القيـ الجكزيم :دمحم بف أبي بكر أيكب الزرعي ،بدائع الفكائد ،تػب :عػادؿ عبػد ال ميػد

العػػدكي كهشػػاـ عبػػدالعزيز كأشػػرؼ أ مػػد ،مكتبػػم مصػػطفو البػػاز ،مكػػم المكرمػػم ،ط،5

ت 5156 :ه ػ5996 ،ـ
 .7ابػػف جماعػػم :بػػدر الػػديف ،كشػػف المعػػاني فػػي المتشػػابه مػػف المثػػاني  ،تػػب :عبػػد الج ػكاد
خمف ،دار الكفاا لمطباعم كالنشر كالتكزيع ،المنصكرة ،ط ،5ت5151 :ه ػ5991 ،ـ
 .8ابػػف جنػػي :أبػػك الفػػتب عثمػػاف ،الخصػػائص ،تػػب :دمحم عمػػي النجػػا ،المكتبػػم العمميػػم ،دار
الكتب المصريم ،د.ط ،د .ت
 الم تس ػ ػػب  ،ت ػ ػػب :عم ػ ػػي النج ػ ػػدي ناص ػ ػػيف ،د .عب ػ ػػدال ميـ النج ػ ػػار ،د .عب ػ ػػدالفتاح
اسماعيل ،القاهرة ،ت5151:ه ػ5991 ،ـ
 .9ابف كثير :إسماعيل بف كثير الدمشقي ،تفسير القرآف العظػيـ ،تػب  :مصػطفو كآخػريف،
مؤسسم قرطبم القاهرة ،د .ط ،د .ت
 .51ابف منظكر :أبك الفضل جماؿ الديف ،لساف العرب ،المطبعم الكبر الميريػم  ،بيػكالؽ
مصر الم ميم ،ت5٢11:هػ
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 .55أبػػك البقػػاا :أيػػكب بػػف مكسػػو ال سػػيني الكفػػكي ،الكميػػات :معجػػـ المصػػطم ات كالفػػركؽ
الم كيم ،مؤسسم الرسالم ،ط ،٣ت5159 :ه ػ 5998 ،ـ
 .5٣اإلسكافي :عبػدهللا بػف دمحم بػف عبػدهللا األصػبهاني ،درة التنزيػل كغػرة التأكيػل ،تػب :دمحم
مصطفو آيديف ،معهد الب كث العمميم ،جامعم أـ القر  ،ت51٣٣ :ه ػ٣155 ،ـ
 .5٢األلكسػػي:أبػػك الفضػػل شػػهاب الػػديف ،ركح المعػػاني فػػي تفسػػير الق ػرآف كالسػػبع المثػػاني،
دار إ ياا التراث العربي ،بيركت ،د.ط،د.ت
 .51األندلسػػي  :أبػػك يػػاف دمحم بػػف يكسػػف  ،الب ػػر الم ػػيو ،تػػب :عػػادؿ أ مػػد ،كعمػػي دمحم
معكض ،دار الكتب العمميم ،بيركت ،ط  ،5ت515٢ :ه ػ 599٢ـ

 .51األنصػػاري :أبػػك ي يػػو بػػف زكريػػا ،فػػتب الػػر مف مػػا يمتػػبس مػػف الق ػرآف ،تػػب :دمحم عمػػي
الصابكني ،دار القرآف ،بيركت ،ط ،5ت511٢:ه ػ598٢ ،ـ
 .56أن ػػيس  :إبػ ػراهيـ  ،م ػػف أسػ ػرار الم ػػم ،مكتب ػػم األنجم ػػك المصػ ػريم ،الق ػػاهرة ،ط  ،6ت:
5978ـ

 .57البخػػاري :دمحم بػػف إسػػماعيل بػػف عبػػدهللا ،ص ػ يب ،تػػب :دمحم زهيػػر ناصػػر ،دار طػػكؽ
النجاة ،ط  ،5ت 51٣٣ :ه ػ
 .58البقػػاعي :أبػػك ال سػػف إب ػراهيـ بػػف عمػػر ،نظػػـ الػػدرر فػػي تناسػػب ا يػػات كالسػػكر ،دار
الكتاب االسبلمي ،القاهرة ،د .ط ،د .ت
 .59بم بي ػ ػػب  :رش ػ ػػيد  ،ضػ ػ ػكابو التق ػ ػػديـ كالت ػ ػػأخير ف ػ ػػي الن ػ ػػك العرب ػ ػػي ،مطبع ػ ػػم النج ػ ػػاح
الجديدة،دار البيضاا ،ط ،5ت5998 :ـ

 .٣1البيضاكي :ناصر الديف أبي الخير الشافعي ،أنكار التنزيػل كأسػرار التأكيػل ،دار إ يػاا
التراث ،مؤسسم التأريخ العربي ،بيركت ،د .ط ،د .ت

 .٣5التهانكي :دمحم بػف عمػي ،مكسػكعم كشػاؼ اصػطبل ات الفنػكف كالعمػكـ ،تقػديـ كاشػراؼ
د .رفيل العجـ ،تب :عمي د ركج ،مكتبم لبناف،بيركت ،ط  ،5ت5996 :ـ
 .٣٣التيم ػػي :أب ػػك عبي ػػدة ب ػػف معم ػػر ب ػػف المثن ػػو ،مج ػػاز القػ ػرآف ،ت ػػب :د .دمحم فػ ػؤاد ،مكتب ػػم
الخانجي ،القاهرة ،د .ط ،د .ت
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 .٣٢الثعػػالبي :عبػػدالر مف بػػف دمحم بػػف مخمػػكؼ ،الج ػكاهر ال سػػاف فػػي تفسػػير الق ػرآف ،تػػب:
الشػػيخ دمحم عمػػي معػػكض ،كعػػادؿ أ مػػد عبػػد المكجػػكد ،كد .عبػػد الفتػػاح أبػػك سػ ّػنم ،دار
ا ياا التراث العربي ،مؤسسم التأريخ العربي ،بيركت ،ط ،5ت 5158 :ه ػ5997 ،ـ
 .٣1جبراف  :لبيب دمحم  ،المتشػابه المفظػي فػي القػرآف الكػريـ (د ارسػم مقارنػم بػيف اإلسػكافي
كال رناطي) ،دار الفاركؽ لمنشر كالتكزيع،عماف األردف٣151 ،ـ

 .٣1الجرجػػاني :عبػػد القػػاهر ب ػف أبػػي بكػػر بػػف عبػػدالر مف بػػف دمحم ،دالئػػل االعجػػاز ،تػػب:
م مكد دمحم شاكر ،مكتبم الخانجي ،القاهرة ،ط  ،1ت٣111 :ـ
 .٣6سػػيف  :عبػػد القػػادر ،أثػػر الن ػػاة فػػي الب ػػث الببلغػػي،دار غريػػب القػػاهرة ،د .ط ،ت:
5998ـ
 .٣7ال نفي :أبػك السػعكد بػف دمحم ،إرشػاد العقػل السػميـ إلػو م ازيػا الكتػاب الكػريـ ،دار إ يػاا
التراث العربي بيركت ،د .ط ،د .ت
 .٣8ال نفي :اسماعيل قي  ،تفسير ركح البياف ،المطبعم العثمانيم  ،د .ت
 .٣9الخالدي  :صػبلح ،إعجػاز القػرآف البيػاني كدالئػل مصػدرا الربػاني ،دار عمػار ،عمػاف،
ط51٣5 ،5ه ػ ٣111 ،ـ
 .٢1الخطيػػب الش ػربيني :شػػمس الػػديف دمحم بػػف أ مػػد ،الس ػراج المنيػػر ،دار الكتػػب العمميػػم،
بيركت ،د .ط ،د .ت
 .٢5الخطيب القزكيني :جػبلؿ الػديف دمحم بػف عبػدالر مف بػف عمػر بػف أ مػد ،اإليضػاح فػي
عمكـ الببلغم ( المعاني كالبياف كالبديع ) ،تب :إبراهيـ شمس الديف ،دار الكتب العمميػم،
بيركت ،ط ،5ت51٣1 :ه ػ ٣11٢ ،ـ
 .٢٣الدمشقي :أبك فص عمر بف عمي ،المباب في عمكـ الكتػاب ،تػب :عػادؿ أ مػد ،عمػي
دمحم ،دار الكتب العمميم ،بيركت ،ط ،5ت 5159 :ه ػ5998 ،ـ

 .٢٢الػ ػرازي :فخ ػػر ال ػػديف دمحم ب ػػف عب ػػدهللا ب ػػف عم ػػر التميم ػػي ،مف ػػاتيب ال ي ػػب ،دار الفك ػػر
لمطباعم كالنشر ،ط ،5ت5115:هػ5985 ،ـ

 .٢1الػ ػرازي :دمحم ب ػػف أب ػػي بك ػػر ب ػػف عب ػػد الق ػػادر ،أس ػػئمم القػ ػرآف المجي ػػد كأجكبته ػػا ،المكتب ػػم
العصريم ،بيركت ،د .ط ،ت51٣٢ :ه ػ٣11٢ ،ـ
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 .٢1الراغب األصفهاني :أبك القاسـ ال سيف بػف دمحم ،المفػردات فػي غريػب القػرآف ،تػب :دمحم
سيد كيبلني ،دار المعرفم ،بيركت ،د .ط ،د .ت
ّ
 .٢6رضػػا :دمحم رشػػيد  ،تفسػػير المنػػار ،دار الهيئػػم المص ػريم العامػػم لمكتػػاب ،ت5٢11 :
ه ػ 5991 ،ـ
 .٢7الزبيدي :سعيد جاسـ ،سؤاؿ فػي التفسػير ،دار كنػكز المعرفػم العمميػم لمنشػر كالتكزيػع،
األردف ،ط ،5ت51٢1 :ه ػ ٣151 ،ـ
 .٢8الزركش ػػي :ب ػػدر ال ػػديف دمحم ب ػػف عب ػػدهللا ،البره ػػاف ف ػػي عم ػػكـ القػ ػرآف ،ت ػػب :أب ػػي الفض ػػل
الدمياطي ،دار ال ديث القاهرة ،ت٣116 :ـ

 .٢9الزمخشري :جارهللا أبك القاسـ بف عمر ،الكشػاؼ ،تػب :عػادؿ دمحم ،عمػي دمحم معػكض،
مكتبم العبيكاف ،الرياض ،ط  ،5ت5158:ه ػ5998 ،ـ
عم ػػاف،ط 51٣1 ،٢ه ػ ػ،
 .11الس ػػامرائي :فاض ػػل ص ػػالب ،التعبي ػػر القرآن ػػي ،دار عم ػػارّ ،
٣111ـ

عماف ،األردف ،ط ،5ت51٣9 :ه ػ٣119 ،ـ
 مف أسرار البياف القرآني ،دار الفكرّ ،
عمػػاف ،ط  ،٢ت51٣٢ :ه ػ ػ،
 لمسػػات بيانيػػم فػػي نصػػكص مػػف التنزيػػل ،دار عمػػارّ ،
 ٣11٢ـ

 معاني الن ك ،شركم عاتؾ لصناعم الكتب ،القاهرة ،ط ،٢د .ت
 عمػ ػػو طريػ ػػل التفسػ ػػير البيػ ػػاني ،مركػ ػػز الب ػ ػػكث كالد ارسػ ػػات ،جامعػ ػػم الشػ ػػارقم ،ت:
51٣1ه ػ٣111 ،ـ
 .15السػػامرائي :دمحم فاضػػل صػػالب  ،د ارسػػم المتشػػابه المفظػػي مػػف آي التنزيػػل فػػي مػػبلؾ
التأكيل لم رناطي ،دار عمار ،األردف ،ط 51٢1 ،٣هػ٣119 ،ـ
 .1٣سػػعادة :دمحم عبػػدهللا  ،أس ػرار الػػنظـ القرآنػػي آيػػات كعبػػر ،مكتبػػم مبػػارؾ العامػػم ،د .ط،
د.ت
 .1٢سعد  :أ مد  ،األصكؿ الببلغيم في كتاب سيبكيه كأثرها فػي الب ػث الببلغػي ،مكتبػم
ا داب ،القاهرة ،ط ،٣ت٣119 :ـ
 .11السعد التفتازاني :مسعكد بف عمر ،شركح التمخػيص ،دار الكتػب العمميػم ،بيػركت ،د.
ط ،د .ت
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 .11السػػكاكي :أبػػك يعقػػكب يكسػػف بػػف دمحم ،مفتػػاح العمػػكـ  ،تػػب :عبػػد ال ميػػد هنػػداكي ،دار
الكتب العمميم بيركت  ،ط ،5ت51٣1 :هػ٣111،ـ
 .16السػػمرقندي :أبػػك الميػػث نصػػر بػػف دمحم بػػف أ مػػد  ،ب ػػر العمػػكـ  ،تػػب :الشػػيخ عمػػي دمحم
معػػكض ،الشػػيخ عػػادؿ أ مػػد  ،دار الكتػػب العمميػػم  ،بيػػركت لبنػػاف ،ط ،5ت515٢ :
ه ػ599٢ ،ـ

 .17السػ ػػميف ال مبػ ػػي :أ مػ ػػد يكسػ ػػف ،الػ ػػدر المصػ ػػكف ،تػ ػػب :أ مػ ػػد دمحم الخ ػ ػراط ،دار القمػ ػػـ
دمشل ،د .ط ،د .ت
 .18الس ػػهيمي :أب ػػك القاس ػػـ عب ػػدالر مف عب ػػدهللا ،نت ػػائ الفك ػػر ،ت ػػب :ع ػػادؿ عب ػػد المكج ػػكد،
كالشيخ عمي دمحم معكض ،دار الكتب العمميم ،بيركت ،ت515٣ :هػ599٣ ،ـ

 .19سيبكيه :عمرك بف عثماف بف قنبر ،الكتاب ،تب :عبد السبلـ هاركف ،مكتبم الخػانجي،
القاهرة ،ط ،٢ت5118 :ه ػ5988 ،ـ.
 .11الس ػػيكطي :ج ػػبلؿ ال ػػديف :أسػ ػرار ترتي ػػب القػ ػرآف  ،ت ػػب :عب ػػد الق ػػادر ا م ػػد عط ػػا ،دار
االعتصاـ ،ط ،٣ت5٢98 :هػػ5978 ،ـ

 قط ػػف األزه ػػار ككش ػػف األسػ ػرار ،ت ػػب :أ م ػػد دمحم ال ّ م ػػادي ،ك ازرة األكق ػػاؼ كالش ػػؤكف
الدينيم ،قطر ،ط  ،5ت5151 :هػػ5991 ،ـ
 معترؾ األقراف في اعجاز القرآف ،تب :أ مد شػمس الػديف ،دار الكتػب العمميػم بيػركت،
ط ،5ت5988 :ـ

 .15الشتري  :صالب عبدهللا ،المتشابه المفظي في القرآف كأس اررا الببلغيػم ،المممكػم العربيػم
السعكديم ،مجمع الممؾ فهد لطباعم المصػ ف الشػريف ،ت51٣1 :هػ ػ( .رسػالم دكتػكراة
مطبكعم )
 .1٣ابػػف عاشػػكر  :الطػػاهر ،الت ريػػر كالتنػػكير ،دار التكنسػػيم لمنشػػر ،تػػكنس ،د .ط ،ت :
5981

 .1٢طبانم  :بدكي ،معجـ الببلغم العربيم ،دار المنارة جدة ،ت5118 :ه ػ5988 ،ـ

 .11الطبػػري :دمحم بػػف جريػػر بػػف يزيػػد ،جػػامع البيػػاف فػػي تأكيػػل الق ػرآف ،دار هجػػر ،تػػب :د.
عبدهللا عبد الم سف التركي ،د .ت
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 .11عبػػد البػػاقي :دمحم فػؤاد ،المعجػػـ المفهػػرس أللفػػاظ القػرآف الكػريـ ،دار الكتػب المصػريم،
القاهرة ،د.ط ،د .ت
 .16العث ػػيـ  :خال ػػد دمحم ،األسػ ػرار الببلغي ػػم ف ػػي س ػػكرة البقػ ػرة  ،جامع ػػم أـ الق ػػر  ،المممكػ ػػم
العربيم السعكديم ،ت5158 :ه ػ5998 ،ـ ( رسالم ماجستير مطبكعم)

 .17عػ ػػكف :عمػ ػػي أب ػ ػك القاسػ ػػـ ،ببلغػ ػػم التقػ ػػديـ كالتػ ػػأخير فػ ػػي الق ػ ػرآف الك ػ ػريـ ،دار المػ ػػدار
االسبلمي،بيركت ،ط ( ٣116 ،5رسالم دكتكراة مطبكعم )

 .18ال رن ػػاطي :أب ػػك أ م ػػد ب ػػف إبػ ػراهيـ ب ػػف الزبي ػػر ،م ػػبلؾ التأكي ػػل الق ػػاطع ب ػػذكي االل ػػاد
كالتعطي ػػل ف ػػي تكجي ػػه المتش ػػابه المفظ ػػي م ػػف آي التنزي ػػل،تب :س ػػعيد الف ػػبلح ،دار ال ػػرب
االسبلمي ،بيركت ط،5ت51٣8 :ه ػ٣117 ،ـ
 .19الفػ ػراا :أب ػػك زكري ػػا ب ػػف ي ي ػػو ب ػػف زي ػػاد ،مع ػػاني القػ ػرآف ،ع ػػالـ الكت ػػب ،بي ػػركت ،ط ،٢
ت511٢:ه ػ598٢ ،ـ
 .61الفراهيدي :الخميل بف أ مد  ،معجـ العػيف تػب :مهػدي المخزكمػي ،إبػراهيـ السػامرائي ،ك ازرة الثقافػم
العراقيم ،ب داد5981 ،ـ

 .65الفيػػركز آبػػادي :مجػػد الػػديف دمحم بػػف يعقػػكب ،القػػامكس الم ػػيو ،تػػب :مكتػػب ت قيػػل
التراث في مؤسسم الرسالم ،مؤسسم الرسالم ،سكريا ،الطبعم الثالثم ،ت5987 :

 بصائر ذكي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ،تب :دمحم عمػي النجػار ،المكتبػم العمميػم
بيركت ،د .ط ،د .ت
 .6٣القرطبػػي :أبػػك عبػػدهللا بػػف دمحم بػػف أ مػػد ،الجػػامع أل كػػاـ الق ػرآف ،تػػب :عبػػدهللا بػػف عبػػد
الم سف التركي ،مؤسسم الرسالم ،بيركت ،ط  ،5ت51٣7 :ه ػ٣116 ،ـ
 .6٢قطب األئمم  :دمحم يكسف أطفيش ،تيسير التفسير ،ط ،5الجزائر  ،د .ت
 .61الكردي  :عز الديف دمحم ،التقديـ كالتأخير في القرآف الكريـ ،دار المعرفم ،بيركت ط،5
ت51٣8 :ه ػ٣117،ـ
 .61الكرمػاني :م مػػكد بػػف مػزة ،البرهػاف فػػي تكجيػػه المتشػػابه المفظػي لمػػا فيػػه مػػف ال جػػم
كالبياف ،تب :عبدالقادر أ مد عطا ،دار الفضيمم ،د .ط ،د .ت
 .66الشيف :عبد الفتاح ،مف أسرار التعبير فػي القػرآف ( صػفاا الكممػم) ،دار المػريخ لمنشػر
كالطباعم ،ت511٢ :هػ598٢ ،ـ
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 .67المبػػرد :أبػػك العبػػاس بػػف دمحم بػػف يزيػػد ،المقتضػػب ،تػػب :دمحم عبػػد الخػػالل عضػػيمم ،
ك ازرة األكقاؼ المصريم ،القاهرة  ،ت5151:ه ػ5991 ،ـ
 .68مجمع الم م العربيم  :معجـ ألفاظ القرآف الكريـ ،ت5119 :ه ػ5989 ،
 .69مجمع الم م العربيم :المعجـ الكسيو ،المكتبم االسبلميم ،استانبكؿ تركيا،د .ط ،د .ت

 .71المس ػػيري  :مني ػػر م م ػػكد ،دالالت التق ػػديـ كالت ػػأخير ف ػػي القػ ػرآف الكػ ػريـ ،مكتب ػػم كهب ػػم،
القاهرة ،ط ،5ت 51٣6ه ػ
 .75المطعنػػي  :عبػػد العظػػيـ  ،خصػػائص التعبيػػر القرآنػػي كسػػماته الببلغيػػم ،مكتبػػم كهبػػم،
القاهرة ،ط ،5ت515٢:ه ػ599٣ ،ـ ( رسالم دكتكراة مطبكعم )
 .7٣النسػػفي :أبػػك البركػػات عبػػدهللا بػػف أ مػػد ،مػػدارؾ التنزيػػل ك قػػائل التأكيػػل ،تػػب :يكس ػف
عمي بدكي كم ي الديف ،دار الكمـ الطيب ،بيركت ،ط ،5ت5159 :هػ5998 ،ـ

 .7٢النيسػػابكري :نظػػاـ الػػديف ال سػػف بػػف دمحم بػػف سػػيف ،غ ارئػػب الق ػرآف كرغائػػب الفرقػػاف،
تػػب :الشػػيخ زكريػػا عمي ػراف ،دار الكت ػػب العمميػػم ،بيػػركت ،لبنػػاف ،ط ،5ت 5156 :ه ػ ػ،
5996ـ
الرسائل الجامعية:
 شػ ػ ػ كد  :س ػ ػػف عب ػ ػػدالكريـ ،التق ػ ػػديـ كالت ػ ػػأخير عن ػ ػػد الم ػ ػػكييف الع ػ ػػرب ق ػ ػػداموكم دثيف ،رسالم دكتكراا غير ،جامعم تشريف ،سكريا ،ت.٣11٣،٣115 :

 القرشي  :مريـ بنت عبدهللا بف عمي ،ببلغم المتشػابه المفظػي فػي تفسػير الب ػرالم ػػيو ألب ػػي ي ػػاف  ،رس ػػالم دكت ػػكراة ،كمي ػػم التربي ػػم لمبن ػػات  ،المممك ػػم العربي ػػم

السعكديم ،ت 51٢٣:ه ػ 51٢٢ ،ه ػ
البحوث والدوريات:
 مجمم كميم ا داب ،دكريم عمميم م كمم ،جامعػم مػكاف  ،كميػم ا داب  ،العػدد٢1
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تقديم األلفاظ وتأخيرىا في المتشابو المفظي في القرآن الكريم
ممحق فيرس األلفاظ المتشابية في القرآن الكريم
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المفظم في

ا يم

الم التقديـ
ال مد –

ﭽﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭼ

رقمها


هلل()5

()5

٣

السكرة
الفات م

رقمها

المفظم في
الم التأخير
هلل ال مد

5

كردت في ا يات ا تيم :

 -ا يات 1٢ ، 11 ، 5

 ا يم مف  1٢مف سكرة األعراؼ -ا يم  51مف سكرة يكنس

 ا يم  ٢9مف سكرة إبراهيـ -ا يم  71مف سكرة الن ل

 ا يم  55مف سكرة اإلسراا -ا يم  5مف سكرة الكهف

 -ا يم  ٣8مف سكرة المؤمنيف

 ا يات  9٢ ، 19، 51مف سكرة النمل -ا يم  5مف سكرة سبأ

 -ا يتيف  ٢1 ، 5مف سكرة فاطر

 ا يات  71 ، 71 ، ٣9مف سكرة الزمر1

ا يم
ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

رقمها
٢6

السكرة
الجاثيم

رقمها
11

ﮃﮄﮅﭼ
قمكبهـ

ﭿ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ

سمعهـ()5

قمبه()٣



ﭿﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭾ



عمي()٢
يث -

رغدا

٣

ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ
ﭪﭾ

بكـ-

7

البقرة

سمعه

ﭟﭠﭡﭾ

58

البقرة

٢1

البقرة

٣

شئتـ

ﭿﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

رغدا

ﭖﭗﭘﭙﭚ

كردت في ا يتيف :

 -ا يم  7مف سكرة البقرة

 ا يم  518مف سكرة الن لكردت في :

 -ا يم  16مف سكرة األنعاـ

()٢كردت في :

 ا يم  575مف سكرة البقرة2

97

ﭿﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭾ

ﭿﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ

٣٢

الجاثيم

11



٣

 -ا يم  61مف سكرة غافر

()٣

ﭿﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

عميا –بكما

ﯛﯜﯝ ﯞﯟﯠﯡ

()5



االسراا

57



18

البقرة

٣

ﯢﯣﯤﯥﯦﭾ

ﭛﭜﭝﭞ



ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ
ﭤﭥﭾ
شفاعم –

ﭿﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ

عدؿ

ﯷﯸ ﯹﯺﯻﯼﯽﯾ
ﯿﰀﰁﰂﭾ

18

البقرة

عدؿ شفاعم

٣

ضربت
كباؤكا

ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ

ﭿﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮞ ﮟﮠﮡﮢ ﭾ

65

البقرة

٣

باؤكا

ﭿﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

ضربت

ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ

ﯯﯰﯱﯲ
ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﭾ

5٣٢

البقرة

٣

ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ



ﭿﯣ ﯤ ﯥ ﯦ





55٣

آؿ

٢

عمراف

ﮑ ﮒﮓﮔﮕ
ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ



ﮛﮜ ﮝﮞﮟ
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﭾ
النصار

ﭿﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

الصابئيف

ﭖﭗ ﭘﭙﭚ

6٣

البقرة

٣

3



الصابئكف –

ﭿ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ 69

النصار

ﯝﯞ ﯟﯠ

المائدة

1

ﭛﭜ ﭝﭞﭟ

ﯡﯢﯣ ﯤﯥ

ﭠ ﭡﭢﭣ ﭤﭥﭦ

ﯦﯧ ﯨﯩﯪﯫ

ﭧﭨﭾ
يضرهـ

ﭾ



51٣

ﭿﮉ ﮊ ﮋ ﮌ

ينفعهـ()5

ﭿﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

األرض()5
()5

-

()٣

-

٣

يضرهـ()٣

ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﭾ

السماا-

البقرة

ينفعهـ –



ﭿﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ
ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ
ﰆﰇﰈﭾ



517

البقرة

األرض

٣

السماا() 5

كردت في ا يات ا تيم :

ا يم  58مف سكرة يكنس
ا يم  5٣مف سكرة ال

كردت في ا يات ا تيم :

ا يم  75مف سكرة األنعاـ
ا يم  516مف سكرة يكنس
ا يم  66مف سكرة األنبياا
ا يم  7٢مف سكرة الشعراا
4

11

الفرقاف

٣1



ﭿﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ

65

يكنس

51

()5كردت في ا يات ا تيم :

 -ا يم  561مف سكرة البقرة

 ا يم  96مف سكرة األعراؼ ا يم  ٢5مف سكرة يكنس ا يم  1مف سكرة األنبياا -ا يم  71مف سكرة ال

 ا يات  571 ، 61مف سكرة الشعراا ا يم  ٢1مف سكرة الركـ -ا يم  9مف سكرة سبأ

 ا يم  ٢مف سكرة فاطر -ا يم  ٣7مف سكرة ص

 ا يم  61مف سكرة األعراؼ ا يم  81مف سكرة الزخرؼ -ا يم  ٣9مف سكرة الدخاف

 ا يم  ٣٢مف سكرة الذاريات ا يم  ٣5مف سكرة ال ديد()5كردت في ا يات ا تيم :
5

أك السمكات

ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

–

ﭳﭴﭵ ﭶﭷﭸﭾ

األرض()5



أك

ﰂﰃ ﰄﰅﰆﰇ

األرض-

ﰈﭾ

السمكات()٣

 -ا يم  ٣٣مف سكرة البقرة

 ا يم  1مف سكرة آؿ عمراف -ا يم  65مف سكرة يكنس

 -ا يم  ٢8مف سكرة إبراهيـ

 ا يم  ٣٣مف سكرة العنكبكت()5

كردت في ا يات ا تيم :

 -ا يات  ٣81، ٣11، 561، 556، 517، ٣٢مف سكرة البقرة

 ا يات  595، 591 ، 589 ، 581 ، 5٢٢ ، 5٣9، 519، 8٢، ٣9مف سكرة آؿ عمراف ا يات  575، 571 ، 5٢٣ ، 5٢5، 5٣6مف سكرة النساا-

ا يات 5٣1 ، 97، 11 ، 58 ، 57مف سكرة المائدة

ا يات  515، 79 71، 7٢ ، 51، 5٣، ٢، 5مف سكرة األنعاـ
ا يات  587، 518، 11مف سكرة األعراؼ

 -ا يات  556، ٢6مف سكرة التكبم

 ا يات  515، 68، 66، 11، 8، 6، ٢مف سكرة يكنس6



-

ا يات  5٣٢، 518، 517، 7مف سكرة هكد
ا يات  511 ، 515مف سكرة يكسف

 ا يات  56، 51، ٣مف سكرة الرعد-

ا يات  ٢٣، 59 ، 51، ٣مف سكرة إبراهيـ

 -ا يم  81مف سكرة ال جرات

 ا يات  77، 7٢، 1٣، 19، ٢مف سكرة الن ل-

ا يات  51٣ 99، 11، 11مف سكرة اإلسراا

 ا يات  15 ، ٣6 ، 51مف سكرة الكهف ا يات  9٢، 91 ، 61مف سكرة مريـ -ا يم  6مف سكرة طه

 ا يات  16، ٢1، 59مف سكرة االنبياا-

ا يتيف  86، 75مف سكرة المؤمنكف

 ا يات  61، 1٣ ، 15 ، ٢1مف سكرة النكر-

ا يات  519، 6، ٣مف سكرة الفرقاف

 -ا يم  ٣1مف سكرة الشعراا

 ا يات  87، 61 ،61، ٣1مف سكرة النمل -ا يات  65 ، 1٣، 11مف سكرة العنكبكت

 ا يات  ٣7، ٣6، ٣٣، 58، 8مف سكرة الركـ7

 ا يات  ٣6 ، ٣1، ٣1، 56مف سكرة لقماف ا يتيف  7٣ ، 1مف سكرة السجدة-

ا يات  ٣1، ٣٣، ٢، 5مف سكرة سبأ

 ا يات  11، 15، ٢8، 5مف سكرة فاطر -ا يم  85مف سكرة يس

 -ا يم  1مف سكرة الصافات

 ا يتيف  66، 51مف سكرة ص-

ا يات  68 ، 6٢، 16، 11، ٢8، 1مف سكرة الزمر

 -ا يم  17مف سكرة غافر

 ا يات  1٢، 19، ٣9 ، 5٣، 55، 1مف سكرة الشكر -ا يات  81، 8٣، 9مف سكرة الزخرؼ

 ا يات  ٢7 ،٢6 ،٣7 ،٣٣ ، 5٢مف سكرة الجاثيم-

ا يتيف  ٢٢ ، ٢مف سكرة األ قاؼ

 -ا يات  51 ، 7 ، 1مف سكرة الفتب

 ا يتيف  58 ، 56مف سكرة ال جرات -ا يم  ٢8مف سكرة ؽ

 ا يم  ٢6مف سكرة الطكر -ا يم ٢5مف سكرة النجـ

8

بما تعممكف

{ ﭿ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ

بصير ()٢

551

البقرة

بصير بما

٣

تعممكف()5

 -ا يتيف  ٢٢، 11مف سكرة الر مف

 ا يات  51 ، 1، 1 ، ٣ ، 5مف سكرة ال ديد -ا يم  7مف سكرة المجادلم

 ا يتيف  ٣1 ، 5مف سكرة ال شر -ا يم  5مف سكرة الصف

 -ا يم  5مف سكرة الجمعم

 -ا يم  5مف سكرة المنافقكف

 ا يات  1، ٢، 5مف سكرة الت ابف ا يم  5٣مف سكرة الطبلؽ -ا يم  ٢7مف سكرة النبأ

 -ا يم  9مف سكرة البركج

()٣كردت في ا يات ا تيم :

 ا يم  18مف سكرة إبراهيـ -ا يم  1مف سكرة طه

()٢كردت في ا يات ا تيم :
 ا يات  ، ٣61 ، ٣٢7 ، ٣٢٢مف سكرة البقرة9

ﭿﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ

58

ال جرات 19

 -ا يم  516مف سكرة آؿ عمراف

 ا يتيف  7٣ ، ٢9مف سكرة األنفاؿ ا يم  55٣مف سكرة هكد ا يم  9مف سكرة األ زاب ا يم  55مف سكرة سبأ 11 -مف سكرة فصمت

 ا يم  ٣1مف سكرة الفتب -ا يم  1مف سكرة ال ديد

 -ا يم  ٢مف سكرة الممت نم

 -ا يم  ٣مف سكرة الت ابف

()5

كردت في ا يات ا تيم :

 -ا يم  96مف سكرة البقرة

 ا يم  56٢مف سكرة آؿ عمراف -ا يم 75مف سكرة المائدة

11

ﰎﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﭾ

ﯘﯙﯚ ﯛﯜﯝ



ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥﭾ
بشير –

نذير()5



ﭿ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ
ﰅﰆﰇﰈﰉ ﭾ

559

البقرة

نذير-

٣

بشير()٣



ﭿﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

558

االعراؼ

7

ﭡﭢﭣﭤ
ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭﭮﭾ

هد هللا  -ﭿ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ
الهد
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ

5٣1

البقرة

٣

()5كردت في ا يات ا تيم :

 ا يم  59مف سكرة المائدة ا يم ٣8مف سكرة سبأ-

ا يم  ٣1مف سكرة فاطر

( -)٣كردت في :

 ا يم  ٣مف سكرة هكد11



الهد  -هد

ﭿ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ 7٢

آؿ

هللا

ﭻﭼﭽﭾﭿ ﮀ

عمراف

٢

ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ ﭲﭾ

ﮁ ﮂﮃ ﭾ



يعممهـ –

ﭿﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

يزكيهـ

ﭺﭻﭼﭽ

5٣9

البقرة

يزكيهـ –

٣

يعممهـ()5

ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄﭾ



ﭿﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ

561

آؿ

٢

عمراف

ﯩﯪﯫﯬﯭ ﯮ
ﯯﯰﯱ
ﯲﯳ



ﯴﯵﯶ ﯷ
ﯸﯹﯺﯻﭾ
عميكـ-

ﭿﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

شهيدا

ﭮ ﭯﭰﭱﭲ
ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭾ

الجنم –

الم فرة()٣

51٢

البقرة

٣

شهيدا-عميكـ ﭿ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ 78
ﭾ

البقرة

م فرة  -جنم

٣

ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ

()5

كردت في

()٣

كردت في سكرة ال ديد  ،ا يم ٣5

ال

٣٣

﯀ ﯁ ﯂  



ﭿ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ٣٣5





ﭿﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖﭗﭘ

ا يم ٣مف سكرة الجمعم12

5٢٢

آؿ
عمراف

٢

ﮛﮜﮝﮞﭾ

ﭙﭚﭛ



ﭜﭾ
غفكر-

ﭿﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ميـ()5

٣٣1

البقرة

ميما –

٣

غفك ار()٣

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ
ﭟﭾ



ﭿﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ



ﮥ ﮦ ﮧﮨﭾ
عمو شيا

ﭿﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ

مما كسبكا

ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ
ﭾ

()5

٣61

البقرة

٣



مما كسبكا عمو ﭿ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ 58
شيا
ﯩﯪ ﯫﯬﯭ
ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ



كردت في ا يات ا تيم :

 -ا يم  ٣٢1مف سكرة البقرة

 ا يم  511مف سكرة آؿ عمراف -ا يم  515مف سكرة المائدة

()٣

11

اإلسراا

57

كردت في :

 ا يم  15مف سكرة فاطر13

إبراهيـ

51

ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ
ﯻ ﯼﭾ
بما تعممكف

ﭿ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ

خبير()5

()5

٣75

البقرة

خبير بما

٣

تعممكف()٣

كردت في ا يات ا تيم :

 ا يم  ٣٢1مف سكرة البقرة-

ا يم  581مف سكرة آؿ عمراف

 ا يات  5٢1 ،5٣8 ، 91مف سكرة النساا ا يم  ٣مف سكرة األ زاب -ا يم  55مف سكرة الفتب

 ا يم  51مف سكرة ال ديد-

ا يتيف  55 ، ٢مف سكرة المجادلم

 -ا يم  8مف سكرة الت ابف

()٣كردت في ا يات ا تيم :

 -ا يم  8مف سكرة المائدة

 ا يم  56مف سكرة التكبم -ا يم  1٢مف سكرة النكر

14



ﭿﮫ ﮬ ﮭ

51٢

آؿ
عمراف

٢

ﭨﭩﭪﭫ ﭬ

ﮮﮯﮰ

ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

ﮱ﮲﮳

ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ

﮴﮵ ﮶

ﭾ

﮷﮸﮹﮺



﮻﮼ ﮽﮾
﮿﯀ ﯁ ﯂ 
ﭾ
ي فر-

٣81

ﭿﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ

يعذب()5

ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﭾ

البقرة

يعذب -ي فر

٣



ﭿﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄﮅﮆﮇ



 -ا يم  58مف سكرة ال شر

 -ا يم  55مف سكرة المنافقكف

()5كردت في ا يات ا تيم :

 ا يم  5٣9مف سكرة آؿ عمراف ا يم  58مف سكرة المائدة -ا يم  51مف سكرة الفتب

15

11

المائدة

1

ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ
ﮏﮐﮑﭾ
تبدكا -تخفكا ﭿ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ

٣81

البقرة

تخفكا  -تبدكا

٣

ﮀﮁﮂ ﮃﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﭾ



ﭿﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ

٣9

آؿ

٢

عمراف

ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ
ﰉ ﰊ ﰋ ﰌﰍ ﰎ ﰏ



ﰐ ﰑ ﰒ ﭾآؿ
عمراف٣9 :
األنعاـ

ﭿﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ

ال رث()5

ﮥ ﮦﮧﮨ

51

آؿ

ال رث-األنعاـ

٢

عمراف

ﭿﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓﮔ ﮕ

ﮩﮪﮫ ﮬ

ﮖﮗﮘﮙ

ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ

ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ

﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷

ﮟﮠﮡ

()5كردت في :
 ا يم  5٢8مف سكرة األنعاـ16

5٢6

األنعاـ

6

﮸﮹ﭾ

ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ



ﮨﮩﮪ
ﮫﮬ ﮭ ﮮ
ﮯﭾ
الكبر

ﭿﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

امرأتي

ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ
ﮅﮆﮇﮈﮉﭾ

11

آؿ

امرأتي الكبر

٢

عمراف



ﭿﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ 8
ﮙﮚ ﮛﮜ
ﮝﮞﮟ ﮠﭾ



اسجدي

ﭿﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳

اركعي

﮴﮵ﭾ

تبيض-

ﭿ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﭾ

1٢

آؿ

٢



اركعكا اسجدكا ﭿ ﮕ ﮖ ﮗ

عمراف



مريـ

59

77

ال

٣٣

ﮘﮙﮚ
ﮛﮜﮝ
ﮞﮟﮠﭾ



516

آؿ عمرف ٢

تسكد



اسكدت-

ﭿﯝ ﯞ ﯟ ﯠ

516

آؿ

ابيضت

ﯡﯢﯣ ﯤ

،

عمراف

ﯥﯦﯧ ﯨ ،ﯪ
17

517

٢

ﯫﯬ ﯭﯮﯯ
ﯰﯱﯲﯳﭾ
قمكبكـ به

ﭿﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

5٣6

٢

عمراف

ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘﮙﮚﮛﭾ

آؿ

به قمكبكـ

{ﭿ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰﭾ

قتمتـ – متـ

517

٢



ﭿﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗﭾ

518

آؿ

٢

عمراف





عمو هؤالا

ﭿﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ

شهيدا

ﮍ ﮎﮏﮐﮑ
ﮒﭾ

آؿ

متـ -قتمتـ

عمراف

ﰌ ﰍﰎﰏﰐﰑ
ﰒﭾ

51

األنفاؿ

8

ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ



ﭿﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ



15

النساا

1

شهيدا عمو

ﭿﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

هؤالا

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ
ﭩﭪﭫﭬ ﭭ



ﭾ

18



89

الن ل

56

كيـ ﭿ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ 555

عميـ
ال كيـ

ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﭾ

العميـ()5
المنافقيف

الكافريف()1

النساا

1

٣
كيـ عميـ( ) ﭿ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ال كيـ
ﮂ ﮃ ﭾ

1

الكافريف –



ﭿ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ 511

العميـ()٢
النساا

المنافقيف()1

()5كردت في ا يات ا تيم :

 -ا يم ٢٣مف سكرة البقرة

 -ا يتيف  511 ،8٢مف سكرة يكسف

()٣كردت في ا يات ا تيم :

 ا يتيف  5٣8،5٢9مف سكرة المائدة ا يم  ٣1مف سكرة ال جر-

ا يم  ٣1مف سكرة ال

()٢كردت في ا يتيف :

 ا يم  81مف سكرة الزخرؼ-

ا يم  ٢1مف سكرة الذاريات

()1كردت في ا يم  68مف سكرة التكبم
()1

6

النمل

٣7

كردت في ا يات ا تيم :

 ا يم  7٢مف سكرة التكبم19

ﭿﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

5

األ زاب

٢٢

ﰇﰈﭾ

ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ



ﭜﭝﭞﭾ
أهل ل ير هللا ﭿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
5
)
به(
ﭖﭗﭘﭙ ﭚ ﭛﭜ

هللا

ﮐﮑﮒﮓﮔ

ﭝﭞﭟﭠﭡ
ﭢﭣ ﭤﭥﭦﭧﭨ

ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ

ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ

ﮥﮦﭾ

57٢

البقرة

٣





ﭿﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

8

المائدة

القسو -شهداا ﭿ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

1

القسو
 ا يم  18مف سكرة األ زاب-

أهل به ل ير

ﭿﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

ﭯﭰ ﭾ
شهداا

٢

المائدة

1



ا يم  9مف سكرة الت ريـ

()5كردت في ا يات ا تيم :

 -ا يم  51مف سكرة األنعاـ

 ا يم  551مف سكرة الن ل21

5٢1

النساا

1

ضر-
ا

ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ

ﭖﭗﭘﭙ ﭚ

﮲﮳﮴﮵ ﮶

ﭛﭜﭝﭞ

﮷﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼﮽ ﭾ

ﭟﭠ ﭾ

ﭿ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ 76

نفعا()5

المائدة

نفعا -ض ار()٣

1

ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ
ﯽﯾﭾ



ﭿﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ
ﭟﭠﭡﭢ



ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭾ 
()5

كردت في ا يات ا تيم :

 ا يم  19مف سكرة يكنس ا يم  89مف سكرة طه-

ا يم  ٢مف سكرة الفرقاف
ا يم  55مف سكرة الفتب

()٣كردت في ا يات ا تيم :

 ا يم  56مف سكرة الرعد -ا يم  1٣مف سكرة سبأ

21

588

األعراؼ

7

لعبا كلهكا

ﭿﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭾ

71

األنعاـ

لهكا كلعبا

6

15

ﭿﯷ ﯸ ﯹ

األعراؼ

7

ﯺﯻ ﯼﯽ



ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
ﰃ ﰄﰅ ﰆﰇ
ﰈﰉﰊﭾ
أنزلناا

ﭿﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

مبارؾ()5

9٣

األنعاـ

مبارؾ أنزلناا

6

ﮈﮉﮊﮋ ﮌﮍﮎ



ﭿ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ
ﮙ ﮚﭾ

11

األنبياا

٣5



ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﭾ



كممم التك يد { ﭿ ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ
عمو كممم

51٣

األنعاـ

كممم الخمل

6

عمو كممم

()5كردت في ا يتيف:

 ا يم  511مف سكرة األنعاـ -ا يم  ٣9مف سكرة ص

22

ﭿﮂ ﮃ ﮄ ﮅ

6٣

غافر

11

الخمل

التك يد

ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢﭣﭾ

ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ
ﮎﭾ



515

نرزقكـ-

ﭿ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ

كاياهـ

ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﭾ

ت فر –

ﭿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ٣٢

تر ـ

ﭙﭚﭛ ﭜﭾ

األنعاـ

نرزقهـ كاياكـ

6



ﭿ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ

٢5

اإلسراا

57

ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ



ﮆ ﮇﮈ ﭾ
األعراؼ

ير ـ ي فر

7



ﭿﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ 519

األعراؼ

7

ﯪﯫﯬﯭﯮﯯ



ﯰﯱ ﯲ ﯳ
ﯴﯵﯶ
ﭾ
الذيف – مف ﭿ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ 66
قكمه()5

األعراؼ

مف قكمه-

7

الذيف

()5كردت في ا يات ا تيم :

 ا يم  91مف سكرة األعراؼ -ا يم  ٣7مف سكرة هكد

23



ﭿ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ٢٢

المؤمنكف ٣٢

ﯳﯴﯵ ﯶﯷﯸ
ﯹﯺﭾ

ﮏﮐﮑ ﮒﮓ
ﮔﮕ ﮖﮗﮘ ﮙ



ﮚ ﮛﮜﮝﮞ
ﮟﮠ ﮡﭾ
رب مكسو

كهاركف()5
بأمكالهـ في

سبيل هللا()٣

ﭿ ﭖ ﭗ ﭘ ﭾ 5٣٣

5٣٣

ﭿ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ 7٣

األعراؼ

7

األنفاؿ

8

رب هاركف

ﭿﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

كمكسو

ﮐ ﮑﮒﭾ

في سبيل هللا

{ﭿﯯ ﯰ ﯱ

بأمكالهـ()٢

 -ا يم  ٣1مف سكرة المؤمنكف

()5كردت في :

 -ا يم  18مف سكرة الشعراا

()٣كردت في ا يات:

 ا يتيف  85 ، 15مف سكرة التكبم -ا يم  51مف سكرة ال جرات

()٢كردت في ا يتيف :

 ا يم  91مف سكرة النساا24



71

طه

٣1



٣1

التكبم

9

ﭿﮀﮁﮂ ﮃﭾ

ﯲﯳﯴﯵ ﯶ



ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ
ﯽﯾﯿﭾ
أكاا -ميـ

ﭿﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

551

التكبم

ميـ أكاا

9



ﭿﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﭾ



71

هكد

55

ﭼﭽ ﭾﭿﮀﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ
ﮌ ﮍﮎﭾ
ال فكر



ﭿ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ

الر يـ()5

98

يكسف

الر يـ

5٣

ال فكر

 -ا يم  55مف سكرة الصف

()5كردت في ا يات ا تيم :

 ا يم  517مف سكرة يكنس -ا يم  98مف سكرة يكسف

 -ا يم  19مف سكرة ال جر

 ا يم  56مف سكرة القصص -ا يم  1٢مف سكرة الزمر

25

ﭿﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

٣

سبأ

٢1

ﭷﭸ ﭹ ﭾ

ﭪﭫﭬﭭﭮﭯ



غفك ار

ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ

ر يما()5
 -ا يم  1مف سكرة الشكر

 -ا يم  8مف سكرة األ قاؼ

()5كردت في ا يات ا تيم :

 ا يات  ،٣٣6 ،٣58 ،599 ،59٣ ،58٣ ،57٢مف سكرة البقرة -ا يات  5٣9 ،89 ،٢5مف سكرة آؿ عمراف

 ا يات  51٣ ،5٣9 ،551 ،516 ،511 ،96 ،٣1 ،٣٢مف سكرة النساا -ا يات  ،98 ،71 ،٢9 ،٢1 ،٢مف سكرة المائدة

 ا يات  567 ،561 ،511 ،11مف سكرة األنعاـ -ا يتيف  71 ،69مف سكرة األنفاؿ

 ا يات  51٣ ،99 ،95 ،٣7 ،1مف سكرة التكبم -ا يم  15مف سكرة هكد

 ا يم  1٢مف سكرة يكسف -ا يم  ٢6مف سكرة إبراهيـ

 ا يات  559 ،551 ، 551 ،58مف سكرة الن ل -ا يات  6٣ ،٢٢ ،٣٣ ،1مف سكرة النكر

26

ﭶﭾ
رسبل مف
قبمؾ()5

ﭿﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

٢8

الرعد

5٢



مف قبمؾ رسبل ﭿ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

ﮣﮤ ﮥﮦ

ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ

ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

 ا يتيف 6ف  71مف سكرة الفرقاف -ا يم  55مف سكرة النمل

 ا يات  7٢ ،19 ،11 ،٣1مف سكرة األ زاب -ا يم  ٢٣مف سكرة فصمت

 ا يتيف  51 ،1مف سكرة ال جرات -ا يم  ٣8مف سكرة ال ديد

 -ا يم  5٣مف سكرة المجادلم

 ا يم  5٣مف سكرة الممت نم ا يم  51مف سكرة الت ابف -ا يم  5مف سكرة الت ريـ

 ا يم  ٣1مف سكرة المزمل -ا يم  15مف سكرة الفتب

()5كردت في ا يم  78مف سكرة غافر
27

17

الركـ

٢1

﮲ﭾ

ﮮﮯﭾ



شهيدا بيني  1ﭿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
كبينكـ()5
ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜﭝﭞﭟﭠﭾ
الكتاب-

ﭿ ﭑﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

القرآف

ﭗﭾ

مكاخر فيه

ﭿﯛ ﯜ ﯝ ﯞ

1٢

الرعد



1٣

بيني كبينكـ

ﭿﯧ ﯨ ﯩ ﯪ

شهيدا

ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲﯳ ﭾ



5

ال جر

51



51

الن ل



القرآف -الكتاب ﭿ ﭑﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖﭗﭾ
فيه مكاخر

56

ﯟﯠﯡﯢﯣ

العنكبكت

5

النمل

٣7



5٣

ﭿﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫﭬ ﭭﭮﭾ

فاطر

٢1



ﯤﯥﯦﯧ
ﯨﯩﯪ ﭾ



ير ـ –

ﭿ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ 11

يعذب

ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢﭾ

يعذب  -ير ـ

57

ﭿﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﭾ



()5كردت في ا يم  96مف سكرة اإلسراا
28



٣5

العنكبكت ٣9

لمناس في

ﭿﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

هذا القرآف

ﭶﭷ ﭸﭹﭺﭻ ﭼ

89

اإلسراا

57

في هذا القرآف

ﭿﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

لمناس

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ
ﭜﭝ ﭞﭟﭾ

ﭽ ﭾاإلسراا89 :

11

الكهف

58



الكهف11 :
أبصر-

{ ﭿ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ

أسمع

ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ

٣6

الكهف

أسمع-أبصر

58

ﭿ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉﰊ ﰋ ٢8
ﰌ ﰍﰎﰏﰐﭾ

مريـ

59



ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵ ﯶﯷﯸﭾ



فجاجا-سببل ﭿ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

٢5

األنبياا

سببل فجاجا

٣5

ﭿﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﭾ



٣1

نكح

75

ﮮﮯﮰﮱ﮲﮳
﮴ﭾ



كجعمناها

1ﭿﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

كابنها

ﭕﭖﭗ ﭘﭙ
ﭚﭛﭾ

95

جعمنا ابف مريـ ﭿ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
كأمه
ﮚﮛﮜ ﮝﮞ

األنبياا

ﮟﭾ



29



11

المؤمنكف ٣٢

ن ف –هذا

ﭿﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫﮬ ﮭ ﮮﮯﭾ

8٢

المؤمنكف ٣٢

هذا –ن ف

ﭿﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗﮘﮙ ﮚﮛ ﮜ



ﮝﭾ
ألسنتهـ –

ﭿﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

أيديهـ

ﮩﮪﮫ ﮬ ﭾ

رجل –

ﭿﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ

أقصو

ﯼﯽﯾ ﯿﰀ

٣1

النكر

٣1





أيديهـ –

ﭿﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

ألسنتهـ

ﮊﮋ ﮌﮍ
ﮎﮏﮐ ﮑﭾ

المدينم

٣1

القصص ٣8

أقصو المدينم
– رجل

ﮢﮣﮤﮥ

٣1

يس

٢6





األكلو-

ﭿ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ

ا خرة

ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ

()5

ﮦﭾ

٣

الممت نم 61



ﭿﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

ﰁﰂﰃﰄﰅﰆ
ﭾ

68

النمل

٣7

71

5ا خرة-

القصص ٣8

األكلو

كردت في :

 ا يم  ٣1مف سكرة النازعات31

ﭿﰁ ﰂ ﰃ ﭾ



٣1

النجـ

1٢

ﰇﭾ
فرعكف -
قاركف



ﭿﯣ ﯤ ﯥ ﯦ

٣1

غافر

قاركف -فرعكف ﭿ ﭑ ﭒ

11

ﯧ ﯨ ﯩ ﭾغافر:

ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

٣1

ﭘﭙﭚ
ﭛﭜﭝ ﭞ ﭾ

ر مم منا أك ﭿ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ 11
5
)
منه(
ﮒ ﮓﮔﮕﮖﮗﮘ

فصمت

منا أك منه

15

ر مم()٣

ﮙ ﭾفصمت11 :

ا يم  7٣مف سكرة األعراؼ
ا يم  ٣5مف سكرة التكبم

ا يات  91 ، 66 ، 18مف سكرة هكد

 -ا يم  1٢مف سكرة ص

()٣كردت في ا يات ا تيم :

 ا يم  18مف سكرة الشكر-

ﭿﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡﮢﮣﮤﮥ
ﮦ ﮧ ﭾ 

()5كردت ا يات ا تيم :

-

٢9

ا يم  6٢مف سكرة هكد

31

العنكبكت ٣9



9

هكد

55

الجف

ﭿﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ

اإلنس()5

٢٢

الر مف

اإلنس

11

الجف()٣

ﮱ﮲﮳﮴﮵
﮶﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﭾ

ﭿﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠﭡﭢﭣﭤﭥ
ﭦ ﭧﭨﭩﭪﭫ



ﭬﭭﭮﭾ
ص ف

ﭿﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﭿ

مكسو

ﯸﯹﯺ ﭾ

كابراهيـ



٢6

النجـ

1٢



ص ف إبراهيـ { ﭿ ﭠ ﭡ ﭢ ﭾ
كمكسو

٢7

()5كردت في ا يات ا تيم :

 -ا يات  5٢1 ،55٣مف سكرة األنعاـ

 ا يات  579 ،٢8مف سكرة األعراؼ-

88

اإلسراا

57

ا يم  57مف سكرة النمل

 ا يتيف  ٣1،٣9مف سكرة فصمت ا يم  58مف سكرة األ قاؼ -ا يم  16مف سكرة الذاريات

()٣كردت في ا يات ا تيم :
 -ا يم  1مف سكرة الجف

 ا يم  16مف سكرة الر مف32



59

األعمو

87

الضالكف

15

الكاقعم

16

االبف -

ﭽﭑﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

،55

المعارج

71

األخ

ﭘﭙﭚ ﭛ ﭜ

، 5٣

ﭿﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭾ



المكذبكف

ﭝﭞﭼ

ﭽﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
5
الشمس ( )

ﭹ ﭺ ﭼ(نكح( 56 :

الضاليف

ﮦﭾ

األخ  -االبف

ﭽﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﭧ

5٢
51،
القمر
56



٢1

عبس

81

ﭨ ﭽ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ٢1
٢6
ﰄ ﰅ ﭼ

نكح

الشمس

75

ﭽﮘ ﮙ ﮚ

كردت في ا يات ا تيم :

 -ا يم  96مف سكرة األنعاـ

 االيم 11مف سكرة األعراؼ -ا يم  1مف سكرة يكنس

 ا يم  1مف سكرة يكسف33

11

ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﭼ

كالقمر
()5

المكذبيف

ﭿﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ

9٣

الكاقعم

16



األعراؼ

7

لكـ –

ﭽﯲ ﯳ ﯴ ﭼ



٢٣

عبس

81

أنعامكـ

 -ا يم  ٣مف سكرة الرعد

 ا يم  ٢٢مف سكرة إبراهيـ -ا يم  5٣مف سكرة الن ل

 ا يم  ٢٢مف سكرة األنبياا -ا يم  58مف سكرة ال

 ا يم  65مف سكرة العنكبكت ا يم  ٣9مف سكرة لقماف ا يم  5٢مف سكرة فاطر -ا يم  11مف سكرة يس

 ا يم  1مف سكرة الزمر ٢7 -مف سكرة فصمت

 ا يم  1مف سكرة الر مف -ا يم  9مف سكرة القيامم

34

األنعاـ-

ﭽ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵﮶

أنفسهـ

﮷﮸ ﭼ

السجدة

٢٣

