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 "بسم ميحرلا نمحرلا هللا"
 "قـل اعملىا فسُزي هللا عملنم ورسىله والمؤمىىن"

 *صدق هللا العظُم*

 . والتطُببطاعتل.إلهٍ ال َطُب اللُل إال بشنزك وال َطُب الىهار إلً 

 . وال تطُب اِخزة إال بعفىك .. وال تطُب الجىت إال بزؤَتلبذمزك.اللحظاث إال 

 اشنز هللا هلالج لج

 الذٌ وفقىٍ و أعاوىٍ و هداوٍ وقدروٍ وحماوٍ و أوار دربٍ 

 . إلً وبٍ الزحمت ووىر العالمُهاألمت.إلً مه بلغ الزسالت وأدي األماوت .. ووصح 

 ".سُدوا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص"

 .أوصً هللا بهما خُزا ، إلً الىالدَه الحبُبُه حفضهما هللاإلً مه 

 إلً إخىتٍ األعزاء، 

 "إلى الكتكوت "قادة زكرٌا

 إلى كل األصدقاء والصدٌقات

 إلى كل من غابت عنً أسماؤهم فلن تغٌب عن ذاكرتً أطٌافهم

 إلٌكم ٌا أغلى ما فً الوجود أهدي هذا العمل

 

 

 

 

 فاطمة



 فاطمة

 
 
  

 

 

 "بسم ميحرلا نمحرلا هللا"
 

رْ * َصْدِري ِلً اْشَرحْ  َربِّ " ن ُعْقَدة   َواْحلُلْ * أَْمِري ِلً َوٌَّسِ  ٌَْفقَُهوا*  لَِّسانًِ ّمِ

 ".قَْوِلً

 على وجل عز هللا نحمد البحث، هذا بإنجاز تكللت واجتهاد وجهد بحث رحلة بعد

 القدٌر، العلً فهو علٌنا بها منَ  التً نعمه

 اشكر والداي الكرٌمان اللذان أحسنا تربٌتً 

 انجاز على بعٌد أومن قرٌب من ساعدنا من كل إلى االمتنانو لشكرا بجزٌل نتوجه

 األستاذ بالذكر صعوبات،ونخص من وجهنا ما تذلٌل وفً العمل هذا

 ونصائحه بتوجٌهاته علٌنا بخلٌ لم ذيال "نورالدٌن دحمانً الدكتور"المشرف

 .البحث هذا إتمام فً لنا عونا كانت التً القٌمة

 نشكر كل األساتذة الذٌن تعاونوا معنا فً هذه الدراسة أن وال ٌفوتنا

 اشكر كل األساتذة  فً جمٌع األطوار الدراسٌة من االبتدائً إلى الجامعة 

 للنجاح كما اشكر كل من قال لً كلمة ال كان سببا فً تحفٌزي

 



 

 
 
  

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

ْوُس َواْلِجهُّ َعلَى أَْن يَأْتُىا بِِمثِْل  ٰ  "قُْل لَئِِه اْجتََمعَِت اْْلِ

ذَا اْلقُْرآِن ََل يَأْتُىَن بِِمثِْلِه َولَْى َكبَن بَْعُضُهْم ِلبَْعٍض ٰ  هَ 

  ﴾٨٨﴿اْلسراءَظِهيًرا" 

 



 

 

 

 



 يمذيح

 

 

 أ 

نّ  ٔطحثّ ٔ يٍ ٔالِ  آانظالج  ٔ انغالو  ػهٗ  سعٕل  هللا ٔ ػهٗ  انحًذ  هلل ٔ          

 :ٔ تؼذ

يٍ  َافهح  انمٕل نذٖ  انًغهًٍٛ : أٌ كراب  هللا انؼضٚض ْٕ أظم  انكرة  ٔ أششفٓا ٔ ػهٗ 

 ضنح . االطالق ، ٔ ػهّ فاٌ  انؼهٕو انًشذثطح  تّ ْٙ  يٍ  اظم  انؼهٕو لذسا  ٔ  أسفؼٓا  يُ

ٔيٍ  ُْا  فإٌ  انثحس  فٙ أ٘ لضٛح  نغٕٚح يرظهح  تثٛاٌ  انمشاٌ ْٕ  فٙ  انحمٛمح   

تحس فٙ  طًٛى  انرفغٛش ٔ  إٌ  ذُاصع فّٛ انُحٌٕٕٚ ٔ  انثالغٌٕٛ  ٔ انًفغشٌٔ ، ٔيٍ  

انرٙ  ذؼذ  يثحصا اعاعٛا يٍ  يثاحس    »يغأنح  انرمذٚى  ٔ  انرأخٛش«   تٍٛ  ْزِ  انمضاٚا 

انثالغح  انؼشتٛح  فٕٓ ٔاحذ  يٍ  االسكاٌ انرٙ  ٚمٕو  ػهٛٓا ػهى  انًؼاَٙ نًا  نّ  ػهى 

تمظذ  انًركهى  ٔحال  انًخاطة ٔ  انًماو  انز٘  ٚهمٗ  فّٛ  انكالو  ٔ ْٙ   ٔشٛك  انظهح 

انؼُاطش انرٙ ٚؼُٗ تٓا  ػهى  انًؼاَٙ  تغؼّٛ  نٕضغ ضٕاتظ ، ذٕطم  انًؼُٗ  انٗ  

 ٔ خانٛا  يٍ  انهثظ . انًخاطة  عهًٛا  

ٔنكٍ انًرأيم فٙ  ْزا  انعاَة انثالغٙ  ٚعذ  اخرالفا  تُٛا فٙ  طشٚمح طشغ  ْزا   

انذسط انثالغٙ فٙ   اعغٕأْى انُحٍٕٚٛ ٔ انثالغٍٛٛ  انؼشب  انزٍٚ أانًثحس  ػُذ  

أٌ   ةٔ انعشظاَٙ ٔ غٛشْى ٔ ال ػع ُٙ ،ثّٕٚ ، اتٍ ظٛيصال  عأس يخرهفح ، ػظٕ

ػًم   ػعاص ٔ ٚؼذ  ٓا يُاط  انرحذ٘  ٔ  اإلَ  ٌ ػهٗ  ْزا  االْرًاو  ألآتالغح  انمشذغرحٕر  

 ٍ ذأطٛال ٔ ذطثٛما  ألعانٛة انؼشتٛح انرٙ  َضل تٓا  انمشاٌ  انكشٚى  .ٚانًفغش

ٔيٍ  تٍٛ  ْزِ  انمضاٚا انثٛاَٛح انرفغٛشٚح "لضٛح انرمذٚى  ٔ  انرأخٛش  فٙ  كرة  انرفغٛش  

ٛاس ْزا انًٕضٕع انًٕعٕو تـ انرمذٚى ٔ انرأخٛش  فٙ  ذفغٛش  انرحشٚش ٔ  ٔيُّ اسذأُٚا إخر

تشاص  إانرُٕٚش دمحم انطاْش  تٍ  ػاشٕس  "إًَٔرظا " ٔ َٓذف يٍ ٔساء ْزِ  انذساعح انٗ  

  ٕ  ىٍٛ ٔ انًفغشٍٚ يٍ خالل إشكاالذٓغٕٚ  س انز٘  ػشفّ  انرمذٚى ٔ انرأخٛش ػُذ انه  انرط

؟ أو  ٚفٛذ انؼُاٚح ٔ ّ  انرأخٛش ، أٚفٛذ انمظش ٔ  االخرظاص انًطشٔحح فٙ ذمذٚى يا حم

 االْرًاو ؟ أو ٚفٛذ  انرؼظٛى ٔ انرثشن ٔ انرششٚف ؟ 

َعاص ْزا  انؼًم يُٓعا ذًصم فٙ  اعرمشاء  انمضاٚا انثالغٛح  ٔ سطذْا إٔنمذ  اذثؼُا فٙ  

تٍ ػاشٕس فٙ ٔيٍ شى ذظُٛفٓا ٔ ذحهٛهٓا ٔ يُالشرٓا ٔ لٛاعٓا تًا ٔسد ػُذ انطاْش 

 . ذفغٛشِ نفكشج  انرمذٚى ٔ انرأخٛش فٙ  كراب انرحشٚش ٔ انرُٕٚش 



 يمذيح

 

 

 ب 

ٌ  ٚرٕصع  انًٕضٕع  إنٗ يمذيح أٔنإلظاتح ػٍ ْزِ  انرغاؤالخ الرضد  إشكانٛح  انثحس 

 .ٔ يذخم ٔ فظهٍٛ ٔ خرًُاِ تخاذًح 

ػٍ  حٛاج  انطاْش تٍ ػاشٕس ) اعًّ ، َغثّ ، يٕنذِ    انحذٚسنٗ  إفٙ انًذخم  ذطشلُا 

حٛاذّ انؼهًٛح ، شٕٛخّ ٔ ذاليٛزِ ٔ انًُاطة  انرٙ  ذمهذْا ، ٔ أشاسِ  انؼهًٛح ٔ  ٔفاذّ ٔ 

ل ٔ  عهٕتّ  انؼاو فٙ ذفغٛشِ .( أيا  انفظم  األأانرؼشٚف ترفغٛش انرحشٚش ٔ  انرُٕٚش ، ٔ 

 ذ  انُحٍٕٚٛ  ٔ  انثالغٍٛٛ ٔ فّٛ يثحصٍٛ : فرُأنُا فّٛ انرمذٚى  ٔ  انرأخٛش ػُ

 يطانة:  أخٛش  ػُذ  انُحٍٕٚٛ  ٔفّٛ  أستؼحٔل : انرمذٚى ٔ انرانًثحس  األ

  يفٕٓو انرمذٚى ٔانرأخٛش ٔل :انًطهة  األ

 انخهٛمانرأخٛش  ػُذ  انًطهة  انصاَٙ : انرمذٚى  ٔ

 عٛثّٕٚانرأخٛش ػُذ انًطهة  انصانس :  انرمذٚى ٔ

  اتغ: انرمذٚى ٔانرأخٛش ػُذ اتٍ ظُٙ انًطهة انش

 انرأخٛش  ػُذ  انثالغٍٛٛ ٔ ظاء  فّٛ أستؼح يطانة انًثحس  انصاَٙ  :  انرمذٚى ٔ

 انرأخٛش  ػُذ  انعشظاَٙ ٔل : انرمذٚى  ٔانًطهة  األ

 اكٙك  انرأخٛش  ػُذ  انغ  انًطهة  انصاَٙ  :انرمذٚى  ٔ

 يخشش٘ ض  انرأخٛش  ػُذ انانًطهة  انصانس :  انرمذٚى  ٔ

 شٛش انرأخٛش  ػُذ  اتٍ  األانًطهة  انشاتغ :  انرمذٚى  ٔ 

أيا  انفظم  انصاَٙ :  فمًُا فّٛ تانثحس ػٍ  فكشج انرمذٚى  ٔ  انرأخٛش  ػُذ  انطاْش تٍ 

 ػاشٕس ٔ لذ  احرٕٖ يثحصٍٛ :

  أخٛش ٔ أعشاسِ  انثالغٛح فٙ انمشآٌ  انكشٚى  ٔل : دالنح  انرمذٚى  ٔ انرانًثحس  األ

 ػَُٕاِ  تانرمذٚى ٔ  انرأخٛش  فٙ  ذفغٛش  انرحشٚش  ٔ  انرُٕٚش.انًثحس  انصاَٙ :

 ا ألْى  انُرائط  انرٙ  ذٕطهُا  إنٛٓا يٍ خالل  ْزا  انثحس ٔخرًُاِ  تخاذًح كاَد حظش

ظم ذطٕٚش فكشج انرمذٚى ٔ انرأخٛش لذ  اػرًذَا ػهٗ  كرة  نغٕٚح لذًٚح ٔ حذٚصح يٍ أ

ػعاص نهعشظاَٙ ٔ كراب  ذفغٛش ئم اإلظُٙ ٔ دال  انخظائض  التٍكانكراب نغثّٕٚ ٔ 

 انرحشٚش ٔ انرُٕٚش التٍ ػاشٕس ٔ غٛشْا  يٍ  انًظادس ٔ انًشاظغ 

طهح فٙ  انًٕضٕع  ٔ لذ  ٔاظُٓا  فٙ ْزا  انثحس  طؼٕتاخ  كادخ  أٌ  ذحٕل دٌٔ انًٕا

ً  انز٘  اخرشَاِ أ  .فظم  انرطثٛمٙ  ان  ٓا َزسج انًشاظغ  انضشٔسٚح  انرٙ  ذخض  ْ



 يمذيح

 

 

 ض 

ٔ ػشفاَا  تانعًٛم  َرٕظّ  تانشكش  انعضٚم  انٗ  أعرارَا انفاضم انًششف                    

انز٘ نى  ٚثخم  ػهُٛا تُظائحّ ٔ كرثّ  انمًٛح  انرٙ  أفادذُا       " نورالدين  دحماني "

ْزا  انرشاز إعٓايا يُا فٙ دساعح    فٙ يٕضٕػُا  ٔ خرايا  َشظٕ  أٌ  ٚكٌٕ  ػًهُا 

 نغرُا  حٛاج  ٔ تماء . انًعٛذ انز٘ أيذ  

     .َٔغأل  هللا أٌ  ٚعؼم  ػًهُا  خانظا  نٕظّ  هللا  ذؼانٗ ٔ تّ ٔحذِ  انرٕفٛك   
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 حياة الشيخ دمحم الطاىر بن عاشور:

: ىو دمحم الطاىر بن دمحم بن دمحم الطاىر بن الشاذلي بن عبد القادر دمحم  إسمو و نسبو (1

 (1)بن عاشور الشريف األندلسي ثم التونسي ، الشيير بالطاىر بن عاشور.

: ولد دمحم الطاىر بن عاشور بضاحية المرسى من أحواز تونس في جمادى مولده  (2

في قصر جده لألم دمحم و ذلك (  م 6782الموافق لـ سبتمبر  ىـ 6921سنة )ى األول

 (2)ور . ت  العزيز بوع

بتعمم القراءة و حفع القرآن في  بدأفكانت نشأة اإلمام بن عاشور نشأة عممية ،  نشأتو : (3

    ر تيس   السادسة من عمره حتى أتقنو حفظا و حفع بعض المتون العممية ثم تعمم ما

 مغة الفرنسية.من ال

دخل جامع الزيتونة األعظم و درس فيو العموم الشرعية و المغوية و  م 6721و في عام 

م ؛ و ىي شيادة تنتيي  6722ثابر عمى تعممو حتى حصل عمى شيادة التطويع عام 

بيا المرحمة الثانوية و تخول لصاحبيا حق التدريس في الدرجات األولى من التعميم 

 (3) عمى عدة إجازات من شيوخو . الزيتوني كما تحصل

أخد الشيخ بن عاشور عن ثمة من عمماء عصره ، و كان أبرزىم في التأثير  شيوخو : (4

عميو ىم : جده لألم الشيخ دمحم بوعتور المصمح الوزير ، جده ألبيو دمحم الطاىر ، الشيخ 
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بن  سالم بوحاجب و ىو عالم بارز في المغة، الشيخ عمر بن أحمد بن عمي بن حسن

  عمي قاسم المعروف بسيدي عمر .

يعتبرالشيخ ابن عاشور معمم األجيال، فقد عمر طويال و بارك هللا لو في عمره  تالميذه : (5

ي و الداني ، فمن أشير تالميذه صحتى تتممذ عمى يديو الصغار و الكبار و انتفع بو القا

:  

 .العالمة المحقق دمحم الفاضل بن عاشور -1

 (1) .ن خوجةبدمحم الحبيب  -2

 الشيخ عبد الحميد بن باديس. -3

دخل ابن عاشور الميدان التدريبي في جامع الزيتونة ، و ترقى في  : المناصب التي تقمدىا

مناظرات و نجح في  ضسمم المناصب مما أىمو أن يكون من ذوي الرتب العميا ، و خا

التربية و التوعية جميع إمتحاناتو ، حتى أصبح مقدما بين أقرانو ، ممسكا بزمام التعميم و 

كما تمرس إلى جانب ذلك باألعمال اإلدارية ، و الوظائف الشرعية التي تأىل ليا بمواىبو 

الفائقة العالية ، فعين عدة مرات في مجمس إصالح التعميم مع الزيتونة و بحكم وظيفتو 

ع الشرعية عين في النظارة العممية ، و قاضيا في المجمس الشرعي و باشر مشيخة الجام

( كما عين قاضيا  1362 – 1345( و ) 1333 – 1332) االعظم في ىذه السنوات

م  1333مفتيا ، ثم شيخا لإلسالم عمى المذىب المالكي سنة  ممالكيا بالمجمس الشرعي ، ث

( و  1360 – 1356التونسي عين عميد لمجامعة الزيتونية من سنة ) االستقالل، و إثر 

                                                 
1
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عضوا  انتخبحره في العموم ، و توسعو في المغة العربية ، نظرا لبعد صيتو في العمم و تب

و المجمع العممي العربي بدمشق سنة  1350بالمجمعين مجمع المغة العربية بالقاىرة ، 

 (1) م. 1355

 

قال فيو شيخ األزىر العالمة المحقق قرينو في الدراسة دمحم الخضر حسين   مكانتو العممية :

غزارة العمم ، و قوة النظر و صفاء  فو براعة بيان و يضي اذ فصاحة منطق ،تو لألس »: 

و سعة اإلطالع في آداب العربية ... و باإلجمال ليس إعجابي بوضاءة أخالقو و سماحة 

و قد سماه الشيــخ دمحم عبــده منذ ريعان شبابو  (2« )بأقل من إعجابي بعبقريتو في العمم  أدابو

 (3)وة في الجامعة الزيتونية . (  الدع سفيرفي أوائل القرن العشرين )

تنوعت مصنفات الطاىر بن عاشور ، فشممت ضروبا من الثقافة اإلسالمية  أثاره العممية :

 ، و ذلك بسبب التنشئة العممية في تكوينو العممي و من مؤلفاتو :

 أصول اإلنشاء و الخطابة . -

 أليس الصبح بقريب. -

 التحرير و التنوير . -

 القرآن و السنة .تحقيقات و أنظار في  -

 المترادف في المغة. -
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 قصة المولد النبوي الشريف. -

 كشف المغطى من المعاني و األلفاظ الواقعة في الموطأ. -

 مقاصد الشريعة اإلسالمية. -

 موجز البالغة. -

 النظر الفسيح عند مضايق األنظار في الجامع الصحيح . -

 في اإلسالم . االجتماعيالنظام  -

 الوقف و أثره في اإلسالم -

عمرا مديدا قضاه مابين البحث و التدريس و العمم  -رحمو هللا  -أفنى الشيخ  وفاتو :

 م 1373 -ىـ  1333رجب سنة  13يوم األحد  -رحمو هللا  -و التأليف توفي 

 مفيوم التفسير لغة و اصطالحا :

و البيان لمشيء قال ابن فارس : : تدور معاني التفسير حول الكشف و اإليضاح  لغة -1

 (1)َس َر ( الفاء، و السين ، و الراء كممة واحدة تدل عمى بيان الشيء و إيضاحو . ف)

ره بالكسر و تفسره بالضم البيان ، فسر الشيء يفس( 2)َفَسَر / الَفْسُر :  » ور:ظو قال ابن من

 «فْسًرا و فّسره : أبانو 

أسيل و أيسر من لفع اإلستبانة و الكشف و العبارة عن الشيء بمفع  »و عّرف التفسير بأنو 

 .«األصل 
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و خالصة القول أن التفسير في المغة : ىو البيان ، و اإليضاح ، و الكشف عن الشيء 

 بمفع أسيل.

 ثانيا : التفسير في اإلصطالح :

: ىو عمم يعرف بو فيم كتاب هللا المنزل عمى نبيو دمحم  (1)التفسير » قال اإلمام الزركشي :

بيان معانيو و إستخراج أحكامو ، و حكمو و إستمداد ذلك من  ، وصمى  هللا  عميو وسمم 

عمم المغة ، و النحو ، و التصريف و عمم البيان ، و أصول الفقو و القراءات ، و يحتاج 

التفسير عمم يبحث فيو و قال ابو حيان:   «لمعرفة األسباب لمنزول ، و الناسخ و المنسوخ 

تيا و أحكاميا اإلفرادية ، و التركيبة، و معانييا التي عن كيفية النطق بألفاظ القرآن و مدلوال

 .  (2«)تحمل عمييا حالة التركيب ، و تتمات لذلك 
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 التعريف بتفسير التحرير و التنوير : 

 الطاىر بن عاشور من أبرز كتب التفسير التي تستحق دمحملعد تفسير التحرير و التنوير ي   

و قد أتى فيو بالجديد ، فقد فسر فيو القرآن تفسيرا تاما من  الدراسة من الناحية البالغية ،

سورة الفاتحة إلى سورة الّناس. عنونو بإختصار التحرير و التنوير ، و ىو مختصر من 

( 1) تحرير المعنى السديد و تنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد (عنوان طويل ) 

معتبرا أن التمسك بما كتبو ،من ىذا التفسير  إن ذكر فيو مراده و و قد قدم لو بتمييد

أقدمت عمى » لحكمو ، فعبر عن ذلك بقولو : األقدمون ، تعطيل إلعجاز القرآن و تمجيد 

السباع ، متوسطا في معترك أنظار الناظرين ، حقا  وادي ىذا الميم إقدام الشجاع عمى

و أن أقف موقف الحكم  عمى أن أبدي في تفسير القرآن نكتا لم أرى من سبقني إلييا ،

عمى الحديث المعاد ، تعطيل  االقتصاربين طوائف المفسرين تارة ليا و آونة عمييا ، فإن 

» لفيض القرآن الذي مالو من نفاذ ، و لقد رأيت الّناس حول كالم األقدمين أحد رجمين : 

ون ، و األقدمون ، و آخر آخد بمعولة في ىدم مامضت عميو القر   رجل معتكف فيما شاذه

 (   2«) في تمك الحالتين ضرر كثير

و   » فقال :(3) فقد أشار إلى إفادتو من كالم المتقدمين بوجو من الوجوه إعترافا بجيودىم .

أشاذه األقدمون ،   حالة أخرى ينجبر بيا الجناح الكسير و ىي أن نعمد إلى ما  ىنالك
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أن غمص فضميم كقران لمنعمة ، فنيد بو و نزيده ، و حاشا أن ننقضو أو نبيده ، عمما ب

 . (1) «و جحد مزايا سمفيا ليس من حميد خصال األّمة 

شمل تفسير التحرير و التنوير معظم التفاسير التي سبقتو ، و قد ذكر في تمييده أىميا في 

و إن أىم التفاسير »  :  فقالنظره ، و كأنيا مراجعة األساسية التي اعتمد عمييا في تفسيره 

شاف ، و المحرر الوجيز إلبن عطية ، و مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي ،و تفسير الك

تفسير البيضاوي الممخص من الكشاف ، و من مفاتيح الغيب بتحقيق بديع ، و تفسير 

الطيبي و القزويني و القطب و التفتراني عمى الكشاف ، و الشياب اآللوسي ، و ماكتبو 

، و تفسير أبي السعود ، و تفسير القرطبي ،  عمى تفسير البيضاوي  الخفاجيماكتبو 

الموجود من تفسير الشيخ دمحم ابن عرفو التونسي من تقييد تمميذه األبي ، و ىو بكونو 

تعميقا عمى تفسير ابن عطية أشبو منو بالتفسير ، لذلك ال يأتي عمى جميع أي القرآن و 

كتاب الطبري ، و كتاب ذرة تفاسير األحكام ، و تفسير اإلمام دمحم بن جرير الطبري و 

 االختصارني و لقصد ربما ينسب  لمراغب األصفيا( 2)التنزيل المنسوب لفخر الدين الرازي 

 .«و إلييا ز عأعرض عن ال

كما وضح أن فن البالغة لم يخصو أحد من المفسرين لكتاب كما خص أفانين القرآن 

، فيو من أولويات (3)اية الكاممة األخرى ، و لم يعط القدر الذي ينبغي بما يستحقو من العن

 إىتمامو ألنيا أولى ميزات إعجاز القرآن التي تحّدى هللا بيا أّمة الفصاحة و البيان .

                                                 
1
 106

2
 20

3
 23



 غية  في  تفسير  التحرير  و التنويرالبال  سمدخل  :                                      المقايي

 

 

12 

و من أجل ذلك إلتزم أن ال يغفل التنبيو لو في ذلك ، و كأن ىدف كتابو األساسي إبراز 

القرآن و مقاصده ذات أفانين كثيرة، بعيدة المدى  (1) إن معاني»  :  ، فقالالجانب البالغي 

في و ، مترامية األطراف ، موزعة عمى آياتو ، فاألحكام مبنية في آيات األحكام اآلداب 

آياتيا ، و القصص في مواقعيا ، و ربما اشتممت اآلية الواحدة عمى فنين من ذلك أو 

لكن فنا من فنون القرآن ال أكثر ، و قد نحا كثير من المفسرين بعض تمك األفنان ، و 

تخمو عن دقائقو و نكتو آية من آيات القرآن، و ىو فن دقائق البالغة ىو الذي لم يخصو 

أحد من المفسرين بكتاب كما خصوا األفانين األخرى من اجل ذلك إلتزمت أن ال أعقل 

بحسب  التنبيو عمى مايموح لي من ىذا الفن العظيم في آية من أي القرآن كمما أليمتو ،

إن الفكرة التي يقوم عمييا تفسير التحرير و التنوير ىي فكرة  «مبمغ الفيم و طاقة التدبر 

الكريم، و ىذا كونو رسالة سماوية أيد بيا هللا سبحانو تعالى   (2)التبميغ و اإلقناع في القرآن

أمرا  المتناناو نبيو الكريم دمحم صمى هللا عميو و سمم مما يجعل تضمن القرآن آيات اإلستدالل 

ن آيات اإلعجاز البالغي كون القرآن نزل معجزة بالغية، تحدى العرب أن يأتو ضروريا و بيّ 

أعادىم إلى تعمم و حم العرب قبمثمو و قد شيد لو فصحاؤىم بذلك ، النظم البديع الذي أ

أبجديات البالغة ، و لذلك يرى ابن عاشور أن اآليات التي نسخت أحكاميا تظل تحافع 

 (3)النظم البديع في القرآن الكريم.عمى 
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 :منيج ابن عاشور في تفسير التحرير و التنوير

حرير و التنوير ىو اإلىتمام ببيان تالمنيج الذي إعتمده ابن عاشور في تفسير ال     

اإلعجاز و نكت البالغة العربية ، و بيان تناسب إتصال اآلية بعضيا ببعض ، و تحديد 

اإلعجاز و  هو قد اىتممت في تفسيري ىذا ببيان وجو » :  فقالتفسيرىا  أغراض السورة و

اإلستعمال و اىتممت أيضا ببيان تناسب اإلتصال اآلي نكت البالغة العربية و أساليب 

بو فخر الدين الرازي و ألف فيو برىان الدين  قد عني و ىو منزع جميل (1) بعضيا ببعض 

تناسب اآلي و السور إال أنيما لم يأتيا في كثير من  البقاعي كتابو المسمى نظم الدرر في

اآلي بما فيو مقنع ، فمم تزل أنظار المتأممين لفصل القول تتطمع ... و اىتممت بتبيين 

معاني المفردات في المغة العربية بضبط و تحقيق مما خمت عن ضبط كثير منو قواميس 

ناول منو فوائد و نكتا عمى قدر المغة و عسى أن يجد فيو المطالع تحقيق مراده ، و يت
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استعداده فإني بذلت الجيد في الكشف عن نكت من معاني القرآن و إعجازه خمت عنيا 

 .«  التفاسير و من أساليب اإلستعمال الفصيح ما تصبو إليو ىمم التحارير

كما و قد أفصح عن السبب إلىتمامو بتحديد أغراض السورة في طميعة ماييتم بو قبل 

، فال أراه حقا   عن تناسب مواقع السور بعضيا إثر بعض البحث (1) أما»  : قائالتو تفسيرآيا

عمى المفسر و لم أغادر سورة إال بينت ما أحيط بو من أغراضيا ، لئال يكون الناظر في 

تفسير القرآن مقصورا عمى بيان مفرداتو ، و معاني حممة كأنيا فقر متفرقة تصرفو عن 

 .(2«) ب عنو روائع جمالوروعة إنسجامو ، و تحج
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ساوى ىذا التفسير عمى إختصاره مطوالت القماطير ، ففيو  » و قد مدح تفسيره بأنو :

نياية تمييده أشار   و في  » أحسن أحسن ما في التفاسير ، و فيو أحسن مما في التفاسير

و تنوير العقل السديد  و سميتو تحرير المعنى :  فقالالتفسير و مختصره ، ( 1) إلى إسم

تفسير الكتاب المجيد ، و اختصرت ىذا اإلسم بإسم التحرير و التنوير من   من  الجديد

ن بيّ و أتبع كالمو عن تفسيره بعشر مقدمات انو قد  و في نياية تمييده أشار إلى«     التفسير

غنيو ىا أنا  أبتدىء بتقديم مقدمات  تكون عونا لمباحث في التفسير ، و تو »: فقال ذلك 

 «عن معاد كثير 

 و كون التفسير عمما. التأويل: في التفسير و  المقدمة األولى

 : في إستمداد عمم التفسير. المقدمة الثانية

 : في صحة التفسير بغير المأثور و معنى التفسير بالرأي و نحوه . المقدمة الثالثة

 : فيما يحق أن يكون غرض المفسر المقدمة الرابعة

 : في أسباب النزول سة المقدمة الخام

 في القراءات. المقدمة السادسة :

 : في قصص القرآن . المقدمة السابعة

 : في إسم القرآن و آياتو و سوره و ترتيبيا و أسمائيا. المقدمة الثامنة

 في أن المعاني التي تتحمميا جمل القرآن تعتبر مراده بيا.:  المقدمة التاسعة
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 (1)لقرآن.: في إعجاز ا المقدمة العاشرة
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 :أسموبو العام في التفسير

 (1) أن يذكر مقطعا من السورة ، ثم يشرع في تفسيره مبتدئا بذكر المناسبة ، ثم المغويات    

ثم التفسير اإلجمالي مضمنا إياه الجمال البالغي ، و مناقشا ألراء العمماء مابين مؤيد 

حيان بإعتباره أنو تفرد بيذا الرأي مرجح و معارض منفردا برأيو ، معتدا بو في كثير من األو 

و خرج عن قاعدة فعدىا سابقوه من البالغيين و المغويين و النحويين كل ىذا يعرضو 

بطريقة فمسفية و منطقية ، و ىذا يعود لتأثره بيذين العممين و ىضمو لمصطمحاتيما منذ 

قد اىتم باألخبار الصغر ، كما يتعرض فيو لمفقييات مناقشا جميع اآلراء الفقيية و نجده 

القراءات  ، و كان يختتم المقطع بذكر اإلسرائيمياتالتاريخية، و في أكثرىا كان معتمدا عمى 

المختمفة بشكل عابر في أغمبيا ، ألنو لم يرغب أن يخوض في ىذا العمم ، ألن العمماء 

و يقدم أشبعوه تخصصا و بحثا، و لوال تعرض سابقية ليذا العمم لما تعرض لو ىو ، كما أن

عرضا تفصيميا لما جاء في السورة ، و يتحدث عن إرتباط آياتيا إضافة إلى مقارنة بين 

و تفسير التحرير التنوير يعتبر في الجممة  مواطن اآليات و خاصة في المواطن البالغية

و ال يعقل المأثور و ييتم بو و تفسيرا بالغيا بيانيا لغويا عقالنيا يعتمد فيو عمى تحميمو العقمي 

و إن كالم رب الناس حقيق بأن يخدم سعيا عمى  » قد ختم تفسيره بكممة عظيمة قال فييا :

 (2)«الرأس ... 
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 تمييد :

 االىتماموقد برز ىذا  النحويون،المسائل التي اىتم بيا  منوالتأخير  مسألة التقديمتعد 

 .م( 796ىـ /  180)ت  وسيبويواضحا مع  وبالتخريج المفظيبالتحميل النحوؼ 

 باالعتماد عمى تأخيرىا،تقديم أجزاء من الجممة أو  ايعممو يحاول النحويون عادة أن حيث 

 أحيانا إلى تجاىل المعنى لمضرورة النحوية. ولكنيم يميمون  ب،والتركيالمعنى 

الكتاب( تظير ىذه كتابو ) والتأخير فيمالحظات ميمة حول مسألة التقديم  ولسيبوي وقد كان

ة يسيبويو حول ترتيب الكالم في الجممة من ج العربي(النحو  عالمالحظات رأؼ )واض

التركيز  وكان ىذا ،والتأخيرفي حاالت التقديم  ا أساسياجعل البالغيون المعنى محور  أخرػ،

ن كانت المجال، عمى المعنى مما أدػ إلى تفوق كتب البالغة عمى كتب النحو في ىذا  وا 

البالغيين خاصة من  وتعرض أراءفل التركيب أو أصول النحو عامة، غكتب البالغة لم ت

عنى في تحديد صحة لمجرجاني حيث يركز عمى أىمية الم «اإلعجاز دالئل»خالل كتاب 

  ما.استعمال قول 
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 النحويين والتأخير عندالتقديم :االول  المبحث

 تعريف التقديم و التأخير لغة و اصطالحا المطمب االول :

 لغة : / 1

 شِ يْ الجَ  ةُ مَ دِّ قَ مُ  وُ نْ مِ  وَ  مَ د  قَ تَ  (1)ى نَ عْ مَ م بِ دَ قْ أَ و » : قال الزمخشري في كتابو أساس البالغة 

 لَ تَ حْ اِ  وَ  ءِ يْ الشَ  نَ مِ  مَ د  قَ تَ  امَ  ل  و كُ ىُ  يمَ دِ قْ التَ   ن  أَ  ؼْ أَ  بِ رْ حَ ي الْ فِ  امُ دَ قْ ، و اإلِ ةِ مَ دِّ قَ تَ المُ  ةِ اعَ مَ جَ مِ لِ 

 «ى ولَ لُ ا ةَ بَ تَ رْ المَ 

و من ىنا فإن ما كانت رتبتو تحتل الصدارة أو المقدمة فيو مقدم  عن كل شيء يأتي بعده  

ي فِ  ةُ قَ ابِ ، السَ  ةُ مَ دْ و القُ  مُ دَ القِ »  و قال ابن منظور في تعريف التقديم : (2) ةتبسواًء لفظا أو ر 
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ِر الَِّذيَن آَمُنوا َأنَّ َلُيْم َقَدَم  » و منو قولو تعالى : مَ دَ قَ ، تَ  مَ دَ قْ تَ سْ و اِ  مَ دَ قَ  ، وَ  مَ د  قَ و تَ  رِ مْ الَ  َوَبشِّ

 (1«)أؼ سابقة خير و أثرحسن  (02) ۩يونس اآلية  سورة «ِصْدٍق ِعْنَد َربِِّيْم 

و التقديم ، مصدر الفعل ) قّدم ( ، )و المقّدم( :ىو الذؼ يتقدم الشياء و يضعيا في 

في قاموس المنجد في المغة ) قّدم( أن التقديم :  ، و ورد(2)موضعيا فما استحق التقديم قدمو 

َيا  » ، أؼ تقّدم ، قال هللا تعالى :   ووقدم بين يدي( 3) قّدم القوم : سبقيم و قّدمو : ضد أخّره .

ِ َوَرُسوِلِو 4َۖأيَُّيا الَِّذيَن  ُموا َبْيَن َيَدِي َّللاَّ َ    آَمُنوا اَل ُتَقدِّ َ َسِميٌع َعِميٌم  َواتَُّقوا َّللاَّ سورة  «ِإنَّ َّللاَّ

 .و التقديم ىو من قّدم الشيء أؼ وضعو أمام غيره( 01) ۩الحجرات اآلية 

 

 

 

 

 

 

 التقديم إصطالحا : تعريف
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ىو تقديم ما حقو التأخير ، كتقديم الخبر عمى المبتدأ أو تقديم المبتدأ عمى الخبر ، و يكون 

 (1)التقديم العتبارات بالغية عدة منيا تمكين الخبر في ذىن السامع 

ولقد توصل الباحثون القدامى في مجال عموم المغة إلى وضع شامل لمصطمح التقديم حيث 

التقديم في بعض آيات القرآن الكريم ىو »لم العربي ابن الثير يقول في التقديم : نجد العا

فالتقديم إذن وضع من أجل  (2) «التفنن في القول و مراعاة نظم الكالم و فواصل اآليات 

 غرض التأليف في الكالم.

 تعريف التأخير : -3

أن  » ع و البيان و المعــاني :: ورد في المعجم المفصل في عموم البالغة البديلغــــــــة 

 (3) «التأخير ىو آخر الشيء أي وضع الشيء في آخر غيره 

، المؤخر الذؼ يؤخر الشياء  (ر-خ-أ)كما نجده في لسان العرب التأخير كما يمي : مادة ، 

فيضعيا في مواضعيا و التأخير عكس التقديم و أن التأخير أخرتو ، فتأخر و التأخر ، 

 «َوَلَقْد َعِمْمَنا اْلُمْسَتْقِدِميَن ِمْنُكْم َوَلَقْد َعِمْمَنا اْلُمْسَتْأِخِريَن  »ولو تعالى : تأخر و منو قك

 (4) 24۩اآلية  رسورة الحج

 تعريف التأخير إصطالحا:
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التأخير ىو التغير الذؼ يطرأ عمى جزء من أجزاء الجممة فيؤخره عن موضعو الصمي نحو 

تأخر المبتدأ ) الولد( و تقدم عميو الخبر شبو جممة )لي(  حيث (1) () لي ولد أحبو كثيرا

حالة  يون عده النحو يعميو فإن التأخير من مصدر الفعل ) أخر( و ىو يعتبر ضد التقديم و و 

و الذؼ يمس جانبيا الخير حيث يجب ،من التغيير الذؼ يطرأ عمى جزء من أجزاء الكممة 

 .عميو وضعو في موضع غير موضعو الصمي الذؼ اعتاد

 مفيوم التقديم و التأخير :

فيتقدم ما  ، يراد بالتقديم و التأخير أن تخالف عناصر التركيب ترتيبيا  الصمي في السياق

الصل فيو أن يتأخر و يتأخر ما الصل فيو أن يتقدم ، و الحاكم لمترتيب الصمي بين 

رتيب الالزم ) الرتبة ، فيو في الت مغير الز عنصرين يختمف إذا كان الترتيب الزما أو 

المحفوظة( حاكم صناعي نحوؼ أما في غير الالزم )الرتبة غير المحفوظة ( فيكاد يكون 

 –الترتيب الصمي  رشيئا غير محدد ، ولكن توجد بعض السباب العامة ، التي قد تفس

اعتباره معنوؼ، و منيا ما  بين عنصرين و ىي مختمفة في اعتباراتيا فمنيا ما –بنوعيو 

 (2).اعتباره لفظي أو صناعي 

 

 : التقديم والتأخير عند الخميل  ثانيال المطمب
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ىـ( يقول سيبويو في باب   175أّول من ذكر التقديم و التأخير الخميل بن أحمد الفراىيدؼ )

زعم الخميل أنو يستفيح أن يقول )قائم زيد( و ذلك إذا لم تجعل قائما مقدما  »  اإلبتداء( :)

مبتدأ  و ىذا التقديم عربي حّيد و ذلك كقولك : تميمي أنا، و مشنوء من مبنيا عمى ال

. فالتقديم عند الخميل ىو عمى نية التأخير إذ يبقى المقدم عمى حكمو الذؼ كان (1) «ينشؤك

يبقى خبرا، كما في  «قائم زيد » عميو قبل التقديم و يرػ الخميل أن تقديم الخبر في قولنا : 

الفاعل ، ىذا ىو قصد الخميل و من غير مراعاة ذلك يصبح الكالم قبيحا تقديم المفعول عمى 

 .(2«)لنو إّما أن يؤدؼ إلى المحال كما في تقديم الخبر حيث يخبر عن النكرة بالمعرفة": 

التقديم و التأخير عند الخميل ما ىو إال مالحظة أسموبية رآىا عند دراستو لمتراكيب النحوية 

  بية.في أساليب المغة العر 

، ويظير أن  إشارتو تمك كانت ضمن التقديم والتأخير َمن أشار إلى مصطمحفالخميل   أول 

ىـ من أىم الكتب 180دراستو لمتراكيب في أسموب التقديم والتأخير، وكتاب سيبويو ت 

حوت لمحات بالغية لم َيسبقو إليو أحٌد، فقد ذكر موضوع التقديم والتأخير في النحوية التي 

 :مواضع عديدة... وذكر سيبويو التقديم بعد اليمزة وربطو بمقصد المتكمم؛ حيث قال في باب

وذلك قولك: أزيٌد عندك أم عمرو؟ وأزيًدا لقيَت أم " :(أم إذا الكالم كان بيا بمنزلة أييما وأييم)

ٍع أن  عنده أحدىما... واْعَمْم أنك إذا أردت ىذا المعنى فتقديم االسم ِبشًرا؟  فأنت اآلن ُمد 
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نما تسألو عن أحد االسمين، ال تدرؼ أييما ىو    .(1)"أحسن؛ لنك ال تسألو عن المقي، وا 

لتأخير عند الخميل ما ىو إال مالحظة أسموبية رآىا عند دراستو لمتراكيب النحوية التقديم و ا

 في أساليب المغة العربية

 ىـ ( 170) ت  التقديم و التأخير عند سيبويو : : لثالمطمب الثا

الكتاب الذؼ  وة التقديم ، فكشفوا عنيا في كتابيعد سيبويو من أوائل النحاة الذين أدركوا بالغ

إنو لم يعمل كتاب في عمم من العموم مثل كتاب سيبويو ، و ذلك أن  » المبرد : قال عنو

 الكتب المصنفة في العموم مضطرة إلى غيرىا و كتاب سيبويو ال يحتاج من فيمو إلى غيره
» (2) 

و ىو في كتابو ال يكاد يغفل موضعا يدخل فيو التقديم و التأخير ، فكان من أوائل النحاة 

ىذه القضية الكبرى التي » ىذا النشاط المغوؼ ، يقول عبد القادر حسين :  الذين استوقفيم

لنحو غة ، و مازلنا نقرأ عنيا حتى يومنا ىذا في امتناوليا عمماء النحو و البالغة و ال

و البالغة ، ىي في أساسيا من صنع سيبويو فيو أّول من أشار إلييا ، و طرق  دالنقو 

 (3) «نسب إليو بالفخارىذا فضل ي نَّ بابيا و الشك أّ 

تحدث سيبويو في كتابو عن التقديم و التأخير بكالم ىو أبو عذره و صاحب الريادة فيو ، و 

العمماء قبمو كانوا يعرفون  ىو أول من كشف ىذا المون البالغي من العمماء حيث نالحع أن  

بن حبيب الذؼ روػ عنو يم لم يقفوا عمى أسراره البالغية ، فيونس التقديم و التأخير ، و لكن  
                                                 

1 

27

27
395



التقديم و التأخير عند النحويين و البالغيين                                      الفصل األول :  

 

 

23 

ف التقديم و يذكره حين يعرض لجواب الشرط بعد عرِّ سيبويو كثيرا من مسائل الكتاب يُ 

فع، و يقول : ىو في نية التقديم و يقدره أآتيك إن ن تأتيني آتيك بالرَّ إأ » اإلستفيام فيقول :

 . » تأتيني

كالم فإنو يمفت النظر إلى سر و ال يزيد أّما سيبويو حين يعالج التقديم و التأخير في ال 

  (1)رضين.اقشوه مؤيدين و معبالغي ىام ، تمقفو عمماء النحو و البالغة فنا
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ىذا الفاعل الذي يتعداه فعمو إلى مفعول و ذلك قولك : ضرب عبد هللا  »يقول سيبويو : 

، و شغمت ضرب بو كما شغمت بو ذىب  ،«زيدا ، فعبد هللا ارتفع ىنا كما ارتفع في ذىب 

رت الفاعل مت المفعول و أخّ مفعول تعدػ إليو فعل الفاعل ، فإن قدّ و انتصب زيد لنو 

لنك إنما أردت  ، «ا عبد هللا د  يْ ضرب زَ  »فع كما جرػ في الّول و ذلك قولك : جرػ المّ 

ما أردت  بو  مقّدما و لم  ترد  ان  تشغل  لفعل بأول  منو  ،  و  إن  كان  بو مؤخرا 

يم د كثير ، كأنّ ما و ىو عرفي جيِّ فع أن يكون فيو مقدّ فمن ثم كان حّد المّ الّمفع   مؤّخرا  في

 (1) ييمانيم و يعنيانيم ون الذؼ بيانو أىم ليم وىم ببيانو أعنى ، و إن كان جميعا مُ إّنما يقدِّ 

صدىا قفالصل في ترتيب الجممة العربية أن يتأخر المفعول عن الفاعل لكن قد يتقدم لعمة 

سواء قدم المفعول عمى الفاعل  :بشأنو كما قال سيبويو  االىتماممتكمم ، و ىي العناية و ال

ا عمى الفعل قّدم أو أّخر ، و نيمب االسممو عمى الفعل يكون فيو أو عمى الفعل ، إذ أن تقدي

ا و ىو  الحد عميو قمت ضرب زيدً  االسمفإذا بنيت  االسما عمى بنيم ما يكون فيو الفعل 

ا ، حيث عمرً تريد  ان  تعممو  و تحمل  عميو  االسم  كما  كان الحد  ضرب  زيد  لنك  

فيو  االسمل ما تشغل بو الفعل و كذلك ىذا إذا كان يعمل فيو ، و إن قدمت كان زيد أوّ 

و العناية ىنا  االىتمامعربي جيد ، كما كان ذلك عربيا جيدا ، و ذلك قولك زيدا ضربت و 

ة فتو ىذه الم (2) «ضرب زيد عمرا و ضرب عمرا زيد»  ر سواء مثمو فيفي التقديم و التأخي
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التي ذكرىا سيبويو لم ترق لبعض العمماء فقد ردىا ابن جني مدعيا أنو ليس ثمة تقديم في 

  نحو ضرب زيد اعمرو.
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في مذاىبيم  اطردو و ذلك أن المفعول قد شاع من العرب » حيث ذكر في الخصائص : 

تقديم المفعول عمى الفاعل  إن :   أن يقول ا  الفاعل حتى دعا أبا عميكثرة تقديمو عمى 

قسم قائم برأسو كما أن تقديم الفاعل قسم قائم برأسو أيضا و إن كان تقديم الفاعل أكثر و 

 « إنما يخشى هللا من عباده العمماء » قد جاء بو اإلستعمال مجيئا واسعا نحو قولو تعالى :

 01سورة التكاثر اآلية  «ألياكم التكاثر » قولو سبحانو و تعالى :. و 28سورة فاطر اآلية 

 . و في كثير من شعر العرب ... 

و األمر في كثرة تقديم المفعول عمى الفاعل في القرآن و فصيح الكالم بمعالم غير 

مستنكر فمما كثر و شاع تقديم المفعول كان الوضع لو حتى أيو إذا أخر، فموضعو التقديم 

 .(1) » تنكر ىذا الذي صورتو لك و ال يخفى عميك فإنو مما تقبمو المغة و ال تعافوو ال تس

فإن  « :يقول في باب ظن االىتماميشير إلييا سيبويو غير العناية و  ػ أخر  ةو ثمة عم

عبد هللا أظن ذاىب ، و ىذا إحال أخوك و فييا أرى أبوك و كمما أردت  ألغيت قمت :

نما كان التأخير أقوى ألنو يجيء بالشك بعدما يمضي كالمو اإللقاء فالتأخير أقوى و إ

 .(2) » عمى اليقين أو بعد ما يبتدئ و ىو يريد اليقين ثم يدركو الشك

و إنما  ) كما في تقديم المفعول عمى الفاعل أو الفعل االىتمامو التقديم ىنا ليس لمعناية و 

متكمم أثناء كالمو و حول يقينو التقديم ىنا لغرض بالغي آخر و لعامل نفسي طرأ عمى ال

 .(3) ( كون عميوتإلى شك فألزمو تغير وضع األلفاظ عما كان ينبغي أن 
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» ؛ و سيبويو ال يكاد يمر عمى موضع من مواضع التقديم و التأخير إال و يشير إليو فيقول 

ما ذكرت أو يكون اسما في العناية و االىتمام مثمو في ، والتقديم و التأخير فيما يكون ظرفا

 (1) «لك في باب الفاعل و المفعول 
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ىا ىنا مثمو في  االىتمامو العناية و  التأخيرو اعمم ان التقديم و  »:  و في باب إن يقول

 .(1) « باب كان ...

فيو ال يكاد يمر بموضع   االىتمامالحع أن اليدف من التقديم و التأخير عند سيبويو ىو ن

 . ن السر فيومواضع إال بيّ المن 

 » :بل ذكر أن التقديم يأتي لتنبيو السامع فيقول  االىتمامو لم يقتصر سيبويو عمى العناية و 

قمت : زيد ضربتو فمزمتو ليا و إنما تريد بقولك مبني عميو  االسمو إذا بنيت الفعل عمى 

 (2) باالبتداءالفعل أنو في موضع منطمق إذا قمت عبد هللا ، ثم بنيت عميو الفعل و رفعتو 

و ىو مع ىذه المفتات البالغية التي أثرت ىذا األسموب و أبانت بعض خصائصو  ال يغفل 

ن ويحتمموعن اإلشارة إلى مواضع يقبح فييا التقديم و إن كان الكالم مستقيما فيقول : 

 فمن ذلك قولو : . (غير موضعو ألنو مستقيم ليس فيو نقص وه فيضعقبح الكالم حتى ي

 (3)ِوَصاُل َعَمى ُطوِل الّصُدوِد َيُدوم و قّمما***  ُددَ دت َفأْطَوّلِت الّص صد

 (4) « و قمما يدوم وصال » و إنما الكالم :

و أحيانا يأتي لمتأكيد التنبيو  االىتمامفالتقديم و التأخير عند سيبويو كثيرا ما يأتي لمعناية و 

 .(5)لتركيب و أحيانا يكون لغير عمة بالغية بل يكون سببا في قبح الكالم و سوء ا
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 ىـ( 395التقديم و التأخير عند ابن جني ) :رابعالمطمب ال

 وقد بحث ابن جني التقديم و التأخير في باب  )شجاعة العربية(.

و قد وافق النحويين  االضطرارمايجوز منو و ماال يجوز ، و ما يقبمو القياس، و ما يسيمو 

عد الّنحو إلى البالغة ، فأخد تص، فمم يالقضية في كتابو الخصائىذه  (1)تماما في معالجتو 

و تقديميما عمى الفعل  ،يتحدث عّما يقبمو القياس كتقديم المفعول بو و الظرف عمى الفاعل

» و كتقديم المستثنى عمى المستثنى منو، فال يجوز المستثنى عمى الفعل الناصب لو نحو : 

البدل  االستثناء،و عمة ذلك مضارعو  ألّن القياس ال يقبل ىذا التركيب « إاّل زيدا قام القوم

، فالبدل ال يتقدم عمى المبدل منو ، كما يجوز تقديم خبر المبتدأ عمى المبتدأ، و خبر كان 

و  أخواتيا عمى أسمائيا و عمييا أيضا و تقديم المفعول ألجمو عمى الفعل الناصب لو 

عمى الفعل نحو و في حين اليجوز تقديم المفعول معو « طمعا في برك زرتك » نحوا 

كما « و ىذا يقبح كقبح و زيد قام عمرو ،العطف  واوالطيالسة جاء البرد ألن ىنا بمنزلة 

 (2) «ت ببعرقا تص» و  «ت تفقأيقبح تقديم التمييز فال يجيز شحما 

لن التمييز  ،ذلك عمى الفاعل الذؼ ال يجوز تقديمو عمى فعمو في مذىب البصريين سو قا

و ال يجوز كذلك تقديم نائب الفاعل عمى الفعل قياسا عمى الفاعل  ،المعنىالفاعل في    ىو 

و قد وضع ابن جني قاعدة عامة مفادىا أنو ليس في الدنيا مرفوع يجوز تقديمو   أيضا ،

و أما خبر ،تقديم الفاعل عمى فعمو  وافي ىذا مذىب الكوفيين الذين أجاز عمى رافعو مخالفا 

                                                 
1
 495154

2
 7157



التقديم و التأخير عند النحويين و البالغيين                                      الفصل األول :  

 

 

30 

ى رافعو لن رافعو ليس المبتدأ وحده إنما الرافع لو ىو المبتدأ أو المبتدأ فمم يتقدم عنده عم

 .االبتداء
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بيا ابن جني و عّده رأيا  يأخذتقديم المفعول بو التي رآىا سيبويو لم ب االىتمامإن العناية و 

د بو سيبويو و و إنما ىو شيء رآه سيبويو و اعتقده قوال و لسنا نقمَّ » رآه سيبويو فقال : 

 «فإن الجواب في ىذا حاضر عتيد و الخطب فيو أيسر،ة و ال في غيرىا ليذه العمّ  ال غيره
(1). 

ىـ ( ليس لعمة بالغية  377فالتقديم و التأخير عند ابن جني و أستاذه أبي عمي الفارسي )

و ذلك ألن المفعول قد شاع عندىم و اطرد في مذاىبيم كثرة تقدمو » ىتمام أو التنبيو االك

سم قائم برأسو كما أن تقديم الفاعل أيضا قسم قائم برأسو ، و إن كان تقديم عمى الفاعل ق

إّنَما َيْخَشى هللا ِمْن » الفاعل أكثر و قد جاء بو اإلستعمال واسعا نحو قول هللا عز وجل : 

 (.01۩) سورة الثكاثر اآلية  «أْلَياْكُم الَثَكاُثر ُ » ، (2)( 28 ۩)فاطر  «َباده الُعمَماُء عِ 

و المر في كثرة تقديم المفعول عمى الفاعل في القرآن ،كثير من شعر الشعراء  و في

فصيح الكالم متعالم غير مستنكر فمّما كثر وشاع تقديم المفعول عمى الفاعل كان الموضع و 

 لو حتى إّنو إذا أخر فموضعو التقديم .

ىذا الذي صورتو لك  و ال تستنكر» و يشعر ابن جني أّن كالمو يبدو غريبا لمقارغ فيقول : 

  . (02) «وال يجف عميك فإنو مّما تقبمو ىذه المغة و ال تعافو و ال تتبشعو 
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فالمفعول بو عند ابن جني و أستاذه أبي عمي ذو شأن في الجممة ال يقل عن شأن الفاعل ، 

الفعل إذا أسند إلى المفعول بدل الفاعل تتغير صورتو قطعا، و يفيم من كالم ابن  و إن  

ني أن العرب قد بنت أفعاال عمى المفعول بو دون الفاعل و لو بنت الفعل عمى الفاعل لم ج

 يعط المعنى المراد .

ولكن ابن جني في كتابو ) المحتسب ( ينيج النيج البالغي الذؼ ييمو المعنى و يعنيو 

و فإنو و بالغتو بعيدا عن القياس و التعميل و ذلك في حديثو عن تقديم المفعول ب التقديم 

يركز عمى معنى التقديم و تظير قوة الحجة عند ابن جني واضحة في سر تقديم المفعول بو 

  (01)فالعناية عنده تبدو في أربع صور: 

 : تقديم المفعول بو عمى الفاعل فقط ىــــــاألول

 : تقديمو منصوبا عمى الفعل انيةـــــــالث

 : تقديمو مرفوعا عمى الفعل الثةـــــــالث

و تمثل أقوػ مراتب العناية حين بني الفعل عمى أنو مخصوص بالمفعول بو لخمو  :ــــــرابعةال

 ىذا الفعل من الضمير.

فابن جني يردد ىذه العناية في مواضع مختمفة من كتابو "المحتسب" ليؤكد ما ذىب إليو في 

فعل لممجيول من بو ، و أثر ذلك في المعنى ، حتى إن بناء ال االىتمامتقديم المفعول بو و 

و من شدة قوة العناية بالمفعول أن » مظاىر ىذه العناية لما ليذه الصيغة من قيمة بالغية : 

قوليم امُتِقَع لون جاءوا بأفعال مسندة إلى المفعول و لم يذكروا الفاعل أصال و ىي نحو 

  «و ُجن  زيد « » انُقِطَع  بو  »و «الرجل 



التقديم و التأخير عند النحويين و البالغيين                                      الفصل األول :  

 

 

33 

 

 

 

 
1 

 يم  و  التأخير  عند  البالغيين المبحث  الثاني :  التقد

 ( ىـ 471) الجرجانيالتقديم و التأخير عند القاىر المطمب  االول : 

التقديم و التأخير من أىم مباحث عمم المعاني و الذؼ يشكل أحد عموم البالغة و يعد التقديم 

ك م أن يتحرّ كمّ غة مرونتيا فيو يسمح لممتكسبت المّ أغوية التي و التأخير من أىم الظواىر الم  

و  ، ية متخطيا الرتب المحفوظة و لما أدرك البالغيون أىمية ىذه الظاىرة أولوىا عنايتيمبحرّ 

كالم النحويين فييا و استفادوا منو و سعو في تطويره و من أبرز العمماء الذين  محصوا 

رحمو  رجانيالجأولوىا اىتماميم و كشفوا عن كثير من أسرارىا البالغية اإلمام عبد القاىر 

 «توخي معاني النحو في معاني الكمم  » الّنظم بأنو : فهللا صاحب نظرية النظم و قد عرّ 
عمى ىذا أن المزايا في النظم إّنما تكون بحسب توخي المعاني و  القاىرو يرتب عبد  (01)

 (02)الساس و باب التقديم و التأخير كمو يقوم عمى ىذا  ضالغرا
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التأخير و غيره من البواب التي تناوليا بالدراسة و التحميل كالحذف و  و اىتمامو بالتقديم و

 التكرار و الفصل و الوصل إنما الباعث لو أنيا وسيمة من وسائل اإلعجاز القرآني.

و كان الدارسون قبل عبد القاىر يكتفي أكثرىم باإلشارة إلى موضع التقديم و بيان أصل 

جاز " و فصل فقد أفرد لو فصال في كتابو " دالئل اإلع يالجرجانالعبارة ، أما عبد القاىر 

عنده باب كثير الفوائد جم المحاسن واسع  « وأربعين صفحة فيوػ القول فيو في إحد

و ال تزال ترػ  ةو يفضي بك إلى لطيف ةيفتر لك عن بديع ،التصرف بعيد الغاية ، ال يزال 

ك و لطف عندك أن قسبب أن را شعرا يروقك مسمعو و يمطف لديك موقعو ثم تنظر فتجد

 .»قّدم فيو شيء و حّول المفع من مكان إلى مكان 
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عبد القاىر الجرجاني تعميميا  (01)و قد أفاد فيو من سيبويو الذؼ أدرك ىذه الظاىرة و أحسن 

و قد وقع في  » و كشف عن بالغتيا ، و تجاوز ما وقف عنده سيبويو ، و في ذلك يقول :

و يكفي أن يقال : إّنو قّدم العناية ، و لّن ذكره أىم ، من غير أّن يذكر من ظنون الّناس أنّ 

ذلك قد صغر أمر التقديم و التأخير في  يميمو بما كان أىم ، و لتخ« أين كانت تمك العناية 

نظر فيو ضربا من نفوسيم ، و ىو نوا الخطب فيو حتى إنك لترػ أكثرىم يرػ تتبعو و ال

 .(02) «أزرػ عمى صاحبو من ىذا و شبيو  ظنا التكمف ، ولم تر

 و التقديم عنده عمى وجيين :

تقديم عمى نية التأخير : و يحتفع بو المّقدم بحكمو اإلعرابي الذؼ كان عميو كتقديم  -أ

ل كقولك : " ُمنطمُق زيٌد " و " ضرب عمًرا زيٌد " الخبر عمى المبتدأ ، أو المفعول عمى الفاع

ذلك في كل شيء أقررتو مع التقديم عمى حكمو الذؼ كان عميو و  و في ىذا الباب يقول و

و المفعول إذا قدر منو اذا  قدمتو  عمى المبتدأ   في جنسو الذؼ كان فيو ، كخبر المبتدأ 

 الفاعل .

قل الشيء عن حكمو اإلعرابي إلى حكم آخر نحو ننو فيو  :تقديم ال عمى نية التأخير –ب 

ق زيد" فكال من زيد و المنطمق يتغير إعرابو بتغير التركيب وأظير :" زيد المنطمق" و "المنطم

 .االبتداءمنو : " ضربت زيًدا " عندما تقدم زيًدا فإنك تنقمو من المفعولية إلى 

ن أنو يكون لفائدة في كل حال " و أّن من الخطأ أن يقسم  المر في تقديم الشيء و بيّ 

 . (03)الم و غير مفيد في بعض " وتأخيره قسمين ، فيجعل مفيدا في بعض الك
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 .، النفي و الخبر المثبت مالتالية: االستفياوقد درس التقديم و التأخير في السياقات 

 :االستفياممواضع التقديم و التأخير في  -1

ىذه مسائل ال يستطيع أحد أن يمتنع من التفرقة بين تقديم ما قدم و  » يقول الجرجاني : 

تحدث فيو أيضا عن تقديم الفعل بقسميو الماضي والمضارع  و «فييا و ترك تقديمو 

كان الشك  " أفعمت "و كذا العكس ؛ فإن كان الفعل ماضيا و بدأت بو فقمت  االسمعمى 

" أأنت فعمت؟ في الفعل نفسو ، و كان غرضك من استفيامك أن تعمم وجوده و إذا قمت 

 .(1)لتردد فيو كان الشك في الفاعل من ىو ، و كان ا باالسمفبدأت  "

 باليمزة: االستفيام -2

اعتمد الجرجاني قاعدة ال يوجد فييا اختالف سواء عند النحاة أو المعتزلة أو الشيعة وال 

من السنة ، يبد أن ذلك من طبيعة العربية أن المشكوك فيو دائما ىو من يمي اليمزة و 

ر يفسد المعنى تارة و المستفيم عنو ىو اآلتي بعد اليمزة ، و يرػ أن التقديم و التأخي

و قد ذكر أّنو حينما يكون الفعل موجودا و في الكالم ما يدل عميو ،يصمحو تارة أخرػ 

؟ فيذا  "" أبنيت ىذا البناءأنو حدث و حصل ؛ فال يجوز ذكر الفعل بعد اليمزة كقولنا 

مع غير مقبول و ذلك لن وجود الفعل بعد اليمزة معناه أن الفعل موجود أو غير موجود 

:" أأنت بنيت أن قولنا يشير إلى الحدث حاصل و موجود بالفعل فمن الصائب أن نقول 

و ذلك لن الشك فيمن بنى و ليس في بناء مقام أو بناية قد بنيت و تمت  ىذا البناء؟"
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كأننا  :" أأنت شربت ماء البحر؟"و ال يجوز أن توجو استفيامات  شيء عام كقولنا  (1)

و ىذا محال ال يوجد فيو خطأ نحوؼ و لكنو  ،بَ رِ ء البحر كمو قد شُ نقصد في قولنا ان ما

مستحيل و ال يتقبمو العقل ؛ و قد تحدث سيبويو في كتابو عن ىذا الخير و عمينا 

حتى يكون التعبير صحيحا ن حيث وقوع الحدث أو عدمو " أشرب ماء البحر ؟" بالقول:

 .(2)ثبت وقوع شيء محال تفمم 
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يمزة إذا كانت لإلستفيام بمعناه الحقيقي ، يقال فييا إذا كانت لمتقرير و و ما يقال في ال

َذا ِبآِلَيِتَنا َيا ِإْبَراِىيُم » منو قولو سبحانو و تعالى:  ] سورة النبياء  «َقاُلوا َأَأنَت َفَعْمَت ىََٰ

 [62 ۩اآلية

بأّن كسر  في أنيم لم يقولوا ذلك لو عميو السالم و ىم يريدون أن يقّر ليم ةال شبي

الصنام قد كان ، و لكن ان يقر بأنو منو كان ،وكيف؟ و قد أشاروا لو بالفعل في قوليم 

َذا ۥ َقاَل َبْل َفَعَموُ » و قال ىو عميو السالم في الجواب : أأنت فعمت ىذا؟ :  ]  « َكِبيُرُىْم ىََٰ

 [.63۩سورة النبياء اآلية 

 .(1) «لم تفعل  »أو«ت فعم» و لو كان التقرير بالفعل لكان الجواب : 

فإن أردت الحال  االستقباللم يخُل من أن تريد الحال أو  او أما إن كان الفعل مضارع

 .(2)كان المعنى شبييا بما مضى في الماضي 

المستقبل كان المعنى إذا بدأت بالفعل عمى أنك تعمد باإلنكار إلى  "تفعل"و ان أردت ب 

 أو أنو ال ينبغي أن يكون فمثال الولالفعل نفسو ، و تزعم أنو ال يكون ، 

 (3) زرٌق كأنياب أغوال ةو مسنون أيقتمني و المشرفيُّ مضاجعي

فيذا تكذيب منو إلنسان تيدده بالقتل ، و إنكار أن يقدر عمى ذلك و يستطيعو و مثمو أن 

مو في طمعو فتقول :  أيرضى عنك فالن و » يطمع طامع في أمر ال يكون مثمو فتجي 

 «  .م عمى ما يكرهأنت مقي
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أتخرج في ىذا الوقت ؟ أتذىب في غير  » ومثال ثاني ؛ قولك لرجل يركب الخطر؛ 

  «أتنسى قديم إحسان فالن » و قولك لمرجل يضيع الحق : « الطريق ؟ أتغرر بنفسك؟ 
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 «أأنت تفعل ؟»فقمت  باالسمو جممة المر أنك تنحو باإلنكار حول الفعل، فإن بدأت 

نكار إلى نفس المذكور و ابيت أن تكون بموضع أن يجيء منو الفعل ، كنت وجيت اإل

أأنت « » أأنت تمنعني ؟» إما لنو عاجز عن القيام بو و أنو ليس في وسعو كقولك : 

و ،فكأنك تقول لو غيرك يستطيع ذلك ، أما أنت فال و لست بذاك  «عمى يدي ؟  تأخذ

أىو يمنع الناس » و مثالو ،أباه و تكرىو إما لنو ال يختاره و ال يرتضيو و أن نفسو ت

ىو أكرم من ذاك و إما لصغر قدره و قصر ىمتو و أن نفس ال تسمو و «حقوقيم ؟ 

ىو أقصر ىذه من  «أىو يرتاح لمجميل؟ » ،  «أىو يسمح بمثل ىذا؟  »  :ذلك قولك 

 .(1) «ك و أقل رغبة في الخير مما تظن لذ

 ي:التقديم و التأخير في سياق النف -2

كنت نفيت عنك  ( « تما فعم» ) فإذا قمت :  االستفيامحال التقديم مع النفي كحالو مع 

 (2)أنو مفعول  يثبتفعال 

ما قمت » ا في حال تقديم الفعل فيصمح قول القائل النفي يكون عامّ  الجرجاني أن   رُ و يقرِّ 

ي داللة العموم و منفيا فال يعط االسمأما تقديم « ما أكمت اليوم شيئا » و  «شعر قط 

ما » ، و «ما أنا قمت شعرا قط  » الشمول التي اكتسبيا الفعل بتقديمو فال يصمح أن يقال

لن ىذا يقتضي المحال و ىو أن يكون ىناك إنسان قال كل شعر  «أنا أكمت اليوم شيئا 

 .(3)في الدنيا و أكل كل شيء يؤكل 

                                                 
1
 442445

2
 471

3
 471



التقديم و التأخير عند النحويين و البالغيين                                      الفصل األول :  

 

 

42 

قمت ىذا وال  ما »: يصح أن تقول ذىب إليو بأمثمة مركبة فيقول و يبرىن عمى صحة ما

أنا قمت ىذا و ال  ما» و ال يصح ذلك في الوجو اآلخر فمو قمت :  «قالو أحد من الناس

ما أنا قمت ىذا و ال  » و ال يصح ذلك في الوجو اآلخر فمو قمت  «قالو أحد من الناس 

، ثم ة حديثكدايكان خمفا من القول لنك أثبت كالما مقوال في ب «قالو أحد من الناس 

 .(1)بدأت بو  ما ضفتناق «و ال قالو أحد من الناس » تقول بعد ذلك 
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 مواضع التقديم و التأخير في سياق الخبر المثبت : -3

عمى الفعل في سياق الخبر المثبت عمى قسمين و فييما  االسميقسم الجرجاني تقديم     

ت الفعل نيفعل فقدمت ذكره ، ثم ببث عنو دحتفإذا عمدت إلى الذي أردت أن ت» يقول : 

 .«أنت فعمت » و أنا فعمت و  » «فعلقد  زيد » عميو فقمت: 

 اقتضى ذلك أن يكون القصد إلى الفاعل إال أن المعنى في ىذا القصد ينقسم قسمين:

أحدىما حمي ال يشكل : و ىو أن يكون الفعل فعال قد أردت أن تنص فيو عمى واحد 

أنا كتبت في » أحد نحو :  لفاعمو دون واحد آخر ، أو دون كفتجعمو لو، و تزعم أنو 

، و منيم االستبدادتريد أن تدعي اإلنفراد بذلك و  «معنى فالن، و أنا شفعت في بابو 

فمم يحرشو أحد سواؼ و ىنا القسم     »ب أنا حرشتوضأتعممني ب » قوليم في المثل :

 . (1)يفيد تخصيص المسند إليو بالخبر الفعمي 

لقسم الثاني: أن يكون القصد إلى الفاعل عمى ىذا المعنى ، ولكن عمى أنك أردت أن و ا

تحقق عمى السامع أنو قد فعل ، و تمنعو من الشك فأنت لذلك تبدأ بذكره ، و توقعو أوال 

ىو » في نفسو لكي تباعده بذلك من الشبية ، و تمنعو من اإلنكار ، و مثالو قولك : 

تريد أن تزعم أنو ليس ىنا من يعطي الجزيل غيره و ال أنت فأنت ال  «يعطي الجزيل 

تعرض بإنسان و تحطو عنو و لكن تريد أن تحقق عمى السامع أن إعطاء الجزيل دأبو ، 

ة ىذا ىذه التقوية ، و عم   و يكشف الجرجاني عن سرِّ  (2)و أن تمكن ذلك في نفسو 
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العوامل إال  لحديث  قد  نوػ    باالسم معّرػ من  و ذلك أنو ال يؤتى» التوكيد بقولو 

فقد أشعرت قمبو بذلك أنك قد   » عبد هللا « فإذا قمت : إسناده  إليو،واذا كان كذلك ، 

فقد عمم ما   »قدمأو  خرجأو  قام « أردت الحديث عنو فإذا جئت بالحديث فقمت مثال:

بو وقبمو  جئت بو و قد وطأت لو و قدمت اإلعالم فيو فدخل عمى القمب دخول المأنوس

، و أمنع حالة أشد لثبوتو ، و أنفى لمشبيةقبول المييأ لو و المطمئن إليو ، و ذلك ال م

 .(1) «لمشك 
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و الجمالي إلى الجانب الوجداني في التقديم و أثره عمى المتمقي و يممح الجرجاني لحسِّ 

فو عمى خطيا و متجاوزا الجانب النحوؼ الذؼ يحتمو السياق ، إال أن القزويني يوقتم

ىو »الجانب النحوؼ و يقصره عميو و يرػ أن سبب التقوية ىو تكرار اإلسناد فإذا قمت : 

 (1)فأنت ذكرت المسند أوال ثم أعدتو بالضمير ثانيا.  «يعطي الجزيل 

 :تقديم النكرة عمى الفعل -4

و فيو يختم الجرجاني فصل التقديم و التأخير و يتحدث فيو عن تقديم النكرة عمى الفعل  

فأنت تريد أن تسألو ،  «فإذا قمت أجاءك رجل؟  »، و في الخبر المثبت  االستفيامفي 

فأنت  «أرجل جاءك ؟ » فقمت :  االسمىل كان مجيء أحد من الرجال إليو ؟ فإن قدمت 

تسألو عن جنس من جاءه أرجل ىو أم امرأة ؟ و يكون ىذا منك إذا كنت عممت أنو قد 

س ذلك اآلتي فسبيمك في ذلك إذا أردت أن تعرف عين أتاه آت ، و لكنك لم تعمم جن

 االستفيامو تقديم النكرة في الخبر مثميا في  (2) »أزيد جاءك أم عمرو «  اآلتي فقمت :

فأنت إذا قمت رجل جاءني لم يصمح  حتى تريد أن تعممو أن الذؼ جاءك رجل ال امرأة و 

ذاك ، كان الواجب أن تقول  يكون الكالم مع من قد عرف أن قد أتاك آت فإن لم ترد

قدم فيو شر لن المراد أن يعمم  «شّر أىر ذاناب» جاءني رجل فتقدم الفعل و منو قوليم : 

» ر فجرػ مجرػ أن تقول يالناب ىو من جنس الشر ال من جنس الخ اأن الذؼ أىّر ذ
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و النكرة  ق بين المعرفةفرِّ ينجد أن الجرجاني ال  (1)تريد أنو رجل ال امرأة  «رجل جاءني

  لمتقوية.في أن بناءىا عمى الفعل قد يكون لمتخصيص و قد يكون 
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 كاكيالتقديم و التأخير عند السّ  المطمب  الثاني :

فو عن مباحث عمم المعاني الذؼ يعرِّ  وورد التقديم و التأخير عند السكاكي ضمن حديث

غيره و  االستحسان يتصل بيا من تتبع خواص تراكيب الكالم في اإلفادة ، و ما» بأنو 

يقتضي الحال ذكره ، أعني  ليحترز بالوقوف عمييا من الخطأ في تطبيق الكالم عمى ما

بتراكيب الكالم : التراتيب الصادرة عمن لو فضل تمييز و معرفة ، و ىي تراكيب البمغاء 

ال صادرة عن سواىم لنزوليا في صناعة البالغة منزلة أصوات حيوانات تصد عن 

 (1) «ما يتفق محاليا بحسب

 و العمم الذؼ يقصد بو السكاكي يقوم عمى القانونيين الساسيين ىما: 

 لكل مقال مقام القـــــانون األول: -

 .(2)قانون الطمب  القــــانون الثاني : -

يتمثل القانون الول من خالل مباحث اإلسناد الخبرؼ ، و أما القانون الثاني فيتمثل من 

 لطمب عند السكاكي.خالل مباحث اإلنشاء أو ا

 اإلسناد الخبرؼ يتوقف السكاكي عند فنون أربعةعن  حديثو  دو عن

 و ىي : 

 في تفصيل اعتبارات اإلسناد الخبرؼ  -

 في تفصيل اعتبارات المسند إليو -
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 يتعمق بو. في تفصيل اعتبارات المسند و فيو فصل :اعتبارات الفعل و ما -

 ب، و فيو فصل في بيان القصر. في تفصيل الوصل و اإليجاز و اإلطنا -
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و من المعروف أن تقديم المسند إليو عمى المسند ال يكون أصال إال في الجممة اإلسمية 

فقط ، و عندما يذكر السكاكي تقديم المسند إليو عمى المسند نجد أنو يخمط حاالت 

تزم فييا ىا و يجب عميو أن يماءالجواز بحاالت الوجوب التي ال يممك المتكمم خيارا إز 

بالقاعدة النحوية و من أمثمة ذلك قولو أن المسند إليو يتقدم عمة المسند متى كان ذكره 

 يذكر منيا: العتباراتأىم ، و ىذا 

أو أن يكون ضمير  «أييم منطمق  » كقولك : االستفيامأن يكون المسند إليو متضمنا  -

 .(1) «ىو زيد منطمق  » الشأن كقولك :

عتبارات التي تقتضي تقديم المسند في الجممة االنو في حديثو عن و ال يختمف الحال ع

ا مثل أن ياإلسمية أيضا إذ ذكر من بين ما ذكر حاالت بعد تقديم المسند إليو واجبا نحو 

كيف زيد؟ كما ذكر حاالت أخرى تحتمل ان يكون » ، كقولك : االستفياميكون متضمنا 

» مة بعد تقديم المسند إليو واجبا كقولك : التقديم فييا جائزا و لكنو مثل عمييا بأمث

تقديم المسند إليو في المثالين واجب لن المسند  (2) «عمى أبيو ذرع »تحت رأسي سرج و 

 المآخذ عمى طرح السكاكي فيما يمي :بعض ة و يمكن إجمال ضإليو نكرة مح

سند إليو عمى يتحدث في مبحث التقديم و التأخير عن الحاالت التي يتقدم فييا الم وأن -

 جاء عمى أصمو ال يسأل عن سببو. مع أن ما ،المسند في الجممة اإلسمية
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المسند إليو و يضرب مثاال جممة فعمية مع أن الصل  ىتقديم المسند عم عنيتكمم  ونإ

 فييا يأتي المسند مقدما و المسند إليو مؤخرا

يو عمى المسند أو العكس يخمط في ىذا السياق سواء في حديثو عن تقديم المسند إل وأن -

 .(1)يكون التقديم فيو جائزا، و ما يكون فيو واجبا و ال خيار لممتكمم حيالو بين ما

 

 

 

جعل السكاكي القانون الثاني من كالمو في عمم المعاني و ىو قانون الطمب و يتناول 

 فيو الساليب اإلنشائية الخمسة و ىي:

 التمني .1

 االستفيام .2

 األمر .3

 النيي .4

 النداء .5

عندما يستعرض السكاكي لمباحث عمم المعاني في كتابو أن التقديم و التأخير ىو و 

عبارة عن حمقة واحدة ضمن سمسمة الحديث عن اعتبارات المسند إليو، و كذلك عند 
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، في محاولة منو لتفنين الحوال التي يأتي  متعمقاتوالحديث عن اعتبارات المسند و 

 (1)برؼ.ني اإلسناد الخكعمييا كل ركن من ر 

ل منيجي واضح في كتابو خمإال أن ىذا التفنين الذؼ لجأ إليو السكاكي قد تسبب في 

و ىو تقسيم الحديث عن الفكرة الواحدة إلى ثالثة أقسام فالباحث في آراء السكاكي 

في التقديم و التأخير يجب ان يذىب إلى الفن الثاني لينظر في تقديم المسند إليو و 

إلى الفن الثالث لينظر في التقديم و التأخير يحب أن يذىب إلى تأخيره ، ثم ينتقل 

الفن الثاني لينظر في تقديم المسند إليو و تأخيره، ثم ينتقل إلى الفن الثالث لينظر في 

التقديم و التأخير مع الفعل مما يشتت الباحث في الكتاب بين أولو و منتصفو و آخره 
ذا الشكل لن اىتمامو كان منصبا عمى عممية و من الواضح أنو رتبو في كتابو بي (2)

ضبط المسائل البالغية التي يطرحيا ضمن محاور أساسية و ىي الفنون الربعة، 

دون أن يدرك أن عممية الضبط ىذه قد تؤدؼ إلى عدم ترابط الفكرة، و بالتالي عدم 

عمى وصوليا إلى القارغ بيسر و سيولة و أن كالم السكاكي في ىذا المبحث سيكون 

التي يقدم المسند بسببيا أنو  االعتباراتالجممة اإلسمية ، و يؤكد ىذا الظن بقولو في 

 . (3)الصل و ال مقتضى لمعدول عنو 

 ىـ( 538التقديم و التأخير عند الزمخشري : )ت : المطمب  الثالث 
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فقد تحدث ، (1)تتسم نظرة الزمحشرؼ لمتقديم و التأخير بالتأني و التعميل و التحميل الفني 

ُ » عن تقديم المسند إليو و متعمقات الفعل و النكرة و غير ذلك ففي قولو تعالى :  َّللاَّ

ُىْم ِفي ُطْغَياِنِيْم َيْعَمُيونَ  ) فإن [ ، يقول الزمخشرؼ : 15۩] البقرة   «َيْسَتْيِزُئ ِبِيْم َوَيُمدُّ

مو: قمت ىو بيم و لم يعطف عمة كالم قب يستيزئ قمت ، كيف ابتدأ قولو : هللا 

بيم  يستيزئ في غاية الجزالة و الفخامة، و فيو أنَّ هللا عز و جل ىو الذي  استئناف

و ال يقربو في مقابمتو لما  باستيزاءاألبمغ الذي ليس استيزاؤىم إليو  االستيزاءفي 

ينزل بيم من النكال و يحل بيم من اليوان و الذل و فيو أّن هللا ىو الذي يتولى 

َ ُىَو َيْقَبُل » ، و في قولو تعالى : (انتقاما لممؤمنين  بيم االستيزاء َأَلْم َيْعَمُموا َأنَّ َّللاَّ

ِحيمُ  َ ُىَو التَّوَّاُب الرَّ َدَقاِت َوَأنَّ َّللاَّ  [.104 ۩]التوبة«  التَّْوَبَة َعْن ِعَباِدِه َوَيْأُخُذ الصَّ

وبة التائبين ، و قيل متخصيص و التأكيد و أن هللا تعالى قبول تليقول الزمخشرؼ ىو 

معنى التخصيص ىو أن ذلك ليس إلى رسول هللا صّمى هللا عميو و سمم و إنما هللا 

 .(2)سبحانو و تعالى ىو الذؼ يقبل التوبة و يردىا ، فاقصدوه بيا و وجيوىا إليو 

ليستخرج المعاني المتوخاة من  (3)و تظير براعة الزمخشرؼ في تقديم الصمة و تأخيرىا 

َوَلُو  َوُىَو الَِّذي َيْبَدُأ اْلَخْمَق ُثمَّ ُيِعيُدُه َوُىَو َأْىَوُن َعَمْيِو   » م و التأخير ففي قولو : التقدي

َماَواِت َواأْلَْرِض    [   27۩]الروم « َوُىَو اْلَعِزيُز اْلَحِكيمُ  اْلَمَثُل اأْلَْعَمىَٰ ِفي السَّ
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و قدمت في  ىو أىون عميو( ) وقال الزمخشرؼ: فإن قمت لم أخرت الصمة في قولو 

قمت  ىناك قصد  االختصاص و ىو َمَحز ُة فقيل ) ىو  عمي  ،)ىون عمّي ىّين(قولو 

و عاقر، و أّما ىنا فال معنى  مستصعبا عندكم أن يولد بين ىمٍّ  (1)و إن كان  ىين (

لإلختصاص ، كيف و المر مبني عمى ما يعقمون من أن اإلعادة أسيل من اإلبتداء، 

شرؼ عن تقديم الظرف و تأخيره مبينا خم الزممّ قدمت الصمة لتغيير المعنى ( و تك فمو

ِلَك اْلِكَتاُب اَل َرْيَب ۛ»السر البالغي في  التقديم ففي قولو تعالى :  ى لِّْمُمتَِّقينَ  ِفيِو ۛ ذََٰ ]  «ُىد 

ي قولو [ ، قال : ) فإن قمت : فيال قّدم الظرف عمى الريب كما قدم الغول ف02۩البقرة 

 تعالى :

قمت لن القصد في إبالء حرف النفي إلثبات أّنو حق و صدق ال  «اَل ِفيَيا َغْوٌل »  

 باطل و كّذب كما كان المشركون يدعونو (.

يَّاَك َنْسَتِعينُ {وقد تحدث الزمخشرؼ عن تقديم المفاعيل ففي قولو تعالى :   }ِإيَّاَك َنْعُبُد واِ 

قال الزمخشرؼ : و)المعنى نخصك بالعبادة بطمب المعونة  (2) ( 5) سورة الفاتحة، اآلية

( ُثمَّ ِفي ِسْمِسَمٍة َذْرُعَيا 31( ُثمَّ اْلَجِحيَم َصمُّوُه )30ُخُذوُه َفُغمُّوُه )» ( و في قولو تعالى: 

) ثم ال تصموه إاّل الجحيم قال:  31-30سورة الحاقة اآليتان  »َسْبُعوَن ِذَراع ا َفاْسُمُكوُه 

و تقديم السمسمة عمى السمك مثمو في الجحيم ففي ىذا النوع من  (النار العظمى...و ىي 
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فالتقديم عند الزمخشرؼ يوجب  االختصاصالتقديم الذؼ ذكره الزمخشرؼ يفيم منو فائدة 

 و العناية.  االىتمامو  االختصاص
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 التقديم و التأخير عند ابن األثير :المطمب الرابع : 

م و التأخير عند ابن الثير يشتمل أفكار عديدة فيو يرػ أن مبحث التقدي إن     

التقديم و التأخير باب طويل عريض يشتمل أسرار دقيقة منيا ما استخرجو ىو ، و 

 نو في ضربين:منيا ما وجده في أقوال عمماء البيان و قد بي  

ر لتغيير مؤخ  ال مَ م أو قد  خاص بداللة اللفاظ عمى المعاني ، ولو أخر المقد   ل:األوّ 

  (1)المعنى 

بما يوجب لو ذلك و لو أخر  الختصاصوم في الذكر : خاص بدرجة التقد   ا الثانيأمَّ 

 لما تغير المعنى.

و ىذا الضرب يتوجو إلى المعاني  ال إلى الرتب النحوية، و ينقسم الضرب الول 

 إلى قسمين:

الفاعل و الخبر عمى المبتدأ  : و من أمثمتو: تقديم المفعول عمىقسم التقديم فيو أبمغ

 عمى العامل. االستثناءأو الظرف أو الحال و 

: و من أمثمتو : تقديم الصفة أو ما يتعمق بيا عمى الموصوف  قسم التأخير فيو أبمغ

 و تقديم الصمة عمى الموصول.

ما يوجب لو ذلك ، و ب الختصاصوبدرجة التقدم في الذكر القسم  الثاني   يختص و

 يتوجو إلى المعاني ال إلى الرتب النحوية ، و من أنواعو : ىذا الضرب
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 تقديم السبب عمى المسبب -

 تقديم األكثر عمى األقل  -

 تقديم األعجب فاألعجب -

 . (1) لوفضالمتقديم األفضل فا -
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و يتوقف أمام  عدة أنّ  إالّ  " التقديم و التأخير "و ىذه خالصة رأؼ ابن الثير في مبحث 

تقديم و التأخير إلى ضربين أحدىما ال عالقة لو بالرتب النحوية التي أمور أوليا تقسيم ال

نحويا و بالغيا ، أما الضرب الثاني و الذؼ يرػ فيو ابن  " التقديم و التأخير"تمثل 

ما يتدرج تحت  ىذا  نّ أالثير أنو يتوجو إلى المعاني ال إلى الرتب النحوية و ىذا يعني 

اعو لقاعدة محددة لنو يختمف من شخص آلخر ، إذ الضرب ال يمكن تفنينو ، أو اخض

م و طريقة ترتيبو لمعاني كالمو، و ال يمكن الحكم عميو بأنو يعبر عن أولويات كل متكمِّ 

أكثر بالغة في حالة، و أقل بالغة في حالة أخرػ ، إذ ال عالقة لو بالبعد النحوؼ الذؼ 

ؤثر فيو ، فمذلك يقول أن ىذا الخير في ال يتأثر بيذا النوع من التقديم و التأخير، و ال ي

 .(1)مثل ىذا النوع ال يغير المعنى 

يذا يمكن القول أن الضرب الثاني في كالمو ال يندرج ضمن الرتب النحوية، و يترتب بو 

عمى ىذا أن التركيز سيكون منصبا عمى الضرب الول فقط عمى أساس أنو يتضمن ما 

 الغي.يمثل حقيقة التقديم و التأخير الب

و بالنظر إلى الضرب نجد أن ابن الثير قد تكمف في تقسيمو قسمين، لن القسم الثاني 

في حاالت وصفت بالقبح و الشذوذ،  ر عن العرب و استعماليا استعماال مخالفا إالّ يعبِّ 

سند إلى الساس يمكن الرجوع إلييا في مصادر التراث المغوؼ و من المعموم أن البالغة تُ 
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ال تنفصل عنو و تعد سالمة الساس النحوؼ ، و استقامتو شرطا واجب  النحوؼ، و

 الكالم المقتضي الحال (1)التحقق إلقامة الدرس البالغي ، لن البالغة ىي مطابقة 
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فصاحة و مة بفصاحتو خمع فصاحتو، و ىكذا فشرط الكالم البميغ أن يسمم من العيوب الم

كل كالم بميغ فصيح ،  من الفصاحة؛ ذلك لنّ  البالغة أعمّ  أجزائو ، و ينتج عن ىذا أنّ 

و ليس كل كالم فصيح بميغ ، لنو قد يكون فصيحا لكنو غير مطابق لمقتضى 

 (1)الحال.

التأخير في ىذا القسم أبمغ، و التأخير يعني المحافظة عمى  ابن الثير قال : إنّ  نّ أكما 

الموصول و وصوف ، الصمة ببعضيا ) الصفة و الم النسق الصمي لعالقة ىذه العناصر

كما ىي دون تغيير مما يعني عدم حدوث تغيير في بنية الجممة يستدعي ،... الخ( 

التوقف لمسؤال عن الغرض منو، حيث نجد محفوظة الرتب، تنتظم عناصرىا و ذلك وفق 

الترتيب الصمي لعالقتيا ببعض فالمثمة التي ذكرىا ابن الثير عن القسم الثاني من 

ول ، و التي يكون فييا التأخير أولي، كتقديم لمصفة عمى الموصوف ، و الضرب ال

المعنوية ؛ لن المعنى يختل بذلك و  المعاظمةالصمة عمى الموصول، تدخل في باب 

يضطرب، و قد أشار ابن الثير بنفسو في سياق حديثو عن ىذا القسم إلى أنو يدخل في 

المعاظمة المفظية في سياق حديثو عن  باب المعاظمة ، و قد ذكر نوعا منيا، و ىي

الصناعة المفظية مسيرا آنذاك إلى أن المعاظمة تنقسم إلى قسمين : أحدىما لفظي ، و 

 .(2)اآلخر معنوؼ 
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 »تعالى :  وو من تقديم خبر المبتدأ قول »أما عن تقديم خبر المبتدأ، فيقول ابن الثير : 

[  فإنو إنما قدم خبر  46 ۩] سورة مريم اآلية  « ْبَراِىيُم َۖقاَل َأَراِغٌب َأنَت َعْن آِلَيِتي َيا إِ 

و لم يقل أنت راغب ، لنو كان أىم عنده ، و ىو  «َأَراِغٌب َأنَت  »المبتدأ عميو في قولو : 

شديد العناية بو، و في ذلك ضرب من التعجب و اإلنكار لرغبة ابراىيم عن آليتو و أن 

   (1)قال : أأنت راغب عن آليتي . لو ىذا بخالف ما آليتو ال ينبغي أن يرغب عنيا، و
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) التقديم و  إنّ   :و يرجع ابن الثير إلى قول بعض عمماء البيان كالزمخشرؼ الذؼ يقول

، و يرد عميو قائال إن المر ليس كذلك دائما و أن  لالختصاصإنما يكون  التأخير (

ذاك أن و خر مراعاة نظم الكالم و اآل االختصاصالتقديم يستعمل عمى وجيين : أحدىما 

يكون نظمو ال يحسن إال بالتقديم ، و إذا أخر المقدم ذىب ذلك الحسن و ىذا الوجو أبمغ 

 » و من المثمة التي ضربيا عمة ىذا الغرض قول هللا عز وجل: االختصاصو أوكد من 

( [ و 68)۩] طو «   ُقْمَنا اَل َتَخْف ِإنََّك َأنَت اأْلَْعَمىَٰ  (67َفَأْوَجَس ِفي َنْفِسِو ِخيَفة  مُّوَسىَٰ )

تقدير الكالم : فأوجَس موسى في نفسو خيفة، و إنما قدم المفعول عمى الفاعل، و فصل 

ا فميس كل عمى ىذ و تحسين النظم دبين الفعل و الفاعل بالمفعول و بحرف الجر قص

 إليو الزمخشرؼ و غيره  بما ذى، فبطل إذا االختصاصتقديم ال مكانو التأخير من باب 

في سياق الحديث من الغراض التي يمجأ بسببيا المتكمم إلى تقديم ماحقو قد طرح  (1)

و توقف عنده و مثل عميو في كالمو العام عمى ) غرضا ثالثا، لم يذكره صراحة، و لكنّ 

و التأخير لىميتو عنده ، أو عند م ماحقّ م قد يقدّ المتكمّ  تأخير( ، و ىو أنّ التقديم و ال

  (2)المقام يقتضي ذلك . السامع ، أو لنّ 

وقد اختمف ابن الثير مع الزمخشرؼ في تقدير الغرض الذؼ قدم من أجمو المفعول بو 

يَّاَك َنْسَتِعينُ » في قولو عز وجل:   [.05۩فاتحة اآلية]سورة ال «ِإيَّاَك َنْعُبُد واِ 
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االختصاص لكن  ابن  الثير يرػ أن  إذ يرػ الزمخشرؼ أن الغرض من تقديمو ىنا ىو 

م ما قدّ و إنّ  المر ليس  كذلك و أن المفعول  لم  يقدم  عمى  الفعل  لالختصاص ، 

ِإيَّاَك » لمكان نظم الكالم ، لنو لو قال نعبدك و نستعينك لم يكن لو من الحسن لقولو : 

يَّاَك َنْسَتِعينُ نَ  و ذلك لمراعاة حسن النظم السجعي الذؼ ىو عمى حرف النون و  « ْعُبُد واِ 

لو قال نعبدك و نستعينك لذىبت تمك الطالوة، وزال ذلك الحسن ، و ىذا غير خاف 

 ( 1)عمى أحد من الناس فضال عن أرباب عمم البيان 
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المفعول بو يتقدم وجوبا عمى و لكن يجب مالحظة أمر ميم في ىذا المثال، و ىو أن 

كان الغرض في المثال  الفعل لنو ضمير منفصل ، و لو تأخر وجب اتصالو سواءً 

كما يذىب الزمخشرؼ إلى ذلك أو مراعاة  االستعانةوجل بالعبادة و  تخصيص هللا عز

نظم الكالم كما يرػ ابن الثير ، فالغرض غير محقق من تقديم المفعول عمى الفعل 

) ىو و تركيب دون تركيب آخر  باختيارخيار فيو لنو واجب التقديم ، إنما يكون الذؼ ال 

الذؼ ال يتضمن تقديما و ال تأخيرا مما يخرجو من دائرة التقديم و  نعبدك و نستعينك(،

 (1)بين تركيبين مختمفين متاحين . االختيارالتأخير و يدخمو في دائرة 

مبحث التقديم و التأخير في  اتخذىاشكال التي و كالم ابن الثير عمى ىذا الشكل من ال

جوىره و يمثل لب ىذا المبحث  وم لنّ الدرس البالغي التراثي يبدو الكثر صالحية فيما قدّ 

و ذلك من خالل القسم الول من الضرب الول و قد حصر ابن الثير كالمو عمى 

كانت اسمية أو  ءً الحاالت التي تتضمن تغييرا حقيقيا في ترتيب عناصر الجممة سوا

فعمية، و لم يذكر أؼ مثال حافظت فيو عناصر الجممة عمى نسقيا الصمي فتكمم عن 

تقديم المفعول عمى الفعل و تقديم الخبر عمى المبتدأ و تقديم الظرف أو الحال أو 

 عمى العامل. االستثناء
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بسببيا المتكمم إلى كما أنو كان شديد التحديد و الدقة في ذكر الغراض البالغية التي يمجأ 

إحداث تغيير عمى عناصر جممتو بالتقديم و التأخير و حصرىا في ثالثة أغراض رئيسية مر 

   (1)ذكرىا سابقا و ىي اإلختصاص و مراعاة نظم الكالم و الىمية و العناية .
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 التحرير و التنوير التأخير في تفسيرالتقديم و  الفصل الثاني:

 داللة التقديم و التأخير و أسراره البالغية في القران الكريم المبحث األول:

 الكريم: القرآن والتأخير فيداللة التقديم األول:المطمب 

 األسموب وتتغيريتنوع ىذا  ولطائف بميغةنفيسة  دقائقالكريـ  القرآفلمتقديـ والتأخير في 

مف مكانيا دوف غاية معنوية  ـكاف لكممة أف تتقد فماالمقاـ،داللتو تبعا لتغير السياؽ وحاجة 

القراف الكريـ كالـ هللا المعجز و بيانو المحكـ و  الجممةداللي تريد أف تثبتو في  ىدؼو 

 دالئميا:يشتمل عمى ىذه األساليب التي ينبغي الوقوؼ مع أسرارىا و 

 عمى السمع : البصر والبصرتقديم السمع عمى -1

 َسِميًعا َفَجَعْمَناه  "تعالى: نحو قولو كثيرا ما يتقدـ السمع عمى البصر في القراف الكريـ و ذلؾ

 (20) اآليةاإلنساف " َبِصيًرا

األصـ ابعد عف الفيـ مف  ألف ،التبميغو ألف السمع أفضل و ىو أىـ في مجاؿ الدعوة 

 (1)ألسباب أخرى. األعمى أو

البقرة( ")سورة ِغَشاَوة   َأْبَصاِرِىم َوَعَمى   َسْمِعِيم َوَعَمى   ُقُموِبِيم َعَمى   ّللَا  َخَتمَ "تعالى:وفي قولو 

 7 اآلية

ذلؾ و ية دليل عمى أنو أفضل فائدة لصاحبو مف البصر آلفي ىذه ا تقديـ السمع عمى البصر

بموغ دعوة األنبياء إلى أفياـ  وسيمةكماؿ العقل، وىو بيا ألف السمع آلة لتمقى المعارؼ التي 
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لو فقد السمع، وألف السمع ترد إليو  بواسطة البصراألمـ عمى وجو أكمل مف بموغيا 

و األصوات المسموعة مف الجيات الست دوف توجو بخالؼ البصر فإنو يحتاج إلى التوج

القموب  و مصدر بخالؼنعبر السمع أفراده أل فمما، المقابمة الجيات غير ى إل  تبااللتفا

(2)مف جممة بالغة القراف الكريـ روعيتلطيفة  ألبصار وقد تكوف في أفراد السمعاو 
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قولو تعالى في أصحاب  ،ومف ذلؾ  المقاـ ذلؾ  اقتضىو قد يقدـ البصر عمى السمع إذا 

ن َلُيم َما َوَأْسِمعْ ، َأْبِصْرِبوِ  َواأْلَْرضِ  الَسَماَواتِ  ْيبُ غ َلو َلِبُثوا ِبَما َأْعَممُ  ّللَاُ  ُقلِ الكيف :"  مِّ

 .(02)" الكيف َأَحًدا ُحْكِموِ  ِفي ُيْشِركُ  َواَل  َوِلي ِمن ُدوِنوِ 

ا مف و فر الكيف فقدـ البصر عمى السمع،وذلؾ أف الكالـ عمى أصحاب الكيف، وأصحاب 

مف قوميـ ولجؤوا إلى الكيف لئال يراىـ أحد،لكف هللا سبحانو وتعالى يراىـ وىـ فاروف 

قوميـ،يراىـ في ظممة الكيف ويرى تقمبيـ ذات اليميف و ذات الشماؿ و ىذا كمو في مجاؿ 

 (1)الرؤية ال في مجاؿ السمع.

 البصر:تقديم العمل عمى  -2

 لَصاَلةَ ا َوَأِقيُمواالسياؽ و مف ذلؾ قولو تعالى :" ويقد يقدـ العمل عمى البصر حسب ما يقتض

ُموا َوَما الَزَكاةَ  َوآُتوا سورة "َبِصير   َتْعَمُمونَ  ِبَما ّللَاَ  ِإنَ  ّللَاِ  ِعْندَ  َتِجُدوهُ  َخْير   ِمنْ  أِلَْنُفِسُكمْ  ُتَقدِّ

  112البقرة اآلية 

ـ العمل يقدـ اإلنساف مف خير فقد قدر العمل مف إقامة الصالة و إيتاء الزكاة وما كفمما ذ

 (2)"وهللا بما تعمموف بصير"فقاؿ:

وذلؾ بحسب ما يقتضيو السياؽ ، العمل فيقوؿ :"بصير بما تعمموف"  و قد يقدـ البصر عمى 

ذا لـ يكف السياؽ في العمل أو إذا كاف السياؽ عمى هللا وليس عمى اإلنساف وعممو قدـ  وا 
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ـ   ّللا َ  العمل ، ونحو قولو " ِإف  صفتو تعالى وىو البصر عمى  َماَواتِ  َغْيبَ  َيْعَم  َواأْلَْرضِ  الس 

فمـ ذكر أف هللا يعمـ غيب السموات  11َتْعَمم وَف" سورة الحجرات اآلية  ِبَما َبِصير   َوّللا   

 (3)َتْعَمم وَف " ِبَما َبِصير   واألرض ناسب تقديـ صفاتو فقاؿ : " َوّللا   

 عمى اإلنس و العكس :(تقديم الجّن 3

الكريـ كثيرا ،وقد جاءت عمى غير  القرآفجاء ذكرىا في التي الجّف واإلنس مف المخموقات 

واحد،بل جاءت بعض السياقات قّدـ فييا الجّف عمى األنس و أخرى قّدـ فييا اإلنس  نسق

ة مف بعض العمماء الحكم المعني ، فالتمسالمقاـ وتحرير  القتضاءعمى الجّف وذلؾ تبعا 

نَس  اْلِجف   َخَمْقت   َوَماتقديـ الجّف عمى اإلنس في قولو تعالى :" سورة الذاريات " ِلَيْعب د وفِ  ِإال   َواإْلِ

  62اآلية 

وما خمقت الجف واإلنس الىتماـ بيذا الخبر الغريب عند  قولو:فتقديـ الجف في الذكر في 

 (1) تعالى.المشركيف الذيف كانوا يعبدوف الجف ليعمموا أف الجف عباد هلل 

أف خمق الجف واإلنس ىو مف أجل العبادة ، أي حممت ىذه اآلية جممة خبرية مقتضاىا 

لؾ الشأف إذا جاء ذكر عبادة هللا تعالى وحده ، فقدـ ذكر الجف  في  لسبقو في الحق وذ

 َلِئنِ  ُقلْ ذلؾ ، قاؿ تعالى "  اقتضىاإلنس مقدما عمى الجف خالئق مف سبب في السياؽ 
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ْنُس  اْجَتَمَعِت   َبْعُضُيمْ  َكانَ  َوَلوْ  ْثِموِ بم َيْأُتونَ  اَل  اْلُقْرآنِ  َىَذا ِبِمْثلِ  َيْأُتوا أنْ  َعَمى   َواْلِجن   اإلِْ

  11" سورة اإلسراء اآلية  َظِييرً  َبْعض  ل

فتقدـ اإلنس عمى الجف ألف التحدي وقع عمى الناس أوال حيث أف الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص مبعوث أصال) 

 (1لػ الناس ( )

فسبب تقديـ اإلنس ألنيـ في باب البالغة و الفصاحة أقدر مف الجّف،و أما في معرض 

 .االختراؽاإلنس عمى النفاذ و الطيراف و  والطيراف قّدـ الجّف ألنيـ أقدر مف  االختراؽ

 البالغية لمتقديم و التأخير في القران الكريم: : األسرارالمطمب الثاني

 يأتي:ما  منيا التأخير نختارألسرار البالغية لفّف التقديـ و اىناؾ عدد كبير مف 

المخموقة األخرى وذلؾ  أسماءهللا حينما نذكر  اسـكتقديـ التقديم من أجل التبرك :  -1

وَ  اَل  َأَنوُ  ّللَاُ  َشِيدَ في األمور ذات األىمية البالغة ،ومنو قولو تعالى :"  َواْلَماَلِئَكةُ  ُىو ِإالَ  ِإلَ 

وَ  اَل   ِباْلِقْسطِ  َقاِئًما اْلِعْمِم َوُأوُلو  .11اآلية عمراف آؿسورة " اْلَحِكيمُ  اْلَعِزيزُ  ُىوَ  ِإالَ  ِإلَ 

التقديـ في الذكر الرازي :و  األعظـ يقوؿ باسموهللا تعالى لمتبرؾ  اسـفالخطاب القرآني قّدـ 

يدّؿ عمى التقديـ في الّدرجة و بدّؿ عميو أّف تقديـ األدوف عمى األشرؼ في الذكر قبيح 

 (2)أف يكوف قبيحا شرعا". عرفا فوجب
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تقديميـ في الفضل و القائل أف عمى فثبت أف تقديـ المالئكة عمى الرسل في الذكر يدؿ 

فو،فالواو ال تفيد اإف كاف عمى الو  االعتمادالحّجة ضعيفة ألّف  يقوؿ ىذه كاف  الترتيب ، وا 

 (1)عمى التقديـ في الذكر ينتقض بتقديـ سورة تبت عمى سورة قل ىو هللا أحد 

في  الجياؿ فمثالعمى  األتباع والعمماءو ىذا نحو تقديـ األنبياء عمى التقديم لمتشريف :-2

سورة  "ِباأْلُنَثى   َواأْلُنَثى   ِباْلَعْبدِ  َواْلَعْبدُ  ِباْلُحرّ  اْلُحر  :"العبد وىذا في قولو تعالى الحر عمىتقديـ 

 كاف الحر أشرؼ مف العبد قدمو عميو . افمم 117البقرة اآلية 

 َوِمنَ  ُرُساًل  اْلَماَلِئَكةِ  ِمنَ  َيْصَطِفي " ّللَاُ قاؿ األبياري : التقديـ لشرؼ الحرية ، وقاؿ تعالى 

"  َسِميع   ّللَاَ  ِإنَ   الَناسِ  والتقديـ في الذكر يدؿ عمى التقديـ في  76سورة الحج اآلية َبِصير 

 .(2الشرؼ  )

 َمعَ  َواْرَكُعوا الَزَكاةَ  َوآُتوا الَصاَلةَ  َوَأِقيُمواتعالى:" التعظيم:كقولو(التقديم من أجل 3

  33اآلية  سورة البقرة"الَراِكِعينَ 

 (3يقوؿ الزركشي :فبدأ بالصالة ألنيا أىـ )

 ِحينَ  َجَمال   ِفيَيا َوَلُكمْ تعالى:": كقولو اسب السياق مع المعنى )لمناسبة(ن( التقديم حتى يت3

 22سورة النحل اآلية "َتْسَرُحونَ  َوِحينَ  ُتِريُحونَ 
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)تسرحوف( و ىي خروج األنعاـ  ، عمىالمرعىاألنعاـ مف  عودة)تريحوف( و ىي  فقّدـ 

ذلؾ ألّف جماؿ األنعاـ حيف عودتيا مف المرعى أجمل و أعظـ  المرعى ، وصباحا إلى 

قّدـ  لذا ، جائعةقد أكمت وامتألت ، أما في حاؿ خروجيا صباحا إلى المرعى  فيي  لكونيا

 )تريحوف(عمى)تسرحوف(.

 إذ بيا ألنياشأنيا و تعمقت القموب  إذا راحت توفر حسنيا و عظمو ألّنيا " :قال القرطبي 

المعني قّدم الّرواح عمى الّسراح  قتادة وليذا،قالو ضروعا ذاك أعظم ما تكون أسمنو و 

 (.1")ذاك وهللا أعمم بيا إذلتكامل دّرىا و سرور النفس 

ليذا  المعاطف ، وىو الّرجوع إلى الرواح، و أما ابف عاشور فيرى أّف اإلراحة جاءت مف فعل 

روح وميأراح نعيقال : روح ،ثـ أشار إلى أف السُّ بيا   غدوىو اإلسامة،أي ال إذا أعادىا بعد السُّ

سرحا و سورحا، و سّرحيا بتشديد الراء  -بتخفيف الراء -َسَرحيا  يقال :إلى المراعي، وليذا 

يرى أّف السر الكامف وراء  تقديـ اإلراحة عمى الّتسريح،ألّف الجماؿ عند األراحة  ثـ ،تسريحا

أقوى و أبيج،فيي تقبل حينئذ مأل البطوف حافمة الضروع مرحة بمسّرة الشبع و محّبة إلى 

 (2).منازليا

 :التقديم من أجل الحث عمى الشيء والحض عمى القيام بو حذرا من التياون ( 6

 11النساء االية "سورة  َأْوَدْين   ِبَيا ُيوِصي َوِصَية   َبْعدِ  نْ مِ كقولو تعالى:"
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ال  شرعا ، حتىالوصية عمى الديف،عمى الرغـ مف أف الديف يقدـ عمى الوصية ـ قد دقف

قضى بالديف  رسول هللا صمى هللا عميو  وسمم( وذلؾ أف" 1يتياوف الّناس في أمر الوصية.)

لـ قّدمت الوصية عمى قمت :قبل الوصية ، و ذكر الزمخشري العمة ليذا التقديـ فقاؿ : فأف 

الديف، و الديف مقّدـ عمييا في الشريعة ؟قمت لما كانت الوصية مشبية لمميراث في كونيا 

تعاظميـ وال بمف غير عوض ،كاف إخراجيا )أي الوصية( مّما يشق عمى الورثة و  مأخوذة

،  أدائو  مطمئنة إلىفإف نفوسيـ  ة لمتفريط بخالؼ الّديفبطيب أنفسيـ بيا،فكاف أداؤىا مظت

مذلؾ قدمت عمى الديف بعثا عمى وجوبيا و المسارعة إلى إخراجيا مع الديف،و لذلؾ جيء ف

 (2بكممة )أو(لمتسوية بينيما في الوجوب )

وليس  طتعالى في الذكر فق ه أف" مرادو ىذا التقديـ ال يفيد الترتيب، وليذا أكدا الرازي عمى 

رضي هللا تعالى عنو التقديـ في الذكر والمفظ،  " َواعَمم أَن ُمَراَدهُ قاؿ رحمو هللا :"، الترتيب 

وليس مراده أّف اآلية تقتضي تقديـ الوصية عمى الّديف في الحكـ ألّف كممة )أو(ال تفيد 

 (3الترتيب البتة)

 ِسَنة   اَلَتْأُخُذهُ :" لوية في الوجود :كقولو تعالىو واأل  السبقالتقديم من أجل إبراز قيمة ( 2

ف السنة وىي مقّدمات النوـ تكوف، فاهلل تعالى الممؾ أل 066اآلية  " سورة البقرةَنْوم   َواَل 

سبحانو فيو منّزه عمى كل نقص و عيب ، و نفي نفسو السنة وال النوـ ،  تأخذهالعظيـ ال 
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ثبات التدبيراستيالء الّسنة والّنـو عمى هللا تحقيق لكماؿ الحياة و دواـ  لكماؿ العمـ فإّف  وا 

عف و السنة و الّنـو يشبياف الموت ، فحياة النائـ في حاليما حياة ضعيفة و ىما يعوقاف 

 (1عمى اإلحساس) استيالئيماالتدبير عف العمـ بما يحصل في وقت 

وا ِلْمُمْؤِمِنينَ  " ُقلْ  تعالى:كقولو  السببية:التقديم من أجل  – 7  َوَيْحَفُظوا ْبَصاِرِىمْ أ ِمنْ  َيُغض 

ِلكَ  ُفُروَجُيمْ    32" سورة النور اآلية َيْصَنُعوَن  ِبَما َخِبير   ّلَلَ  ِإَنا َلُيمْ  َأْزَكى   ذَ 

الطرؽ لحفظ الفرج ،  أعظـالفرج ذلؾ ، ألف غض البصر مف  ظفقدـ عض البصر عمى حف

طالؽ البصر مف أعظـ الطرؽ المؤدية إلى ارتكاب المحرمات ، بل مف أكبر الطرؽ التي  وا 

تؤدي إلى الزنا ، فأقصر طريق عمى القمب ىو النظر ، يقوؿ ابف كثير " ولما كاف النظر داعية 

لنظر سياـ سـ إلى القمب ( ، ولذلؾ أمر هللا بحفظ إلى فساد القمب ، كما قاؿ بعض السمف ) ا

 ( 2الفروج كما أمر بحفظ األبصار التي ىي بواعث إلى ذلؾ . )

فتقديـ غض البصر عمى حفظ الفروج إذانا بأف النظر بريدة الزنا ، ورائده الذي ال يخطئ، وفي 

 ىذا تعميل نبيل لفيـ النص القرآني حيف أمر المؤمنيف بغض البصر  

 ُكلَ  َفاْجِمُدوا َوالزَاِني الزَاِنَيةُ ''  هلالج لج قولوعمى ىذا. وخير مثاؿ  لتقديم من أجل الكثرة :ا( 8

ْنُيَما َواِحد    اْلَيْوِم وَ  ِباّلَلِ  ُتْؤِمُنون  ُكنُتمْ  ِإن ّللَاِ  ِدينِ  ِفي َرْأَفة   ِبِيَما وال تأخذكم َجْمَدة   ِماَئةَ  مِّ

نَ  َطاِئَفة   َعَذاَبُيَما َوْلَيْشَيدْ  اْْلِخرِ   (0" سورة النور اآلية )اْلُمْؤِمِنينَ  مِّ
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فييف أكثر ،أال ترى أّف قسما مف  الزناألّف  حيث قدمت المرأة عمى الرجل في مسألة الزنا :

 النساء ، يحترفف ىذه الفاحشة القبيحة ؟

الكالـ كما أّف  أّف المرأة ىي السبب فيو ، و ىي األصل فيو ، ال يبدو مف اإلطماع و كما

مفسدة الزنا عمى المرأة أكثر مف مفسدة الرجل ،فيي التي ربما تحمل و يرى الّناس حمميا ، 

ي : " قّدمت ) الّزانية ( في اآلية مف حيث كاف في بطفيكوف الكالـ عمييا أكثر . يقوؿ القر 

و كّف مجاىرات ذلؾ الّزماف زنى النساء فاشيا ، و كاف إلماء العرب و بغايا الوقت رايات ، 

في النساء أعز و ىو ألجل الحبل أضّر ، و قيل : ألف الشيوة في  الزنابذلؾ ، و قيل : ألّف 

المرأة أكثر و عمييا أغمب ، فصّدرىا تغميظا لتردع شيوتيا ، و إف كاف قد ركب فييا حياء 

لكنيا إذا زنت ذىب الحياء ، كّمو ، وأيضا فإف العار بالنساء الحق إذ موضوعيف الحجب و 

   (1)ىتماما ". الّصيانة فقدـ ذكرّىف تغميظا و ا 
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 التقديم و التأخير عند الطاىر ابن عاشور :الثاني:المبحث 

التي يمكف ( 1)فوجده مقياسا مف المقاييس البالغية  التأخير،لقد نظر ابف عاشور إلى التقديـ و 

أف يعتمدىا في تبييف البالغة القرآنية ، حيث ييتـ في تفسيره لمتقديـ و التأخير وفقا لسياؽ 

و إّن لمتقديم و التأخير في وضع الجمل و أجزاءىا في القرآن دقائق عجيبة : "  فيقولاآليات 

 ". و يضرب لذلؾ أمثمة مف تفسيره . اليحاط بيا

َياك َنْعُبدُ  ِإَياكَ " :(2)جل و تفسيره لمتقديم في قولو عز  -1   (26) الفاتحة اآلية سورة "َنْسَتِعيُن  َواِ 

أّف العبادة تقرب لمخالق سبحانو  "عمى قولو " إياك نستعين "بدإياك نعفيقوؿ وجو تقديـ قولو " 

و تعالى . فيي أجدر بالتقديـ في المناجاة ، و أما االستعانة فيي لنفع المخموؽ لمتيسير عميو ، 

فناسب أف يقدـ المناجي ما ىو مف عزمو و صنعو عمى ما يسألو مّما يعيف عمى ذلؾ ، و ألّف 

، و ألّف جممة ما تطمب عميو العبادة ، باّلّل تتركب عمى كونو معبودا لممستعيف بو  االستعانة

و مع دقة ما أشار إليو ابف عاشور ، إاّل أّف  (3)في التعقل "  االستعانةفكانت متقدمة عمى 
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ىناؾ نقطة أخرى يجدر ذكرىا في ىذا المقاـ ، و ىي أّف تقديـ المفعوؿ عمى الفعل و الفاعل 

 . االختصاصيفيد 

 . تخصيص أمر بأمر بطريق مخصوص"" عند البالغييف ىو  االختصاصو 

 ( 1) وقال آخر " ىو تخصيص شيء بشيء بعبارة كالمية تدل عميو"

وقد قدـ السنة لينفي النوـ  (2) قاؿ الكرماني : " بدا بالسنة بموجب اإلرتفاء مف القميل إلى الكثير

، ، وقد ييجـ النـو دوف تقدـ السنة والمطابقة ، ألنيا قد تتقدـ بيف يدي النـو مرتيف بمزـو ، 

وفي ىذا الصدد يقوؿ الرازي : " السنة ما يتقدـ مف الفتور الذي يسمى النعاس فإف قيل : إذا 

كانت السنة عبارة عف مقدمة النوـ ، فإذا قاؿ : ال تأخذه سنة فقد دؿ ذلؾ عمى أنو ال يأخذه 

دير اآلية وال تأخذه سنة فضال عف أف ، قمنا تقر النـو تكريرا كنـو بطريق األولى ، وكاف ذ

 (3)النـو "  يأخذه

" َعِميم   ّللَاَ  "ِإنَ تعالى:تفسيره لقولو  -0  72 اآليةسورة النحل َقِدير 

ف القدرة تتعمق وفق وقدـ وصف العميـ أل" قاؿ ابف عاشور في تعميل تقديـ العمـ عمى القدرة 

ف ،ألفضعيف القدرة ينالو تعب مف قوة عممو  ، وبمقدار سعة العمـ يكوف عظـ القدرة ،العمـ 

 (4)ليس بالنائل  ما إلىىمتو تدعوه 
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العمـ والقدرة ، وىاتاف الصفتاف ، ليو إتتجمى طاقة العمـ في أنو قادر عمى تحقيق ما يصبو -

ذ كمما كانت غزارة العمـ  كمما تجمت عظمة القدرة أما ضعيف القدرة ،إ تالزما طرديا  متالزمتاف

 (1)ألف ىمتو غير متناسبة مع قدرتو ، ىدفو  إلىفال يستطيع الوصوؿ 

 الإيكوف حميفا  ف النجاح الإومف ثـ فوقدرة، لـ تصحبو عزيمة  ينفع ما فالعمـ وحده ال

 عميو.لمقادريف 

ويتقدـ قبل مف التقديـ والتأخير ألنو منطقيا يترتب العمـ  المظير الداللييتحدث ىينا عف -

  أي أسبقية العمـ عمى القدرة . ،القدرة 

 ِفيُكمْ  َأْرَسْمَنا تعالى :" َكَما قولو مقاـ االمتناف في اقتضاىابالغية  ةثـ يبيف التقديـ لنكت -3

َتْعَمُموَن"  َتُكوُنوا َلم َما َوُيَعمُِّمُكمْ  َواْلِحْكَمةَ  اْلِكَتابَ  َوُيَعمُِّمُكمُ  َوُيَزكِّيُكمْ  آَياِتَنا َعَمْيُكمْ  َيْتُمو ِمْنُكمْ  َرُسواًل 

 (2) 151سورة البقرة اْلية 

" وقدمت جممة " ويزكيكـ " عمى جممة ويعممكـ الكتابة والحكمة ىنا  عاشور:قال ابن 

يتموا عمييـ آياتؾ ويعمميـ الكتابة و "  إبراىيـ:عكس ما في اآلية السابقة في حكاية قوؿ 

 الحكمة ويزكييـ " . 

ألف المقاـ، لالمتناف عمى المسمميف فقدـ فييا ما يفيد المنفعة الحاصمة مف تالوة اآليات 

 عمييـ. 
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و تبعث عمى الحرص في تحصيل و سائميا و  بيا،و ىي منفعة تزكي نفوسيـ اىتماما 

أما في دعوة إبراىيـ فقد رتب الجمل حسب ترتيب حصوؿ ما تضمنتو  بيا،تعجيل البشارة 

التزكية األولى ىي آية امتناف. حصمت مع  تفنف، إففي الخارج مع ذلؾ التحالف مف 

 –ىناؾ  –تزكية النفس و نمائيا و تطييرىا ، مما عمق بيا مف أد أف الجاىمية فالتزكية 

 إبراىيـاآلية ، و لذلؾ تقدمت ، أما حكاية تزكية داخمية ، فكانت ىي الموجودة في ىذه 

فإنيا تأخرت عف العمـ بالشريعة و الحكمة ، ألف المقصود منيا ليس  –عميو السالـ  –

ىو المقصود باألولى فقد دلت عمى الكثرة و النماء، فالتقديـ و التأخير في اآليتيف كشف 

 (1)بع المحافظة عمى التفنف في األسمو عف نظـ المفظ و معناه م

ذكره في قولو  يرى ابف عاشور أف لتقديـ يكوف طبيعيا في مواضع أخرى مف ذلؾ ما

ْنَيا( 37َفَأَما َمن َطَغى  )» تعالى:  ([قاؿ 31-37]سورة النازعات ) «(38) َوآَثَر اْلَحَياَة الد 

الحياة الدنيا ألن الطغيان من أكبر  إيثارو قدم ذكر الطغيان عمى »ابف عاشور : 

كان مسببا عنو ، ذكر عقبة مراعاة لمترتيب  اأسباب اإليثار لمحياة الدنيا، فمم

َوَضَرَب ّللَاُ َمَثاًل َقْرَيًة َكاَنْت آِمَنًة م ْطَمِئَنًة َيْأِتيَيا » وكذلؾ في قولو تعالى :   (2)«الطبيعي

 [.110]سورة النحل اآلية «  ِرْزُقَيا َرَغًدا
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و قدم األمن عمى الطمأنينة، إذ ال تحصل الطمأنينة بدونو، كما أن الخوف بسبب » قاؿ:

 .(3)«و القمق االنزعاج
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لـ يكف أمف ، حيث ال يرى  و بذلؾ صار التقديـ أمر طبيعيا حيث ال تحصل الطمأنينة ما

 ؼباختالابف عاشور أف يكوف المقدـ ىو األىـ دائما بل يرى أف التقديـ و التأخير يكوناف 

، و قد بيف ذلؾ في تقديـ ىاروف عمى موسى ، و تقديـ موسى مرة أخرى مف خالؿ عتباراإل

فألقي » ، في قولو تعالى :(1)الموازنة بيف اآليتيف المتيف يرد فييما التقديـ و التأخير لمعمميف 

» [. قاؿ ابف عاشور : 72]سورة طو اآلية   «آمنا برب ىارون و موسى قالواالسحرة ُسَجًدا 

داللة فيو عمى تفضيل و ال غيره ألف الواو  ال «قالوا آمنا برب العالميف رب موسى و ىاروف 

العاطفة ال تفيد أكثر مف مطمق الجمع في الحكـ المعطوؼ فيـ عرفوا هللا ألنو رب ىذيف 

الرجميف، فحكى كالميـ بما يدؿ عمى ذلؾ، فالتقديـ ىنا وقع في الحكاية ال في المحكى، و 

كوف تقديـ ىاروف في ىذه اآلية مف حكاية قوؿ السحرة، فيكوف صدر منيـ قوالف يجوز أف ي

قدموا في أحدىما اسـ ىاروف اعتبارا لكبر سنو، و قدموا اسـ موسى في القوؿ اآلخر اعتبارا 

 .(2)االعتباريف بإخالؼبفضمو عمى ىاروف بالرسالة و كالـ هللا تعالى، فاختالؼ العبارتيف 

أف يتقدـ ىاروف عمى موسى و ذلؾ ألنيما أخواف و الناس و منيـ  فاألصل في المسألة

السحرة إذ ذكروا أخويف فإنيـ يقدموف األكبر سنا و يؤخروف األصغر سنا ) ىاروف ىو 

 األخ األكبر (.

اإليجاد و التعبير عف  باعتبارأو عند البالغييف يتقدـ األكبر ألنو األسبق في الزمف 

 .لالعتبارلـ يكف عبثا و إنما كاف  ر،التأخياإليماف بالتقديـ و 
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 لمفقراء» مف ذلؾ قولو تعالى:  لالىتماـ، فإف التأخير يؤتى بو لالعتبارو كما يأتي التقديـ 

الذين ُأحصروا في سبيل هللا ال يستطيعون ضربا في األرض يحسبيم الجاىل أغنياء من 

ال » [ و قولو : 073]سورة البقرة اآلية « التعفف تعرفيم بسيماىم ال يسألون الناس إلحافا

، فكاف مقتضى  (3)بياف لقولو يحسبيـ الجاىل أغنياء مف التعفف« يسألون الناس إلحافا

بما سببو مف الحث عمى توسـ  لالىتماـالظاىر تقديمو عمى الذي قبمو، إال أنو أخر 

  احتياجاتيـ بأنيـ محصروف ال يستطيعوف ضربا في األرض ألنو المقصود مف الكالـ.
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ف شيئا مف الحث عمى إبالغ الصدقات فأنت ترى كيف لـ يغادر القرآ» قاؿ ابف عاشور : 

ىنا ألف  و تقديـ الفقراء االعتناءإلى أيدي الفقراء إال و قد جاء بو و أظير بو مزيدا مف 

الفقراء ىـ الذيف يمثموف الشريحة األغمب و األكثر مف أىل الحاجة في المجتمع لذلؾ 

و » استحقوا أف يذكروا أوال في النص الكريـ و عف نكتة تقديـ الصغير، قاؿ ابف عاشور :

مقتضى الظاىر العكس كتقديـ السنة عمى النـو و  أفتقديـ الصغير عمى الكبير ىنا مع 

[، ألنو قصد ىنا إلى 066 اآلية]البقرة  «سنة و ال نوم تأخذهال » :  قولو تعالى

بالصغير و ىو أكثر  االعتناءالتنصيص عمى العمـو لدفع ما يطرأ مف الوىمات في قمة 

 (1)أو اعتقادىـ و جوب كتابة الكبير لو اقتصر في المفظ الصغير .

التوىـ عف المتداينيف حتى ال فتقديـ الصغير عمى الكبير عند الكتابة اىتماما بو لدفع 

 يزىد الناس في كتابتو و حتى ال يعتقد في عدـ كتابة الكبير.

بوصية  األخذفكاف ليذا التقديـ نكتتو البالغية ، و قد بينيا المفسر وبيما بدت أىمية 

 (2)الكتابة. 

 و جوه يومئذ مسفرة ضاحكة» ويأتي التقديـ لغرض التنويو و التيديد في قولو تعالى: 

]سورة عبس  « مستبشرة و وجوه يومئذ عمييا غبرة ترىقيا قترة أولئك ىم الكفرة الفجرة

شور : و قدـ ىنا ذكر وجوه أىل النعيـ عمى ا[ و عف ىذا التقديـ قاؿ ابف ع37،32اآلية 

و أما من » ثـ قولو :«  فأما من طغى» وجوه أىل الجحيـ خالؼ قولو في سورة النازعات :
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ىذه السورة أقيمت عمى عماد التنويو بشأف رجل مف أفاضل  ألف «  خاف مقام ربو 

المؤمنيف و التحقير بشأف عظيـ مف صناديد المشركيف ، فكاف حظ  الفريقيف مقصودا 

يدريك  و ما» و ذلؾ مف قولو :  ابتداء إليو الكالـ، و كاف حظ المؤمنيف ىو الممتفت إليو

 (3)«و تصدى ثـ قولو : أما مف استغنى فأنت ل« لعمو يزكى

و لكي يبيف ابف عاشور كيف نوه القرآف بمف قدمو في ىذا الموضع أقاـ موازنة بينيا و 

 (4)بيف آية أخرى يبيف فييا التقديـ لغرض التيديد

و عنيا قاؿ ابف عاشور : و أما سورة النازعات فقد بنيت عمى تيديد الذكريف لمبعث 

فكاف السياؽ «الرادفة قموب يومئذ واجفةيوم ترجف الراجفة تتبعيا » ابتداء مف قولو :

يمقونو يـو الحش، و أما ذكر حظ المؤمنيف يومئذ فقد دعا  لمتيديد و الوعيد و تيويل ما

 «عمى عادة القرآف مف تعقيب الترىيب بالترغيب  االستطرادإلى ذكره 

لمتيويل و  كما يؤتى بو (1)،االىتماـو ىكذا يتبيف أف تقديـ ) المبتدأ( يؤتى بو لمتنويو و 

تكوف  في أجساـ و قد  التيديد و المقصود منو الزمو و ىو وقوع البعث ألف القموب ال

عمـ أف المراد بػ ) يوـ ترجف الراجفة( ىو يـو القيامة، فكاف في ىذا الجواب تيويل ليوـ 

الكالـ جامع بيف اإلنذار بوقوعو و  إيجازالبعث و في طيو تحقيق وقوعو فحصل 

 جري فيو.التحذير مما ي
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يوم يفر المرء من أخيو و » و يقدـ الخبر عمى المبتدأ لمتعظيـ، و مف ذلؾ قولو تعالى: 

] سورة عبس اآليات  «نيوغيشأن  يومئذمنيم  امرئ أمو و أبيو و صاحبتو و بنيو لكل 

عمى المبتدأ  امرئ و تقديـ الخبر في قولو لكل » [ قاؿ ابف عاشور  37،32،36،33

الداؿ عمى التعظيـ ، ألف العرب ال يبتدئوف بالنكرة في جممتيا إال » ليأتي في تنكير شأف 

 (2)بمسوغ مف مسوغات عدىا النحاة بضعة عشر، و منيا تقديـ الخبر عمى المبتدأ. 

و اإلغناء: جعل الغير غنيا أي محتاج لشيء في غرضو، و أصل اإلغناء و الغنى 

 حتاج إليو.حصوؿ النافع الم

ف مف خالليا قيمة تقديـ بيّ  اي تفسير ىذا النظـ اآلتي، و درر و قد بيف ابف عاشور ف

قتل اإلنسان » نتبو إلييا بحسو الرىيف و ذوقو السميـ قاؿ هللا تعالى: يالجار و المجرور 

 [11،11،17]سورة عبس اآليات  «أكفره من أي شيء خمقو، من نطفة خمقو فقدره ما

" و ىذه العممية بمغت نياية اإليجاز و أرفع الجزالة ما أكفرهعاشور في صيغة "قاؿ ابف 

بأسموب غميظ داؿ عمى السخط، بالغ المذمة ، جامع لممالمة، و لـ يسمع مثميا قبميا 

 .(3)«فيي مف جوامع الكمـ القرآنية 

ونو و لذلؾ قرف ورة سؤاؿ و جواب لمتشويق إلى مضمبص االستدالؿثـ قاؿ و ىي ىذا 

َعَم َيَتَسآَءُلوَن * َعِن »بالجواب عنو عمى الطريقة المتقدمة في قولو تعالى:  االستفياـ

 [ 21]سورة النبأ اآلية « اْلَعِظيِم النبأ
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جممة " ما أكفره" تعميل إلنشاء الدعاء عميو دعاء التحقير و التيديد و ىذا تعجب مف 

 شدة كفر ىذا اإلنساف.

لتقديـ  " محاكاةإلى قولو " من نطفة"قدموو و قاؿ  "ديـ الجار و المجرورثـ أتى إلى تق

 االىتماـف في السؤاؿ الذي اقتضى تقديمو كونو استفياما يستحق صدر الكالـ مع المبيّ 

عمى عظيـ حكمة هللا تعالى إذ  لالستدالؿال في تقديمو مف التنبيو  ،بتقديـ ما منو الخمق

 (1)كوف أبدع مخموؽ معروؼ مف أىوف شيء و ىو النطفة 

و ىكذا نجد التقديـ و التأخير في القرآف الكريـ يوضعاف لنكتة بالغية و معاف قررىا 

 النحو و اقتضاىا النظـ.

( 1) َشَقْت ان الَسَماءُ  ِإَذا» و مف ذلؾ قولو تعالى: تقديم الظرف عمى لمتيويل و التشويق:

َذا( 2) َوُحَقْت  ِلَربَِّيا َوَأِذَنت  ِلَربَِّيا  َوَأِذَنت( 4) َوَتَخَمْت  ِفيَيا َما َوَأْلَقْت ( 3) ُمَدْت  اأْلَْرُض  َواِ 

نَسانُ  َأي َيا َيا( 5) َوُحَقْت  [، 2-1 االنشقاؽ] « ( 6) َفُماَلِقيوِ  َكْدًحا َربِّكَ   ِإَلى َكاِدح   ِإَنكَ  اإلِْ

" لمتيويل و التشويق إلى الخبر كادحعمى عاممو و ىو " "إذا السماء انشقتقدـ الظرؼ" 

" ولكف لما يا أييا اإلنسان إنك كادح .إدا السماء انشقت : " االعتبارو أوؿ الكالـ في 

" ظرفا متضمنا معنى الشرط صار يا إذا" و كانت "انك كادح" بجزء مف جممة " إذاتعمق "
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افض لشرطو منصوب خظرؼ  إذاساف إنؾ كادح جوابا لشرط إذا و لذلؾ يتولوف أييا اإلن

 .(2)االعتبار باختالؼبجوابو فكالىما عامل و معموؿ 

و إذا ظرؼ لمزماف المستقبل و الفعل الذي في الجممة المضافة إليو إذا مؤوؿ بالمستقبل 

 الشرط. وصيغ بالماضي لمتنبيو عمى تحقق وقوعو ألف أصل إذا القطع بوقوع

الذي في و لمفعل  إذا ظرؼ لمزماف المستقبلو  «  عاشور: قاؿ ابفو عف أىميتيا 

( مؤوؿ بالمستقبل و صيغ بالماضي لمتنبيو عمى تحقق وقوعو  إذا)  المضافة إليو الجممة

 (1)»ط بوقوع الشرالقطع  إذا أصلالف 

العممي  اإلعجازجمعت بيف  القرآنية اآلياتىذه  أف خالؿ ىذا التحميل يتبيفومف 

 أراد" مف  قاؿ: سمـ حيفهللا عميو و  المصطفى صمىذلؾ  أبدىو  البالغي، اإلعجازو 

 فميقرأ التكوير و االنشقاؽ "  العيف،يرى القيامة رأي  أف

فادة  الحصر، و ذلؾ ما نراه في قولو إلعمى  المسند  الفعمي   إليوويتقدـ  المسند   

 (2) 34 اْلية( سورة المطففين 34آَمُنوا ِمَن اْلُكَفاِر َيْضَحُكوَن )َفاْلَيْوَم اَلِذيَن تعالى :

عمى  المسند   إليومف خالؿ ما قالو : " قدـ المسند   عاشور ذلؾو قد  وضح ابف 

الحصر و ىو قصر  إلفادةيقاؿ  فاليـو  يضحؾ الذيف امنوا  أفالفعمي  في  اآلية دوف  
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زاؿ استيزاء  المشركيف بالمؤمنيف   أي"  مف المذيف يضحكوف  كانوا"، في مقابمة إضافي

 . (3)فاليـو  المؤمنوف يضحكوف مف الكفار دوف العكس

النظـ ذلؾ و تقديـ مف الكفار عمى متعمقو و ىو يضحكوف لالىتماـ  و قد جّمى  

بالمضحوؾ منيـ ، و تعجيال ألساءتيـ عند سماع ىذا  التفريغ ، و كذلؾ  قولو تعالى 

َل اْلَماَلِئَكُة َتنِزياًل )ي  سورة الفرقاف : ف  َيْوَمِئذ   (اْلُمْمكُ 25َوَيْوَم َتَشَقُق الَسَماُء ِباْلَغَماِم َوُنزِّ

نِ  اْلَحق    "26-25سورة  الفرقان   (26) َعِسيًرا اْلَكاِفِرينَ  َعَمى َيْوًما َوَكانَ  ۚ  ِلمَرْحمَ 

دوف  المؤمنيف ،و تقديـ   أي إضافيفتقديـ عمى  الكافريف  لمحصر و ىو  قصر  

عطف عمى  "  اَلِذي َخَمَقِني َفُيَو َيْيِدينِ عمى الخبر الفعمي في  قولو تعمى : " إليوالمسند 

ىا غيره و يجوز يتوال أفبالتدبير دوف  األولىكاف الخالق ىو  إذا ألنوالصمة مفرغ عميو 

 (4)خبر عف  الذي . " َفُيَو َيْيِدينِ "يكوف الموصوؿ مبتدأ مستأنفا بو و يكوف  أف

و القصر اإلضافي ىو أف يختص المقصور بالمقصور عميو بالنسبة إلى شيء معيف أي 

و كان يوما عمى »باإلضافة إليو بحيث ال يتجاوزه إلى ذلؾ المعيف مثل قولو تعالى: 

فيو مف أمور  ىما باعتبارلصعوبتو الشديدة عمييـ ووصف اليـو بعسير « الكافرين عسيرا

عسيرة عمى المشركيف عكس المؤمنيف، و قدـ المسند إليو عمى المسند الفعمي في قولو : 

تقوي الحكـ و ىو التعميق  إلفادة"  إذا انشقت السماء"  دوف أف يقاؿ«  إذا السماء انشقت
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قوع، زيادة عمى ما يقتضيو  )إذا( في الشرطية مف الشرطي أي أف ىذا الشرط محقق الو 

 (1)قصد الجـز بحصوؿ الشرط بخالؼ )إذا(.

و نجد تقديـ المسند إليو يتكرر في مواضع أخرى تشابو نظـ اآليات السابقة كما في قولو 

َرْت  الَشْمُس  ِإَذا» تعالى :  َذا( 1) ُكوِّ َذا( 2) انَكَدَرْت  الن ُجومُ  َواِ  َرْت   اْلِجَبا َواِ  َذا( 3) ُسيِّ  َواِ 

َمْت  اْلِعَشارُ  َذا( 4) ُعطِّ َذا( 5) ُحِشَرْت  اْلُوُحوُش  َواِ  َرْت  اْلِبَحارُ  َواِ  َذا( 6) ُسجِّ  الن ُفوُس  َواِ 

َذا( 7) ُزوَِّجْت  َذا( 9) ُقِتَمْت  َذنب   ِبَأيِّ ( 8) ُسِئَمْت  اْلَمْوُءوَدةُ  َواِ  ُحفُ  َواِ  ( 11) ُنِشَرْت  الص 

َذا َذا( 11) ُكِشَطْت  اءُ الَسمَ  َواِ  َرْت   اْلَجِحيم َواِ  َذا( 12) ُسعِّ  َعِمَمْت ( 13) ُأْزِلَفْت  اْلَجَنةُ  َواِ 

 طرادا[ نجد في ىذه اآليات 13-21]سورة التكوير اآليات  «(14) َأْحَضَرْت  َما َنْفس  

بػ إذا  فاالفتتاحنسقي في التقديـ و التأخير أي تتابع ىذه األحداث و تواترىا و تسمسميا 

افتتاح مشوؽ ألف إذا ظرؼ يستدعي متعمقا و ألنو أيضا شرط يؤذف بذكر جواب بعده 

فإذا سمعو السامع ترقب ما يأتي بعده، فإعادة كممة إذا بعد واو العطف في ىذه الجمل 

 تعاطفة إطناب و تكرير اقتضاه قصد التيويل.مال

اإلثنتي عشرة مستقل و في إعادة إذا إشارة إلى أف مضموف كل جممة مف الجمل 

بحصوؿ مضموف جممة الجواب عند حصولو بقطع النظر عف تفاوت زماف حصوؿ 

رب لعمـ النفوس بما أحضرت أقرب ونشر الصحف أق الموءودةمف سؤاؿ الشروط، فإف ز 

وقد ذكر في ىذه  مف زماف تكوير الشمس وما عطف عمييا مما يحصل قبل البعث
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ثنى عشر حدثا، فستة تحصل منيا في آخر الحياة الدنيوية ، وستة تحصل في إلا اآليات

 .اآلخرة

وتتعمق بو «(14َعِمَمْت َنْفس  َما َأْحَضَرْت )»عشر ىو قولو:  الثنياوجواب الشروط 

 الظروؼ المشربة معنى الشرط.

تتبعيا اؿ ( مستعممة معنى االستقبإذاة الماضي في ىذه الجمل الواردة شروطا لػ )صيغو 

 ق وقوع الشرط.عمى تحق

أف تقديـ المسند إليو في الجمل االثنى  واعمـقاؿ إ بف عاشور "  إليووعف تقديـ المسند 

واذا الجنة عشرة المقتنيات بكممة )إذا( مف قولو " إذا الشمس كورت الينا يعني قولو " 

ذا انكدرت كورت ا إذاأف يقاؿ  اإلمكافعنو بالمسند الفعمي مع  واألخبار" .أزلفت لشمس وا 

" إف ذلؾ التقديـ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدىانالنجـو ، وىكذا كما قاؿ " 

االىتماـ  إلى وطاالمجعولة عالمات ليـو البعث توسال بأشر  األخباراالىتماـ بتمؾ  إلفادة

كالمقدمات لذلؾ اليـو الموعود مما جيء  األشرطةفكانت تمؾ  (1)بو وتحقيق وقوعو 

مقدما وأخبر عنو بالمسند الفعمي ، مما يدؿ عمى أف المقدـ جيء بو  إليوبالمسند 

المتقدمة  األشرطةوىو المعني بتمؾ  الفعميلالىتماـ كونو شرطا لحصوؿ المسند 
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كالـ في نظـ )إذا( كونيا المفتتح بيا ال إلىوالمجتمعة في آف ، وىنا البد مرة أخرى 

 (2) إليوالمسند 

 فييدينقوؿ قولو : "ي" دوف أف  يندفيو ييعمى الخبر الفعمي في قولو "  إليووتقديـ المسند 

تصرؼ أصناميـ  عتقادىـطاؿ ا بإل" لتخصيصو بأنو متولي اليدية دوف غيره ألف المقاـ 

بالقصر إضافي ، وىو قصر القمب ، وليس الضمير ضمير الفصل الف ضمير الفصل ال 

 يقع بعد العاطف.

ا بالفاء غاية متحددة لو ، وجعل اليداية مفر دوقد عبر بالمضارع في قولو "ييديف " الف الي

 (1)عمى فعل الخمق ألنو معاقب لو 

  02 اآلية" سورة عبس (21ُثَم الَسِبيَل َيَسَرُه )ومنو قولو تعالى : "  تقديم الفاعل عمى فعمو : -

قاؿ ابف عاشور " وتقديـ السبيل عمى فعمو لالىتماـ بالعبرة بتيسير السبيل بمعنييو المجازييف 

 (2)وفيو رعاية لمفاصمة "

َفاْلَيْوَم اَلِذيَن َآَمُنوا ومنو قولو جل شأنو "  :تقديم المجرور عمى متعمقو ويؤتى بو لالىتمام

وتقديـ المجرور عمى : عاشور  ابف" ، قاؿ  ؛ِمَن اْلُكَفاِر َيْضَحُكوَن َعَمى اأَلَراِئِك َيْنُظُرونَ 

" لالىتماـ بمفاد حرؼ االستعالء  رائك ينظرون األ عمى متعمقو )لالىتماـ بو ( في قولو " 

 (3)وبمجروره مع الرعاية عمى الفاصمة" 
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، بحيث يختار الصيغة المالئمة ليجعميا  األمثمةصيغ  اختياراف النص القرآني يفاصل في  -

دائما ،  األفضميةأ يستحق دىي التي ترشح تقديـ المبتدأ أىمية بو ، وحتى ال يضل تقديـ المبت

( 33 -30ت " ) سورة النازعا(42َيْسَأُلوَنَك َعِن الَساَعِة َأَياَن ُمْرَساَىا )ومنو قولو تعالى " 

عاشور : "  ابفوفي تفسير ىذه الصيغة ، وتبيف أىميتيا كونيا احتمت الصدارة في النظـ قاؿ 

بخالؼ ما  اإلنكاروتقديـ )فيـ ( عمى المبتدأ لالىتماـ بو ليفيد بو أف مضموف الخبر ىو مناط 

أنت في شيء مف ذكراىا . وىذا تخريج عجيب ولفتة طيبة تفيد الدرس البالغي، أ لو قيل :

)فيـ( وتجمى ذلؾ في الخبر،  األولىفيما يتعمق بالتقديـ حيث لـ يعتد بالمسؤوؿ في الصيغة 

 .(4)عاشور ابفعمى حد قوؿ  اإلنكاروقد تضمف 

)سورة (1ْمُك َوُىَو َعَمى  ُكلِّ َشْيء  َقِدير  )َتَباَرَك اَلِذي ِبَيِدِه اْلمُ ي تفسيره أيضا لقولو تعالى "وف

 (21الممؾ 

االختصاص ،  إلفادة"الممؾ " إليووىو "بيده"  عمى المسند  -المسند –عاشور" وتقديـ  ابفيقوؿ 

مبنى عمى عدـ العتداد بممؾ غيره ، وال بما  يائعإدأي الممؾ بيده، البيد غيره ، وىو قصر 

ووالة العيد ألف كل ذلؾ ممؾ  و السالطيف اء مر لأل واألصقاعمف إعطاء الخمفاء والمموؾ  يتراء

 (1)"  وىو الممؾ الحقيقيمعرض لمزواؿ وممؾ هللا ألنوال يعـ الممموكات كميا ،  ألنوغير تاـ ، 
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نمافالقصر االدعائي : ىو قصر حقيقي ، يكوف مضمونو غير مطابق لمواقع ،  ذكر عمى  وا 

مبالغة واالدعاء لذا سموه "حقيقيا ادعائيا" ، والقصر االدعائي يرد كثيرا في كالـ العرب سبيل ال

 ، وخاصة في مقامات المبالغة والمدح والتعظيـ حيث يبنوف كالميـ عمى المبالغة .

فيقوؿ جل  والنقائصويعظميا وينزىيا عف العيوب  نفسو،يقدس هللا تعالى  الكريمة: اآليةففي 

الذي بيده الممؾ " ، أي تعاظـ وتعالى ، وتقدس وتنزه ، وكثرة خيره وعـ إحسانو ،  وعال :"تبارؾ

الذي بيده الممؾ ، العالـ العموي والسفمي ، فيو الذي خمقو ، ويتصرؼ فيو بما شاء وقد تقدـ 

عموـ  إلفادة.)الممؾ ( وذلؾ  إليوالمسند  –) بيد( عمى سبيل المبتدأ –الجممة  -شبو الجممة

بال تقديـ  األصلتعالى بذلؾ فمو كاف تركيب الجممة عمى  واختصاصومى كل شيء القدرة ع

)وىو قدير عمى كل شيء ( فكاف فييا إثبات معنى القدرة أوال ومف ثـ إثبات شمولية ىذه القدرة 

، أما تقديـ شبو الجممة " عمى كل شيء " قدير " ففيو إثبات الشمولية  اثاني األشياءعمى كل 

واختصاصو بيذه الصفة دوف غيره فالذىاف قد  -هللا تعالى – إسنادىاالمعنى القدرة ومف تـ 

 ف يشارؾ المولى في صفاتو .متوىـ أف ىناؾ 

موليا وكماليا ، فيو إذا فيأتي التقديـ دوف التأخير ليزيل ىذا الوىـ . ويثبت معنى الصفة هلل بش

في  دعاوي المشركيف إبطاؿ إلى، وفي ذلؾ دعوة  واإللييةالذي يستحق أف يفرد بالعبودية 

 (2)صناميـ ألوىية أ
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" سورة (12ِإَن اَلِذيَن َيْخَشْوَن َرَبُيم ِباْلَغْيِب َلُيم َمْغِفَرة  َوَأْجر  َكِبير  )وفي تفسيره لقولو تعالى : " 

 ( 10)يةاآلالممؾ ، 

عمى ما فرط منيـ مف  المؤاخذةيخشوف  ألنيـلقموبيـ ، : وقدـ المغفرة تطمينا  عاشور ابنقال 

الكالـ جاريا العظيـ ، فكاف  باألجرنحوه ، ثـ أعقبت بالبشارة  ماـاإللومف  اإلسالـالكفر قبل 

النفع  ضر عمى جمبأو تقديـ دفع ال(1))كذا (  * ميةتخمية عمى التحعمى قانوف تقديـ ال

 (2)" كبير ال في ضاللإنتم أإن العظيـ نظير ما تقدـ آنفا في قولو : "  بعني والوصف بالكبير،

عمى حاؿ المؤمنيف يـو القيامة ، الذيف كمما ازدادوا في الطاعة  ازدادوا في  اآليةتتحدث ىذه 

ف بما أمرىـ هللا يقصرو  خشية مف هللا ، فيـ يخافوف ال تقبل أعماليـ ، يتوقعوف العقوبة، فيـ ال

وقد تقد الجار  اآلخرةالكبير في  واألجروال يقدموف عمى معصيتو ، فجزاء ذلؾ كمو المغفرة 

والمجرور )ليـ( والمتعمق بالخبر المحذوؼ وذلؾ لالىتماـ بالمؤمنيف ، والف المبتدأ )المغفرة ( 

)المغفرة ( وأجر كبير كائناف بيـ وقد تقدمت المغفرة  رجاء نكرة فال يجوز البدء بو ، والتقدي

 باألجرالكبير تطمينا لقموبيـ إذا أف الخشية حميا القمب ، وجاءت بعدىا البشارة  األجرعمى 

 قاعدة تقديـ التخمية عمى التحمية أو دفع الضر مقدـ عمى جمب النفع . العظيـ ىذا عمى
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عمى الذنوب فالخشية ىنا متضمنة معنى  تعالى، خوفيـ مف عقاب هللا إلىأي أف الخشية تشير 

 إلفادة اآليةجاء في ىذه  التقديـ،الخوؼ لمتعظيـ بقرينة مقارنة بػ " أجر كبير " وبقرينة 

 .(3)ولمرعاية عمى الفاصمة وىي نكت كثير  االىتماـ،

ُن ِإَنُو ِبُكلِّ  َأَوَلْم َيَرْوا ِإَلى الَطْيِر َفْوَقُيْم َصاَفات  َوَيْقِبْضنَ قل عز وجل "  َما ُيْمِسُكُيَن ِإاَل الَرْحمَ 

بمزيد مف الدالئل عمى قدرتو تعالى ، وأنو  اآلية( جاءت 11" )الممؾ: (19َشْيء  َبِصير  )

عمى المشركيف عدـ انتفاعيـ بأحواؿ  فأنكرت اآليةالمتصرؼ في ىذا الكوف كيفما يشاء ، 

الطير في نظاـ حركاتيا في حاؿ طيرانيا . فحاؿ ىذه أقوى داللة عمى عجيب صنع هللا ، 

( ق مف )البصيرةتفالذي يمسكيف ىو الرحمف وذلؾ لعمـو عممو وحكمتو ، )والبصير ( مش

مى متعمقيا ) بكل شيء( عمنو الوصف وتقدمت شبو الجممة   بمعنى العميـ وليس المراد

زعـ أف هللا ال يعمـ كل شيء  القصر ، وىو قصر القمب ردا عمى مف إلفادة( وذلؾ بصير)

 (1)حتى قاؿ بعضيـ لبعض أسروا قولكـ حتى ال يسمعنا هللا .

 اإلضافيالقصر  إلفادةعاشور : " وتقديـ بكل شيء " عمى متعمقو  ابفوفي ىذا الصدد قاؿ 

كالذيف قبميـ " وأسروا قولكـ أو  شيءيعمـ كل  أنو الوىو قصر قمب ردا عمى مف يزعموف 

 جيروا بو إنو عميـ بذات الصدور "ا

َلْيِو ُتْحَشُروَن )وفي قولو تعالى : "  ( فسر 03)الممؾ  " (24ُقْل ُىَو اَلِذي َذَرَأُكْم ِفي اأْلَْرِض َواِ 

بقولو : " فتقديـ المفعوؿ بو وفي واليو تحشروف ".  اآليةعاشور ظاىرة التقديـ في ىذه  ابف
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لـ يكونوا يدعوف الحشر أصال فضال  ألنيـوليس لالختصاص  الفاصمة،لالىتماـ والرعاية عمى 

 (2)عف أف يدعوه لغير هللا " 

 وكما يأتي التقديـ لالختصاص ، فإنو يأتي والرعاية عمى الفاصمة.
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 الخاتمة :

اٌٍُٙ  ٌه  اٌحّذ أرٙاًء وّا  حّذٔان اترذاء ، فاٌحّذ  ٌه أٚال ٚ أخشا ٚ اٌظالج ٚ اٌسالَ  

 ػٍٝ سسٛي  هللا ٚ ػٍٝ آٌٗ ٚ طحثٗ  ِٚٓ ٚاالٖ ٚ تؼذ :  

اٌرمذ٠ُ ٚ اٌرأخ١ش  فٟ  ذفس١ش  "خالي ٘زا  اٌثحث ِسأٌح تالغ١ح ذّثٍد فٟ  اسرؼشضٕا 

 أتأد سٚػح اٌث١اْ  اٌمشآٟٔ ٚ إػداصٖ . ػاشٛس "ػٕذ اتٓ  اٌرحش٠ش ٚ اٌر٠ٕٛش

 ٚ لذ  ذٛطٍٕا اٌٝ ػذج  ٔرائح خالي ٘زا  اٌثحث أتشص٘ا ِا ٠ٍٟ :

ذؼرثش ظا٘شج  اٌرمذ٠ُ ٚ اٌرأخ١ش ِٓ أُ٘  اٌظٛا٘ش  اٌٍغ٠ٛح  اٌرٟ أوسثد  اٌٍغح  -

ِشٚٔرٙا ٚ طٛاػ١رٙا ،فٙٛ ٠سّح ٌٍّرىٍُ  أْ  ٠رحّشن  تحش٠ح ِرخط١ا اٌشذة 

ظح ، ٚ اٌؼذٚي ػٓ ٘زٖ  اٌشذة ٠ّثً ٔٛػا ِٓ  اٌخشٚج ػٓ  اٌٍغح  إٌفؼ١ح  اٌّحفٛ

اٌٝ  اٌٍغح  اإلتذاػ١ح  ، ٚ اٌٍغح  إٌفؼ١ح ارا  دخٍد ػاٌُ االدب  اورسثد  خاط١ح 

ٚ إّٔا  إ٠ظاي  اٌّؼٕٝ  إر  ٌُ  ٠ؼذ  اٌّشادخذ٠ذج ذفشضٙا ػ١ٍٙا طث١ؼح  األدب ، 

 اٌٍغح ٚس١ٍح ِٓ ٚسائً اٌدّاي .اال٠ظاي ٚ اٌّراع ِؼا ، ح١ث ذظثح  

إْ االخرظاص ِٓ أُ٘  اٌفٛائذ  اٌرٟ  ٠ف١ذ٘ا ذمذ٠ُ  ِا  حمٗ  اٌرأخ١ش ، إْ ٌُ   -

٠ىٓ  أّ٘ٙا  ػٍٝ االطالق  ، ٚ ٘زا  تطث١ؼح  اٌحاي  ال ٠ٕفٟ أ١ّ٘ح اٌفٛائذ اٌرٟ  

ٔض  ػ١ٍٙا اٌث١ا١ْٔٛ فٟ اٌّٛاضغ  اٌرٟ ال ٠رأذٝ ف١ٙا إػرثاس االخرظاص ، 

 اال٘رّاَ ، ٚ اٌرثشن  ٚغ١ش٘ا    وّدشد

٠ؼذ اتٓ ػاشٛس أحذ اٌّغ اٌّفسش٠ٓ اٌٍغ١٠ٛٓ فٟ  اٌؼظش  اٌحذ٠ث اٌز٠ٓ ا٘رّٛا  -

 . تث١اْ  اٌمشاْ ٚ  اٌىشف  ػٓ دلائك  أسشاسٖ ٚ تالغرٗ 

اْ  اٌفىشج  اٌرٟ  ٠مَٛ ػ١ٍٙا  ذفس١ش اٌرحش٠ش  ٚ  اٌر٠ٕٛش ٟ٘  فىشج اٌرث١ٍغ  ٚ   -

 االلٕاع فٟ  اٌمشاْ  اٌىش٠ُ .

٠ؼذ وراب اٌرحش٠ش  ٚ  اٌر٠ٕٛش التٓ ػاشٛس ٚاحذا ِٓ ورة  اٌرفس١ش  اٌرٟ   -

ذسرحك  اٌذساسح ِٓ  إٌاح١ح  اٌثالغ١ح ، فمذ ظٙشخ خٙٛدٖ اٌدا١ٌح فٟ ِداي 

 اٌثالغٟ ٚ اظٙاس تالغح اٌمشاْ  اٌىش٠ُ ٚ ت١اْ  إػداصٖ .  ذطث١ك اٌذسط

إ٘رّاَ اتٓ ػاشٛس تاٌذلائك اٌثالغ١ح ، ٚ٘زا ٔدذٖ تىثشج فٟ وً آٞ اٌىراب   -

 اٌحى١ُ .



 خاذّح
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إْ إفادج  اٌرمذ٠ُ ٚ اٌرأخ١ش ٌالخرظاص فٟ  اٌس١اق  اٌمشآٟٔ  ٠ىاد  ٠ىْٛ   -

 ِٛضغ  إخّاع ت١ٓ أً٘  اٌث١اْ ٚ ت١ٓ أً٘  اٌرفس١ش 

ذفس١ش إتٓ ػاشٛس  حٜٛ وث١شا  ِٓ اٌرحا١ًٌ  اٌٍغ٠ٛح اٌذل١مح ٚ   إْ  -

االخرٙاداخ  اٌّؼّمح ، فٙٛ  ذطث١ك  ػٍّٟ  ٌمٛاػذ  اٌثالغح  اٌؼشت١ح ػٍٝ  آ٠اخ 

 اٌمشاْ اٌىش٠ُ 

ٌثٕح خذ٠ـذج إٌٝ  ٕاىْٛ لذ أضفٔفٟ ٘زا اٌؼًّ، ٚأْ  ٕاىْٛ لذ ٚفِّمٔشخٛ أْ ٔٚخراِاً، 

ًَّ ِٓ  ٕاأطث ، فإْثالغٌٟثٕاخ اٌذسط اٌ فٍٍٗ اٌحّذ ٚإٌّح، ٚإْ وأد األخشٜ فد

 .ٕاتٙزا اٌؼًّ، ٚأْ ٠دؼٍٗ فٟ ١ِضاْ حسٕاذ اسأُي هللاَ أْ ٠ِٕفّؼٕٔال٠خطٟء. 
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