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 امللخص
عنوان البحث: املقدم واملؤخر يف القرآن الكريم من خالل تفسري البغوي )مجعًا 

 ودراسة(.

سواًء ذكره  ،رشط البحث: ما ذكره البغوي يف اآلية الواحدة من تقديم أو تأخري

 أو حاكيًا له عن غريه.  ،مرجحًا له

جزء من آية عىل  -أو مؤخراً - أي: ما ذكر مقدماً - ،ن يف آيتنيوعليه؛ فام كا

 فليس من رشطي يف البحث. -أخرى

وقد وافقه عليه  ،هو أنَّ ما ذكره البغوي من موضع املقدم واملؤخر ،ورشط آخر

 ،سابق خاص بابن اجلوزيفال يبحث؛ لكونه ُبِحَث وُدِرَس يف بحث  ،ابن اجلوزي

 .(خر يف القرآن من خالل زاد املسرياملقدم واملؤ)أال وهو: 

 وبيان حلجته. ،ا قي  يف اآليا  القرآنية من تقديم وتأخرييف البحث دراسة مل

 وفيه أيضًا ذكر لألقوال األخرى يف اآليا  الكريام .

 اعتنيت يف البحث بدراسة األقوال وعرضها عىل قواعد املفرسين.

ومأخذ  ،وبيان لسبب الرتجيح ،يف البحث عناية بالرتجيح بني أقوال املفرسين

 القول الراجح. 
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 املقدمة
وجعلنا من خري أمة  ،وعلمنا احلكمة والقرآن ،احلمد هلل الذي هدانا لإلسالم

وأشهد أنَّ حممدًا عبد  ،وأشهد أال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،أخرجت للناس

اهلدى بعثه اهلل ب ،وأمينه عىل وحيه ،وخريته من خلقه ،وصفيه وخليله ،اهلل ورسوله

 وكفى باهلل شهيدًا. ،ودين احلق؛ ليظهره عىل الدين كله

وعىل  ،صىل اهلل عليه وعىل آله الطيبني الطاهرين وعىل أصحابه الغر امليامني

 وسلم تسلياًم كثريًا مزيدًا إىل يوم الدين.   ،أزواجه أمها  املؤمنني

ورش األمور  ،×وخري اهلدي هدي حممد  ،أما بعد: فإنَّ خري احلديث كتاب اهلل

 وك  ضاللة يف النار. ،وك  بدعة ضاللة ، حمدثاهتا

 -ةارسون يف ختصص الدراسا  القرآنيسيام الد-فال خيفى عىل طالب العلم 

أمهية موضوع املقدم واملؤخر يف القرآن الكريم؛ إذ يرتتب عليه فهم اآليا  

تقديم والتأخري مما ثم ما ينبني عليه من حكم وأرسار من ال ،وتبني معانيها ،القرآنية

 ذكره املفرسون. 

 مها: ،وهذا يف نوٍع واحٍد منه؛ إذ من املعلوم أن املقدم واملؤخر عىل نوعني اثنني

فلام عرف أنه من باب املقدم  ،األول: ما أشك  معناه بحسب الظاهر منه

 .-كام ترى-وهذا من باب التفسري  ،وذهب االلتباس ،واملؤخر زال اإلشكال

ثم تأيت  ،تقدم لفظة عىل أخرى يف موضع من القرآن الكريمفهو لثاين: أما النوع ا

 ،ثم تقديم اإلنس عىل اجلن ،كتقديم اجلن عىل اإلنس ،متأخرة عنها يف موضع آخر

يبحث فيه املفرس عن السبب الذي ألجله تقدمت هذه  ،فهذا بحث بالغي ،وهكذا

 آخر. بينام تأخر  عنها يف موضع ،اللفظة عىل اللفظة األخرى

والفرق بني النوعني: أنَّ األول يقال فيه: قدمت اللفظة أو اجلملة وحقها 

 وال يقال مث  هذا يف النوع الثاين. ،التأخري
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 ،وفرق آخر: أنَّ الكالم يف النوع األول كالم يف صميم التفسري ولبه ،فهذا فرق

 يف حني أن النوع الثاين بالغي بحت.

وإعطاء ك   ،إنام هو من باب بيان أمهية ك  نوع ،وهذا ال يزهد يف النوع الثاين

 ذي حق حقه.

؛ أحببت -حسب بحثي واطالعي-أر مؤلفا  خاصة يف النوع األول وملَّا مل

المقدم والمؤخر )هذا البحث: وأسميته:  -بحمد اهلل-فكان ،الكتابة والتأليف فيه
 .جمعاً ودراسة(: آن الكريم من خالل تفسير البغويفي القر 

ت أثناء مراجعتي لتفسري اإلمام البغوي أنَّ اإلمام له عناية واضحة وقد الحظ

فهو يكثر من نقله عند احلديث عىل  ،يف هذا النوع من أنواع علوم القرآن الكريم

بحيث يمكن استخراج مادة  ،اختالف أنظار املفرسين يف فهم اآليا  القرآنية

ذكر البغوي أنه من  قبي   يف مجع ك ِّ ما علمية صاحلة للبحث؛ فاستعنت باهلل 

 سواًء ذكره متبنيًا له، أو ذكره كقوٍل قي  يف اآلية الكريمة. ،املقدم  واملؤخر

لكن سيكون رشط البحث: ما ذكر يف اآلية الواحدة أنه من قبي  املقدم 

 أما ما ذكر يف آيتني أو أكثر، فهذا خارج عن موضوع البحث. ،واملؤخر

 ،وهو موجود يف كتاب زاد املسري ،اإلمام البغوي ورشط آخر، وهو: أنَّ ما ذكره

فقد بحث عىل وجه  ،فهذا ال أتناوله بالبحث؛ اكتفاء ببحثه عند ابن اجلوزي

 العدد الثاين عرش.   ،للدراسا  القرآنيةاالستقالل كام يف جملة تبيان 

 خطة البحث:
ين كان جمموعها مخسًة وعرش ،اقتضت طبيعة البحث أن يكون عىل هيئة مواضع

 ،يف البحث يمسبوقة بمقدمة بينت فيها أمهية املوضوع ونوعيه ورشط ،موضعاً 

 وهذه املواضع هي: ،واملنهج الذي رس  عليه فيه
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ڈ ژ ژ ڑ ڑ ﴿ املوضع األول: التقديم والتأخري يف قوله تعاىل:

 .[٦٥البقرة:] ﴾ک ک  ک ک گ  گ گ 

ڳ    ڳ ڱ ڱ ڳ ڳ ﴿املوضع الثاين: التقديم والتأخري يف قوله تعاىل:

 .[٦٦البقرة:]  ﴾ڱ ڱ ں

ٺ ٿ ٿ ٿ  ﴿املوضع الثالث: التقديم والتأخري يف قوله تعاىل:

 .[٨٥البقرة:]اآلية:  ﴾ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

ڈ ژ ژ   ڎ ڎ    ڈ      ﴿ :املوضع الرابع: التقديم والتأخري يف قوله تعاىل

 .[١٣٠البقرة:]  ﴾ڑ ڑ کک ک ک گ گگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ

 ﴾ۓ ڭ ڭ ڭڭ ﴿ والتأخري يف قوله تعاىل: املوضع اخلامس: التقديم

 .[١٩٦البقرة:]

ں ں ڻ ڱ ڱ ڱ﴿ املوضع السادس: التقديم والتأخري يف قوله تعاىل:

 .[٢٥٩البقرة:] ﴾ڻ ڻ ڻ 

 ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ﴿ املوضع السابع:التقديم والتأخري يف  قوله تعاىل:

 ﴾ۉ ۉ ې ېۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ 

 .[٧٣النساء:]

ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  ېئ  ﴿ تأخري يف قوله تعاىل:املوضع الثامن: التقديم وال

 .[١٤٧النساء:] ﴾ېئ ېئىئ 

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  ﴿ املوضع التاسع: التقديم والتأخري يف قوله تعاىل:

 .[٦٩املائدة:] ﴾ٴۇ ۋ 

وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ    ﴿: تعاىل املوضع العارش: التقديم والتأخري يف قوله

 .[١١٨املائدة:]﴾ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ
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ٴۇ ۋ ۋ  ﴿ :تعاىل ري يف قولهاملوضع احلادي عرش: التقديم والتأخ

 .[١١األعراف:]﴾ۅ ۅ ۉ ۉ ې   ې 

ۀ ہ ہ ہ ہ  ﴿ تعاىل: املوضع الثاين عرش: التقديم والتأخري يف قوله

  .[٧٩األعراف:]﴾ھ ھ ھ 

ٱ ٻ ٻ  ﴿تعاىل:  املوضع الثالث عرش: التقديم والتأخري يف قوله

 .[١٦٠األعراف:] ﴾ٻ ٻپ 

ڱ ڱ ں ں ڻ ﴿تعاىل: يف قوله املوضع الرابع عرش: التقديم والتأخري

 ﴾ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ

 .[٣٨الرعد:]

گ گ ڳ ڳ ﴿تعاىل:  املوضع اخلامس عرش: التقديم والتأخري يف قوله

 .[٤٧إبراهيم:] ﴾ڳ ڳڱ ڱ ڱ ڱ ں ں

چ چ ڇ ڇ ڇ  ﴿تعاىل:  املوضع السادس عرش: التقديم والتأخري يف قوله

 .[٣٨الكهف:] ﴾ڇ ڍ ڍ

ٿ ٹٹ ٹ ﴿ تعاىل: ع عرش: التقديم والتأخري يف قولهاملوضع الساب

 ﴾ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ    ڦ ڦڦ ڄ ڄ  ڄ ڄ

 .[٣األنبياء:]

ے ے ۓ ۓ ڭ ﴿تعاىل: املوضع الثامن عرش: التقديم والتأخري يف قوله

 .[٤٣األنبياء:] ﴾ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ    ۈ ۈ ٴۇ

ک ک ک ک  ﴿ : املوضع التاسع عرش: التقديم والتأخري يف قوله

       .[٩٧األنبياء:] ﴾ڳ گ گ گ گ  

ې ى ى ائ  ﴿ : املوضع العرشون: التقديم والتأخري يف قوله

 .[٥احلج:] ﴾ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ
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ۈ ٴۇ ۋ   ۋ   ﴿ :املوضع احلادي والعرشون: التقديم والتأخري يف قوله تعاىل

 .[٣٧املؤمنون:] ﴾ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې

ک گ  گ    ﴿ تعاىل:املوضع الثاين والعرشون: التقديم والتأخري يف قوله 

 .[٢٨النم :] ﴾گ گ    ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

ڑ ک ک ک  ﴿ املوضع الثالث والعرشون: التقديم والتأخري يف قوله تعاىل:

 ﴾ک گ گگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻ 

 .[٨فاطر:]

 ﴾ڄ ڄ ڄ﴿ املوضع الرابع والعرشون: التقديم والتأخري يف قوله تعاىل:

 .[٨النجم:]

ى  ى ائ  ﴿ رشون: التقديم والتأخري يف قوله تعاىل:املوضع اخلامس والع

 .[٢اإلنسان:] ﴾ائ  ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ

 يت:النهج اآليف بحثي عىل وقد رس  

  .خريأفيها التقديم والت ذكرالتي  اآليةذكر أ: والً أ

  .اً وومعز كامالً  ةلأنق  كالم البغوي املتعلق هبذه املسأ: ثانياً 

؛ حتى يكون القارئ عىل نيةآية القريف اآل خريأموضع التقديم والت أحدد:  ثالثاً 

 بينة من موضع الدراسة.

  .خري فحسبأة التقديم والتهية الكريمة من جقوم بدراسة اآلأ :رابعاً 

 حسب االستطاعة. هقائلإىل لقول انسبة يف البحث : كان من عنايتي خامساً 

 ه  العلم.ألخرى قوال األذكر األأخري، وأناقش القول بالتقديم والتأ: سادساً 

بيان حال األقوال املنقولة يف اآليا   -إن شاء اهلل تعاىل-يف البحث يظهر: سابعا

استنادًا للقواعد العلمية املعلومة عند أه  العلم؛   ،، وبيان ضعفها وقوهتاالكريام 

 وممارسة العلم.  ،تطبيق القواعد -إن شاء اهلل- ليستفيد القارئ
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 .التي تنق  يف صلب البحثأخرج األحاديث واآلثار : ثامناً 

تاسعًا: أترجم لألعالم الذين حيتاجون إىل ترمجة ممن يق  ذكرهم يف األوساط 

 أما املعروفون فال أترجم هلم؛ حتى ال يطول البحث. ،العلمية

 أهم نتائج البحث. -إن شاء اهلل تعاىل-عارشًا: أختم البحث بخامتة أضع فيها

 وسلم وبارك عىل سيد األولني واآلخرين. وصىل اهلل ،واحلمد هلل رب العاملني

 وهذا أوان الرشوع يف املقصود.
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ڈ ژ ژ ڑ ڑ ﴿ الموضع األول: التقديم والتأخير في قوله تعالى:

  .[٦٥البقرة:] ﴾ک ک  ک ک گ  گ گ 

  حتوي أمر ﴾گگ  کک﴿ :تعاىل اهلل قال» :قال اإلمام البغوي

 كونوا أي: ،وتأخري تقديم فيه: وقي  ،مطرودين مبعدين﴾گ﴿وتكوين

«خاسئا  يق : مل ولذلك ،قردة خاسئني
 (1)

 . 

ذكر بعض أه  العلم هذا القول كام ذكره البغوي عىل سبي  التمريضالدراسة:
(2)

، 

يعزوه لقائلهولم 
(3)

. 
ون فحسن أن يك ،ووجه هذا القول: أن خاسئني مجع مذكر ال يناسب قردة

 : كونوا خاسئني قردة. -عىل هذا-فيكون نظم الكالم ،عائدا عىل أصحاب السبت

فاألص  يف الكالم عدم  ،لكن هذا القول ال يسلم ألربابه؛ ألنه خالف األص 

 إال أن يدل دلي  عىل التقديم والتأخري. ،التقديم والتأخري

عناية  هلم   إنَّ الذينب ،وهلذا وغريه؛ مل يذكر أكثر املفرسين هذا القول ومل ينقلوه

يف نق  اخلالف كابن اجلوزي مل حيكوه
(4)

. 

 واحلجة املذكورة غري صحيحة؛ لوجهني:

 ،وقردة ،فأنت تقول ملجموعهم: قرود ،مث  في  وفيلة ،أن قردة مجع مذكر -

 وأقراد
(5)

. 

                                                        
  (. ١/١٠٥معامل التنزي )( ١)

  (.  ١/١٩١يف مقاصد القرآن )فتح البيان  ،(١/٦٩لباب التأوي ) ،(١/٩٠انظر: تفسري السمعاين )( ٢)

  ب  مل أره يف غري هذه املصادر.    ،ومل أر من قال به( ٣)

    (. ١/٩٥زاد املسري )( ٤)

البحر املحيط  ،(٢/٢٨٩البن سيده ) املخصص ،(٦/٣٠٧ألعظم )انظر: املحكم واملحيط ا( ٥)

(١/٤٠٣    .) 



 (ه1436 جمادى الآلخرة)العدد التاسع عشر             مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية  

159 

قال الفيومي
(1)

 األنثى ومجع ،(ِقَرَدةٍ )و( َأْقَراد) و( ُقُرود) عىل الذكر وجيمع»:

«(َرد  قِ )
(2)

. 

 خرب كالمها وقي : ،ويصح أن تكون صفة ،خرب ثان (َخاِسِئنيَ يقال: ) -

الواحدة الكلمة منزلة نزال وأهنام
(3)

.  

فالصحيح أنَّ اآلية عىل  ،وعىل هذه األقاوي ؛ فال تقديم يف اآلية وال تأخري

 وهذا مذهب مجهور املفرسين.  ،نسقها

 اخلري من مبعدين أي: ﴾گگ  گ  ﴿ :قوله معنى فكذلك»قال الطربي: 

«صغراء أذالء
(4)

. 

ڳ ڳ ڳ    ڳ ﴿ الموضع الثاني: التقديم والتأخير في قوله تعالى:

 .[٦٦البقرة:]﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

َتْقِديُرُه: َفَجَعْلنَاَها َوَما  ،َوِقيَ : فِيِه َتْقِديم  َوَتْأِخري  »: قال اإلمام البغوي

َم ِمْن  ،اْلَعَذاِب يِف اآْلِخَرةِ َأْي َما ُأِعدَّ هَلُْم ِمَن  ،َخْلَفَها َوَجَزاًء ملَِا َبنْيَ َيَدْْيَا َأْي ملَِا َتَقدَّ

بِْت فِي  ُذُنوهِبِْم بِاْعتَِداِئِهمْ  «السَّ
(5)

. 

                                                        
كان  ،ورح  إىل محاة ،نشأ بالفيوم )بمرص( ،سأبو العبا ،أمحد بن حممد بن عيل الفيومي ثم احلموي( ١)

قال ابن  (املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري)صنف يف ذلك كتابًا سامه  ،فاضاًل عارفًا باللغة والفقه

 .«هـ( ٧٧٠وهو كثري الفائدة حسن اإليراد... وكأنه عاش إىل بعد سنة)»حجر: 

  (.   ٢٢٤/ ١األعالم للزركيل ) ،(١/٣٧٢انظر: الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة )

  (.  ١/٢٨٣وانظر: روح املعاين ) ،(٤٩٦/ ٢املصباح املنري )( ٢)

 .«وهو قول جيد» ( عن هذا القول:١١٩/ ١قال الشيخ حمي الدين درويش يف إعراب القرآن وبيانه )( ٣)

  (. ١/٩٦فتح القدير) ،(١/٤٠٩وانظر: البحر املحيط )

التسهي  لعلوم  ،(٣/١٠٤التفسري الكبري ) ،(١/١٦٠وانظر: املحرر الوجيز ) ،(٢/١٧٤جامع البيان )( ٤)

 (.     ١/٥٠التنزي  )

 (.  ١/١٠٥معامل التنزي )( ٥)
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حيث  ،﴾ڱ ڱ ﴿ موضع التقديم يف اآلية الكريمة: هو قوله تعاىل:الدراسة:

يمة: فجعلنا العقوبة وحقه التقديم؛ ليكون نسق اآلية الكر ،جاء يف اآلية متأخراً 

 وما خلفها من العذاب األخروي نكاال وعقابا ملا سلف من اخلطيئة.
 واملعنى َبنيِّ  عىل هذا القول. 

لع  من املهم أن نعرض للضمري يف قوله  ،وقب  أن نبدأ بمناقشة هذا القول

أنه مؤثر يف دراسة القول املذكور  -الشك-عىل ماذا يعود؟ فهذا ﴾ڳ﴿ تعاىل:

 أعاله.

واملعنى:  ،أنَّ الضمري إما أن يعود إىل القرية -وفقنا اهلل وإياك ملرضاته-فاعلم 

 أي من القرى. ،جعلنا القرية نكاالً ملا بني يدْيا وما خلفها

 وقريب منه قول من قال: إنه عائد عىل األمة املمسوخة.

أي ما بني يدي املسخة وما خلفها من  ،أو يكون الضمري عائدًا عىل املسخة

 الذنوب واملعايص.  

وإما يعود إىل القردة
(1)

ولذا جع   ،فال تنايف بينها ،وهذه األقوال متقاربة جداً  ،

حيتم   ﴾ڳ﴿ والضمري يف» : قال ،ابن عطية اآلية حتتم  هذه األقوال

 ،وحيتم  عىل القردة ،وحيتم  عىل األمة التي مسخت ،العود عىل املسخة والعقوبة

«وحيتم  عىل القرية
 (2)

. 

 -كام أسلفنا-فريى أصحاب القول  ،ا سيق الكالمبقينا يف املسألة التي من أجله

 يف قوله تعاىل: وهم عىل هذا القول يرون أن الضمري ،أن اآلية فيها تقديم وتأخري

 عائد عىل العقوبة. ﴾ڳ﴿

                                                        
التسهي    ،(١/٦٩لباب التأوي ) ،(١/٣٣٨أنوار التنزي ) ،(١/٨١انظر هذه األقوال يف: معامل التنزي )( ١)

أقوال اإلمام ابن قتيبة  ،(١/٩٦فتح القدير ) ،(١/١١٠سليم )إرشاد العق  ال ،(١/٥٠لعلوم التنزي  )

 (.١/١٢١يف التفسري )

 (. ١/٢٤٤املحرر الوجيز)( ٢)
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 ولننظر ماذا يلزم عىل هذا القول؟ 

 يلزم منه: 

فاألوىل منهام:  ،ا يدْيا وخلفهامه ،تباين عود الضمري يف كلمتني متتاليتني -

 ويف خلفها عائد عىل العقوبة. ،الضمري عائد عىل الذنوب

 يف الضامئر توافق األص »قال السيوطي:  ،؛ ملخالفته األص وهذا فيه نظر    

«التشتيت من حذراً  املرجع
 (1)
. 

 التقديم والتأخري يف نسق الكالم. -

 ومعلوم أن األص  عدمه.

مل يروا  ،ب  هو مذهب األكثر منهم ،لم أن مجعًا من أه  العلمإذا تقرر هذا؛ فاع

لكنهم اختلفوا يف  ،ورأوا أنَّ اآلية عىل نسقها ،التقديم والتأخري يف اآلية الكريمة

 مها:  ،وكان خالفهم عىل قولني اثنني ،مرجع الضمري  يف الكلمتني: يدْيا وخلفها

 فها من القرى.  القول األول: أن املراد: ما بني يدْيا وما خل

 ،واملراد بالقرى التي بني يدْيا: القرى التي حرض  تلك القرية املعذبة

وليس املراد هبا تلك القرى السابقة؛ ألن  ،أو سمعت بخربها وشأهنا ،وشاهد 

 السابق ال ينتفع بخرب أتى بعده. 

وهذا هو اختيار اإلمام ابن قتيبة
(2)

وسبقه إليه ابن عباس ،
(3)
.  

                                                        
 (.١/٤١٤قواعد يف التفسري) ،(٤/٣٥وانظر: الربهان للزركيش) ،(٤/١٢٧٢اإلتقان )( ١)

 (.١/١٢١انظر: أقوال اإلمام ابن قتيبة يف التفسري )( ٢)

 (.١/١٣٣أخرجه ابن أيب حاتم)( ٣)
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منهم: ابن عزيز والسمرقندي وابن  ،كثري من أه  العلم بالتأوي وإليه ذهب 

والنسفي  أيب زمنني والواحدي والنحاس والسمعاين والزخمرشي وابن كثري

والسعدي
(1)
. 

 ،بالقرى املجاورة ،أي: القرى ،أهنم فرسوا ما خلفها ،ويشك  عىل هذا القول

كام يف قول  ،وما حوهلا ب  يقال: ،وال يقال يف حق القرى املجاورة: وما خلفها

  .[٢٧األحقاف:] ﴾وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ﴿ تعاىل:

 .ما عملوا بعدهاو أي: ،ملا بني يدْيا وما خلفها من الذنوب :الثاينل والق

أي ما بني يدي املسخة وما خلفها من  ،ويكون الضمري عائدًا عىل املسخة

 الذنوب.

ابن عباسوهو قول 
(2)
وجماهد 

(3)
وقتادة 

(4)
وأيب العالية 

(5)
 . 

واختاره البخاري والطربي وابن جزي الكلبي
(6)

. 

«هذا قول جيد»قال اإلمام ابن عطية: 
 (7)

. 

ثم القوالن  ،أنَّ اآلية عىل نسقها وترتيبها -والعلم عند اهلل تعاىل-والراجح 

وما أي: ملا بني يدْيا من الذنوب  ،وأوالمها الثاين ،املذكوران متقاربان يف املعنى

 خلفها كذلك.

                                                        
 ،(١/١٤٨تفسري ابن أيب زمنني ) ،(١/٨٨بحر العلوم ) ،(٤٥٨انظر: غريب القرآن البن عزيز)ص( ١)

 ،(١/٦٨مدارك التنزي ) ،(١/١٧٦الكشاف)،(١/٩٠تفسري السمعاين) ،(١/١١١الوجيز للواحدي)

 (. ٥٤تفسري السعدي )ص ،(١/١٠٨تفسري ابن كثري )

 (.٢/٧٠أخرجه الطربي)( ٢)

 (.١/٧٦وانظر: تفسري جماهد) ،(١/١٣٤( وابن أيب حاتم)٢/٧١طربي)أخرجه ال( ٣)

 (.١/٤٨أخرجه الصنعاين )( ٤)

 (.١/١٣٤أخرجه ابن أيب حاتم)( ٥)

 (.١٨/٨٤عمدة القاري) ،(١/٥٠التسهي  لعلوم التنزي ) ،(١/٧٢انظر: جامع البيان)( ٦)

 (.١/٢٤٤املحرر الوجيز)( ٧)
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إن قي : يشك  عىل هذا القول: أنه كيف تكون العقوبة نكاالً ملا خلفها من ف

 وه  هلم ذنوب بعد أن أهلكوا ؟!!. ،ذنوهبم

فاجلواب 
(1)

ب  يعم ذنوب غريهم ممن جاء  ،أن ما خلفها ال يقرص عىل ذنوهبم: 

 ،حتذير الناس من معايص اهلل تعاىل ،فإنَّ من أعظم مقاصد القصص القرآين ،بعدهم

فالقصص من زواجر القرآن وال  ،ترهيب اخللق من ركوب مساخط اهلل تعاىلو

 شك.

إىل معنى  ﴾ڱ ڱ ﴿ــفذهب ب ،أدرك هذا االعرتاضلكن اإلمام الطربي

فجعلنا عقوبتنا  :فتأوي  الكالم» فقال: ،غري ما ذكرناه مع أنه املتبادر من هذا القول

وملا خلف عقوبتنا هلم من أمثال  ،مهلم عقوبة ملا بني يدْيا من ذنوهبم السالفة منه

وأن حي  هبم مث  الذي ح   ،مسخوا فيمسخوا مث  ما ،ذنوهبم أن يعم  هبا عام 

«هبم
 (2)

 . 

ٺ ٿ ٿ ٿ  ﴿  الموضع الثالث: التقديم والتأخير في قوله تعالى:

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 

ڦ ڄ ڄ  ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ 

چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ    ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ 

 .[٨٥البقرة:]  ﴾ک کک ک گ گ  گ گڑ 

 منكم َفِريًقا َوخُتِْرُجونَ  :َوَنْظُمَها َوَتْأِخري   َتْقِديم   اآْلَيةِ  َويِف  »قال اإلمام البغوي:

ْثمِ  َعَلْيِهمْ  َتَظاَهُرونَ  ِدَياِرِهمْ  من م   َوُهوَ  ،َواْلُعْدَوانِ  بِاإْلِ  َوإِنْ  ،إِْخَراُجُهمْ  َعَلْيُكمْ  حُمَرَّ

 اْلِقَتاِل، َتْركَ : ُعُهودٍ  َأْرَبَعةَ  َعَلْيِهمْ  َأَخذَ  َتَعاىَل  اهللََّ َفَكَأنَّ  ُتَفاُدوُهْم، ُأَساَرى َيْأُتوُكمْ 

                                                        
 (.١/٧٢انظر: جامع البيان )( ١)

 (.١٨/٨٤عمدة القاري) ،(٨/١٦٢فتح الباري) ،(١/٧٢نظر: جامع البيان )ا( ٢)
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ْخَراِج، َوَتْركَ  اُهْم، َوفَِداءَ  َأْعَداِئِهْم، َمعَ  َعَلْيِهمْ  املَُْظاَهَرةِ  َوَتْركَ  اإْلِ  َعنِ  َفَأْعَرُضوا َأرْسَ

«اْلِفَداءَ  إاِلَّ  اْلُك ِّ 
 (1)
. 

 فريى ،مل يكن اإلمام البغوي يف هذا املوضع حاكيًا للقول ب  متبنيًا له:الدراسة

 ڄ ﴿ هو: ،واملقدم واملؤخر يف اآلية الكريمة ،فيها تقديم وتأخريأنَّ اآلية  

وموطنها بعد  ،وحقه يف املعنى التقديم ،أخر يف النظم ﴾ڄ ڄ ڃ

 .﴾ڤ ڤ ڤ ڦ  ﴿ :  قوله
السعود وذكره أبو ، هإلي سمعاينُ لواحدُي والالسمرقندُي وا هوقد سبق

 (2)
. 

ر ذكر احلكم )حتريم اإلخراج( عن الفع )اإلخراج(؟ وملاذا كرر  ،لكن ملاذا أخَّ

 حتريم اإلخراج مع أنه ذكر أوالً؟.

 سمط يف املتناقضة أفاعيلهم نظم فألن»احلكم عن الفع  أما رس تأخري بيان 

 «ابطالهن إظهار يف أدخ  الذكر من واحد
(3)

. 

 أمره يف للمساهلة مظنة» وأما ذكر اإلخراج مرة ثانية مع أنه ذكر أوالً؛ فـألنه

 عىل وتوبيخهم لذمهم الكالم مساق وألن ،القت  إىل بالنسبة خطره قلة بسبب

 عنهم ينق  مل حيث اإلخراج بصورة خمتص وذلك ،معاً  أفعاهلم وتناقض جناياهتم

«سبق فيام به التظاهر ختصيص يف الرس هو قصاص أو دية من بيشء القتىل تدارك
(4)

. 

وبعد البحث يف كتب املفرسين مل أر من نص عىل التقديم والتأخري سوى من 

وال يظهر أهنم خيالفون يف التقديم والتأخري؛ لوضوح املعنى بناء عىل القول  ،ذكر 

                                                        
 (.١١٨/ ١معامل التنزي )( ١)

تفسري  ،(١/١٦٩الوسيط للواحدي ) ،(٣/١٢٥البسيط للواحدي) (،١/٩٧انظر: بحر العلوم)( ٢)

   (.١/١٢٥إرشاد العق  السليم) ،(١/١٠٤) السمعاين

 (.  ١/١٢٥إرشاد العق  السليم)( ٣)

وهو: أن  ،(وجهًا آخر١/٣٠٨وأبدى األلويس يف روح املعاين) ،(١/١٢٥إرشاد العق  السليم)( ٤)

وبيان كونه أعظم يف كالم أيب حيان يف   ،فلذا نبه عليه وأكد بتكراره مرة أخرى ،اإلخراج أشد من القت 

 وال مانع من احلم  عىل مجيع ما ذكر.   ،(١/٤٦٠البحر املحيط)
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علة به؛ فتحريم اإلخراج الشك أنه يأيت عقب اإلخراج؛ لكن فص  بينهام بفاص  لل

 .- كالم ربنا مما مل نطلع عليه من أرسار-املذكورة ولغريها

 . والعلم عنده ،فهذا ما يظهر

ڈ ژ ڎ ڎ ڈ   ﴿ :الموضع الرابع: التقديم والتأخير في قوله تعالى

 .[١٣٠البقرة:]  ﴾ک ک گ گگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ کک   ڑ  ژ  ڑ

اْلَفْض ِ  ْبنُ  احْلَُسنْيُ  َوَقاَل »قال البغوي:
(1)

، ْقِديم  تَ  فِيهِ :   َوَلَقدِ  :َتْقِديُرهُ  َوَتْأِخري 

ْنَيا يِف  اْصَطَفْينَاهُ  نيَ  ملَِنَ  َوإِنَّهُ  َواآْلِخَرةِ  الدُّ احِلِ « الصَّ
 (2)

. 

أن اآلية الكريمة  -كام نق  عنه اإلمام البغوي-يرى احلسني بن الفض :الدراسة

وحقه  ،خرمتأ ﴾ڳ ڳ﴿كام هو بني يف النق : ،وموطنه ،والتأخري عىل التقديم

 وإنه ملن الصاحلني.  ،ولقد اصطفيناه يف الدنيا واآلخرة : أي ،التقديم
 هكذا يرى احلسني بن الفض .

بمعنى  ،موصولة ﴾ڳ ﴿وسبب هذا القول: أنه رأى أنَّ األلف والالم يف

 ونـن أن تكـوعليه؛ فال يمك ،اـهـولـوصـلة مـدم الصـقـتـن أن تـوال يمك ،الذي

﴾ک ﴿إنام هي متعلقة بـو ،﴾ڳ ﴿صلة  ﴾ڳ ڳ﴿
 (3)

. 

                                                        
 البجيل عيل أبو املحدث، اللغوي، اإلمام، املفرس، العالمة،، البجيل عيل أبو عمري نب الفض  بن احلسني( ١)

قال مضارب بن إبراهيم: َكاَن علم احُلَسنْي بن  ،الُقْرآن يِف معاين عرصه عامل النيسابوري، ثم الكويف،

كثرية. قال ابن حجر يف  وكان ذا عبادة ،اَن جتاوز حد التعليم، فإنه كالفض  باملعاين إهلاًما من اهلل تعاىل

 ،-وهو كتاب خيتص باملجروحني-الذهبي إيراده هلذا العامل يف كتاب امليزان ( منتقداً ٣/٢٠١اللسان )

 .« فإنه من كبار أه  العلم والفض  ،وما كان لذكر هذا يف هذا الكتاب معنى »قال: 

 َئة وأربع سنني.  ااْبن م وهو ،ومائتني نينوتويف يف سنة اثنتني وثام ،ئةاوم الثامنني قب  ولد

 ،(٦/٧٤٢تاريخ اإلسالم ) ،(١٣/٤١٤سري أعالم النبالء ) ،(٥/١٧٥انظر ترمجته يف تاريخ بغداد )

 (.٣/٢٠١اللسان )

الدر  ،(٢/٤٠٦اجلامع ألحكام القرآن) ،(٣/٣٣٦وانظر: البسيط للواحدي ) ،(١/١٥٣معامل التنزي )( ٢)

    (. ٢/١٢٢املصون )

 ،(٢/٤٠٦)اجلامع ألحكام القرآن  ،(١/٣٥٤)املحرر الوجيز ،(١/٢٧٩والبيان للثعلبي)الكشف  انظر:( ٣)

     (. ٢/١٢٢) الدر املصون
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وهذا » منهم: أبو حيان حيث قال: ،ومل يرتض هذا القول غري واحد من العلامء

«الذي ذهب إليه خطأ ينزه عنه كتاب اهلل
(1)

. 

 وهذا ينبغي أال جيوز مثله يف القرآن؛ لنبوِّ »حيث قال:  ،وأيضًا: السمني احللبي

«السمع عنه
(2)

. 

الكالم خمالفة لألص  املعروف أن الكالم عىل ودعوى التقديم والتأخري يف 

 نسقه ونظمه. 

متعلقة  ﴾ڳ ڳ﴿ وأيضًا: أن املعنى املتبادر من اآلية والسابق إىل الفهم: أن

 ،وهلذا جاء التأكيد فيها أكثر من سابقتها؛ وذلك لعظم اآلخرة ،﴾ڳ ﴿بـ

 جزاء اآلخرة ال يرى.  وألن

يدالن عىل أن الصالح  ،ومعناها آيتانثم إن هذا اآلية الكريمة جاء عىل نظمها 

چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ﴿ قال تعاىل: ،اآلخرة وليس يف الدنيا يف

ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ﴿قال تعاىل : و ،[١٢٢النح :] ﴾ڌڍ

 ﴾ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ڱ ڱڱڱ

 .[٢٧العنكبو :]

 ،فال تقديم فيها وال تأخري ،وقد ذهب أكثر املفرسين إىل أنَّ اآلية عىل نسقها

رير الطربي والزجاج وابن أيب زمنني والزخمرشي واخلازن وأبو ابن جمنهم: 

وقدمه األلويس ،السعود والشوكاين والسعدي وابن عثيمني
(3)

. 

                                                        
 (.١/٥٦٦البحر املحيط)( ١)

     (. ٢/٤٩٩) وانظر: اللباب ،(٢/١٢٢) الدر املصون( ٢)

 ،(١/١٧٩نني)تفسري ابن أيب زم  ،(١/٢١١معاين القرآن للزجاج)  ،(٢/٥٨٠انظر: جامع البيان)( ٣)

 ،(١٤٤/ ١فتح القدير )  ،(١/١٦٢إرشاد العق  السليم) ،(١/٨٣لباب التأوي ) ،(١/٣٢٨) الكشاف

تفسري سورة البقرة البن  ،(٦٦تفسري السعدي )ص:  ،(١/٣٩٠تفسري املنار )  ،(١/٣٨٨روح املعاين )

 (.٢/٧٠) عثيمني
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ثم اختلفوا يف توجيه اآلية عىل األقوال اآلتية
(1)

: 

 فيستقيم الكالم. ،وليست موصولة ،أنَّ األلف والالم للتعريف -

وأيضًا: ال تقديم وال  ،وال تقديروال يلزم منه حذف  ،وهذا املعنى أوضحها

 تأخري.

أي: وإنه لصالح يف  ،متعلق بمحذوف يبينه ما بعده﴾ڳ ڳ﴿ أنَّ  -

 اآلخرة من الصاحلني.

وقد اختاره مكي وابن عطية وأبو حيان
(2)

. 

 واألص  عدمه. ،وفيه دعوى حذف ،وهذا الوجه ينبو السمع عنه

 ﴾ڳ﴿ واأللف والالم يف ،متعلقة بام بعدها ﴾ڳ ڳ﴿ أنَّ  -

 لكن يغتفر يف شبه اجلملة ما ال يغتفر يف غريها. ، موصولة

 أي: وإنه يف عم  اآلخرة ملن الصاحلني.  ،أنَّ الكالم عىل حذف املضاف -

وما ذهب إليه أكثر املفرسين من كون اآلية عىل نسقها هو الراجح يف معنى   

 واهلل تعاىل أعلم. ،وأن األلف والالم للتعريف ،اآلية الكريمة

ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ  ﴿ وضع الخامس: التقديم والتأخير في قوله تعالى:الم

ۇ ۆ ۆ   ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  ۉ ېې ې ې      ى ى ائ ائ ەئ 

ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی      ی ی ی  جئ حئمئ 

ختمت ىت يت جثمث ىث يث حج مج جح مح     ىب يب جت حت ىئ يئ جب حب خب مب

 .[١٩٦البقرة:] ﴾جخ حخمخ جس حس خس مس حص مص جض

 التَّْأِكيدِ  َوْجهِ  َعىَل  َذَكَرَها ﴾ىت يت جث﴿ :اىلعَ تَ  هولُ قَ »قال اإلمام البغوي: 

َساِب  إىَِل  َْيَْتُدونَ  َكاُنوا َما اْلَعَرَب  أِلَنَّ  ؛َوَهَذا ٍح  َفْض ِ  إىَِل  حَيَْتاُجونَ  َفَكاُنوا ،احْلِ  رَشْ

  .َبَيانٍ  َوِزَياَدةِ 

                                                        
 البحر املحيط ،(٢/٤٠٦ألحكام القرآن) اجلامع ،(١/٣٥٤املحرر الوجيز) ،(١/٤٥٤انظر: اهلداية )( ١)

     (. ١/٣٨٨روح املعاين) ،(٢/٤٩٩اللباب) ،(٢/١٢٢الدر املصون) ،(١/٥٦٦)

 (.١/٥٦٦البحر املحيط) ،(١/٣٥٤املحرر الوجيز) ،(١/٤٥٤انظر: اهلداية )( ٢)
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ةِ  َفِصَيامُ  :َيْعنِي ،َوَتْأِخري   َتْقِديم   فِيهِ : َوِقيَ   امٍ  َعرَشَ  إَِذا َوَسْبَعةٍ  ،احْلَجِّ  يِف  َثاَلَثةٍ  :َأيَّ

ة   َفِهَي  ،َرَجْعُتمْ  « َكاِمَلة   َعرْشَ
(1)

. 

هذا القول الذي قي  يف اآلية الكريمة لع  سببه هو: ما الفائدة من قول: :الدراسة

وه  هناك عرشة  ،﴾جث﴿ثم ملاذا قال: ،ومعلوم أهنا عرشة ﴾ىت يت جث﴿

 ناقصة؟!!.
حدة عىل مث  هذا التعبري القرآين؛ ألج  ما ذكروقد شنع بعض املال

(2)
فلع   ،

ثم جاء  ،فقدمت العرشة الكاملة ،من قال هبذا القول أراد دفع مث  هذا التشنيع

 فال إشكال حينئٍذ. ،وسبعة إذا رجعتم ،التفصي  بعد ثالثة يف احلج

 ،ه لقائ كام أنَّه مل يعز،  فهو من مفاريده ،ومل أر هذا القول عند غري البغوي

 ب  حكاه ممرضًا ومضعفًا  له.  

 ،عن االعرتاض املذكور كثريةواألجوبة  ،فام من داع ملث  هذا ،وحسنًا فع 

 ثم األص  عدم التقديم والتأخري.  ،وافية بالغرض -بحمد اهلل-وهي 

 وجوهاً  -ودفعًا ملا يستشك  ،وإيضاحًا لفوائده ،بيانًا هلذا-وقد ذكر أه  العلم 

فمنها ،عدة
(3)

: 

 يف قاطعاً  نصاً  ليست [١٩٦البقرة:] ﴾جت حت خت ﴿ :قوله يف الواو أن: أوالً 

 يف وكام ،[٣:النساء] ﴾ک ک گ ﴿ : قوله يف كام )أو( بمعنى تكون قد ب  ،اجلمع

  هذا. أو هذا جالس أي: ،سريين وابن احلسن جالس:  قوهلم

                                                        
 (. ١/٢٢٤معامل التنزي )( ١)

 (.١٣٣/ ٥انظر: مفاتيح الغيب )( ٢)

( زاد ١/٢٦٩الكشاف )  ،(١/٦٥٥اهلداية إىل بلوغ النهاية )  ،(٢/١٠٣ف والبيان )انظرها يف :  الكش( ٣)

أنوار التنزي   ،(٣/٣١٦اجلامع ألحكام القرآن)  ،(٥/١٣٣مفاتيح الغيب ) ،(١/٢٠٧املسري )

اللباب يف علوم الكتاب   ،(١/٥٣٩تفسري ابن كثري )  ،(١/٧٤التسهي  لعلوم التنزي  )  ،(١/٤٨١)

فتح  ،(٢/٨٣روح املعاين ) ،(١/١٩٧فتح القدير )  ،(١/٢٠٧رشاد العق  السليم)إ  ،(٣٨٣/ ٣)

 (.  ٣٩٩/ ١البيان يف مقاصد القرآن )
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أن األمر عىل  ﴾حب خب مب ىب يب جت حتخت﴿ فقد يفهم من قوله تعاىل:

ج  ذكره قد  السيام واهلل ،أو سبعة إذا رجع ،إما  يصوم ثالثة أيام يف احلج ،ريالتخي

 وأكثرمها ،احلالتني ألشق العددين أق  وجع  ،خمتلفتني حالتني يف عددين ذكر»

 السبعة وأن ،فقط أيام ثالثة صوم أوجب اهلل أن توهم طرأ جرم فال ،ألخفهام

 اهلل مراد أن إىل اإلشارة ب  ،التوهم هذا عيدف ما اهلل فبني ،التخيري أراد ملن رخصة

 فحصلت ،سبحانه منه ورمحة رخصة تفريقها وإنام ،أيام عرشة صوم إجياب تعاىل

«اإلهلية الرمحة عىل التنبيه فائدة
(1)

. 

ة  ): فذكر    الوهم. هلذا إزالة ( َكاِمَلة   َعرَشَ

وقد قال النحاس عن هذا الوجه: إنه أحسن ما قي 
(2)

 . 

الزجاجواختاره 
(3)

. 

ة  )أن قوله :  ثانيها أي أهنا عرشة فال ينقص  ،عىل التوكيد للعدد ( َكاِمَلة   َعرَشَ

 وهذا توكيد آخر. ،ثم أكد العدد بكونه كامالً  ،منها

 .[٣٨األنعام:]  ﴾ڃ ڃ  چ چ ﴿ :كقوله ج  وعال ،وهذا

 .[٤األحزاب:]  ﴾ڑ ڑ ک ﴿ وقوله:

حساب ك  يف الفذلكة ففائدة وأيضًا:»قال الزخمرشي: 
(4)

 مجلة العدد يعلم أن 

 خري العرب: علامن أمثال ويف ،العلم فيتأكد ،جهتني من به ليحاطتفصياًل؛  علم كام

«علم من
(5)

. 

                                                        
     (.٢/٢٢٩التحرير والتنوير )( ١)

   (. ١/١٢٦انظر: معاين القرآن للنحاس )( ٢)

 (.١/٢٦٩انظر: معاين القرآن وإعرابه للزجاج )( ٣)

 أي مجع األعداد وحساهبا.( ٤)

ومل يرتض ابن قتيبة يف تأوي  مشك   ،وهذا الوجه ذكر أغلب ب  مجيع املفرسين ،(١/٢٦٩الكشاف )( ٥)

 ( سواه.١٧٠القرآن )ص: 
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 اخلطاب هذا»قول بعضهم:  -وكيد عىل أهنا عرشةالت-ومن هذا الوجه املذكور 

 للشك قاطعاً  بياناً  ذلك تعاىل اهلل فبني ،حساب أه  يكونوا ومل ،العرب مع

«والريب
(1)

. 

وهكذا قول بعضهم
(2)

 ،اآلحاد يف للكثرة لدى العرب إن عدد السبعة مستعم :

فجاء ذكر العدد إبطاالً هلذا الفهم الذي  ،الكثرة لغاية السبعني؛ عدد يستعملون كام

 قد يطرأ. 

وكذا قول من قال
(3)

 ،اخلط تصحيف من املتولد اإلهبام يزي  الكالم هذا: 

ة  بعده: ) قال فإذا ،اخلط يف متشاهبتان وتسعة سبعة ألن وذلك؛  زال (َكاِمَلة   َعرَشَ

  . االشتباه هذا

 عىل بعٍد يف هذا األخري.

 فهذه األقوال تشرتك يف أن سبب ذكر العرشة التأكيد عىل إرادة العرشة حقيقة. 

 فوجهه: ،للعرشة بالكامل وأما وصفه 

التنبيه عىل كامل البدل -
(4)

ال ينقص يف الثواب  -الصومالبدل وهو -وأنه  ،

 .-وهو نحر اهلدي-واألجر عن األص 

  :حيتم  بيان الكامل من ثالثة أوجهٍ  (َكاِمَلة  )قوله :  ثم اعلم أنَّ » قال الرازي:

  .أحدها : أهنا كاملة  يف البدل عن اهلدي قائمة مقامه 

من  وثانيها : أهنا كاملة يف أن ثواب صاحبه كام  مث  ثواب من يأيت باهلدي

 القادرين عليه. وثالثها : أهنا كاملة يف أن حج املتمتع إذا أتى هبذا الصيام يكون

مث  حج من مل يأ  هبذا التمتع ،كاماًل 
(5)

. 

                                                        
 (. ٥/١٣٤ذكره الرازي يف تفسريه)( ١)

،  روح املعاين (١/٢٠٧إرشاد العق  السليم) ،(٢/٤٦البحر املحيط ) ،(١/٤٨١انظر:  أنوار التنزي  )( ٢)

 (.   ٢/١٧٩ املنار )تفسري ،(٢/٨٣)

 (.  ٣/٣٨٥علوم الكتاب )اللباب يف  ،(٥/١٣٥انظر: مفاتيح الغيب )( ٣)

   (.١/١٧٩واختار هذا الوجه اخلازن يف تفسريه)( ٤)

 (.  ٣٨٥/ ٣وانظر: اللباب يف علوم الكتاب ) ،(٥/١٣٥مفاتيح الغيب )( ٥)
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 القاعدة بأنَّ  جييبون وعادهتم»فقال:  ،وأضاف ابن عرفة وجهًا آخر لبيان الكامل

 من أق  ثواهبا أن ريقهابتف يتوّهم فقد ،املفّرق من ثوابا أعظم املتتابع الصوم أنَّ 

ة  ) بقوله فأشار ،جمموعة كانت لو ثواهبا  أْعَظمُ  الصفة هذه عىل ثواهبا أن إىل (َعرَشَ

(َكاِمَلة  ) :قال ولذلك ،مثله يكون أن عن فرعاً  جمموعة كانت لو ثواهبا من
(1)

  . 

ا فكأن ربنا قال: ائتوا هب ،فال ينقص منها ،كام يفيد اإلتيان هبذه األيام كاملة -

 فال تنقصوا منها شيئًا. ،عرشة كاملة

فقد يرد عند   ،ويوضح هذا: أن العموم رسى لكثري من النصوص الرشعية

 ،فلام جاء وصف الكامل ،البعض ما يفهم منه ختصيص هذا العدد بحال دون حال

فال بد من اإلتيان بعرشة  ،وأصبح األمر بينا ،دل عىل انتفاء مث  هذه االحتامال 

  أيام كاملة.

واختار هذا الوجه اإلمام ابن جرير الطربي
(2)

. 

 اإلتيان عىل التحريض فيفيد (َكاِمَلة  ):  قوله وأما»قال الطاهر ابن عاشور: 

 كامل طريق وأنه ،الصوم بذلك التنويه مع ، يشء منها ينقص ال كلها األيام بصيام

«وجمازه حقيقته يف مستعم  فالكامل ،لصائمه
(3)

. 

 -وأوالها ،وإن كان بعضها أحسن من بعض ،حسن جائزوهذه الوجوه كلها 

وأهنا كاملة فال  ،قول من قال: إن املراد التوكيد عىل كوهنا عرشة -والعلم عنده 

 ينقص منها.

ڱ ڱ      ڱ     ں ں ﴿ الموضع السادس: التقديم والتأخير في قوله تعالى:

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ ھ ھ ے ے ۓ ۓڭ ڭ 

                                                        
 (.٢/٤٥) وانظر: البحر املحيط ،(٢/٥٧٠تفسري ابن عرفة املالكى )( ١)

 (.  ٣/٤٣٧انظر: جامع البيان)( ٢)

 (.٢/٢٢٩التحرير والتنوير )( ٣)
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ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې  ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ

ې ى ىائ ائ ەئ  ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ  

ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ 

 .[ ٢٥٩البقرة:] ﴾يئ جب

 َكْيَف  ِعَظاِمَك  إىَِل  َواْنُظرْ  ،مِحَاِركَ  إىَِل  َواْنُظرْ : اآْلَيةِ  َوَتْقِديرُ » قال اإلمام البغوي: 

اَوَتْقدِ  ،َوَتْأِخري   َتْقِديم   اآْلَيةِ  َويِف  ،ُننِْشُزَها  اْلِعَظامِ  إىَِل  َواْنُظرْ  ،مِحَاِركَ  إىَِل  َواْنُظرْ : يُرمُهَ

«لِلنَّاسِ  آَيةً  َولِنَْجَعَلَك  ُننِْشُزَها َكْيَف 
(1)

. 

 وموطن هذا التقديم ،أن يف اآلية تقدياًم وتأخرياً يرى اإلمام البغويالدراسة :

 : فقدم قوله ،﴾وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ  ۈئ﴿ : رـوالتأخي

 ،وحقه التأخري ﴾ۆئ  ۈئ ۆئ ﴿ عىل قوله: ﴾وئ وئ ۇئ﴿

 آَيةً  َولِنَْجَعَلَك  ُننِْشُزَها َكيَْف  اْلِعَظامِ  إىَِل  َواْنُظرْ  ،مِحَاِركَ  إىَِل  ونسق اآلية: َواْنُظرْ 

 لِلنَّاِس.
 :-واهلل أعلم-ووجه هذا القول

وال  ،فيحسن كوهنام متتاليتني ،أن هاتني اجلملتني مسوقتان بالنظر وطلب التأم 

 وهي قوله تعاىل: ،ب  وقبلهام مجلة مسوقة بطلب النظر ، يفص  بينهام بفاص

فتكون اجلم  الثالث املسوقة بالنظر   ﴾ې ې ې ې ى ى﴿

 ثم يأيت التعلي  بعدها. ،متتابعة

وإىل هذا ذهب اخلازن
(2)

. 

 ورأى آخرون من أه  العلم أن حم  التقديم والتأخري مغاير ملا ذكره البغوي

 ،للناس آية ولنجعلك ،يتسنَّه مل ورشابك كطعام إىل وأن نسقها: وانظر ،

 . محارك إىل وانظر

                                                        
 (. ١/٣٢١معامل التنزي )( ١)

 (.١/٢٧٩لباب التأوي )( ٢)
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وقد عزا الثعلبي
(1)

هذا القول إىل أكثر العلامء 
(2)

.  

 ومل يتبني يل وجهه.

إال إذا دل عليه  ،فال يصار إليه ،والقول بالتقديم والتأخري خالف األص 

 الدلي . 

 ،دل عىل أنه ال يراهاوهذا ي ،وكم من مفرس مل يتعرض لقضية التقديم والتأخري

فمنهم:مكي والسمرقندي والواحدي والزخمرشي وابن اجلوزي والرازي 

والبيضاوي وابن جزي وأبو السعود والشوكاين واأللويس وصديق حسن خان 

 والسعدي
(3)

. 

 كام وتأخري تقديم الكالم يف وليس»فقال:  ،ب  رصح أبو حيان بردَّ هذا القول

وئ ﴿:قوله وأن ، بعض عىل بعضها سوقمن األنظار وأن ، بعضهم زعم

«الرتبة يف مؤخر ،اللفظ يف مقّدم وهو ،الخ﴾وئ ۇئ
 (4)

. 

 قال أبو حيان: ،ويبني أه  العلم وجه الفص  بني اجلم  املبتدأة باألمر بالنظر

 نسق ينسق ومل ،اخلوارق الثالث يف والرشاب الطعام إىل بالنظر األمر وتكرر»

 إىل بالنظر أوالً  وبدأ ،بالغ ومعجز ،عظيم رقخا منها واحد ك  ألن املفردا ؛

                                                        
 له، العلم أوعية أحد كان التفسري، شيخ العالمة، احلافظ، اإلمام،، إبراهيم بن حممد بن أمحد إسحاق أبو( ١)

 سبع سنة تويف، نسب ال له لقب وهو والثعالبي؛ الثعلبي: له يقال: السمعاينقال  ،الكبري التفسري كتاب

 (.١٧/٤٣٧انظر: سري أعالم النبالء ) .مائة وأربع وعرشين

 (.٢٤٧/ ٢الكشف والبيان )( ٢)

 ،(١/١٨٦الوجيز للواحدي ) ،(١٩٨/ ١بحر العلوم ) ،(٨٦٩-١/٨٦٥انظر: اهلداية إىل بلوغ النهاية )( ٣)

أنوار التنزي   ،(٣٣-٧/٣٠مفاتيح الغيب ) ،(١/٣١٢زاد املسري ) ،(٤٩٥-٤/٤٨٦البسيط )

 ،(١/٢٧٩فتح القدير ) ،(١/٢٥٤إرشاد العق  السليم) ،(١/٩١التسهي  لعلوم التنزي  )  ،(١/٥٦٢)

 (.١١٢تفسري السعدي )ص:  ،(٢/١٠٨فتح البيان يف مقاصد القرآن )  ،(٣/٢٣روح املعاين )

 (.٢/٢٢١البحر املحيط )( ٤)
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 من مها إذ ،أبلغ ذلك ألن املدة؛ هذه طول عىل يتغريا مل حيث والرشاب الطعام

 الزمان بقاؤه يمكن احلامر وهو احلياة به قام ما إذ ،الفساد إليها يتسارع التي األشياء

 . الطوي ..

 التي هي األشياء وهذه ،احلامر إىل وبالنظر ،والرشاب الطعام إىل بالنظر أمر وملا

 وملا ،ذلك فعلنا أي ﴾وئ وئ ۇئ﴿ :تعاىل وقال ،صحبته كانت

 ،احلامر إىل بالنسبة النظر جهة له بني ،كاملجم ﴾ائ ەئ  ەئ﴿ قوله: كان

 جهة وهي ،احلامر إىل ينظر جهة أي من ،الثاين للنظر توضيحاً  الثالث النظر فجاء

 نظراً  فليس ،اللحم وكسوهتا الرتكيب ندع فشيئاً  شيئاً  عظامه وارتفاع ،إحيائه

 : بقوله النظرين بني الفص  حسن فلذلك ،الثاين النظر متام من هو ب  ،مستقالً 

﴾وئ وئ ۇئ﴿
(1)

. 

 لبثه عىل آية له جعله ما إىل بالنظر أمره ملا» وجيع  البقاعي الرسَّ يف ذلك: أنه 

 بالنظر أمره-امرومو  احل ،وهو عدم تغري الطعام والرشاب -الطوي  الزمن ذلك

«﴾ۆئ ۆئ  ۈئ﴿ :فقال أراد كيفام اإلحياء عىل اقتداره عىل آية له جعله ما إىل
(2)

. 

ذكر األشياء التي متت  -ج  شأنه-وهو: أن اهلل  ،ويبدو يل وجه قريب من هذا

وهي: طعامه ورشابه مل يتغري مع ذهاب محاره  ،لرياها مبارشة بعد إحيائه ،وانقضت

وئ وئ ﴿ فقال: ،وأهنا مل تكن عبثاً  ،كمة من هذاثم بني احل ،يف األرض

 ،فيشاركه فيه من يراه ،ب  يتعداه إىل غريه ،وهذا أمر  ال يتعلق به وحده ﴾ۇئ

ثم  ،فتحقق ما جعله اهلل علة هلذا الفع  ،كام تذكر لنا كتب التفسري ،وقد حص  هذا

وهو: إنشاز أال  ،وأمرًا يبرصه هو دون ما سواه ،أراه اهلل فعاًل يتعلق به وحده

                                                        
    (. ٢/٢٢١البحر املحيط )( ١)

   (.١/٥٠٧نظم الدرر)( ٢)
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فأراه اهلل ُيرَس ما استبعده عىل  ،ولع  سببه أنه استبعد اإلحياء ،العظام وكسوها حلامً 

 .   ربه 

ويضيف األلويس وجهًا حسنًا يف رس الربط بني األمر بالنظر إىل الطعام 

 اللبث من ذكر ما عىل دلي  وفيه»فيقول:  ،وبني األمر بالنظر إىل احلامر ، والرشاب

وئ وئ﴿ ،محاره إىل بالنظر األمر وبني بينه قرن ولذلك ،املديد

َ  األمر؛ وكرر ... ﴾ۇئ  الداللة حيث من إليها النظر هو أوالً: به املأمور أنَّ  مِل

  املديد. املكث عىل

«ومبادْيا احلياة تعرتْيا حيث من إليها النظر هو وثانيًا:
(1)

. 

 !!كيف نقول: إنَّ يف اآلية تقدياًم وتأخريًا؟! ،وبعد هذا

 والعلم عند اهلل تعاىل.  ،فال تقديم وال تأخري ،ب  اآلية عىل نسقها

ڭ ڭ ڭ ۇ ﴿ :الموضع السابع:التقديم والتأخير في قوله تعالى

  ﴾ۉ ۉ ې ېۆ ۆ  ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ   ۇ

 .[ ٧٣النساء:]

 هذا﴾ۆ ﴿وغنيمة فتح﴾ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ﴿» قال اإلمام البغوي:

 متص   ﴾ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ   ۆ   ﴿ وقوله: ،وتأخري تقديم وفيه ، املنافق

 عيلّ  اهلل أنعم قد: قال ،مصيبة أصابتكم فإن: تقديره ﴾ۀ ہ ہ ﴿ بقوله:

« مودة   وبينَهُ  بينُكمْ  تكنْ  ملْ  كأنْ  ،شهيًدا معهم أكن مل إذ
 (2)

. 

ۆ               ﴿ :حيث أخر قوله ،يرى اإلمام البغوي أن يف اآلية تقدياًم وتأخرياً الدراسة:

 ،مصيبة أصابتكم فتقدير الكالم:  فإن ،قه التقديموح  ﴾ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ

. وبينَهُ  بينُكمْ  تكنْ  ملْ  كأنْ  ،شهيًدا معهم أكن مل إذ عيلّ  اهلل أنعم قد: قال  مودة 
                                                        

   (.٣/٢٣روح املعاين )( ١)

   (. ٢/٢٤٩معامل التنزي )( ٢)
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وهذا قول مقات  بن حيان
(1)

واختاره الواحدي وابن عرفة  ،
(2)

. 

وهو خطأ ،ونسبه البعض إليه قوالً  ،وحكاه الزجاج وجهًا جائزًا يف اآلية
(3)

. 

منهم الراغب وابن عطية  ،هذا القول غري واحد من املفرسين وقد ردَّ 

 بعض بني يفص  ال فإنه ،العربية يف مستقبح وذلك»قال الراغب:  ،والبيضاوي

«إثباهتا يف دخ  التي اجلملة
(4)

. 

 كام هو الزم هذا القول. ،واملعنى: ال يفص  بني اجلملة وبعض أجزائها

«الكالم فصاحة يفسد ألنه ف؛ضعي وهذا»قال ابن عطية: 
(5)

. 

 ولعله للسبب املذكور.

 منهم: ،ب  رأوها عىل نسقها ،وآخرون مل يروا التقديم والتأخري يف اآلية الكريمة

 الطربي والسمرقندي والثعلبي ومكي والزخمرشي وابن جزي وابن كثري وأبو

السعود والشوكاين واأللويس والسعدي وابن عاشور
(6)

. 

«النَّاسِ  أكثر هذا وعىل»: قال ابن عادل 
(7)

. 

                                                        
 (.   ٢/٧٨٨(  وابن املنذر يف تفسريه )٣/١٠٠٠أخرجه  ابن أبى حاتم )( ١)

 (.٢/٣٨تفسري ابن عرفة ) ،(١/٢٧٤الوجيز للواحدي)( ٢)

 (. ١/٤٨٦فتح القدير ) ،(١/٤٤٧تفسري السمعاين ) ،(٢/٧٦زجاج )انظر: معاين القرآن وإعرابه لل( ٣)

واحلق أنه جوزه كمعنى يف اآلية  ،( هذا القول إىل الزجاج٦/٤٩٠وقد عزا ابن عادل يف اللباب )

 وهذا ال يقتيض أنه يراه.  يمة،الكر

     (.٣/١٣٢١تفسري الراغب األصفهاين )( ٤)

    (.٣/٣٦١وحاشية زاده) ،(٢/٢١٧ار التنزي  )وانظر: أنو ،(٢/٦٠٢املحرر الوجيز)( ٥)

اهلداية إىل بلوغ  ،(٣/٣٤٣الكشف والبيان ) ،(٣٤٣/ ١بحر العلوم ) ،(٧/٢١٩انظر: جامع البيان)( ٦)

تفسري ابن كثري   ،(١/١٤٨التسهي  لعلوم التنزي  )  ،(١/٥٦٥الكشاف ) ،(٢/١٣٨٦النهاية )

  ،(٤/١٣١تفسري األلويس ) ،(١/٤٨٦القدير )فتح  ،(٢/٢٠١إرشاد العق  السليم) ،(٢/٣٥٨)

 (.  ٥/١٢٠التحرير والتنوير ) ،(١٨٦تفسري السعدي )ص: 

 (.  ٦/٤٩١اللباب يف علوم الكتاب )( ٧)
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 وهذا منهم إعامل لألص .

 ،ألنه األص يف فهم اآلية الكريمة؛ - تعاىلإن شاء اهلل-وهذا القول هو الراجح 

بحيث  ،حجة توجب املصري إليهاومل يظهر يل يف القول الذي ذهب إليه البغوي

 واهلل تعاىل أعلم. ،تنقلنا عن األص 

ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  ﴿ م والتأخير في قوله تعالى:الموضع الثامن: التقدي

 .[١٤٧النساء:] ﴾ېئ ېئ ېئىئ ىئ ىئ ی ی ی 

: َأْي ﴾ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  ېئ ېئ﴿: َتَعاىَل  َقْوُلهُ  »قال اإلمام البغوي:

، َتْقِديم   فِيهِ  بِِه،  ﴾ېئ﴿ َنْعاَمَءهُ  َشَكْرُتمْ  إِنْ   ؛َوَشَكْرُتمْ  آَمنُْتمْ  إِنْ : َتْقِديُرهُ  َوَتْأِخري 

ْكرَ  أِلَنَّ  ياَمنِ  َعَدمِ  َمعَ  َينَْفعُ  اَل  الشُّ « اإْلِ
(1)

. 

 ،فاملقدم فيها لفظ الشكر ،يرى اإلمام البغوي أن يف اآلية تقدياًم وتأخرياً الدراسة:

 ،وهي: أن الشكر ال يتقدم عىل اإليامن رتبة ،ثم بني علة هذا القول ،وحقه التأخري

 فال يقدم عليه. ،أي أن اإليامن رشط للشكر ،فكذلك لفظاً 
بغوي يف هذا متابع للثعلبي والواحديوال

(2)
ووافقهم ابن اجلوزي  ،

(3)
 . 

وهذا القول منسوب أله  املعاين
(4)

ب  نسبه الواحدي أله  العلم ،
(5)

. 

 وهم يذكرون العلة التي يذكرها اإلمام البغوي.

ب  أكثر املفرسين  ،ولذا فكثري،-كام ذكرنا يف سابقه-لألص وهذا القول خمالف 

 كام سيأيت. ،عىل خالفه

                                                        
 (.  ٧/٩٤اللباب يف علوم الكتاب ) ،(١١/٢٥٢وانظر: مفاتيح الغيب) ،(٢/٣٠٣معامل التنزي )( ١)

 (.٢/١٣٤للواحدي )الوسيط  ،(٣/٤٠٦انظر: الكشف والبيان )( ٢)

 (.٢/٢٣٦انظر: زاد املسري )( ٣)

 (. ١/٦١٤لباب التأوي )( ٤)

 (. ٧/١٦٩انظر التفسري البسيط للواحدي)( ٥)
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 التقديم عىل أنه إىل ذهب من وأبعد»فقال:  ،نتقد أبو حيان هذا القولوقد ا

«وشكرتم آمنتم إن: أي ،والتأخري
(1)

. 

 ،ال دلي  يؤيده ،هو أن القول مع خمالفته لألص  ،ولع  سبب هذا من أيب حيان

ن فإ ،فيكون مقدماً  ،وال حجة بينة تعضده. وما ذكروه من أنَّ األص  اإليامن

املفضول ربام عرض له من األمور واألحوال ما جيعله مقدمًا يف بعض املواضع عىل 

 الفاض .

 ما زعمه إىل فال حاجة»قال: ،وملا ذكر األلويس وجه تقديم الشكر عىل اإليامن

اإلمام
(2)

«والتأخري التقديم عىل الكالم أن من 
(3)

. 

فال يصار إليه إال  ،نيفادعاء اختالل النظم القرآين ليس باألمر اهل ،وعىل ك ٍ 

 بحجة ظاهرة.

ويف توجيه  ،وقد ذهب أكثر املفرسين إىل أن اآلية عىل نسقها؛ جريًا عىل األص 

 منها: ،تقديم الشكر عىل التوحيد ذكروا أقواالً عدة

 وحينئذ فال إشكال. ،أوالً: أن معنى الشكر يف اآلية التوحيد

وقد ذكر عن ابن عباس هذا القول
(4)

. 

أبو الليث السمرقنديواختاره 
(5)

. 

 العاق  ألن قلت:» حيث قال: ،وثانيًا: ما قاله الزخمرشي جوابًا عن هذا األمر

 شكراً  فيشكر ،للمنافع وتعريضه ،خلقه يف العظيمة النعمة من عليه ما إىل ينظر

                                                        
 (.٣/٣٠٩البحر املحيط )( ١)

 يريد الرازي.( ٢)

 (.٥/١٧٩روح املعاين )( ٣)

 ( ومل أجده يف الكتب املسندة.٣/٣٠٩حكاه عنه أبو حيان يف البحر املحيط )( ٤)

 ﴾ېئ ﴿... ،يعني إن آمنتم باهلل تعاىل ووحدمتوه  ﴾ېئ ېئ  ﴿ » وقال: ،(٣٧٦/ ١) بحر العلوم( ٥)

 .« به وصدقتم رسله
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 فكان ،مفصالً  شكراً  شكر ثم ،به آمن املنعم معرفة إىل النظر به انتهى فإذا ،مبهامً 

«ومداره التكليف أص  وكأنه ،اإليامن عىل تقدماً م الشكر
 (1)

. 

 فهو سبي  دال عليه وسبب مؤٍد إليه. ،ومعنى هذا: أن الشكر يستلزم اإليامن 

ب  ألن  ،لكن انتقده ابن عرفة ال من هذا الوجه ،وهذا اجلواب ال غبار عليه

 سبب والشكر: الزخمرشي قال»يقول ابن عرفة:  ،ه عىل أص  عقديالزخمرشي بنا

 .اإليامن يف

 ،عقالً  واجب املؤمن شكر: يقول ألنه مذهبه؛ عىل جار هذا: عرفة ابن قال

 قال ثم ،بالفع  اإليامن يستلزم أنه اإليامن عىل الشكر قدم إنام أنه عندنا: واجلواب

«عليه دوامهم ثم إيامهنم تقدم يستلزم فشكرتم ،اإليامن عىل دمتم أي( َوآَمنُْتمْ )
 (2)

. 

فال يزال السؤال قائاًم:  ،واجب عقالً  ،فنقول: واإليامن كذلك ،نناقشولنا أن  

 ملاذا قدم الشكر؟!!

فال يمنعنا من  ،فهو أوىل الناس به ،فأينام وجده ،وأيضًا: احلق ضالة املؤمن 

 ومل نرد قول املخالف. ،ولو رددناه لرددنا احلق ،قبول احلق أن يقول به خمالفنا

ثم ما  -إن شاء اهلل تعاىل-صحيحة ال تثريب عليهافهذه اجلملة من الزخمرشي 

 فإننا نرد الباط  بعينه. ،كان هلا من دافع باط 

فهذا كام  ،فقال: الشكر يستلزم اإليامن ،والعجيب أن ابن عرفة جاء بوجه قريب

 ترى قريب جدًا من جواب الزخمرشي.

 اإليامن أخر مل: قي  إن» قال الراغب: ،وبجواب الزخمرشي قال كثري من العلامء

 الشكر؟ عن

                                                        
 (.١/٦١٦الكشاف )( ١)

 (.٢/٦٦تفسري ابن عرفة )( ٢)
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 املنعم ومعرفة ،النعم معرفة إىل به يتوص  التي النعمة معرفة به عنى ألنه: قي 

 ال وهو ،منه أرفع ألنه اإليامن؛ عىل مقدم الوجه هذا عىل الشكر ،فإذاً  ،اإليامن هي

«عنه ينفك قد واإليامن ،اإليامن عن ينفك
(1)

. 

يا  السابقة هلذه اآلية تتحدث وهو: أن اآل ،وجهًا آخروأضاف األلويس

جاء  ،وأهنم يف الدرك األسف  من النار ،عن املنافقني وأوصافهم ثم اجلزاء املعد هلم

 الورطة تلك يف ورطهم الذي أن عىل -هلم ولغريهم-يف هذه اآلية الكريمة  التنبيه

 فقدم؛ لكونه حمصلة ملعانٍ  ،ما أوتوا شكر يف وهتاوهنم ،تعاىل اهلل نعم كفراهنم

 الفساد عن الرجوع فذلكة ملعنى»فهو  ،كان إغفاهلا سببًا يف  العذاب األليم ،مطلوبة

 ومن ،تعاىل باهلل االعتصام إىل اخللق إىل اللجأ ومن ،فيها اإلصالح إىل األرض يف

 له تفسري ﴾ېئ﴿ :قائ  من عز فقوله ،فيه اإلخالص إىل الدين يف الرياء

 جامع ،الفواض  اخلالل لتلك حائز هو الذي اإليامن وآمنتم أي: ،ملعناه وتقرير

 إعالم األص  يف التأخري وحقه ،اإليامن عىل الشكر فتقديم ،الكوام  اخلصال لتلك

 ،العظمى تعاىل اهلل نعمة كفران لبيان مسوقة السابقة اآلية وأن ،فيه الكالم بأن

 سبحانه ذي  ثم ومن ،واللطائف األرسار أخ  هبذه الشكر أخر فإذا ،تابع والكفر

«﴾ی ی ىئ ىئ ﴿ التعلي  بقوله ج  وعال: سبي  عىل اآلية
(2)

. 

ب  فرسوا اآلية عىل ما  ،عىل أن كثريًا من املفرسين مل يتعرض إىل مسألة التقديم

وهذا ظاهر أهنم ال يرون التقديم وال  ،يظهر منها من عدم التقديم والتأخري

                                                        
 ،(٢/٢٧٢أنوار التنزي  ) ،(١١/٢٥٢وانظر: مفاتيح الغيب) ،(٤/٢٠٩تفسري الراغب األصفهاين )( ١)

إرشاد  ،(٧/٩٤اللباب يف علوم الكتاب ) ،(١/٢١٦التسهي  البن جزي) ،(١/٤٠٩مدارك التنزي )

 (. ٥/٣٨٦تفسري املنار ) ،(٢٤٧/ ٢العق  السليم)

 (.٥/١٨٠روح املعاين )( ٢)
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ء: مكي والسمعاين ومن هؤال ،ب  يرون اآلية الكريمة عىل نسقها ،التأخري

والقرطبي وابن كثري والشوكاين وصديق حسن خان وابن عاشور
(1)

. 

وأن دعوى التقديم  ،أن اآلية عىل نسقها -إن شاء اهلل تعاىل-والذي يرتجح

 ب  وأقوى منها.  ،والعلة املذكورة مقابلة بمثلها ،والتأخري جمرد دعوى

 ،إظهار رشف الشكر -عاىلوالعلم عنده ت-ولع  حاصلها يرجع إىل أن املقصود

وقد استقر يف نفوس املؤمنني  ،وهذا يتأتى بقوة حينام يقدم عىل اإليامن ،وبيان منزلته

 فال يقدم عليه إال ما هو من الدين باملكانة العلية واملنزلة الرفيعة.  ،مكانة اإليامن

ۇ ۆ ۆ ۈ  ﴿ الموضع التاسع: التقديم والتأخير في قوله تعالى: 

ۉ ۉ  ې ې ې ې ى ى  ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ

 .[٦٩املائدة:] ﴾ائ ائ

  ﴾ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ﴿ قال اإلمام البغوي:

سيبويه قال
(2)

ِذينَ  إِنَّ : َتْقِديُرهُ  َوَتْأِخري   َتْقِديم   فِيهِ  »: ِذينَ  آَمنُوا الَّ  َهاَدْوا َوالَّ

ابُِئونَ  اآْلَيِة، آِخرِ  إىَِل  بِاهللَِّ آَمنَ  َمنْ  َوالنََّصاَرى « َكَذلَِك  َوالصَّ
(3)

. 

اعلم أن هذه اآلية الكريمة من اآليا  التي وقع فيها خالف كبري بني الدراسة:

وعدها مجع منهم من اآليا  املشكلة ،العلامء
(4)

وقد طعن بعض امللحدين  ،

وادعى أهنا خطأ ،بالقرآن الكريم ألج  هذه اآلية الكريمة
(5)

. 
                                                        

 /٧اجلامع ألحكام القرآن ) ،(١/٤٩٥)(، تفسري السمعاين٢/١٥١٠لنهاية )انظر: اهلداية إىل بلوغ ا( ١)

 ،(٣/٢٨٠فتح البيان يف مقاصد القرآن ) ،(١/٥٣٠فتح القدير ) ،(٢/٤٤٢تفسري ابن كثري ) ، (١٩٨

 (.  ٥/٢٤٥التحرير والتنوير )

 (.٢/١٥٥يف الكتاب )( ٢)

نواهد األبكار  ،(٤/٣٥٣الدر املصون) ،(٥٤/ ٢وانظر: تفسري السمعاين ) ،(٣/٨١معامل التنزي )( ٣)

 (.٦/٢٠٢روح املعاين ) ،(٣/٢٩٠)

 (.١/٢٤٥) زيانظر: التسهي  البن ج( ٤)

 (.٧٦انظر: رد البهتان عن إعراب آيا  من القرآن الكريم)ص( ٥)
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واحلق  ،ئك أعداء احلقأول ،وكرب  كلمة خترج من أفواههم إن يقولون إال كذباً 

 وسيتبني لك من خالل دراسة هذه اآلية أنه ال صحة ملا فاهوا به. ،بني لو أرادوه

 ،عن سيبويه قوالً يف فهم اآلية الكريمة املذكورة أعاله ينق  اإلمام البغوي

 مفاده: ادعاء التقديم والتأخري فيها.

م أهنا معطوفة عىل رغ ،والسبب هو أن لفظة الصابئني يف اآلية جاء  مرفوعة

ومعلوم يف اللغة أن املعطوف من التوابع؛ فدرءًا هلذا اإلشكال قال  ،منصوب

 آمن من هادوا والذين آمنوا الذين ليصبح نسق اآلية: إن ،سيبويه بالتقديم والتأخري

 كذلك. والصابئون ،اآلية آخر إىل باهلل

عليه ما بعدهدل  ،وخربه حمذوف ،فيكون: والصابئون مرفوع عىل االبتداء
(1)

. 

 وأنشد سيبويه شاهدًا هلذا:

ِشقاِق  يف َبِقينا ما ُبغاة  ...  وأنتمْ  أنَّا فاعَلُموا وإالَّ 
(2)

. 

ا فاعلموا أي: وإاِل  .كذلك أيضاً  وأنتم ،شقاق يف بقينا ما بَغاة أنَّ

كذلك وأنتم أي: ،املعنى يف مؤخر ،اللفظ يف مقدم وأنتم فقوله:
(3)

. 

البرصيني ومجيع خلي وهذا القول معزو لل
(4)

. 

ابن أيب زمنني والواحدي والزخمرشي سري: واختاره ممن صنف يف التف

وأبو السعود والبيضاوي
(5)

. 

                                                        
 (.٢/١٩٣انظر: معاين القرآن للزجاج )( ١)

أرسار  ،(٢/٣١وانظر: رشح أبيا  سيبويه ) ،( لبرش بن أبى خازم٢/١٥٦أنشده سيبويه يف الكتاب )( ٢)

 (.  ١٠/٣١٥خزانة األدب ) ،(١٤٧العربية )ص:

املحرر  ،(٥/٤٠٥تفسري الراغب األصفهاين )  ،(٢/١٩٣القرآن وإعرابه للزجاج )انظر: معاين ( ٣)

 (.٣٥٤/ ٤الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون ) ،(١/٥٧٠زاد املسري ) ،(٣/٢٢٠الوجيز)

 (.٣/٥٣١البحر املحيط ) ،(٣/١٨٠٨اهلداية إىل بلوغ النهاية ) ،(٢/١٩٣انظر: معاين القرآن للزجاج )( ٤)

أنوار  ،(١/٦٦١الكشاف ) ،(٢/٢١٠الوسيط) ،(٢/٣٨تفسري القرآن العزيز البن أيب زمنني ) انظر:( ٥)

 (.٣/٦٢إرشاد العق  السليم) ،(٢/١٣٧التنزي  )
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 كان ملا»فقال البيضاوي: ،وتتابعوا عليها ،وأوردوا ههنا فائدة التقديم والتأخري

 منهم صح إن- عليهم يتاب كلها األديان عن وميلهم ضالهلم ظهور مع الصابئون

«بذلك أوىل غريهم كان -الصالح والعم  اإليامن
(1)

. 

 مع وتشتيتها ،احلكم يف املتعاطفا  اختالف إىل يفيض»وانتقده ابن عاشور بأنه:

«ذلك عن التفّص  إمكان
(2)

. 

وأيضًا يقال: التقديم والتأخري ال يصار إليه إال إذا عدمنا غريه من األجوبة 

-واألوىل عدمه  ،يلزم منه التقديروأيضًا:  ،لفهذا مما يعاب عىل هذا القو ،السليمة

 . -كام هو معلوم

 ،ورأوا أنَّ اآلية عىل نسقها ،ومل ير آخرون من أه  العلم التقديم والتأخري

واختلفوا يف توجيه اإلشكال املذكور عىل أقوال أشهرها
(3)

: 

؛ اسم موضع عىل معطوف أنه -  ،رفع موضع يف كان إنَّ  دخول قب  ألنه إنَّ

دته ب  معناه تغريِّ  مل عليه دخَلْت  فلامَّ   ،لفظاً  فيه َعِمَلْت  أهنا الباب يف ما غايةُ  ،أكَّ

ْت  ولذلك   بالفتح. (أن)و يه اختصَّ

والفراء الكسائي مذهب وهذا
(4)

 . 

 كان سواء املوضع عىل املعطوف رفع أجاز فإنه ،الكسائي أما»قال أبو حيان: 

 . فيه ظهر مما أو ،اإلعراب فيه خفي مما االسم

                                                        
تفسري اإلجيي  ،(٤/٣٥٤الدر املصون ) ،(٢/٧٥وانظر: لباب التأوي ) ،(٢/١٣٧أنوار التنزي  )( ١)

(١/٤٨٥.) 

 (.٦/٢٦٩التحرير والتنوير )( ٢)

الدر املصون  ،(٣/٥٣١البحر املحيط ) ،(٨/٩٤اجلامع ألحكام القرآن) ،(٧/٤٧٢نظرها يف:البسيط)ا( ٣)

 (.٤/١٢٤٩اإلتقان يف علوم القرآن ) ،(٤/٣٥٤)

    (.  ٣/٥٣١البحر املحيط ) ،(٧/٤٧٣البسيط) ،(١/٣١١انظر: معاين القرآن للفراء )( ٤)
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 فيه خفي هنا إن واسم ،اإلعراب خفاء برشط ذلك أجاز فإنه ،الفراء وأما

«اإلعراب
(1)

. 

ذاهبون أمجعون أال وهو: قوهلم: إهنم ،دلياًل عىل مذهبهم هذا وحكوا
(2)

وآكد  ،

 ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ﴿ وقراءة من قرأ: ،من هذا هذه اآلية الكريمة

(مالئكُتهبالرفع لـ ) [٥٦األحزاب:]
(3)

. 

 حسن الفص  طال ملا ﴾ٴۇ ﴿ » حيث قال: ،ابن كثري يذهب إىل هذا وكأن

«بالرفع العطف
(4)

. 

كعادته يف الغوص عىل دقائق -وجهًا حسنًا  ويظهر شيخ اإلسالم ابن تيمية

يتبني فيه اختياره هلذا  ،يف سبب تقديم الصابئني عىل النصارى مع رفعها -العلم

 لفظ نصب عليهم قدموا فلام ،صابئنيال من أفض  النصارى فإن»: فيقول ،القول

الصابئون
(5)

 ورفع ،زمنهم لتقدم ههنا؛ فقدموا ،الزمان يف أقدم الصابئون ولكن ،

 ،التأخري مرتبته املح  عىل املعطوف فإن ،املح  عىل عطفا ذلك ليكون اللفظ؛

«واللفظ الزمن يف قدموا وإن املرتبة يف مؤخرون أهنم ليشعر
(6)

. 

لرتى كيف يفتح اهلل  ؛ئدة اجلليلة من هذا اإلمام اجللي فانظر إىل هذه الفا

وئ  ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ  ﴿،عىل عبده ويمن عىل من يشاء من عباده

 .[٢٩احلديد: ]  ﴾ىئ ىئ

                                                        
    (.  ٣/٥٣١البحر املحيط )( ١)

    (.  ٤/٣٥٤الدر املصون ) ،(٢/١٥٥ومناقشته يف الكتاب لسيبويه )انظر رد هذا ( ٢)

والشوكاين يف  ،(٤/٣٩٨وابن عطية يف املحرر الوجيز) ،(٨/٦١نسبها البن عباس الثعلبي يف تفسريه )( ٣)

 (.٤/٣٠٠فتح القدير )

 (.١/٤٣٠انظر: بحر العلوم ) ،وأيضًا: السمرقندي خيتاره ،(٣/١٥٦تفسري ابن كثري )( ٤)

 (.١٧) ويف سورة احلج آية ،(٦٢كام يف سورة البقرة اآلية )( ٥)

 (.٣٠٤/ ٢الصفدية )( ٦)
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وهو أنَّه ال  ،وقد قام انتقاده عىل يشء واحد ،ومل يسلم هذا القول من االنتقاد

 -كام ههنا-وقبله  ،فعفتعطف وتر ،ربعطف عىل موضع اسم إن إال إذا اكتم  اخل

 إن عطفت وجب النصب. 

 أن زعموا َأهنم وذلك ،اهللَّ  كتاب عىل عظيم إِقدام التفسري وهذا»قال الزجاج: 

ُ  إِنام ألهنا ضعيف؛ (إِنَّ ) َنْصَب   (إنَّ ) ألن غلط؛ وهذا ،اخلربَ  تغري وال االسم تغريِّ

 ألنَّ  مرُفوع؛ معه ليس بناص العربية يف وَلْيَس  ،والرفع ،النَْصَب  َعمَلنْي: عملت

 ،فاعله يسم مل فيام إاِل فاع  بغري يكون ال واملفعول ،باملفعول مشبه منصوب ك 

 .بعدها ما فتنصب الظروف تتخطى وهي ضعيفاً  (إِنَّ ) نصب يكون وكيف

  .[٢٢املائدة:] ﴾ٴۇ ۋ ۋ ۅ     ﴿:قوله نحو

«أْقَوى املنْصوَباِ   ِمنْ  إِنَّ  وَنْصب
 (1)

. 

 الكسائّي  واختار»فقال: ،ووصفه بكونه فاسداً  ،بو البقاء العكربيوبنحوه رده أ

 العم  وكان ،االسمني عن خرباً  كان ثنِّي إذا اخلرب ألنَّ  فاسد؛ والرفع ،فيهام الرفع

م وقد ،واحداً  عمالً  فيه   أحُدمها: عامالن: تقدَّ

«عامالن يوجبه ال الواحد والعم  ،املعطوف املبتدأ واآلخر ،(إنَّ )
(2)

. 

وزعم أن مذهب املحققني يف  ،ورده الزخمرشي والبيضاوي والسمني احللبي

املسألة النحوية املنع مطلقاً  هذه
(3)

. 

 وهو:  ،ووجه ثانٍ  ،فهذا وجه

  .﴾ۈ ﴿ يف املرفوع الضمري عىل معطوف مرفوع ﴾ٴۇ ﴿ أن

                                                        
 (.٢/١٩٣معاين القرآن وإعرابه للزجاج )( ١)

 (.٢١٢/ ١اللباب يف عل  البناء واإلعراب )( ٢)

 /٤الدر املصون ) ،(٣/٥٣١البحر املحيط ) ،(٢/١٣٦أنوار التنزي  ) ،(١/٦٦١انظر: الكشاف )( ٣)

٣٥٤). 
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وحكى هذا القول غري واحد عن الكسائي
(1)

. 

 األمر وليس ،هتودوا الصابئني أنّ  يقتيض عليه العطف هذا القول بأنّ  ورد

 يف دخلوا الصابئون يكون أن يلزم ألنه فيه؛ مطعون قول وهو»قال مكي:  ،كذلك

«اليهودية
 (2)

 . 

( تكون أن: الثالث الوجه  مرفوع بعده وما ،جواب حرف )نعم( بمعنى )إنَّ

  املرفوع. من قبله ما عىل معطوفاً  ﴾ٴۇ ﴿ فيكون ،باالبتداء

 لألسباب اآلتية: وذلك؛ ،وجه ووصف بالضعفومل ُيرتض هذا ال

ب   ،ال تأيت يف أول الكالم -وهي األم يف الباب- أوالً: أن كلمة )نعم( -

( ،فهي جواب لكالم سابق ،االبد من سبق استفهام هل إن قلنا هي  فكيف بـ)إنَّ

 بمعنى نعم.

( ثبو  يف - هشام  حتى وصف ابن ،النحويني بني خالف )نعم( بمعنى )إنَّ

لقول بالشذوذهذا ا
(3)

.  

فال يصار إليه إال بدلي ؛ ألنه ليس ك   ،ثم عىل القول بصحة هذا املعنى -

 معنى جاز يف العربية يصح مح  معاين ألفاظ الكتاب العزيز عليه.

 وخرُبه ،باالبتداء مرفوع   ﴾ٴۇ﴿ واخللي : أنَّ  الوجه الرابع: كقول سيبويه

  تأخرُي.ال املبتدأِ  هبذا ُينْوى ال أنه إال ،حمذوف  

والفص ِ  اجلمع بني احلذِف  لزومِ  من فيه ملِا أيضًا؛ وضعف هذا القول
(4)

. 

                                                        
 (.٤/٣٥٤الدر املصون ) ،(٧/٤٧٢انظر: البسيط)( ١)

التبيان يف إعراب  ،(١/٢٣٢وانظر: مشك  إعراب القرآن ملكي ) ،(٣/١٨٠٨اهلداية إىل بلوغ النهاية )( ٢)

 (.٤/٣٥٤الدر املصون ) ،(٣/٥٣١البحر املحيط ) ،(٢/١٣٧أنوار التنزي  ) ،(١/٢٢٢القرآن )

فقد أثبتها مجع من  ،والذي يظهر أهنا تأيت بمعنى نعم ،تعليق املحقق( و١/٢٤٠) انظر: مغني اللبيب( ٣)

 واملثبت مقدم عىل النايف. ،علامء العربية

 (.٤/٣٥٤الدر املصون ) ،(١/٢٢٢انظر: التبيان يف إعراب القرآن )( ٤)
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 احلارث بني لغةِ  عىل جاء وإنام ،منصوب   ﴾ٴۇ ﴿ الوجه اخلامس: أنَّ 

 ومرر  ،الزيدان رأيت: نحو حال ك  يف باأللِف  املثَّنى جَيَْعلون الذين وغرِيهم

  . بالزيدان

 ،ومن ثم ،ال يف اجلمع ،ومل ينق  هذا إال يف املثنى ،لكن اللغة مبناها عىل النق 

«فاسد   ب  ضعيف   وهذا» السمني احللبي: قال
 (1)

. 

 ،الوجه السادس: أن يقدر خرب حمذوف قب  العطف مدلول عليه بخرب ما بعده

والذين هادوا والصابئون والنصارى من  ،فيكون التقدير: إن الذين آمنوا فرحون

 وعم  صاحلا فال خوف عليهم وال هم حيزنون. آمن باهلل واليوم اآلخر

وذكر أنه أسه  من قول سيبويه؛ ألنَّ يف قول سيبويه  ،وإليه ذهب ابن مالك

وهذا القول سامل منه ،والتأخري التقديم
(2)

. 

 أسلوب عىل وأجرى أوضح سلكناه واّلذي»وقال: ،واختاره الشيخ ابن عاشور

«اآلية هذه بمعنى وأليق النّظم
(3)

. 

وأن  ،فلع  الراجح من هذه األقوال هو قول من قال: اآلية عىل نسقها ،وبعد

 ،فيجوز الوجهان الرفع والنصب ،معطوفة عىل موضع اسم إن (الصابئون)كلمة 

 وخرب إن حمذوف دل عليه خرب االسم املعطوف.

وسار عليه مجع  ،وهذا مذهب إمام من أئمة العربية والقراءا  وهو الكسائي

 ،وقراءة قرأ هبا ابن عباس ،وتعضده آية من القرآن الكريم ،ةمن علامء الكوف

 وشواهد من شعر العرب وكالمهم.

                                                        
 (.٤/٣٥٤الدر املصون )( ١)

 .(٤/٣٥٤ن )الدر املصو ،(٢/٥٠رشح التسهي ) ،(١٤٧انظر: أرسار العربية )ص: ( ٢)

 (.٦/٢٧٠التحرير والتنوير )( ٣)
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 واإلعراب» ،ومن ثم القول بموجبها ،فهذا كاٍف يف إثبا  هذه املسألة النحوية

 كلها اللغا  إثبا  يف والعمدة ،وفهمه العرب كالم ضبط عىل هبا يستعان صناعة

«فصيح االستعامل هذا أنَّ  السامعب ثبت وقد ،أهلها من السامع
 (1)

. 

ولقد أحسن األستاذ عباس حسن حينام عرض هلذه املسألة يف كتابه القيم 

وال اعتداد برأي من يرفض الرفع » حينام قال منترصًا هلذا املذهب: ،)النحو الوايف(

عة وغريها... فلو أخذنا برأيه العرتضتنا أمثلة ناص ،يف الصورة التي ال مطابقة فيها

ومل نجد بدا من التمح   ،والكالم العريب الصحيح ،الفصاحة من القرآن الكريم

 والتأوي  البغيض. ،املعيب

 عند العطف بعد االسم وقب  -وحده-وكيف يوجب كثري من النحاة النصب 

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ﴿ مع جميء الرفع يف قوله تعاىل: )إن(جميء خرب 

 ...﴾ٴۇ ۋ 

وال يترصفون يف  ،لتطابق القاعدة -داعبغري -ن تؤول اآلية كيف يقبلون أ

مع اعتقادهم أنَّ القرآن أفصح كالم عريب  ،القاعدة ترصفًا رصحيًا يساير اآلية

 وأعاله.

وترك القاعدة بغري  -وهي كثرية-تمح  يف األمثلة العربية األخرىومل ال

 ؟إصالح

  تغيريوه  يصري األسلوب الفاسد صاحلًا بمجرد التأوي  والنية اخلفية من غري

« يطرأ عىل ظاهره؟!!
(2)

. 

وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ  ﴿ تعالى: الموضع العاشر: التقديم والتأخير في قوله

 .[١١٨املائدة:] ﴾ۈئ    ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ

                                                        
 (.٦/٣٩٥قاله حممد رشيد رضا يف تفسري املنار )( ١)

 (.٦٧٠-١/٦٩٩النحو الوايف)( ٢)
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، َوُهمْ  هَلُمْ  املَْْغِفَرةَ  َطَلَب  َكْيَف  ِقيَ   َفإِنْ  » : قال البغوي ار   :َقاَل  َوَكْيَف  ُكفَّ

 ؟... املَْْغِفَرِة، بُِسَؤالِ  ُق َيِلي اَل  َوَهَذا ﴾ۈئ ۈئ    ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ﴿

ا َؤاُل  َوَأمَّ  أنت َفإِنََّك  هَلُمْ  َتْغِفرْ  َوإِنْ » :َيْقَرأُ   َمْسُعودٍ  اْبنُ  َفَكانَ : الثَّايِن  السُّ

«الرحيم الغفور
(1)

  .ُمْصَحِفهِ  يِف  ُهوَ  َوَكَذلَِك  ،

ا  : َتْقِديُرهُ  َوَتْأِخري   م  َتْقِدي فِيهِ  :ِقيَ   ،املَْْعُروَفةِ  اْلِقَراَءةِ  َعىَل  َوَأمَّ

ُمْ  هَلُمْ  َتْغِفرْ  إِنْ  هْبُمْ  َوإِنْ  ِعَباُدكَ  َفإهِنَّ «احْلَِكيمُ  اْلَعِزيزُ  َأْنَت  َفإِنََّك  ُتَعذِّ
(2)

. 

أال وهو: ملاذا ختم عيسى  ،يف هذه اآلية الكريمة يرد استفهام عىل الذهن الدراسة:

 مع أن املناسب لسؤال  ،احلكيم مسألته وهي سؤال املغفرة باسم اهلل العزيز

 ڄ ڦ ﴿حيث قال: ،كام استعمله إبراهيم  ،املغفرة استعامل اسم الغفور

 .  [٣٦إبراهيم:]  ﴾ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ ڃ ڃڃ ڄ       ڄ ڄ

 ؟!!.املغفرة لقوم أرشكوا باهلل  ثم كيف يطلب عيسى  

 هذا السؤاالن من أهم مباحث اآلية الكريمة.

يف أثناء  -اء اهللإن ش-وإن كان  ،ولذا قدمته ،ثنا السؤال األولوالذي يتعلق ببح

 للسؤال الثاين. -والبد-البحث سنتطرق 

من مجلة األقوال التي فيها بيان وإيضاح ملا نحن وقد ذكر اإلمام البغوي 

 فيكون املعنى:  ،فيه: أنَّ يف اآلية تقدياًم وتأخرياً 

 احلكيم. العزيز أنت إنكف ،تعذهبم وإن ،عبادك فإهنم هلم تغفر إن

 بينام أخر  ،وحقها التأخري ﴾وئ ۇئ﴿مجلة -يف اآلية الكريمة-فقدمت 

   وحقها التقديم.    ﴾ۈئ ۈئ    ېئ ﴿

                                                        
 (.   ٢/٨٣والسمعاين يف تفسريه ) ،(٧/٦٠٤) ذكر هذه القراءة أيضًا: الواحدي يف البسيط( ١)

 (. ١٢٣ -٣/١٢٢معامل التنزي )( ٢)
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ب  حكاه عىل صيغة التمريض ،ومل يعز البغوي هذا القول
(1)

. 

 واألص  عدم التقديم والتأخري. ،وال حجة تعضده ،وهذا القول ال دلي  يسنده

 وعىل صيغة التمريض والتضعيف. ،إال القلي  من املفرسينوهلذا؛ مل حيكه 

«بيناه ملا أوىل؛ نسقه عىل الكالم ووجه»بعد حكايته:  ولذا قال القرطبي
(2)

. 

 تشرتك يف أهنا مل تر التقديم ،ويف اجلواب عىل السؤال املذكور أقوال أخرى

 فمنها: ،والتأخري

 ﴾ۇئ ۆئ﴿ ملقولة الكفريةأن املعنى: إن تعذهبم بإماتتك إياهم عىل هذه ا

هبدايتك إياهم إىل  ﴾ېئ ۈئ ۈئ  ﴿ ال يملكون دفعًا وال رفعاً  ،مستسلمون لك

 . ﴾ېئ ېئ ىئ ىئ﴿التوبة منها 

وهذا مذهب الطربي وابن أيب زمنني ومكي
(3)

. 

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  ﴿ لكن الطربي يرى أن قوله تعاىل:

 اهلل عبده عيسى يف الدنيا ملا رفع  [١١٦املائدة: ] ﴾ڎ ڎ ڈ ڈ ژڌ   

 مىض. عام خرب   اخلربَ  وأنَّ  ،إليه

لكن يرى أن التوبة من اهلل عىل من تاب  ،بينام يرى ابن أيب زمنني خالف هذا

 كانت يف زمنها املقبول.

 مها: ،هذا املذهب بدليلني اثنني  وقد أيد الطربي

                                                        
( ٢/٨٣واإلمام السمعاين يف تفسريه) ،(١/٤٥٣السمرقندي يف بحر العلوم ) وكذا فع  أبو الليث( ١)

 (. ٧/٦٢٦وابن عادل يف اللباب )  ،(٨/٣٠٠والقرطبي يف اجلامع )

 (. ٨/٣٠٠) اجلامع ألحكام القرآن( ٢)

ية اهلداية إىل بلوغ النها ،(٢/٥٧تفسري القرآن العزيز البن أيب زمنني ) ،(٩/١٣٩) انظر: جامع البيان( ٣)

(٣/١٩٤٩ .) 
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 ،الفع  من املاَض  مع -العرب كالم من األغلب يف-تستعم   (إذْ )أنَّ  -

 األشهر إىل تعاىل اهلل كالم معاين غري أن توجيه ،وإن كان ربام استعلمت فيام يستقب 

 .األنكر األجه  إىل توجيهها من أوىل األعرف

  ﴾ېئ  ۈئ ۈئ ﴿:أنَّه ال يمكن أن يكون هذا يف اآلخرة مع قول عيسى  -

كونه  فال يمكن ،وعيسى يعلم أن اهلل ال يغفر ملرشك ،يف حق قوم كفروا باهلل تعاىل

 يف اآلخرة.

ېئ ېئ  ﴿» فقال: ،هلذين االسمني عىل هذا رس اختيار عيسى   ثم بنى

 يف ﴾ىئ﴿ عنه يدفعه أحد   يقدر ال ،منه االنتقام أراد ممن يف انتقامه ﴾ىئ

 من النجاة لسبي  منهم وفَّق من وتوفيقه ،التوبة إىل خلقه من هدى من هدايته

«العقاب
(1)

. 

واحلكيم يف التوبة عىل  ،إيصال العذاب ملستحقهفجع  اسم العزيز متعلقًا ب

وقد ورد يف آيا   ،واستعامل اسم العزيز مع ذكر العذاب يف غاية املناسبة ،أهلها

فكلام ختم اهلل نبأ أمة عاتية كافرة باهلالك أعقب  ،فمنها سورة الشعراء ،كثرية جداً 

 .حيث شاء  وال ينتهي أمره إال إىل ،ذلك بذكر اسمه العزيز الذي ال يغلب

ی ی ی ی  ﴿ : فكونه يف الدنيا: يرده قوله  ،ولكن يف هذا الرأي مناقشة

نبيه  فظاهر القول أنه رد وجواب من ربنا لكالم [١١٩املائدة:] ﴾جئ حئ مئ

ال  كالم مستأنف ال عالقة له باآليا  قبله ،عيسى 
 (2)

. 

 اآلية [١٠٩املائدة:] ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ﴿ :ويرده ما قبله أيضاً 
(3)

. 

                                                        
 (.   ٩/١٣٩جامع البيان)( ١)

  [١١٩املائدة:]  ﴾ی ی ی ی  جئ حئ مئ ﴿»(: ٧/١١٧قال ابن عاشور يف التحرير والتنوير )( ٢)

 .   «فلذلك فصلت اجلملة عىل طريقة احلوار ،جواب عن قول عيسى 

 (.٨/٣٠٠قاله القرطبي يف تفسريه) ،وهذا مذهب أكثر املفرسين

 (.  ٨/٣٠٠لقرطبي)انظر: اجلامع ل( ٣)
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 من كثرًيا ألن نظر؛ فيهام الدليالن وهذان»فيقول:  ،ناقش ابن كثري ابن جريروي

 . والثبو  الوقوع عىل ليدل ،امليض بلفظ ذكر القيامة يوم أمور

 إىل فيهم املشيئة ورد منهم التربي: اآلية ﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ﴿ :قوله ومعنى

«اآليا  من ذلك نظائر يف كام ،وقوعه يقتيض ال الرشط عىل ذلك وتعليق ،اهلل
 (1)

. 

ومل ير آخرون من أه  العلم إشكاالً يف ختم اآلية الكريمة باسم العزيز؛ ألنَّ 

 وتصد عن أرباهبا. ،الرمحة البد هلا من عزة توصلها حتى ال متنع

أو ما يؤدي  ،وخيتم باسم العزيز ،وهذا املعنى يذكر اهلل به عبادة يف أكثر من آية

ۉ ۉې ې ې  ۈ ۈ ٴۇ ۋ   ۋ ۅ ۅ﴿ اله:فيقول ج  يف ع ،املعنى هذا

ٱ ٻ ٻ ٻ  ﴿ ويقول تعاىل: ،[٢فاطر:] ﴾وئ      ې ى ىائ ائەئ ەئ وئ

ٻ پ پ پ پ ڀ    ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ    

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ  ﴿: ويقول  ،[٤٢-٤٠الدخان:] ﴾ٹ    ٹ    ڤ  

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ

 . [٣٨الزمر:] ﴾ۉې ې ې   ېى ى ائ ائ

 يمتنع ال عزيز هلم مغفرتك يف وأنت»حيث قال:  ،علامء الزجاجومن هؤالء ال

«ذلك يف ﴾ىئ﴿ ،تريد ما عليك
(2)

. 

هو يف   قول عيسى أن -يف اجلواب عن السؤال اآلخر-قد رأى  وكان

وئ ﴿ فقال: ،الكفر عىل أقام من ومنهم ،آمن من منهم أن علم مجلتهم؛ ألنه قد

  وآمن. منهم أقلعَ  نأي: مل ﴾ۈئ ۈئ    ېئ ﴿ ،منهم كفر من أي: ﴾ۇئ

واستحسنه القرطبي
(3)

. 

                                                        
 (.٣/٢٣٢)تفسري ابن كثري( ١)

 (. ٢/٢٢٤معاين القرآن للزجاج )( ٢)

 (. ٨/٣٠٥) اجلامع ألحكام القرآن( ٣)
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ېئ ېئ ېئ ىئ  ۈئ ۈئ ﴿ قال: فكيف: قي  فإن»قال الراغب األصفهاين:

 جتمع أنك تنبيه فهي ،أوىل ههنا العزة قي : الغفور؟!! يوضع أن فاألليق ﴾ىئ

«منهم للكفرة الغفران إنزال يقصد ومل ،واحلكمة القدرة
 (1)

. 

واقتداره عىل أي  إظهار قدرته  عيسى كان مراد  -عىل هذا القول-إذاً 

ال يغفر   أنه فقد علم عيسى  ،وليس السؤال للكافرين ،من األمرين

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ﴿ حيث قال: ،كام حكى اهلل عنه ذلك ،ملرشك

ڃ ڃڃ چ  چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ 

 [٧٢املائدة:] ﴾ڈ ڈ
(2)

. 

 وجه عىل قاله فقال: إن عيسى  ،وقارب بعض أه  العلم من هذا القول

احلكيم العزيز إىل الرحيم الغفور عن عدل وهلذا ،له واالنقياد اهلل ألمر التسليم
 (3)

. 

من أنَّ عيسى فوض األمر إىل ربه  ،وهذا القول عند هذا احلد ال غبار عليه

ال  لوال ما يشوبه من العقائد التي ،ويتفض  بحكمته ،وأنه يعذب بعدله ،تعاىل

فالبعض ،حال فهم الكالم إغفاهلا -بحال-جيوز 
(4)

يريد: أن اهلل يعذب من يشاء  

                                                        
 (. ٥/٥٠٥تفسري الراغب األصفهاين )( ١)

( عن بعضهم حيث قال: ٢/٢٢٤من غرائب ما حيكى فيام نحن فيه ما حكاه الزجاج يف معاين القرآن )( ٢)

وهذا قول ال يعرج عليه؛ ألن  ،س: جائز أن يكون اهللَّ مل ُيْعلْم ِعيسى أنَّه اَل َيْغِفُر الرشكوقال بعض النا»

ة حممد  [ ٤٨النساء:] ﴾ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ   ﴿ قوله تعاىل: دون غريها؛ ألن  ×ال خيص شيئًا من أمَّ

 .«يوثق بعلمهوليس شيئًا يعتقده أحد  ،وهذا القول دار يف املناظرة ،واخلرب ال ينسخ ،هذا خرب

غفرة اهلل للمرشك، فهي أقوى وليت الزجاج رده باآلية التي فيها إعالم عيسى لبني إرسائي  عن عدم م

 يف الداللة عىل املطلوب.  وأنص

 ( هذا القول بأنه قول جمرتٍئ عىل كتاب اهلل.٨/٣٠٥وقد وصف القرطبي يف اجلامع )

فتح البيان يف   ،(٢/١١٥لباب التأوي ) ،(٨/٣٠٦قرآن )اجلامع ألحكام ال ،(٢/٤٦٥انظر: زاد املسري )( ٣)

 (. ٧/١١٧التحرير والتنوير ) ،(٤/٩٣مقاصد القرآن )

وقالوا:  ،فعارضهم أصحاب التفسري الثاين » (:٢/٤٢٦قال العالمة ابن القيم يف  مفتاح دار السعادة )( ٤)

وال أنه تعاىل تركه بمشيئته  ،مقدوراً فال جيوز أن يكون  ،الظلم املنزه عنه يف األمور املمتنعة لذاهتا

 =،وقلب القديم حمدثاً  ،وجع  اجلسم الواحد يف مكانني ،وإنام هو من باب اجلمع بني الضدين ،واختياره
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وأنه قد يرحم   ،أو وليًا تقياً  ،أو عبدًا صاحلاً  ،أو  ملكًا مقرباً  ،كان نبينا مرسالً  ولو

ويكرمه  ،وينعم عىل إبليس اللعني ،أو أكفر ،ولو كان بكفر فرعون ،عدوًا كافراً 

 بدخول اجلنان وحلول الرضوان. 

 وهو ،الرازي ملا ذكر األوجه عن السؤال الوارد يف اآلية الكريمة يؤكد هذا: أن

 واهلل تعاىل ال يغفر ملرشك؟ ذكر أنَّ من األجوبة : ،املغفرة كيف سأل عيسى 

 يدخ  وأنْ  ،اجلنة الكفار يدخ  أن تعاىل اهلل من مذهبنا عىل جيوز أنه والثاين:»

 هذا عيسى فذكر ،عليه ألحد اعرتاض وال ،ملكه امللك ألن النار؛ والُعبَّاد الزهاد

 واالعرتاض التعرض وترك ،اهلل إىل كلها األمور تفويض منه ومقصوده ،الكرم

 عىل قادر أنت يعني:  ﴾ېئ ېئ ىئ ىئ ﴿ :ولذلك ختم الكالم بقوله ،بالكلية

 يف واخلوض أنا فمن ،عليك ألحد اعرتاض ال ،تفع  ما ك  يف حكيم ،تريد ما

  الربوبية. أحوال

 مجهور وعند ،عندنا جائز غفرانه فنقول: ،الرشك يغفر ال اهلل إن وقوله:

 منفعة إسقاطه ويف ،املذنب عىل اهلل حق العقاب ألنَّ  قالوا: ،املعتزلة من البرصيني

 الدلي  دلَّ  ب  ،حسناً  يكون أن فوجب ،مرضة اهلل عىل إسقاطه يف وليس ،للمذنب

 يف موجوداً  كان ما السمعي الدلي  هذا فلع  ،يقع ال أَنه عىل ،رشعنا يف السمعي

« عيسى رشع
 (1)

. 

                                                        
فليس  ،والرب قادر عليه ،وكان وجوده ممكناً  ،وإال فك  ما يقدره الذهن ،ونحو ذلك ،واملحدث قديامً =

 بظلم سواء فعله أو مل يفعله. 

وقووه بآيا  وآثار  ،وأسندوا ذلك ،وفرسوا احلديث به ،هذا القول عنهم طوائف من أه  العلموتلقى 

 ب  إن عذبت ،يعني: مل تترصف يف غري ملكك ﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ﴿ زعموا أهنا تدل عليه كقوله:

بقوله تعاىل:  ،ولو كان حمسنا ومل يروا ذلك ظلام ،فجوزوا تعذيب ك  عبد له ،وعىل هذا ،عذبت من متلك

 .[«٢٣األنبياء:] ﴾ وئ وئ  ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ﴿

والبعض من املفرسين حينام يكتب يف هذا الشأن يشعرك بأنَّ األمر مرده هلل  ،(١٢/١١٣مفاتيح الغيب )( ١)

 =ال »فمثاًل يقول بعضهم: ،مرتبط باحلكمة فال ينبه عىل أن أمره  ،تعاىل من دون أن تكون هناك حكمة
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 وبالرفض والرد جدير. ،وهذا مذهب غري سديد

 نصوص من واملنقول للمعقول خمالف الوجه وهذا»قال السيد رشيد رضا:

 ،تفصيلها إىل املوضع هذا يف حاجة ال ،وجوه عدة من األحاديث وصحاح ،القرآن

 إثبا  موضوع يف األشاعرة مذهب ىلع هبا األثر وأه  السلف مذهب وترجيح

«ضدمها عن وتنزْيه -عليه ال- تعاىل هلل واحلكمة العدل
(1)

.   

من  -إن شاء اهلل-د خلوه من عقيدة األشاعرة خاٍل فيبقى هذا الوجه عن ،وبعد

 االعرتاض.

وهو  ،أن التقديم والتأخري يف اآلية الكريمة ال دلي  عليه واحلاص  من القول:

 ويظهر صدقها. ،ارية عن وجه من احلجة يبني صواهبادعوى جمردة ع

ثم يأ  البحث بعد يف السبب الذي ألجله ختمت  ،فاآلية الكريمة عىل نسقها

 بدالً من الرحيم الغفور.  ،اآلية باسمي اهلل الكريمني العزيز احلكيم

 ،إذ اجلميع حيتم  وجهًا حسناً  ،وال مانع من ذكر أكثر من سبٍب وعلٍة وحكمةٍ 

وقد أبدى  ،حالة سالمته من معتقد خيالف نصوصًا أخرى من الكتاب والسنةيف 

                                                        
وإن غفر  هلم ولست فاعاًل إذا  ،فال اعرتاض عليك ،تهمفإن عذب ،ينبغي ألحد أن يعرتض عليك=

                                                              (.٢/٤٦٥. انظر: زاد املسري )«فال اعرتاض عليك ،ماتوا عىل الكفر

وقد وجه له  ،يدة األشاعرةكام هي عق ،إذ هو صادر عن نفي العلة لألحكام الربانية ،وهذا القول مما ينتقد

 (.٢/٤٢٩سهام النقد العالمة ابن القيم كام يف مفتاح دار السعادة )

مفتاح دار السعادة   ،(١٨/١٤٣وانظر يف هذه املسألة العقدية: جمموع الفتاوى ) ،(٧/٢٧١تفسري املنار)( ١)

 وانظر تعليق علامئنا عىل قول السفاريني يف منظومته: ،(٢/١٠٧)

ـــــوىل ـــــاز للم ـــــورى وج ـــــذب ال  يع

 

 مــن غــري مــا ذنــب وال جــرم جــرى 

، وتعليق الشيخ ابن (٣٢٦-١/٣٢٠تعليق الشيخني أبا بطني وابن سحامن عىل لوامع األنوار البهية) 

( من رشحه للمنظومة ٣٤٢وتعليق ابن عثيمني عليها)ص ،(٥٣حاشيته عىل املنظومة )ص:  قاسم يف

 السفارينية. 
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 قال وأنا أخلصها لك: ،وجوهًا حسنة حينام تكلم عىل اآلية الكريمة القيم  ابن

 فهم ،عليه تعذهبم بام منك علم عىل عذبتهم: عذبتهم فإذا ،عبادك هم أي:» :

 يظنه كام هلم استعطاف اهذ يف فليس ،واكتسبوه جنوه بام أعلم وأنت عبادك

 ،القدرية تظنه كام ،احلكمة عن املجرد وامللك املشيئة حمض إىل تفويض وال ،اجلهال

 ،بحاهلم علمه وكامل وعدله بحكمته سبحانه عليه وثناء واعرتاف إقرار هو وإنام

  للعذاب. واستحقاقهم

 وهذا ،الرحيم الغفور يق : ومل  ﴾ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ۈئ ۈئ   ﴿ :قال ثم 

 إىل هبم واألمر ،عليهم الرب غضب وقت يف قاله فإنه ،تعاىل اهلل مع األدب لغأب من

 فإنك: قال فلو ،منهم براءة مقام ب  ،شفاعة وال استعطاف مقام هو فليس ،النار

 ، عليهم غضبه اشتد قد الذين أعدائه عىل ربه باستعطافه ألشعر الرحيم؛ الغفور أنت

 ذكر عن فعدل ،عليهم الرب غضب من ىلع غضبه يف للرب موافقة مقام فاملقام

 املتضمنتني واحلكمة العزة ذكر إىل ومغفرته ورمحته عطفه هبام يسأل اللتني الصفتني

  العلم. وكامل القدرة لكامل

 عن ليست ،والعلم القدرة كامل عن تكون فمغفرتك ،هلم غفر  إن: واملعنى 

 قد العبد ألن وهذا ،مهمجرائ بمقدار عليك خفاء عن وال ،منهم االنتقام عن عجز

 مغفرة هو:والكامل ،إليه إساءته بمقدار وجلهله ،منه االنتقام عن لعجزه لغريه؛ يغفر

  احلكيم. العزيز وهو ،العامل القادر

«اخلطاب يف األدب عني املقام هذا يف الصفتني هاتني ذكر وكان
(1)

. 

ٴۇ ۋ  ﴿ تعالى: الموضع الحادي عشر: التقديم والتأخير في قوله

 ﴾ى ى ائ ائ ەئ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې   ې ې ې  

 .[١١األعراف:]

                                                        
 (.   ١/٣٦وانظر منه: ) ،(٢/٣٧٩مدارج السالكني )( ١)
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 املَْاَلِئَكةِ  بُِسُجودِ  اأْلَْمرُ : ِقيَ   َفإِنْ   ﴾ۅ ۉ ۉ ې   ې ﴿» قال البغوي:

تِيِب  َوُثمَّ   ﴾ۅ ۉ ﴿ :َقْولِهِ  َوْجهُ  َفاَم  آَدَم، َبنِي َخْلِق  َقْبَ   َكانَ  ْ اِخي؟ لِلرتَّ َ   َولِلرتَّ

 اْلَكاَلُم، َهَذا َيْسَتِقيمُ  َوْحَدهُ  آَدمَ  إىَِل  َوالتَّْصِويرَ  اخْلَْلَق  ُف َيرْصِ  َمنْ  َقْولِ  َعىَل : ِقيَ  

ا ُفهُ  َمنْ  َقْولِ  َعىَل  َأمَّ ةِ  إىَِل  َيرْصِ يَّ رِّ   :َأْجِوَبة   َفَعنْهُ : الذُّ

 قلنا ثم ،آدم: يعني ،خلقناكم ولقد تقديره: ،وتأخري تقديم فيه: وقي ...

«مصورناك ثم ،اسجدوا للمالئكة:
 (1)

. 

ۋ  ﴿ وهو: مل قال اهلل ج  ثناؤه: ،يرد يف هذه اآلية الكريمة سؤالالدراسة:

؟!! ومعلوم أن التصوير لبني آدم هو بعد أمر اهلل ﴾ۅ ۅ ۉ ۉ

ونالحظ أنَّ عطف أمر املالئكة بالسجود عىل  ،للمالئكة بالسجود ألبينا آدم

 املقتضية للرتتيب. (ثم)التصوير جاء بـ
فيكون  ،جوبة هلذا اإلشكال هو أنَّ اآلية عىل التقديم والتأخريفكان من مجلة األ

 مَّ ث ،آلدمَ  اسجدوا للمالئكة قلنَا ثمَّ  ،السالم عليه آدم يعني ،خلقناكم ولقدْ  نسقها:

صورناكم
(2)

. 

واختاره السمرقندي
(3)

. 

ومدى قوهتا؛  ،ولكن ال نلجأ إىل التقديم والتأخري حتى نرى األجوبة األخرى

 يم والتأخري خمالف لألص .ألن التقد

(ويشارك هذا القول يف التقديم والتأخري قول من قال: إن   ليست للرتتيب.  )ثمَّ

 وجعلناها بمعنى الواو. ،فقد سلبناها معناها األصيل ،وعىل هذا القول

                                                        
 (. ٢١٦/ ٣معامل التنزي )( ١)

 /٤اهلداية إىل بلوغ النهاية ) ،(٤/٢١٨انظر: الكشف والبيان ) ،ذكر هذا الوجه مجع من املفرسين( ٢)

اجلامع ألحكام القرآن  ،(١/٤٧٦تفسري العز بن عبد السالم ) ،(٢/١٦٧تفسري السمعاين ) ،(٢٢٩٥

 (.٩/٢٨لكتاب )اللباب يف علوم ا ،(٩/١٦٢)

 (.   ١/٥٢١) انظر: بحر العلوم( ٣)
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 عىل التقديم هبا يراد أن جيوز ال (ثم) ألنَّ  النحويني؛ عن بعيد وهذا»قال مكي: 

النحاس القول هذا أنكر فقد ،اخلرب من قبلها ما
(1)

«وغريه 
 (2)

. 

األخفش زعم»قال الزجاج: 
(3)

 ال خطأ وهذا ،الواو معنى يف ههنا( ثم) أن 

  ثم إنام ،بعربيته يوثق من ومجيع اخللي  وسيبويه جييزه
ِ
 بعد يكون الذي لليشء

«غري قبله ال املذكور
(4)

. 

تشرتك يف عدم التقديم  كلها ،وقد ذكر املفرسون عن هذا اإلشكال عدة أجوبة

 فمنها: ،والتأخري

 .  عائد عىل آدم﴾ۅٴۇ ۋۋ ﴿أن الضمري يف قوله تعاىل:أوالً:  

وهذا مذهب ابن قتيبة والطربي والزجاج والزخمرشي وابن اجلوزي والرازي 

والشنقيطي ورشيد رضا وأيب السعود واأللويس والبيضاوي وابن كثري والسيوطي
(5)

. 

                                                        
وال جيوز  ،وهذا القول خطأ عىل مذهب أه  النظر من النحويني»( حيث قال: ٣/١٢يف معاين القرآن )( ١)

 .« أن تكون ثم بمعنى الواو؛ الختالف معنييهام

 (.   ٤/٢٢٩٥اهلداية إىل بلوغ النهاية )( ٢)

املعروف باألخفش األوسط؛ أحد نحاة  ،البلخي ،النحوي ،ملجاشعي والءً ا ،أبو احلسن سعيد بن مسعدة( ٣)

كانت وفاته سنة مخس عرشة  ،وكان أكرب منه سناً  ،أخذ النحو عن سيبويه ،من أئمة العربية ،البرصة

 ومائتني. 

 (. ٢/٣٨٠وفيا  األعيان ) ،(١٠/٢٠٨انظر ترمجته يف: سري أعالم النبالء )

 (..٢/٢٢٣وانظر: مغني اللبيب) ،(٢/٣٢١) معاين القرآن وإعرابه( ٤)

 ،(٢/٣٢٢معاين القرآن للزجاج ) ،(١٠/٧٩جامع البيان) ،(١٥٢انظر: تأوي  مشك  القرآن)ص( ٥)

أنوار  ،(١٤/٣٣مفاتيح الغيب) ،(١٠٨تذكرة األريب يف تفسري الغريب )ص: ،(٢/٨٦) الكشاف

رشح األزهرية  ،(٣/٣٩١ابن كثري ) تفسري ،(٣٠٣رشح قطر الندى البن هشام )ص:  ،(٣/٧) التنزي 

 ،(٦/١١٧روح املعاين ) ،(٣/٢١٤( إرشاد العق  السليم)١٥١تفسري اجلاللني )ص: ،(٣٤)ص: 

العذب النمري من جمالس الشنقيطي يف التفسري  ،(٢/٤٦أضواء البيان) ،(٨/٢٩٢) تفسري املنار

(٤/٤١٩( )٣/١٠٩   .) 
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وجوزه الواحدي
(1)

. 

 فكان ،البرش أبو ألنه أو ،التعظيم عىل اجلمع بلفظ آدم ذكر إنام القول؛ هذا ىلوع

 صلبه. من خرج من خلق خلقه يف

 -وتبعه الشنقيطي-  واحتج الطربي
(2)

 عىل هذا املعنى بأن اهلل ذكر األمر 

 فهذا يدل عىل أن املراد آدم؛ وهذا من ،بعد اخللق والتصوير  بالسجود آلدم

 عىل نسق النص.  اإلمام حفاظاً 

وهذا يؤكد رضورة االلتزام بالسياق وعدم ادعاء التقديم والتأخري أو التقدير 

 إال عند دلي  يدل عىل ذلك.  

إذ األمر بسجود املالئكة آلدم جاء بعد خلق آدم  ،وعىل هذا؛ فال إشكال

 وتصويره.

  ظهره. يف ﴾ۋ ۅ ﴿ آدم يعني:  ﴾ٴۇ ۋ ﴿القول الثاين: أنَّ املراد:

 عىل باهبا من إفادة الرتتيب واملهلة. -عىل هذا القول وسابقه-يف املوضعني  وثم

وإىل هذا ذهب جماهد
(3)

واختاره الواحدي ،
(4)

. 

 يف خلقهم أنه إىل جماهد يذهب ،األقوال أحسن وهذا»النحاس:  جعفر أبو قال

  بعد. آلدم السجود كان ثم ،امليثاق عليهم أخذ حني صورهم ثم ،آدم ظهر

 .[١٧٢األعراف:]﴾  ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ﴿هذا: ويقوي 

                                                        
 (.   ٢/٣٥٢الوسيط للواحدي )( ١)

 مفاتيح الغيب ،(٢/٨٦انظر: الكشاف) ،الدلي  ذكره غري واحد من املفرسين كدلي  هلذا القول هذا( ٢)

-٨التحرير والتنوير ) ،(٤/٣٠٨فتح البيان يف مقاصد القرآن ) ،(٢/١٩١فتح القدير ) ،(١٤/٣٣)

 (.  ٣٧ب/

 ( .١٠/٧٨جامع البيان) ،(٣٣٣انظر: تفسري جماهد)ص( ٣)

 (.   ١/٣٨٧الوجيز للواحدي ) ،(٢/٣٥٢انظر: الوسيط للواحدي )( ٤)
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امليثاق عليهم فأخذ الذر أمثال أخرجهم أنه واحلديث: 
(1)

»
 (2)

. 

لكن ال  ،وال إشكال عىل هذا القول؛ لوقوع السجود بعد اخللق والتصوير

نملك دلياًل عىل كون التصوير واستخراج ذرية آدم من ظهره عىل هيئة الذر كان 

 آلدم.قب  األمر بالسجود 

فه  كان ذلك  ،يعني جع  اليشء عىل صورة معينةوأيضًا: معلوم أن التصوير 

 كذلك يف إخراج بني آدم عىل هيئة الذر؟!!.

هذا ما ال نستطيع اجلزم به؛ لعدم الدلي ؛ فقصارى ما عندنا أن اهلل أخرج ذرية 

 آدم من ظهره عىل هيئة الذر.

 عز اهلل قول يف كعب بن أيب نع فقد أخرج أمحد ،جاء هذا يف أثر ضعيف ،نعم

 ،أرواحاً  فجعلهم ،مجعهم: قال [١٧٢األعراف:] ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ﴿ :وج 

 عىل وأشهدهم ،وامليثاق العهد عليهم أخذ ثم ،فتكلموا ،فاستنطقهم ،صورهم ثم

 واألرضني السبع الساموا  عليكم أشهد فإين: قال بربكم؟ ألست أنفسهم:

 ال أنه اعلموا ،هبذا نعلم مل: القيامة يوم تقولوا نأ آدم أباكم عليكم وأشهد ،السبع

 ،رسيل إليكم سأرس  وإين ،شيئاً  يب ترشكوا فال ،غريي رب وال ،غريي إله

                                                        
( ١٠٢/ ١٠( والنسائي يف الكربى )١/٨٩( وابن أيب عاصم يف السنة )٢٤٥٥أخرج اإلمام أمحد )( ١)

 /١( والبيهقي يف األسامء والصفا  )١/٨٠( واحلاكم )١٠/٢٩والطحاوي يف رشح مشك  اآلثار )

أخذ اهلل  »قال:  ×عن النبي  ،عباس(: عن ابن ٣٣٨/ ١٠( واملقديس يف املختارة )٢/١٤٩) (٥١٨
ثم   ،فنثرهم بين يديه كالذر ،فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها -يعني عرفة  - الميثاق من ظهر آدم بنعمان

    ﴾ڄ ڄڄ ڄ ڃڃ ڃڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ﴿قال: «كلمهم قبال 

 .[١٧٢األعراف:]

 .«رجاهومل خي ،هذا حديث صحيح اإلسناد» ( عقب إخراجه:١/٨٠قال احلاكم )

 فلرياجع. ،( وأطال الكالم عليه١٦٢٣وصححه األلباين يف الصحيحة)

 (.٣/١٣معاين القرآن للنحاس )( ٢)
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 ، وإهلنا ربنا بأنك شهدنا:  قالوا ، كتبي عليكم وأنزل ، وميثاقي عهدي يذكرونكم

بذلك فأقروا غريك لنا إله وال ، غريك لنا رب ال
(1)

. 

أي  ﴾ۋ ۅ ﴿ آدم عائد عىل   ﴾ۋ ﴿ أن الضمري يف القول الثالث:

 صورناكم يف بطون أمهاتكم.  ،ذريته

وهذا مروي عن ابن عباس
(2)

. 

 ،: قول من قال: خلقناكم يف أصالب آبائكم-يف النتيجة-ومث  هذا القول

وصورناكم يف أرحام أمهاتكم
(3)

. 

  بني آدم. عائد عىل   ﴾ۅ ﴿و   ﴾ۋ ﴿ فالضمري يف

                                                        
( واحلاكم ٣/٣١٧( وابن بطة يف اإلبانة الكربى )٥/١٣٥أخرجه عبد اهلل بن أمحد يف زوائد املسند)( ١)

 ( وقال: هذا حديث صحيح اإلسناد و مل خيرجاه.  ٢/٣٥٣)

وقال  ،مل يؤثر توثيقه عن أحد»قال الشيخ شعيب:  -بالراء-د اهلل حممد بن يعقوب الربايل ويف إسناد عب

 .«(: مستور٧/٢٥) (املجمع)اهليثمي عنه يف 

فه ابُن القيم وقال يف معرض تضعيفه حلديث آفته أبو  ،ونق  عن شيخه ابن تيمية أيضًا ذلك ،وقد ضعَّ

فأبو  » (:١/٢٧٥قال يف زاد املعاد) -ابن بطة واحلاكمكام عند  ،أحد رواة هذا احلديث-جعفر الرازي

وقال ابن  ،وقال أبو زرعة: كان ْيم كثرياً  ،وقال ابن املديني: كان خيلط ،قد ضعفه أمحد وغريه ،جعفر

 حبان: كان ينفرد باملناكري عن املشاهري.

س اهلل روحه:  ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ﴿ث وهذا اإِلسناد نفسه هو إسناد حدي»وقال يل شيخنا ابن تيمية قدَّ

وفيه: وكان روُح عيسى عليه  ،حديث أيب بن كعب الطوي  [١٧٢األعراف:] ﴾ ڤ ڤ ڤ ڦ

فَأرسَ  تلك الروَح إىل مريم عليها  ،السالم من تلك األرواح التي أخذ عليها العهَد وامليثاَق يف زمن آدم

قال: فحملت  ،ث  هلا برشًا سوياً فأرسله اهلل يف صورة برش فتم ،السالم حني انتبذ  من أهلها مكانًا رشقيا

گ گ  ﴿فإنَّ الذي أرس  إليها امللك الذي قال هلا:  ،وهذا غلط حمض ،فدخ  ِمن فيها ،الذي خياطبها

 ومل يكن الذي خاطبها هبذا هو عيسى بن مريم، هذا حمال.  [١٩مريم:]﴾ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

 .  «د به أحد  من أه  احلديث البتةال حَيتج بام تفر ،واملقصود أن أبا جعفر الرازي صاحُب مناكري

 .«هذا صحيح عن ابن عباس»(: ٣/١٢قال النحاس يف معاين القرآن )( ٢)

زاد املسري  ،(٤/٢١٨الكشف والبيان  ) ،(١٠/٧٧انظر: جامع البيان) ،قاله عكرمة تلميذ ابن عباس( ٣)

(٣/١٧٢      .) 
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 أنه وعز ج  علم وقد ،آدم بني يعني:   ﴾ۋ ٴۇ ﴿ له:وعىل هذا؛ فقو

«خلق ما بمنزلة فهو ،ذريته خيلق
 (1)

. 

 وال ،خرب عىل خرب لرتتيب مفيدة (ثم) كلمة وعىل هذا القول وسابقه؛ تكون

يف الزمان الرتتيب تفيد
(2)

. 

  .آلدم اسجدوا للمالئكة قلنا: أنا نخربكم إنا ثم ،صورناكم واملعنى: ثم

 ال ،الذكر يف للرتتيب القرآن يف تأيت قد( ثم) ولفظة» ة الشنقيطي:قال العالم

 فهو -ظاهر غري كان وإن-األسلوب  وهذا ،زمنها يف الواقعة احلقيقة لرتتيب

 -األنعام يف تعاىل قوله القرآن: يف أمثلته فمن ،العرب كالم ويف القرآن يف موجود

ڇڇ ڇ  چ چ چ چ ﴿ :-األنبياء آخر وهو × نبينا رشيعة يعني

 :قال ثم ﴾ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 

 نزول قب  الكتاب موسى وإتيان  [١٥٥-١٥٣األنعام:] ﴾ک ک ک ک﴿

 وإنام ،الزماين للرتتيب ليست هناك( ثم) أنَّ  عىل فّدل ،بقرون × النبي عىل هذا

ڻ ۀ ۀ   ﴿ :البلد سورة يف قوله القرآن يف ذلك ونظري ،الذكري للرتتيب هي

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ  ے ے ۓ ۓ ڭ    ڭ ڭہ ہ ہ ہ ھ  ھ ھ ھ 

-١١البلد:] ﴾ۉ ۉ ې ې ې  ې ىۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ    

 ،وكذا كذا ويفع  ،املسغبة ذا يطعم وأنه ،العقبة يقتحم مثالً  أنه املراد ليس ألنه [١٧

 للرتتيب هي وإنام ،املراد هو هذا ليس ،ال ،آمنوا الذين من يكون ذلك بعد ثم

«وفاملعر الزماين للرتتيب ال ،الذكري
(3)

. 

                                                        
 (.   ٣/١٣قاله النحاس يف معاين القرآن )( ١)

 مفاتيح الغيب ،(٥٠٨/ ١باهر الربهان يف معاين مشكال  القرآن ) ،(٣/٥٢٠املحرر الوجيز) انظر:( ٢)

 ،(٤/٢٧٢البحر املحيط ) ،(٩/١٦١اجلامع ألحكام القرآن ) ،(٢/١٨٤لباب التأوي ) ،(٣٣/ ١٤)

 (.   ٣/١٠٨العذب النمري )

 (. ٢/٢٢٥وانظر: مغني اللبيب) ،(٣/١٠٨العذب النمري )( ٣)
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واختار هذا القول القرطبي والشوكاين
(1)

. 

«اآلية يف حمم  أسه  وهذا»قال أبو حيان عن هذا الوجه: 
(2)

. 

 عن عبارة اللغة يف اخللق أن وهو: ،ومل يسبق إليه ،ووجه رابع: زاده الرازي

 هذا يف البرش إلحداث وتقديره اهلل حكم إىل إشارة  ﴾ۋ ﴿ : فقوله ،التقدير

 ك  صورة املحفوظ اللوح يف أثبت تعاىل أنه إىل إشارة    ﴾ۅ ﴿ :ولهوق ،العامل

 والتصوير ، ومشيئته حكمه عن عبارة اهلل فخلق ،الساعة قيام إىل حمدث كائن يشء

 أحدث األمرين هذين بعد ثم ،املحفوظ اللوح يف األشياء صور إثبا  عن عبارة

  له. بالسجود املالئكة وأمر ،آدم تعاىل اهلل

«الوجوه سائر من أقرب عندي التأوي  وهذا»قال: 
(3)

. 

لكن يعرتض عىل هذا القول: بأن التصوير ال يسمى تصويرًا باملعنى الذي 

  وما ذكره ،فالتصوير يكون بإجياد اليشء يف اخلارج عىل صورة معينة ،ذكره

فليس اخللق مطلق التقدير  ،الذي هو معنى من معاين اخللق ،التقدير بعينه هو

 لكنه تقدير اليشء عىل هيئة معينة.و ،فقط

 لكن ال يمكن محله ههنا عىل ،وأيضًا: أن اخللق وإن كان يأيت بمعنى التقدير

والشك أن املنة  ،عىل العباد  التقدير؛ ألن املقام مقام امتنان وإظهار نعمته

 باإلجياد أتم وأكم  منها بالتقدير.

وإن كان األول  ،ول والثالثمها األ ،وأقوى األقوال يف اآلية الكريمة قوالن

من كون ولذلك ملا ذكر الشيخ الشنقيطي ،والعلم عنده  -فيام يظهر-أقوى

ومن القواعد املرعية  ،تأيت للرتتيب يف الذكر أسلوب غري معروف وال مشتهر (ثم)

                                                        
 (.  ٢/١٩١فتح القدير ) ،(٩/١٦١امع ألحكام القرآن )انظر: اجل( ١)

 (.  ٤/٢٢١البحر املحيط )( ٢)

 (.١٤/٣٣) مفاتيح الغيب( ٣)
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عند أه  التأوي : أنَّ األوىل عدم مح  معاين الكتاب العزيز عىل هذا النحو من 

 املعاين.   

التعظيم  )نا(وليس فيه إال استعامل  ،تبني أن القول األول أقوى ،ذا تقرر هذافإ

 ،ومستعم  كثريًا يف القرآن الكريم ،وهذا معنى سائغ يف اللغة ،يف اخللق والتصوير

 وقد سبق بيانه يف موضعه.

ۀ ہ ہ  ﴿ تعالى: الموضع الثاني عشر: التقديم والتأخير في قوله

  ﴾ڭہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ  ۓ ڭ 

  .[٧٩األعراف:]

ہ ھ  ﴿ :بَِقْولِهِ  َخاَطَبُهمْ  َكْيَف : ِقيَ   َفإِنْ  » :قال اإلمام البغوي

ْجَفِة؟ َهَلُكوا َبْعَدَما ﴾ھ ھ ھ ے  بِالرَّ

 َلَقدْ  َقْومِ  َيا َوَقاَل  َعنُْهْم، َفَتَوىلَّ : َتْقِديُرَها َوَتْأِخري   َتْقِديم   اآْلَيةِ  يِف : َوِقيَ  ... 

ْجَفةُ  َفَأَخَذهْتُمُ  َريبِّ  ةرسال أبلغتكم « الرَّ
 (1)

. 

وهو: حينام توىل صالح  ،يف هذه اآلية الكريمة يتطرق إىل الذهن سؤال :الدراسة

 متى كان وقت هذا اخلطاب؟ ،وخاطبهم ،عن قومه 
بدلي  أن  ،ظاهر اآلية الكريمة أنَّ التويل واملخاطبة كانت بعد نزول العذاب هبم

كهم أعقب بذكر تويل صالح وخماطبته وربط بني اخلربين بالفاء اهلل ملا أخرب عن هال

 الدالة عىل التعقيب.

 وخماطبته كانت بعد نزول العذاب هبم. مما يدل عىل أن توليه 

 وأبدانًا هامدة؟!!. ،يشك  عىل هذا: أنه كيف خياطب رممًا جاثية ،لكن

                                                        
 (. ٣/٢٤٩معامل التنزي )( ١)
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ا اإلشكال: إن يف وحاًل هلذ ،قال بعض املفرسين تالفيًا هلذا اإليراد ،ومن ثم

فبعد ذلك نزل  ،وقال هلم ما قال ،فتوىل عنهم فيكون التقدير: ،اآلية تقدياًم وتأخرياً 

هبم العذاب
 (1)

. 

 ويكون التويل ههنا بمعنى اخلروج توليًا حقيقيًا.

غري أنَّه اختار أن املخاطبة  ،والبعض من املفرسين مل يرصح بالتقديم والتأخري

 وهذا هو القول بالتقديم والتأخري.  ،كانت قب  نزول العذاب

وهكذا صنع الطربي واملاتريدي والشوكاين
(2)

 . 

ورصح بالتقديم والتأخري خمتارا له السمرقندي
(3)

. 

وقدمه السيد رشيد رضا
(4)

منه وهذا مستغرب -ومل يذكر ابن اجلوزي سواه،
(5) 

 . 

ةوذكره صديق حسن خان وابن عاشور احتامالً يف معنى اآلية الكريم
(6)

. 

 عقب عنهم توىل أنه اآلية هذه ويف»يقول رشيد رضا مبينًا وجه هذا القول:

 اآلية هذه تتقدم أن هذا: مث  يف واملعهود ،بالفاء العطف عليه يدل كام ،هالكهم

 ترك العرب كالم يف عهد ولكن ،بالفع  مدلوهلا كتقدم ،الذكر يف قبلها ما عىل

 ،بالرضورة الرتتيب فيه يعرف كالم سيام وال ،الكالم يف املعاين؛ لنكت بني الرتتيب

  الظهور. يف منها يقرب ما أو

 إعذار من اآلية تضمنته ما أن عىل بناء القبي  هذا من هنا اآليتني بعضهم وجع 

 أفن عليهم تسجيله ومن ، النصيحة وحمضهم الرسالة بإبالغهم قومه إىل صالح

                                                        
 (.   ٢/٢٢١انظر: لباب التأوي )( ١)

 (.   ٢/٢٢٠فتح القدير ) ،(٤/٤٨٥تفسري املاتريدي) ،(١٠/٣٠٤) انظر: جامع البيان( ٢)

   (. ١/٥٤٥ر العلوم )انظر: بح( ٣)

 (.    ٨/٤٥١انظر: تفسري املنار )( ٤)

    (.٣/٢٢٧انظر: زاد املسري )( ٥)

 (.٢٢٨ب/ -٨التحرير والتنوير ) ،(٤٠٠/ ٤انظر: فتح البيان )( ٦)
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 التويل قب  يكون إنام هبم= نتفاعاال وعدم ،الناصحني بكره األخالق وفساد الرأي

«حياهتم حال يف ولكن عنده أو ،عنهم واالنرصاف
(1)

. 

مع  ،وال يصار إليه إال ببينة ،وال خيفى عليك أن ادعاء التقديم والتأخري ال يسلم

 وهو التعقيب. ،ما يف هذا القول من إلغاء عم  الفاء األصيل

 فكيف املصري إليه بعد هذا؟!!.

إن شاء اهلل -وستذكر يف وقتها  ،بة عنه ميسورةإلشكال فاإلجاوما ذكر من  ا

 ولنذكر أقوال أه  العلم يف هذا. -تعاىل

 فال تقديم وال تأخري.   ،فذهب الكثري من املفرسين إىل أن اآلية عىل نسقها

 منهم الواحدي والسمعاين والزخمرشي والبيضاوي وأبو حيان وابن كثري وأبو

طيالسعود والسعدي والشنقي
(2)

. 

ماضية حال حكاية ﴾ۓ  ۓ ڭ  ﴿ وصيغة املضارع يف قوله تعاىل:
(3)

. 

 وعىل هذا؛ يكون خطابه لقومه:

 ،فهلكوا ،يؤمنوا مل لكوهنم هلم؛ والتحرّس واالغتامم عليهم التفّجع سبي  عىل -

 ويف هذا ختفيف عىل النفس من ثق  ما أصاهبا.

 من معه كان من ضًا؛ ليسمعب  قاله أي ،اخلطاب ليس خاصًا هبؤالء اهللكى -

  اهلل ومعصية نبيه معصية وينتهوا عن ،إيامنًا وتصديقًا برسالته فيزدادوا ،املسلمني


 (4)

. 

                                                        
 (.      ٨/٤٥١تفسري املنار )( ١)

 /٢لكشاف )ا ،(٢/١٩٥تفسري السمعاين ) ،(٩/٢١٧البسيط) ،(٢/٣٨٥انظر: الوسيط للواحدي )( ٢)

 (.    ٢٩٥تفسري السعدي )ص: ،(٣/٤٤٣تفسري ابن كثري) ،(١١٨

 (.  ٢٤٤/ ٣إرشاد العق  السليم) ،(٤/٢٧٠انظر: البحر املحيط )( ٣)

 (. ٤/٢٧٠البحر املحيط ) ،(٣٧/ ٣انظر: أنوار التنزي  )( ٤)
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رصعى بدر × كام خاطب النبي ،أنه خاطب هؤالء اهلالكني -
(1)

. 

 وهذا الوجه اعتمده ج  من اختار أن املخاطبة كانت بعد نزول العذاب.

«قومه ×أسمع  حممد   -واهلل -ع قومه كام صاحلاً أسمإن نبي اهلل» :قال قتادة
(2)

. 

أن املخاطبة كانت بعد هالك قومه؛ ملا أسلفنا أن  ،وهذا القول هو أرجح القولني

 ألَنَّ  القرآِن؛ ظاهرُ  هو األخريُ  وهذا»قال العالمة الشنقيطي:   ،القرآنهذا هو ظاهر 

  ُمَرتَّب   ﴾ۀ ہ﴿:قوله
ِ
 والفاء ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ﴿:قولِه عىل بالفاء

 هو جاثمني دارهم يف وأصبحوا ماتوا أن بعد هذا هلم قال فكونه التعقيب، تقتيض

 . إليه الرجوع جيب ألمر إال عنه العدول جيوز ال القرآن وظاهر القرآن، ظاهر

(3)«× َنبِيِّنَا من هذا مثُ   َوَقعَ  وقد
. 

ٱ ٻ  ﴿ تعالى: الموضع الثالث عشر: التقديم والتأخير في قوله

ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 

ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چچ چ 

 .[١٦٠األعراف:] ﴾چ ڇ ڇ ڇ ڇ

 ُأمَمًا َأْسَباًطا َوَقطَّْعنَاُهمْ : َتْقِديُرهُ  ،َوَتْأِخري   َتْقِديم   فِيهِ : َوِقيَ  » : البغوي قال

ةَ  اْثنََتْي  «ِسْبط   اِحُدَهاوَ  اْلَقَباِئُ   َواأْلَْسَباطُ  ،َعرْشَ
(4)

.   

                                                        
 ،ثم أتاهم ،الثاً ترك قتىل بدر ث ×: أن رسول اهلل ( من حديث أنس بن مالك ٢٨٧٤أخرج مسلم )( ١)

 ،يا شيبة بن ربيعة ،يا عتبة بن ربيعة ،يا أمية بن خلف ،فقال: يا أبا جه  بن هشام ،فناداهم ،فقام عليهم

فسمع عمر بن اخلطاب قول  ،أليس قد وجدتم ما وعد ربكم حقًا؟ فإين قد وجد  ما وعدين ريب حقاً 

ما  ،وقد جيفوا؟ قال: والذي نفيس بيده ،نكيف يسمعون؟ أو أنى جييبو ،فقال: يا رسول اهلل ،×النبي 

 «.  فألقوا يف قليب بدر ،ثم أمر هبم فسحبوا ،ولكنهم ال يقدرون أن جييبوا ،أنتم بأسمع ملا أقول منهم

 (.  ٥/١٥١٧أخرجه ابن أيب حاتم يف تفسريه)( ٢)

 لباب التأوي  ،(٣/٣٧أنوار التنزي ) ،(١٤/١٣٦وانظر: مفاتيح الغيب ) ،(٣/٥٣٤العذب النمري )( ٣)

 (. ٤/٢٧٠البحر املحيط ) ،(٢/٢٥٤)

 (. ٢/٢٢٤وانظر: تفسري السمعاين ) ،(٣/٢٩٢معامل التنزي )( ٤)
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ٻ  ﴿:وموضعه ،يرى بعض أه  العلم أن يف اآلية تقدياًم وتأخرياً الدراسة:

 ؛ ليكون نسق اآلية: َوَقطَّْعنَاُهمْ  ﴾ٻ ٻ ﴿ وحقه التقديم عىل ،مؤخر ﴾ٻ

َة. اْثنََتْي  ُأمَمًا َأْسَباًطا  َعرْشَ
ما بعده  يف حني أن ،جاء عىل التأنيث ﴾ٻ ٻ ﴿والسبب يف هذا القول: أن 

 وإال لقي : اثني عرش.  ،مما يدل عىل أنه ليس هو املعدود ،مذكر ﴾ٻ ﴿

فال  ،فمعدوده يكون فردًا ال مجعاً  ،ووجه آخر: أن العدد إذا كان أكثر من عرشة

 ب  تقول: عندي اثنتي عرشة امرأة. ،تقول: عندي اثنتي عرشة نسوة

  ، ب  بالتقطيع ،اليست متعلقة باللفظة السابقة هل﴾ٻٻ﴿وهذا يدل عىل أن

َة. اْثنََتْي  ُأمَمًا َأْسَباًطا فيكون نسق اآلية: َوَقطَّْعنَاُهمْ   َعرْشَ

وهذا مذهب الطربي غري أنه مل يرصح بالتقديم والتأخري
(1)

 . 

وال  ،فال يلجأ إليه إال إذا قام الدلي  ،ويناقش هذا القول بأنه خالف األص 

 وال حاجة تسوق إليه. ،دلي  عليه

أو مفعول به ثاٍن؛ ألن  ،هب مجع من أه  العلم إىل أنَّ اثنتي عرشة حالوقد ذ

وهذا من األفعال التي تتعدى ملفعولني ،الفع  قطعناهم بمعنى صريناهم
(2)

. 

 ويكون ،وقطعناهم اثنتي عرشة فرقةأي: ،تقديره:فرقة ،وأما املعدود فمحذوف

  بمعنى ميزناهم وفرقناهم.  ﴾ٱ ﴿ عىل هذا الفع 

                                                        
والصواب من القول يف ذلك عندي: أن االثنتى عرشة أنثت »(:١٠/٥٠٣قال الطربي يف جامع البيان )( ١)

وغري جائز  ،م عن القطع باألسباطثم ترج ،ومعنى الكالم: وقطعناهم قطعًا اثنتى عرشة ،لتأنيث القطعة

وهي مجع؛ ألن التفسري فيام فوق العرش إىل العرشين  ،أن تكون األسباط مفرسة عن االثنتى عرشة

وأن  ،واألسباط مجع ال واحد...ففي ذلك أن األسباط ليست بتفسري لالثنتي عرشة ،بالتوحيد ال باجلمع

 . «القول يف ذلك عىل ما قلنا

العذب  ،(٥/٤٨٥الدر املصون ) ،(٥/١٩٩البحر املحيط ) ،(١/٥٩٩يف إعراب القرآن )انظر: التبيان ( ٢)

 (. ٤/٢٤٩النمري )
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  عرشة. اثنتي من بدل ﴾ٻ ﴿ و

 وهو اختيار الزجاج ومكي وابن عطية والعكربي وابن هشام النحوي ورشيد

 رضا
(1)

. 

ب  مل أر  ،خمالفًا هبذا ج  املفرسين ،متييز ﴾ٻ ﴿ أن إىل الزخمرشي وذهب

 عدا ما مميز :قلت فإن»فقال:  ،ثم إنه أبدى علة هذا القول ،من ذهب إىل مذهبه هذا

 قي  لو: قلت سبطا؟ عرش اثنى: قي  وهال جمموعا؟ جميئه وجه فام ،مفرد العرشة

 ال أسباط قبيلة وك  ،قبيلة عرشة اثنتي وقطعناهم: املراد ألن حتقيقًا؛ يكن مل ذلك

«قبيلة موضع أسباطاً  فوضع ،سبط
(2)

. 

وذكره الشوكاين احتامالً يف إعراب اللفظة
(3)

 . 

؛ ألن األسباط هم أبناء يعقوب (ك  قبيلة أسباط)وقد اْنُتِقد قول الزخمرشي: 


(4)

 ذكر ما خالف أسباط قبيلة ك  أن من إليه ذهب وما»قال أبو حيان:  ،

 األسباط: وقالوا ،العرب يف كالقبائ  إرسائي  بني يف األسباط أن ذكروا ،الناس

 ، إسامعي  ولد من القبائ  بمنزلة إسحاق ولد من واألسباط ،الفرق وهم ،سبط مجع

ڤ ڦ ڦ ٹ ڤ ڤ ڤ  ﴿:تعاىل قوله مهزع عىل ويكون

«القبيلة معناه  [١٣٦البقرة:]﴾ ڦ
 (5)

. 

                                                        
 املحرر الوجيز ،(٤/٢٥٩٤اهلداية إىل بلوغ النهاية ) ،(٢/٣٨٣انظر: معاين القرآن وإعرابه للزجاج )( ١)

ذور الذهب البن رشح ش ،(١/٥٩٩التبيان يف إعراب القرآن ) ،(١٥/٣٨٨) مفاتيح الغيب ،(٤/٦٧)

 (. ٩/٣٠٨تفسري املنار )  ،(٦٠١هشام )ص: 

 (.  ٢/١٦٨الكشاف )( ٢)

 (. ٢/٢٩١انظر: فتح القدير )( ٣)

 /١تفسري ابن كثري ) ،(١/٨٥لباب التأوي ) ،(١/١١٦زاد املسري )(، ١/١٥٦انظر: معامل التنزي )( ٤)

٤٤٩ .) 

 (. ٤/٢٤٩العذب النمري )  ،(٥/٤٨٥وانظر: الدر املصون ) ،(٥/١٩٩البحر املحيط )( ٥)
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بدل بعد بدل أو ألسباط نعت :﴾ٻ﴿ و
(1)

 وال»قال العالمة الشنقيطي:  ،

 كالم يف ُوجد فقد ،العربية علم يف معروف هو كام ،البدل بعد البدل إتيان من مانع

«العرب
(2)

. 

والنحاسوكوهنا نعتًا ألسباط مذهب الزجاج ومكي 
(3)

. 

 وجائز أن ،فهو مذهب الزخمرشي واأللويس ،وأما كوهنا بدالً من اثنتي عرشة

﴾ٻ﴿ تكون بدالً من
(4)

. 

 وجوز أبو البقاء العكربي كوهنا نعتًا أو بدالً 
(5)

. 

 ذكر؛ والسبط ،عرشة اثنتي: قال»فقال:  ،وذهب الفراء إىل أهنا متييز اثنتي عرشة

«األمم ىلإ التأنيث فذهب ،أمم بعده ألن
(6)

. 

 واألكثر عىل أنه ،عىل أن أسباطا ليس متييزا للعدد -كام ترى-فهؤالء متفقون

 .﴾ٻ ﴿ وذهب الفراء إىل أنه ،حمذوف تقديره فرقة

 املقام دل حمذوف امُلَميَّز وقد عزا الشنقيطي إىل املحققني يف هاتني الكلمتني أن

 ،﴾ٻ ٻ﴿ من بدل﴾ٻ﴿:وقوله ،فِْرَقةً  عرشة اْثنََتْي  وقطعناهم:  عليه

 الصواب. عىل بدل بعد بدل ﴾ٻ﴿و

                                                        
 .(١/٣٤٨املجتبى من مشك  إعراب القرآن ) ،(٩/١٠٠نظر: اجلدول يف إعراب القرآن )ا( ١)

 (.٤/٢٤٩العذب النمري من جمالس الشنقيطي يف التفسري )( ٢)

 (.٣٤٨/ ١انظر: املجتبى من مشك  إعراب القرآن )

إعراب القرآن  ،(٤/٢٥٩٤داية إىل بلوغ النهاية )اهل ،(٢/٣٨٣انظر: معاين القرآن وإعرابه للزجاج )( ٣)

 (.  ٢/٧٦للنحاس )

 (.  ١٤٣/ ٩التحرير والتنوير ) ،(٩/٨٨روح املعاين) ،(٢/١٦٩انظر: الكشاف )( ٤)

 (.  ٥٩٩/ ١التبيان يف إعراب القرآن )( ٥)

 (. ٤/٢٥٩٥وانظر: اهلداية إىل بلوغ النهاية ) ،(١/٣٩٧معاين القرآن للفراء )( ٦)
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 ،فال تقديم فيها وال تأخري ،وهذه األقوال متقاربة تتفق عىل أن اآلية عىل نسقها

كام أن فيها بيانا وردا ملا ادعاه أعداء الدين من اخلطأ يف كتاب اهلل تعاىل يف هذه اآلية 

وهذا  ،عرشة( مؤنث والعدد )اثنتي ،حيث زعموا أن املعدود مذكر ،الكريمة

 هكذا زعم أولئك األفاكون. ،خمالف لقواعد العربية

ورد عليهم علامء اإلسالم بام سبق ذكره
(1)

. 

ڱ ڱ ں ﴿تعالى:  الموضع الرابع عشر: التقديم والتأخير في قوله

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ  ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ

 .[٣٨الرعد:]﴾ڭ

 ِكَتاب   اهللَُّ َقَضاهُ  َأْمرٍ  ُك ِّ لِ : َيُقوُل  ﴾ ۓ ۓ ڭ ﴿»: قال اإلمام البغوي

 .فِيهِ  َيَقعُ  َوَوْقت   ،فِيهِ  َكَتَبهُ  َقدْ 

ة   َأَج    ِكَتاٍب  لُِك ِّ  ،َأْي : َتْقِديُرهُ  ،َوَتْأِخري   َتْقِديم   فِيهِ : َوِقيَ    اْلُكُتُب : َأِي  ،َوُمدَّ

َلةُ  «فِيهِ  َينِْزُل  َوْقت   ِمنَْها َواِحدٍ  لُِك ِّ  املُْنَزَّ
(2)

. 

 [٣٨الرعد:] ﴾ۓ ۓ ڭ﴿ اختلف أه  العلم يف معنى قوله تعاىل::دراسةال

أي أنَّ كلمة أج  حقها  ،أحدها: القول بالتقديم والتأخري ،ثالثة عىل أقوالٍ 

فيكون نسق اآلية: لك  كتاٍب من الكتب املنزلة عىل األنبياء واملرسلني  ،التأخري

 ال يتقدمه وال يتأخر عنه. ،أج 
وهو قول الضحاك

(3)
وإليه ذهب الفراء 

(4)
 . 

                                                        
 ،١/١٤٤القرآن ونقض مطاعن الرهبان ) ،(٢٨)ص: القرآن الكريم وجهاال  املبرشين انظر: عصمة (١)

 (.  ٨١إعراب آيا  من القرآن الكريم )ص:رد البهتان عن   ،(٣٥٠

اهلداية إىل بلوغ النهاية  ،(٦/٥١وانظر هذا القول يف تأويال  أه  السنة ) ،(٤/٣٢٤معامل التنزي )( ٢)

 (.٢/٤٩٩زاد املسري ) ،(٣/٩٩تفسري السمعاين )،(٣/١١٧والعيون )النكت  ،(٥/٣٧٥٢)

 ( أليب الشيخ.  ٨/٤٦٦وعزاه يف الدر املنثور ) ،(١٣/٥٥٩أخرجه الطربي يف جامع البيان )( ٣)

 (. ٢/٤٩٩زاد املسري ) ،(٥/١١املحرر الوجيز ) ،(٢/٦٥انظر: معاين القرآن للفراء )( ٤)
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وذكره املاوردي مقدمًا له
(1)

. 

وحكاه ابن جرير ممرضًا له
(2)

. 

  ، [١٩ق:]  ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ﴿ :اهلل قول وعىل هذا؛ فاآلية الكريمة نظري

«باملو  احلق سكرة وجاء : »يقرؤها  بكر أبو وكان
(3)

. 

ديم والتأخري ملا سبق وأن ذكرنا أنَّ القول بالتق ،وهذا القول عىل خالف األص 

 فال يصار إليه إال بدلي . ،خالف األص 

 ادعاء جيوز وال»قال أبو حيان:  ،ومل يرتضوه ،وقد انتقد بعض العلامء هذا القول

 ، قلب وال ،عكس بال الصحة غاية يف فاملعنى ،هنا وأما ،الشعر رضورة يف إال القلب

 كاجلنة أزلية تعاىل اهلل كتبها أشياء َثمَّ  إذ ،عليه املعنى يصح ال هنا القلب ادعاء ب 

«هلا أج  ال ،أهلها ونعيم
(4)

. 

وكذا مل يرتضه ابن عطية وابن جزي
(5)

. 

 أما أوهلام:  ،جيتمعان يف أن اآلية الكريمة عىل نسقها ،ويف اآلية قوالن آخران 

 كتاب وأمر وقضاء ،الدنيا آجال من أج  فمعنى اآلية الكريمة: أن لك 

 وال يتقدم وال يتأخر. ،ينقص وال ،عليه يزاد ال ، مكتوب

وهذا اختيار ابن جرير الطربي والسمرقندي والثعلبي ومكي والواحدي 

 والبغوي وابن عطية والبيضاوي وابن كثري والشوكاين والقاسمي والسعدي وابن

عاشور
(6)

. 

                                                        
 (.  ٣/١١٧انظر: النكت والعيون )( ١)

 (.  ١٣/٥٥٩انظر: جامع البيان  )( ٢)

 (.  ١٣/٥٥٩جامع البيان  ) ،(٢/٦٥انظر: معاين القرآن للفراء )( ٣)

 (. ٦/٣٩٧البحر املحيط )( ٤)

 (. ١/٤٠٦التسهي  لعلوم التنزي  ) ،(٥/١١انظر: املحرر الوجيز )( ٥)

التفسري  ،(٥/٣٧٥٢ىل بلوغ النهاية )اهلداية إ ،(٢/٢٣٠بحر العلوم ) ،(١٣/٥٥٩انظر: جامع البيان  )( ٦)

 =املحرر الوجيز ،(٤/٣٢٤معامل التنزي ) ،(٥٧٥الوجيز للواحدي )ص:  ،(٣/١٩الوسيط للواحدي )
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ودلت عليه األدلة الكثرية أن  ،وهذا املعنى يؤيده ما استقر عند أه  اإلسالم 

 ﴾ٿ ٹ ٹ ٹ﴿قال تعاىل: ،ك  يشء يف اللوح املحفوظكتب  اهلل

 ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ ﴿قال تعاىل: و . [٥٣القمر:]

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ےے  ﴿ قال تعاىل : و ، [٥٢طه:]

جب حب خب مب ىب  يب جت  ﴿ قال تعاىل: و ،[٧٠احلج:] ﴾ ۓ     ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ

 ،[١١فاطر:]  ﴾مخ جس حس خسخت مت ىتيت جث مث ىث يث حج مج جح محجخ حخ حت

ے ۓ  ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  ۈ ٴۇ ۋ  ﴿ قال تعاىل: و

 .[٢٢احلديد:] ﴾ۋ

 عند كتاب اخللق آجال من أج  والقول الثاين: قول احلسن البرصي: لك 

اهلل
(1)

.   

فاألول عام يف ك  أج  مرضوب  ،فهو داخ  فيه ،وهذا ال خيالف القول السابق

 وهذا القول يف يشء معني من اآلجال.  ،ألمر

عىل طريقة  ،أراد بيان املعنى العام بذكر بعض أفراده احلسن البرصيوكأنَّ 

 السلف يف البيان .  

فال تقديم فيها وال  ،والراجح إن شاء اهلل تعاىل أن اآلية الكريمة عىل نسقها 

فقد خالف األص  الذي جيب أن  ،ومن قال بخالفه ،تأخري؛ ألن هذا هو األص 

 بارك وتعاىل.يكون عليه يف تأوي  كالم ربنا ت

فكلها مكتوبة  ،ال خيص أج  منها دون أج  ،فهي يف ك  اآلجال ،ثم اآلية عامة

 ومثبتة يف كتاب عند ربنا ج  وعال.

                                                        
حماسن  ،(٣/١٠٥فتح القدير ) ،(٢٧٩/ ٢جامع البيان لإلجيي ) ،(٣/١٩٠أنوار التنزي  ) ، (٥/١١)=

 (.١٣/١٦٤تحرير والتنوير )ال ،(٤١٩تيسري الكريم الرمحن )ص:  ،(٦/٢٩٠) التأوي 

 (.  ٢/٤٩٩زاد املسري ) ،(٣/١١٧انظر: انظر: النكت والعيون )( ١)
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 مجيع يف عام لفظ [٣٨الرعد:] ﴾ۓ ۓ ڭ ﴿:وقوله»عطية:  ابن قال

 ،خامتته يف أو بدئه يف أج  وله إال منها كائن ليس أنه وذلك ،آجال هلا التي األشياء

عامة لألشياء التي اآلجال كتبه عن تعاىل فأخرب ،حمصور مكتوب أج   وك
(1)

». 

گ گ ڳ ﴿ تعالى: الموضع الخامس عشر: التقديم والتأخير في قوله

 .[٤٧إبراهيم:] ﴾ڳ ڳ ڳڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 

 أِلَْولَِياِئهِ  بِالنَّرْصِ  ﴾گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿» :قال البغوي

َسَبنَّ  َواَل  :َتْقِديُرهُ  ،َوَتْأِخري   َتْقِديم   َوفِيهِ  ،َأْعَداِئهِ  َوَهاَلكِ  «َوْعَدهُ  ُرُسِلهِ  خُمِْلَف  اهللََّ حَتْ
(2)

. 

 ،كام هو نص كالمه ،أن اآلية عىل التقديم والتأخرييرى اإلمام البغويالدراسة:

 منهم: ابن قتيبة والطربي والثعلبي ومكي ،ووافقه عىل هذا الرأي مجع من العلامء

زنوالقرطبي والنسفي واخلا
(3)

. 
 ومل أر من أه  العلم من ذكر غري هذا.

فيام -وكلهم  ،﴾ڳ ﴿ عىل   ﴾ڳ﴿ويبني مجع من أه  العلم حكمة تقديم

: قي  هال: قلت فإن» قال الزخمرشي: ،آخذ هلذه الفائدة من الزخمرشي -رأيت

  األول؟ عىل الثاين املفعول قدم ومل وعده؟ رسله خملف

جب حب خب مب  ﴿كقوله: ،أصالً  الوعد فخيل ال أنه ليعلم الوعد؛ قدم: قلت

 أحداً  وعده خيلف مـل إذا هـأن ليؤذن ؛﴾ڳ ﴿ال:ـق ثم ، [٩عمران: آل] ﴾ىب

«!وصفوته؟ خريته هم الذين رسله خيلفه كيف -املواعيد إخالف شأنه من وليس -
(4)

. 

                                                        
 (. ٥/١١املحرر الوجيز )( ١)

 (.  ٤/٣٦١معامل التنزي  )( ٢)

اية اهلد ،(٥/٣٢٧الكشف والبيان ) ،(١٣/٧٢٧جامع البيان ) ،(١٢٦انظر: تأوي  مشك  القرآن )ص: ( ٣)

 /٢مدارك التنزي  وحقائق التأوي  ) ،(١٢/١٦٧اجلامع ألحكام القرآن) (،٥/٣٨٤٣إىل بلوغ النهاية )

 (.٣/٤٥لباب التأوي  ) ،(١٨٠

 ،(٣/٢٠٣أنوار التنزي  وأرسار التأوي  ) ،(١٩/١١١وانظر: مفاتيح الغيب ) ،(٢/٥٦٦الكشاف )( ٤)

 (. ١/٤١٤التسهي  لعلوم التنزي  ) ،(٢/١٨٠مدارك التنزي  وحقائق التأوي  )
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 مها: ،وقد تعقب هذا الكالم من جهتني

 قال ابن ،و مقيد باملفعولب  ه ،  ليس عىل إطالقه كام قالـا: أن الفعـأوهلم

امُلنرَيِّ 
(1)

فليس تقديم  ،وفيام قاله نظر؛ ألن الفع  متى تقيد بمفعول انقطع إطالقه» :

يكون ذكر الرس  بائنًا  حتى ،الوعد يف اآلية دلياًل عىل إطالق الفع  باعتبار املوعود

كر وال فرق يف املعنى الذي ذكره بني تقديم ذ ،من اإلطالق األول ،كاألجنبي

وال يفيد تقديم املفعول الثاين إال اإليذان بالعناية يف مقصود  ،الرس  وتأخريه

واألمر هبذه املثابة يف اآلية؛ ألهنا ورد  يف سياق اإلنذار والتهديد للظاملني  ،املتكلم

 فاملهم يف التهديد ذكر الوعيد. ،بام توعدهم اهلل تعاىل به عىل ألسنة الرس 

 «رس  فذلك أمر ال يقف التخويف عليه والبدوأما كونه عىل ألسنة ال
(2)

. 

وحمال أن تتقدم لفظة حقها  ،وتعقب هذا التعقب بأنه البد للتقديم من فائدة

الزخمرشي  وما ذكره ،وال تكسب اجلملة زيادة يف املعنى ،ثم ال تفيد شيئاً  ،التأخري

القاهر عبد الشيخ قال كام ،البيان أه  عند القاعدة هو
(3) 

ې ﴿: تعاىل قوله يف 

كاءَ  قدم أنه  [١٠٠األنعام:] ﴾ې ى ى  تعاىل هلل يتخذ أن ينبغي ال بأنه لإليذان رُشَ

 أحق فاجلنُّ  ،اجلن غري من يتخذ مل إذا أي: ،حتقرياً  «اجلن» ذكر ثم ،مطلقاً  رشكاء

يتخذوا بأال
(4)

. 

                                                        
نارص الدين ابن املنري)بضم امليم وفتح  ،أمحد بن حممد بن منصور بن أيب القاسم اإلسكندري ،أبو العباس( ١)

وله مصنفا  مفيدة وتفسري  ،كان إمامًا بارعًا يف علوم كثرية ،ثم مثناة حتتية مشددة مكسورة( ،النون

 (. ٦٨٣وتويف سنة) ،(٦٢٠ولد سنة) ،نفيس

 (.      ١/٢٥٢لألدنه وي)( طبقا  املفرسين) ،(١/١٨٥)( فوا  الوفيا ) انظر:

 حاشية عىل الكشاف(. -٣/٣٩٣اإلنصاف)( ٢)

ذا  ،َأشعِرّي املعتقد ،شافعي املذهب ،النحو يف آية كان العربية، شيخ، الرمحن عبد بن القاهر عبد بكر أبو( ٣)

َلفي:  ،نسٍك ودين  الصالة يف وهو ينظر، وهو وجد، ما فأخذ لص، عليه دخ  قانعا، ورعا كانقاَل السِّ

 .وأربعامئة وسبعني إحدى سنة: تويف ، قطعها فام

 (.١٨/٤٣٢انظر ترمجته يف: سري أعالم النبالء )

 (.  ٧/٢٣٨روح املعاين ) ،(٢٨٦انظر: دالئ  اإلعجاز )ص: ( ٤)
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 عىل جواب وهو» قال أبو حيان: ،وثانيهام: أن هذا من اعتزاليا  الزخمرشي

 جيوز ال العصاة من بالنار وعده فمن ،حمالة ال واقع اهلل وعد أنَّ  يف االعتزال ةطريق

 . أصالً  له يغفر أن

 مرشوط هو املؤمنني للعصاة العذاب من وعد ما ك  أن السنة: أه  ومذهب

«باملشيئة إنفاذه
 (1)

. 

وفرق  ،وليست يف الوعيد ،وهذا النقد أيضًا غري مسلم؛ ألنَّ اآلية يف الوعد

 .أما وعيده فقد يتخلف إذا شاء  ،فاهلل ال خيلف وعده ،نهامبي

 وخالف املعتزلة يف الوعيد للعصاة.

واآلية عىل ما ذكر البغوي من  ،واهلل أعلم ،ولع  ما ذكره الزخمرشي هو الوجه

 التقديم والتأخري. واهلل تعاىل أعلم.

ڇ  چ چ ڇ ﴿ تعالى: الموضع السادس عشر: التقديم والتأخير في قوله

 .[٣٨الكهف:]   ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ

: َقاَل »:البغوي قال «َريبِّ  ُهوَ  اهللََّ َلِكنَّ : جَمَاُزهُ  ،َوَتْأِخري   َتْقِديم   فِيهِ  اْلِكَساِئيُّ
(2)

. 

أن اآلية الكريمة عىل  -فيام نسب إليه اإلمام البغوي وغريه-يرى الكسائيالدراسة:

 وتقديرها: لكن اهلل هو ريب. ،التقديم والتأخري
 بدو أنَّ الكسائي رأى أن الضمري يعود عىل مذكوٍر سابٍق أوىل.وي

 فلع  هذا هو الوجه.

ويناقش هذا الرأي بام سبق وأن أكدناه من أن القول بالتقديم والتأخري ال يلجأ 

 وهذا غري كائن ههنا. ،إليه إال  عند عدم إمكانية القول بكون اجلملة عىل نسقها

                                                        
 (.  ٦/٤٥٦البحر املحيط )( ١)

 (.١٣/٢٧٧مع ألحكام القرآن )اجلا ،(٦/١٧١وانظر: الكشف والبيان ) ،(٥/١٧٢معامل التنزي  )( ٢)
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ب  األغلب منهم عىل أنَّ  ،وذهب إليه ،كسائيفلم نَر من تبنى قول ال ،وهلذا

 ويكون املعنى: ،فال تقديم فيها وال تأخري ،اجلملة عىل نسقها

 .أحداً  بريب أرشك وال ،ريب اهلل أنا هو لكن

كابن جرير والسمرقندي ومكي ،(أقول)وبعضهم قدر كلمة 
(1)

: 

 أحدًا. بريب أرشك وال ريب اهلل هو: أقول أنا ولكن

ذهب املذكور من كون اآلية عىل نسقها: أبو عبيدة والطربي وعىل هذا امل

 والسمرقندي ومكي والواحدي والكرماين والبغوي والبيضاوي والنسفي وابن

جزي وابن عاشور والشنقيطي
(2)

. 

ريب( لكن أنا هو اهللوأيب بن كعب واحلسن:) ابن مسعود القول قراءةويؤيد هذا 
(3)

 . 

 ،(لكن) نون عىل حركتها وألقيت ،ةاهلمز فحذفت ،لكن أنا ﴾چ﴿ وأص 

 بعدها. التي النون يف (لكن) نون فأدغمت ،النونان فاجتمعت

وعزاه الرازي أله  اللغة
(4)

  . 

«هذا ختريِج  يف الوجهني أحسنُ  وهذا»قال السمني احللبي عن هذا الوجه: 
(5)

 . 

                                                        
البحر  ،(٦/٤٣٨٤اهلداية إىل بلوغ النهاية ) ،(٣٤٧/ ٢وانظر: بحر العلوم ) ،(١٥/٢٦٤جامع البيان )( ١)

 (. ٧/١٧٩املحيط )

اهلداية إىل بلوغ  ،(٢/٣٤٧بحر العلوم ) ،(١٥/٢٦٤جامع البيان ) ،(١/٤٠٣انظر: جماز القرآن )( ٢)

معامل  ،(١/٦٦٠غرائب التفسري وعجائب التأوي  ) ،(٣/١٤٩واحدي )الوسيط لل ،(٦/٤٣٨٤النهاية )

مدارك التنزي  للنسفي  ،(٣/٢٨١أنوار التنزي  ) ،(٥/٦٠٩املحرر الوجيز) ،(٥/١٧٢التنزي )

 /٤أضواء البيان ) ،(١٥/٣٢٢التحرير والتنوير) ،(١/٤٦٦التسهي  لعلوم التنزي  ) ،(٢/٣٠١)

١٣٥.) 

 (. ٧/٤٩٣الدر املصون ) ،(٣/٢٨١( أنوار التنزي  )٥/٦٠٩انظر: املحرر الوجيز)( ٣)

 (. ٢١/٤٦٤انظر: مفاتيح الغيب )( ٤)

تفسري القرآن العزيز البن أيب زمنني  ،(٦/١٧١وانظر: الكشف والبيان ) ،(٧/٤٩١الدر املصون )( ٥)

 /١٥التحرير والتنوير ) ،(٣/٣٣٩فتح القدير ) ،(١٢/٤٨٩اللباب يف علوم الكتاب ) ،(٣/٦٣)

 (.    ٣/٢٧٧أضواء البيان ) ،(٣٢٢
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 أكفر : ألخيه قال كأنه [٣٧الكهف: ]  ﴾ڦ ﴿:لقوله استدراك ﴾چ﴿و

حارض عمرو لكنْ  ،غائب زيد تقول: كام ،موحد مؤمن كنيل ،باهلل
(1)

. 

ليس فيها  ،فاآلية الكريمة عىل نسقها ،فال نخرج عام نحن بصدده ،وعىل ك ٍ 

.   تقديم  وال تأخري 

خرب ومبتدأ  ﴾ڇ ڇ ﴿ و ،ضمري الشأن (چ)و
(2)

. 

ٿ ٹٹ ﴿تعالى:  الموضع السابع عشر: التقديم والتأخير في قوله

 ﴾ڄ  ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڄڦڤٹ ٹڤڤڤ

 . [٣األنبياء:]

مَ  فِْع    ﴾ٹ ﴿ :َقْوُلهُ »:قال البغوي هُ  َوَكانَ  ،اجْلَْمعَ  َتَقدَّ  َقاَل  ،َوَأرَسَّ  َحقُّ

ِذينَ : َأَرادَ  ،َوَتْأِخري   َتْقِديم   فِيهِ : اْلِكَساِئيُّ  وا َظَلُموا َوالَّ «النجوى َأرَسُّ
(3)

. 

                                                        
البحر  ،(٢/٣٠١مدارك التنزي  للنسفي ) ،(٣/٢٨١أنوار التنزي  ) ،(٢١/٤٦٤انظر: مفاتيح الغيب )( ١)

 (.  ٧/٣٤حماسن التأوي  ) ،(٧/٤٩٤الدر املصون ) ،(٧/١٧٨املحيط )

البحر  ،(٢/٣٠١لنسفي )مدارك التنزي  ل ،(٣/٢٨١أنوار التنزي  ) ،(٢١/٤٦٤انظر: مفاتيح الغيب )( ٢)

إعراب  ،(١٥/٣٢٣التحرير والتنوير ) ،(١٢/٤٨٩اللباب يف علوم الكتاب ) ،(٧/١٧٩املحيط )

 (.    ٥/٦٠١القرآن وبيانه )

 ،(٦/٢٦٩وكذا عزا هذا القول للكسائي الثعلبي يف الكشف والبيان ) ،(٥/٣١٠معامل التنزي  )( ٣)

والشوكاين يف فتح القدير  ،(٧/٤٠٨ البحر املحيط )وأبو حيان يف ،(١٤/١٧٥والقرطبي يف اجلامع)

(٣/٤٧٠ .) 

 بدل.   ﴾ڤ﴿فاع  و ﴾ٹ﴿ وهو أن الواو يف ،( قوالً آخر٦/١٥٢بينام عزا له ابن عطية يف املحرر)

( األقوال وليس منها القول بالتقديم والتأخري يف ١٥-١٥/١٢) وملا ذكر الواحدي يف التفسري البسيط

قول الفراء والزجاج والكسائي  ﴾ڤ ڤ  ﴿وما ذكرنا من الوجوه يف إعراب »قال:  ،اآلية الكريمة

 . «واملربد

قال السمني احللبي يف الدر املصون يف  ،ولعله هلذا ،فهذا جيعلنا يف شك من نسبة القول املذكور للكسائي

 هكذا بصيغة التمريض. (وُيْعَزى للكسائي)(: ٨/١٣٣)
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بالتقديم والتأخري يف اآلية إلمام النحو الكسائي القول عزا البغوي الدراسة:

 ؛ ليكون املعنى: والذين ظلموا أرسوا النجوى. الكريمة
هو ما يشك  عىل البعض من أنَّ اآلية الكريمة قد ذكر فيها  ،والرِسُّ يف هذا

  ،﴾ ڤ ڤ ﴿:وهو قوله ،ثم ذكر الفاع  مرة أخرى ،وهو الواو ،﴾ٹ ﴿ الفاع 

 ومعلوم أن الفاع  واحد!!.

ومنها ما عزاه البغوي   ،اء  كلام  العلامء لدفع هذا اإلشكالومن هنا؛ فقد ج

 للكسائي من القول املذكور آنفًا.

 ﴾ٹ ﴿ :وخربه مجلة ،مبتدأ مؤخر ﴾ ڤ ﴿ وعىل هذا القول يكون
(1)

. 

لكنه خمالف لألص  الذي  ،وهو وجيه يف توجيه هذه اجلملة القرآنية ،هذا قول  

  الكالم عدم التقديم والتأخري. وهو األص  يف ،دائاًم نبدي عليه ونعيد

فقد ذكر أه  العلم  ،األقوال األخرى يف توجيه إعراب الكلمة املذكورةولنرى 

وإليك هي ،أقواالً عدة كلها تتفق عىل عدم التقديم والتأخري يف اآلية الكريمة
(2)

: 

 .﴾ٹ ﴿ يف بدالً من الواو ﴾ ڤ ﴿ يكون أوهلا: أن

ي والنسفي وأبو السعودوقدمه الطربي والواحدي والبيضاو
(3)

. 

                                                        
قاله  ،خربه ﴾ٹ ٹ ﴿ ،مبتدأ ﴾ ڤ ﴿أو عىل أن »(:٧/٤٠٨قال أبو حيان يف البحر املحيط )( ١)

فوضع املظهر موضع املضمر؛ تسجياًل عىل  ،وهؤالء أرسوا النجوى واملعنى: ،فقدم عليه ،الكسائي

 .  «فعلهم أنه ظلم

تفسري القرآن العزيز  ،(٣/٣٨٣معاين القرآن وإعرابه للزجاج ) ،(١٦/٢٢٣انظرها يف:  جامع البيان )( ٢)

مشك   ،(٧/٤٧٢٨اهلداية إىل بلوغ النهاية ) ،(٦/٢٧٠الكشف والبيان ) ،(٣/١٤٠ زمنني )البن أيب

 ،(٣٢٧النكت يف القرآن الكريم )ص:  ،(١٥/١٢التفسري البسيط) ،(٢/٤٧٧إعراب القرآن ملكي )

التبيان  ،(٢٢/١٢٠مفاتيح الغيب ) ،(٢٣٧إعراب القرآن لألصبهاين )ص:  ،(٦/١٥٢املحرر الوجيز)

مدارك  ،(٤/٤٥أنوار التنزي  ) ،(١٤/١٧٤اجلامع ألحكام القرآن ) ،(٢/٩١١ب القرآن )يف إعرا

اللباب يف علوم الكتاب  ،(٨/١٣٢الدر املصون ) ،(٧/٤٠٨البحر املحيط ) ،(٢/٣٩٤التنزي  )

(١٣/٤٤٧.) 

زي  مدارك التن ،(٤/٤٥أنوار التنزي  ) ،(١٥/١٢التفسري البسيط) ،(١٦/٢٢٣انظر: جامع البيان )( ٣)

 (.٦/٥٤إرشاد العق  السليم ) ،(٢/٣٩٤)
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وقال الزجاج عن هذا القول: إنه أجودمها
(1)

  . 

 واختاره مكي والواحدي وابن اجلوزي والرازي والقرطبي وابن جزي وابن

عاشور والشنقيطي
(2)

. 

ونسبه ابن عطية
(3)

 لسيبويه. 

 .﴾ٹ﴿ وعىل هذا القول؛ ال يوقف عىل

 ،اسم ال للجمع عالمة ﴾ٹ ﴿ يف والواو ،فاعالً  ﴾ ڤ ﴿ يكون ثانيها: أن

 .فالتاء يف الفع  جمرد عالمة ،كام تقول: ذهبت جاريتك ،تشبيهًا بعالمة التأنيث

 ألنه ال يفص  بني الفع  وفاعله. ﴾ٹ﴿ والوقف أيضًا ال يكون عىل كلمة

 وهي لغة ،قومك ورضبوين ،وهذا القول مبني عىل لغة: أكلوين الرباغيث

ا  القرآنية واألحاديث النبويةوجاء  عليها بعض اآلي ،مستعملة
(4)

. 

وإليه ذهب أبو عبيدة واألخفش
(5)

 . 

                                                        
 (. ٣/٣٨٣معاين القرآن وإعرابه للزجاج )( ١)

 ،(٣/١٨٥زاد املسري ) ،(٣/٢٢٩الوسيط للواحدي ) ،(٢/٤٧٧انظر: مشك  إعراب القرآن ملكي )( ٢)

 ،(٢/١٨التسهي  لعلوم التنزي  ) ،(١٤/١٧٤اجلامع ألحكام القرآن) ،(٢٢/١٢٠مفاتيح الغيب )

 (.٤/٦٩٢أضواء البيان ) ،(١٧/١٢ير والتنوير )التحر

 (.  ٦/١٥٢يف املحرر)( ٣)

وحكي عن  ،قال قطرب: وهذا سائغ يف كالم العرب»(:٦/٢٧٠قال الثعلبي يف الكشف والبيان )( ٤)

وا  ﴿ قال اهلل سبحانه: ،بعضهم أنه قال: سمعت بعض العرب يقول: أكلوين الرباغيث ُثمَّ َعُموا َوَصمُّ

 . ﴾ نُْهمْ َكثرِي  مِ 

 أ.هـ . «ساعي ... فاهتدين النبال لألغراضوقال الشاعر: بك نال النصال دون امل

 ،(٣٠٦املدخ  إىل علم اللغة لرمضان عبد التواب )ص:  ،(٢٢٦وانظر: فقه اللغة ورس العربية )ص: 

العربية  وقد بقيت هذه الظاهرة شائعة يف كثري من اللهجا »حيث قال بعد انتصاره لصحة هذه اللغة: 

تنو صاحي حلد ما )و ،(زارونا اجلريان)و ،(الموين العوازل)و ،(ظلموين الناس)كقولنا مثال:  ،احلديثة

 .  د لألص  السامي واللهجا  القديمةوهذا كله امتدا ،(رجعوا العيال من بره

 =                                                              (.٢/٤٤٧معانى القرآن لألخفش ) ،(٢/٣٤انظر: جماز القرآن )( ٥)
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«وهو حسن»قال القرطبي: 
(1)

. 

 أنكروا النحويني أكثر» الرازي: قال ،لكن هذه اللغة ضعفها بعض أه  العلم

 ركيكة لغة وأمثاهلا ،الرباغيث أكلوين قوله: أن عىل األكثرين التفاق القول؛ هذا

«أعلم واهلل
 (2)

. 

ونق  أبو حيان
(3)

عن األستاذ ابن عصفور 
(4)

 أهنا لغة ضعيفة. 

وقال السمني احللبي عنها: إهنا لغة ضعيفة ال نبايل هبا
(5)

. 

 ،ال ينبغي مح  القرآن عليها ،فال شك أهنا لغة قليلة ،وعىل صحة هذه اللغة

ما أرشد إليه أبو حيان وهذا
(6)

 . 

قال املربد
(7)

ال خيتار يف القرآن ،بعيدولكنه  ،الذي قالوه جيوز: 
(8)

. 

                                                        
إذ ال نجد هلام اختيارًا  ،ويف هذا العزو نظر بني -ابن عطية عزاه أليب عبيدة - ،وقد عزاه هلام غري واحد= 

 ثم ذكره.  ،فقال: وقال آخرون ،ب  إن أبا عبيدة قد حكى هذا القول عن قوم ،واضحًا هلذا القول

 فنسبته أليب عبيدة خطأ بني.

ب  قدم  ،ومل جيزم به ،فالذي يف معاين القرآن ذكر القول كاحتامل وارد يف اآلية الكريمة ،وأما األخفش

 فنسبة القول اآلخر له أوىل.     ،سيأيت ،عليه قوالً آخر

 (٧/٤٠٨وانظر: البحر املحيط ) ،(١٤/١٧٤اجلامع ألحكام القرآن)( ١)

ھ ھے ے ۓ ۓ ڭ  ﴿ عىل قوله تعاىل: عند الكالم (، قاله ٨/٣٣١مفاتيح الغيب )( ٢)

 . [١١٣آل عمران:] اآلية:  ﴾ڭ

 (.٧/٢٩٩البحر املحيط )( ٣)

حام  لواء العربية  ،اإلشبييل ،أبو احلسن احلرضمي ،ابن ُعْصفور: عيّل بن مؤمن بن حممد بن عيلّ ( ٤)

ومل  ،ال يمّ  من ذلك ،طالعةكان أصرب النّاس عىل امل ،وال جُيارى ،ال ُيَشقُّ ُغباره ،إمام النحو ،باألندلس

ابع والعرشين من ذي القعدة ،يكن بذلك الورع يف دينه  سنة تسع وستني وستامئة. ،ما  بتونس يف الرَّ

 (.  ٣/١٠٩فوا  الوفيا  ) ،(١٥/١٧٣انظر ترمجته يف: تاريخ اإلسالم )

 (. ٤/٣٧٢) الدر املصون( ٥)

 (. ١٣/١٤٦الكتاب )وانظر اللباب يف علوم  ،(٧/٢٩٩البحر املحيط )( ٦)

وحافظ علم  ،شيخ أه  النحو ،األزدي ،املربد: حممد بن يزيد بن عبد األكرب بن عمري أبو العباس( ٧)

من تآليفه  ،كثري النوادر ،مليح األخبار ،حسن املحارضة ،موثوقًا به يف الرواية ،كان عاملًا فاضالً  ،العربية

 تني. تويف سنة مخس وثامنني ومائ ،املشهورة: الكام 

 (.١/٢٦٩بغية الوعاة ) ،(١٣/٥٧٦سري أعالم النبالء ) ،(٤/٦٠٣انظر ترمجته يف: تاريخ بغداد )

 (.١٥/١٤انظر:  التفسري البسيط)( ٨)
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 هذا؟. ه : يقولون والتقدير ﴾ڤ ڤ ﴿ واخلرب ،مبتدأ يكون ثالثها: أن 

  .ظلموا الذين هم أي: ،حمذوفاً  مبتدأ خرب يكون رابعها: أن

ڄ ڄ ڃ    ﴿: يف شأن املنافقني كام يف قوله  ،هلم  وهذا يفيد ذم اهلل

 .[ ٧املنافقون:] ﴾ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ

الوجه ذهب إليه األخفشوهذا 
(1)

وجوزه الزجاج،وذكره الطربي احتامالً  ،
(2)

. 

 . الذين يقوُل : تقديره ،مقدرٍ  بفع ٍ  مرفوعاً  ﴾ ڤ ﴿ يكون خامسها: أن

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ       ڱ  ﴿ مث : القول وحذف» :قال ،النحاس واختاره

ڤ  ﴿ بعده أنّ  اجلواب هذا صّحة عىل فالدلي   [٢٤-٢٣الرعد:] ﴾ڱ ں ں

 برش إاّل  هذا ه : واملعنى ،قالوه الذي فهذا  [٣األنبياء:]  ﴾ڦ ڦ  ڤ ڦ  

«مثلكم
(3)

. 

 مرفوع. ﴾ ڤ ﴿ وهذه األوجه تشرتك يف أن

 منصوب بفع  مقدر: أعني. ﴾ ڤ ﴿ ووجه سادس: أن

وجوزه الزجاج
(4)

 وضعفه ابن عطية ،
(5)

. 

 ولع  السبب: أن األص  عدم التقدير.

ٱ  ﴿ :قوله أنه نعت للناس أو بدل يفجمرور عىل  ﴾ ڤ ﴿ ووجه سابع: أن

 .الذين ظلموا للناس واملعنى عىل هذا القول: اقرتب،[١األنبياء:] ﴾ٻ ٻ

وإليه ذهب الفراء
(6)

وقدمه الطربي ،
(7)

. 

                                                        
 (.٢/٤٤٧انظر: معاين القرآن لألخفش )( ١)

 (. ٣/٣٨٣معاين القرآن وإعرابه للزجاج ) ،(١٦/٢٢٣انظر: جامع البيان )( ٢)

 (.٣/٤٦اس )إعراب القرآن للنح( ٣)

 (. ٣/٣٨٣انظر: معاين القرآن وإعرابه للزجاج )( ٤)

 (.٦/١٥٢انظر: املحرر الوجيز)( ٥)

 (.٢/١٩٨انظر: معاين القرآن للفراء )( ٦)

 (. ١٦/٢٢٣انظر: جامع البيان )( ٧)
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وضعفه ابن عطية
(1)

«األقوال أبعد وقال أبو حيان: وهو ،
(2)

. 

« وفيه بعد ،ويعزى هذا للفراء»قال السمني احللبي: 
(3)

. 

 أو النعت واملنعو . ،الفص  بني البدل واملبدل وسبب بعده

هو ما ذهب إليه الكثريون  -والعلم عند اهلل تعاىل-ولع  أرجح هذه األقوال 

وال  ،وهذا الوجه ال حيتاج إىل تقدير ﴾ٹ ﴿ بدل من الواو يف ﴾ڤ﴿ أنَّ  من

 تقديم وتأخري مع وضوح املعنى وسهولته عىل هذا القول.  إىل

ے ے ۓ ﴿ تعالى: : التقديم والتأخير في قولهالموضع الثامن عشر

 . [٤٣األنبياء:] ﴾ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ    ۈ ۈ ٴۇ

 ،َوَتْأِخري   َتْقِديم   فِيهِ  ﴾ۓ ۓ ڭ ڭ﴿»: قال اإلمام البغوي

« مَتْنَُعُهمْ  ُدونِنَا ِمنْ  آهِلَة   هَلُمْ  َأمْ : َتْقِديُرهُ 
 (4)

. 

ليكون  ،عىل التقديم والتأخري أن اآلية الكريمة  يرى اإلمام البغويالدراسة:

 ،﴾ۓ ﴿ متعلقة بـ ﴾ڭ ڭ ﴿ فتكون ،هلم آهلة من دوننا متنعهم : أم معناها

 .  ﴾ۓ ﴿ وليس بـ
ومن أول من قال هبذا ابن عباس

(5)
ومقات  بن سليامن ،

(6)
واختاره الطربي . 

والشنقيطي واملاتريدي والواحدي وابن اجلوزي واخلازن والقاسمي
(7)

. 

                                                        
 (.٦/١٥٢انظر: املحرر الوجيز)( ١)

 (.٧/٤٠٨البحر املحيط )( ٢)

 (.  ٨/١٣٣الدر املصون)( ٣)

 (.  ٥/٣٢٠التنزي ) معامل( ٤)

( وابن عادل ٨/١٦١( والسمني احللبي يف الدر املصون )٧/٤٣٣عزاه إليه أبو حيان يف البحر املحيط )( ٥)

 (.  ١٣/٥٠٧يف اللباب يف علوم الكتاب )

 (.٣/٨١تفسري مقات  بن سليامن )( ٦)

الوسيط  ،(١٥/٨٤يط)التفسري البس ،(٧/٣٤٧تأويال  أه  السنة ) ،(١٦/٢٧٩انظر: جامع البيان )( ٧)

 ،(٧/١٩٦حماسن التأوي  ) ،(٣/٢٢٦لباب التأوي  ) ،(٣/١٩٢زاد املسري) ،(٣/٢٣٨للواحدي )

 (.  ٤/٧٢٤) أضواء البيان
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ڌ ڌ ڎ ڎ  ﴿ :كقوله ،ول جميء آياٍ  قرآنيٍة عىل هذا املعنىيؤيد هذا الق

 [٣الفرقان:]اآلية ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿ :وقوله [٢٩األنبياء:] اآلية﴾ڈ  ڈ ژ

 .اآليا  من ذلك غري إىل

أفاده العالمة الشنقيطي
(1)

. 

من أن األص  عدم  ،ويناقش هذا القول بأنه خمالف لألص  املتقرر عند العلامء

 م جميء آيا  عىل هذا النسق ال يعني ترجيح هذا القول.ث ،التقديم والتأخري

 وأن ،ب  رأوا أنَّ اآلية الكريمة عىل نسقها ،ومل ير مجع من أه  العلم هذا الرأي

 .  ﴾ۓ ﴿ وليس بـ ﴾ۓ ﴿متعلقة بـ ﴾ڭ ڭ ﴿

ومن هؤالء: حييى بن سالم والسمرقندي وابن أيب زمنني ومكي والسمعاين 

 والبيضاوي والنسفي وابن جزي والشوكاين وابن عطية والرازي والقرطبي
(2)

. 

عذابنا من: يعني ،ُدونِنا ِمنْ  قالوا: املعنى: مَتْنَُعُهمْ 
(3)

. 

 ويرتجح هذا القول بأن مح  املعاين عىل التأسيس أوىل من محلها عىل التأكيد.

إن شاء -كام يف القول  السابق؛ هلذا فالراجح  ،كام أنه ال ينتقد بمخالفته لألص 

 القول الثاين. واهلل تعاىل أعلم. - تعاىلاهلل

ک ک ک  ﴿ : الموضع التاسع عشر: التقديم والتأخير في قوله

ک گ گ گ گ   ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 

       .[٩٧األنبياء:] ﴾ڻ

                                                        
 (.    ٤/٧٢٤انظر: أضواء البيان)( ١)

تفسري القرآن العزيز البن أيب زمنني  ،( ٤٢٧/ ٢بحر العلوم ) ،(١/٣١٥انظر: تفسري حييى بن سالم )( ٢)

املحرر الوجيز  ،(٣/٣٨٢تفسري السمعاين ) ،(٧/٤٧٥٩اهلداية إىل بلوغ النهاية ) ،(٣/١٤٨)

 ،(٤/٥٢أنوار التنزي  ) ،(١٤/٢٠٨اجلامع ألحكام القرآن) ،(٢٢/١٤٧مفاتيح الغيب ) ،(٦/١٧١)

 (.  ٣/٤٨٣فتح القدير ) ،(٢/٢٣التسهي  لعلوم التنزي  ) ،(٢/٤٠٥مدارك التنزي  )

التسهي   ،(٤/٥٢أنوار التنزي  ) ،(١٤/٢٠٨اجلامع ألحكام القرآن) ،(٢/٤٢٧وم )انظر: بحر العل( ٣)

 (. ٢/٢٣لعلوم التنزي  )
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 :َأْوُجهٍ  َثاَلَثةُ  (ِهَي ) َقْولِهِ  َويِف »:قال اإلمام البغوي

َا: َأَحُدَها  اأْلَْبَصارُ  فإذا معناه: ،َبَياًنا اأْلَْبَصارَ  َأْظَهرَ  ُثمَّ  ،َصارِ اأْلَبْ  َعنِ  ِكنَاَية   َأهنَّ

ِذينَ  َأْبَصارُ  َشاِخَصة    .َكَفُروا الَّ

ِعاَمًدا َتُكونُ  (ِهَي ) َأنَّ : َوالثَّايِن 
(1)

 .[٤٦احلج:] ﴾ۆئ ۈئ ۈئ      ۆئ ﴿:َكَقْولِهِ  

 ،َباِرَزة   ِهَي  َفإَِذا َمْعنَى: َعىَل  ،(ِهَي ) :َقْولِهِ  ِعنْدَ  اْلَكاَلمِ  مَتَامُ  َيُكونَ  َأنْ : َوالثَّالُِث 

َا ،ُقْرهِبَا ِمنْ  َيْعنِي ة   َكَأهنَّ  َتْقِديمِ  َعىَل  ﴾گ گ گ   ڳ﴿:اْبَتَدأَ  ُثمَّ  ،َحارِضَ

  َعىَل  اخْلرََبِ 
ِ
ِذينَ  َأْبَصارُ  جَمَاُزَها: ،ااِلْبتَِداء «َشاِخَصة   َكَفُروا الَّ

(2)
 .  

 وكان منها ما حكاه البغوي،عىل أقوال﴾گ﴿اختلف املفرسون يف معنى:الدراسة

وبيانه: أن يف اآلية وقفًا  ،من أن اآلية عىل التقديم والتأخري ،ومل يذكر قائله ،

 گ گ﴿ثم ابتدأ  مجلة جديدة: ،حيث تم الكالم عندها ﴾گ﴿ عىل

وهي اخلرب  ﴾گ﴿ قدمت ،وهذا هو موضع التقديم والتأخري ،﴾ڳ   گ

 ونسق اجلملة: أبصار الذين كفروا شاخصة. ،وهي املبتدأ ﴾ گ﴿ عىل
 مها: ،ويالحظ عىل هذا القول أمران اثنان

م يرون أنَّ ﴾گ﴿ وحمله بعد ،زعم أربابه أن يف اآلية تقديراً  -  ؛ حيث إهنَّ

وال تتم إال بتقدير؛ هلذا قالوا: املعنى: واقرتب الوعد احلق فإذا هي  ،اجلملة متت

 ة.  أي: الساع ،بارزة

 التقديم والتأخري يف اآلية.

 وكال األمرين خالف األص .

                                                        
 أي: ضمرَي فصٍ .( ١)

اجلامع ألحكام  ،(٣/٢١٣زاد املسري ) ،(٦/٣٠٩وانظر: الكشف والبيان ) ،(٥/٣٥٥معامل التنزي  )( ٢)

 /١٣اللباب يف علوم الكتاب ) ،(٨/٢٠٤الدر املصون ) ،(٧/٤٦٨البحر املحيط) ،(١٤/٢٩٠القرآن)

 (.  ٣/٥٠٤فتح القدير )  ،(٦٠٣
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 متنافر متكلف وجه وهذا»قال أبو حيان:  ،أبو حيان وغريهوهلذا؛ فقد انتقده 

«الرتكيب
(1)

. 

ويف موضعه  ،يتفق مع القول السابق يف التقديم والتأخري ،ويف اآلية قول  آخر

 مفاد هذا القول: و ،لكنه خيالفه يف الوقف ويف التقدير ،أيضاً 

 كفروا الذين أبصار واحلادثة القصة فإذا: قي  كأنه ،ضمري القصة﴾گ﴿أّن 

 شاخصة. 

 ﴾گ﴿و ،القصة ضمريَ ﴾گ﴿تكونَ  أن وهواألجود»قال السمني احللبي:    

 إالَّ  ُتَفرسَّ  ال ألهنا ؛﴾گ﴿ لـ خرب   واجلملةُ  ،مؤخر مبتدأ ﴾گ﴿ و ،مقدم   خرب  

ٍح  بجملةٍ  «البرصيني مذهُب  ذاوه ،بجزأْيا مرصِّ
(2)

. 

واختار هذا القول: الواحدي واجلالل املحيل واأللويس وابن عاشور
(3)

 . 

وقدمه البيضاوي وأبو السعود والشوكاين
(4)

 . 

ونسبه ابن عطية والرازي إىل سيبويه
(5)

. 

كام هو -ويؤخذ عىل هذا القول بالتقديم والتأخري؛ إذ أنه خالف األص 

 .-معلوم

ضمري  ﴾گ﴿ لكنهم رأوا أنَّ  ،التقديم والتأخري أيضاً وذهب آخرون إىل 

للعامد وجيوز التذكري ،مؤنثة األبصار ألن التأنيث للضمري؛ وجاء ،فص  أو عامد
(6)

. 

 وأنشدوا:

                                                        
 (.١٣/٦٠٣اللباب يف علوم الكتاب )  ،(٨/٢٠٤وانظر: الدر املصون ) ،(٧/٤٦٨البحر املحيط )( ١)

  ،(٧/٤٦٨وانظر:  البحر املحيط ) ،(٨/٢٠٤الدر املصون )( ٢)

  ،(٩/٨٨روح املعاين ) ،(٤٣٠جلاللني )ص:تفسري ا ،(٣/٢٥٢انظر: التفسري الوسيط للواحدي )( ٣)

 (.١٧/١٥١التحرير والتنوير )

 (.   ٣/٥٠٤فتح القدير ) ،(٦/٨٥إرشاد العق  السليم ) ،(٤/٦٠انظر: أنوار التنزي  )( ٤)

 (.٢٢/١٨٦مفاتيح الغيب ) ،(٦/٢٠١املحرر الوجيز) ،(١٥/٢٠٤انظر: البسيط للواحدي)( ٥)

 (.  ٢٢/١٨٦مفاتيح الغيب ) ،(١٥/٢٠٤البسيط للواحدي) ،(٢/٢١٢)انظر: معاين القرآن للفراء ( ٦)
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ـــــْوٍب   وِدرهـــــمٍ  وشـــــاةٍ  وِدينـــــارٍ  بَِث

 

ـــام َمرفـــوع   ُهـــوَ  َفَهـــ   رأُس  ههنـــا بِ
(1)

 

واختاره الفراء 
(2)

. 

وقد سمي ضمري  ،ري الفص  ال يتقدم عىل اخلربأنَّ ضم ويشك  عىل هذا القول:

 عامدًا؛ يسميه من العلامء ومن ،نعت أو خرب هو ما بني للفص  به فص ؛ ألنه يؤتى

والنعت اخلرب بني التفريق يف عليه السامع أو املتكلم العتامد
(3)

. 

 وإنام أيت به هلذه الفائدة.  ،فكيف يتقدم عىل اخلرب

فال تقديم فيها  ، أنَّ اآلية الكريمة عىل نسقهاوذهب آخرون من أه  العلم إىل

 واملعنى: ،بيانًا عنها األبصار أظهر ثم ،عن األبصار كناية ﴾گ﴿ وأنَّ  ،تأخري وال

 .كفروا الذين أبصار شاخصة األبصار فإذا

واختار هذا القول الزخمرشي والقرطبي والنسفي
(4)

. 

وقدمه الطربي
(5)

مةوجوزه الفراء كمعنى لآلية الكري ،
(6)

. 

 وذكروا له شاهدًا يف اللسان العريب:

 ظعينتـــي... تقـــول ال أبيهـــا لعمـــرو

 

 

 

ــرَّ  أال ــي ف ــك عن ــن مال ــب أيب ب كع
(7)

 

                                                         
  ،(١٦/٤١٠وكذا الطربي يف جامع البيان ) ،( ومل ينسبه ألحد٢/٢١٢ذكره الفراء يف معاين القرآن )( ١)

 (.٣/٨٥ومهع اهلوامع ) ،(٢/٢٤ووقع كذلك غري منسوب يف رشح الترصيح عىل التوضيح )

اجلامع  ،(٣/٢١٣زاد املسري )  ،(١٥/٢٠٤) البسيط للواحدي ،(٢/٢١٢ء )انظر: معاين القرآن للفرا( ٢)

 (.  ٤/٦٠أنوار التنزي  ) ،(١٤/٢٨٩) ألحكام القرآن

الدر املصون  ،(٧/٤٦٨البحر املحيط ) ،(١/٣٧٢رشح ابن عقي  ) ،(٥/٥٥٦) انظر: مغني اللبيب( ٣)

 (.١/١٢٦ربية )جامع الدروس الع ،(١٣/٦٠٣اللباب يف علوم الكتاب )  ،(٨/٢٠٤)

وقد ذكر  ،(٢/٤٢١مدارك التنزي  ) ،(١٤/٢٨٩اجلامع ألحكام القرآن) ،(٣/١٣٥انظر: الكشاف )( ٤)

 (.٧/٤٨١٩اإلمام مكي هذا القول بصيغة التمريض كام يف اهلداية إىل بلوغ النهاية )

 (.  ١٦/٤١٠انظر: جامع البيان )( ٥)

 (.  ٢/٢١٢انظر: معاين القرآن للفراء )( ٦)

  ،(١٦/٤١٠وكذا الطربي يف جامع البيان ) ،( ومل ينسبه ألحد٢/٢١٢ذكره الفراء يف معاين القرآن ) (٧)

 (.٣/٢١٣وابن اجلوزي يف زاد املسري )
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 ثم ذكرها وبينها بقوله: ظعينتي. ،كنى عنها ،أبيها والشاهد: قوله: لعمرو

كام أن فيه  ،فاملعنى فيه واضح بني ،وهذا القول جاٍر عىل القواعد التفسريية

مع أنَّ قول من قال: إن الضمري ضمري القصة  ،ظة عىل نسق اآلية الكريمةاملحاف

فهذان قوالن قويان يف بيان  ،لكن يؤخذ عليه القول بالتقديم والتأخري ،قول قوي

 واهلل تعاىل أعلم. ،معنى اآلية الكريمة

ڑ ڑ ک ک  ک  ﴿ : الموضع العشرون: التقديم والتأخير في قوله

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ    ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 

ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 

ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ 

ۅ ۉ ۉ ې ېې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ 

        .[٥احلج:] ﴾ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ

َكْت  ﴾وئ  ﴿ »: قال اإلمام البغوي رَّ  َتْرَتِفعُ  اأْلَْرَض  َأنَّ  َوَذلَِك  ،بِالنََّباِ   حَتَ

ُكَها َفَذلَِك  بِالنََّباِ   رُّ  َوَتْأِخري   َتْقِديم   فِيهِ : َوِقيَ   ،َوَزاَدْ   اْرَتَفَعْت :َأِي ﴾وئ﴿ ،حَتَ

ْ   َرَبْت : َمْعنَاهُ  « َواْهَتزَّ
(1) 

. 

من هذه اآلية الكريمة حكى اإلمام  -﴾وئ وئ ﴿ -يف هذا املوضع :الدراسة

ومل ينسبه لعامل  ،لكنه حكاه بصيغة التمريض ،بالتقديم والتأخري البغوي قوالً 

 معني.
حيث قال ،جماهد اإلمام املعروفأقدم من قال هبذا ومن  

(2)
   ﴾وئ ﴿»:

 .«تنبت أن قب  ارتفعت: »يقول ﴾وئ ﴿ «بالنبا » :يعني

                                                        
 (.١٤/٢٤اللباب يف علوم الكتاب )،( ٣/٤٢٢وانظر: تفسري السمعاين ) ،(٥/٣٦٧معامل التنزي  )( ١)

 (.٥٨٦تفسري جماهد )ص: ( ٢)



 (ه1436 جمادى الآلخرة)العدد التاسع عشر             مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية  

229 

وهذا يقتيض خروج النبا   ،ومعنى هذا: أن األرض اهتز  بحركة النبا 

 عىل التقديم والتأخري. -بناء عىل هذا القول-فتكون اجلملة القرآنية  ،منها

«واهتز  ربت: تقديره ،وتأخري تقديم جماهد قول عىل يكونف»قال املاوردي:
(1)

. 

 واختار هذا املذهب يف فهم اآلية الكريمة ك  من: حييى بن سالم وابن أيب

زمنني
(2)

 . 

 مها: ،ويناقش هذا القول بأمرين اثنني

حتم  عىل املجاز ال عىل احلقيقة؛ ألنَّ االهتزاز  -عىل هذا القول-أن اآلية  -

والشك أن  ،لكن للعالقة بينهام نسب االهتزاز لألرض ،لألرضللنبا  وليس 

 احلم  عىل احلقيقة أوىل.

فال يقب  إال  ،وما كان كذلك ،القول بالتقديم والتأخري خمالف لألص  -

 بدلي  يوجب املصري إليه. 

 حتركت  ﴾وئ ﴿ ويكون معنى ،وهو أنَّ اآلية عىل نسقها ،ويف اآلية قول آخر

 .الغيث بمجيء لنبا ا أضعفت ﴾وئ ﴿ بالنبا 

 حركته أي ،فاهتز اليشء هزز : يقال ،احلركة شدة: واالهتزاز »قال القرطبي: 

 . فتحرك

 بعض من بعضها يزي  حتى منها خيرج ال النبا  ألن بالنبا ؛ هتتز فاألرض

 . جمازاً  اهتزازاً  فسامه ،خفية إزالة

  حركته. ةشد واهتزازه ،املربد قال ،املضاف فحذف ،نباهتا اهتز: وقي 

  .وزاد  ارتفعت أي ﴾وئ﴿

                                                        
 (. ٤/٥٩٤فتح القدير ) ،(١٥/٣٦٥وانظر: اجلامع ألحكام القرآن) ،(١٨٤/ ٥ون )النكت والعي( ١)

 (. ٣/١٧١تفسري القرآن العزيز البن أيب زمنني ) ،(١/٣٥٥انظر: تفسري حييى بن سالم )( ٢)
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« الزيادة وأصله ،واحد واملعنى ،انتفخت: وقي 
(1)

 . 

 خروج ألج  أجسامها؛ بعض واضطراب ختلخلها واهتزازها »قال أبو حيان: 

« وانتفخت زاد  أي: ﴾وئ﴿ ،النبا 
 (2)

. 

 وممن ذهب إليه:  ،وعزاه الطربي إىل أه  التأوي  ،وهذا مذهب أكثر املفرسين

ت  بن سليامن والطربي والزجاج والثعلبي ومكي والواحدي والزخمرشي مقا

 وابن عطية والرازي والقرطبي والبيضاوي وابن جزي وأبو حيان وابن كثري

واملحيل
(3)

. 

 .-إن شاء اهلل تعاىل-وهذا القول هو القول الراجح

وال وعليه؛ فاآلية ال تقديم فيها  ،واختار بعض العلامء أنَّ اهتز  بمعنى ربت

 تأخري.

ومن هؤالء الواحدي وابن اجلوزي
(4)

. 

فيظ  القول السابق  ،لكن مح  املعاين عىل التأسيس أوىل من محلها عىل التأكيد

 . والعلم عند اهلل  ،أوىل األقوال وأقواها

ۈ ٴۇ ۋ    ﴿ :الموضع الحادي والعشرون: التقديم والتأخير في قوله تعالى

 .[٣٧املؤمنون:] ﴾ۅ ۉ ۉ ې ې ۅ     ۋ

                                                        
 (. ١٥/٣٦٥اجلامع ألحكام القرآن)( ١)

 (.٧/٤٨٧البحر املحيط )( ٢)

معاين القرآن وإعرابه للزجاج  ،(١٦/٤٦٦جامع البيان ) ،(١١٦/ ٣انظر: تفسري مقات  بن سليامن )( ٣)

الوجيز للواحدي  ،(٧/٤٨٤٨اهلداية إىل بلوغ النهاية ) ،(٧/٩الكشف والبيان ) ،(٣/٤١٣)

اجلامع  ،(٢٣/٢٠٥مفاتيح الغيب ) ،(٦/٢١٧املحرر الوجيز) ،(٣/١٤٥الكشاف ) ،(٧٢٨)ص:

تفسري ابن كثري  ،(٢/٣٣لتسهي  لعلوم التنزي  )ا،(٤/٦٥أنوار التنزي  ) ،(٣٢٤ / ١٤) ألحكام القرآن

 (.٤٣٣تفسري اجلاللني )ص: ،(٥/٣٩٨)

 (.  ٣/٢٢٤زاد املسري ) ،(٣/٢٦٠انظر: التفسري الوسيط للواحدي )( ٤)
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 َتْقِديم   فِيهِ  ِقيَ :  ﴾ ۋ  ۅ ۅ ۉۋ ﴿ »:قال اإلمام البغوي

ُمْ  َوَنُموُ ؛ َنْحَيا: َأْي  ،َوَتْأِخري   « املَْْوِ   َبْعدَ  اْلَبْعَث  ُينِْكُرونَ  َكاُنوا أِلهَنَّ
 (1)

 .  

ذكر ربنا ج  شأنه إنكار الكافرين للبعث والنشور يف غري ما آية من كتابه  الدراسة:

كهذه اآلية التي نحن بصدد  ،مقولتهم يف بعض املواضع د حكى وق ،تعاىل

ڄ ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ   ﴿ ومثلها آية اجلاثية: ،عنها احلديث

   .[٢٤اجلاثية:] ﴾ڃڃ ڃ ڃ چ چ چچ ڇ   ڇ ڇ ڇ
 .  ﴾ ۅ ۉ ﴿قوله تعاىل: والتأخري يفوالكالم يف اآليتني واحد من جهة التقديم 

فيكون املعنى:  ،إنَّ اآلية عىل التقديم والتأخري وقد ذكر البغوي قول من قال:

 نحيا ونمو .

  ومل يعزه لقائله. ،حكاه عىل صيغة التمريضلكنه 

ووجه هذا القول: أنَّ املو  يف اآلية الكريمة قدم عىل احلياة مع كوهنا سابقة له 

 مقدمة عليه يف املعنى. -أعني احلياة-فهي  ،يف الوجود

 .[٤٣آل عمران:]  ﴾ڭ  ڭ ﴿ له تعاىل:قالوا: وهذه اآلية كقو

 أو كانا أهنام شيئني عن اخلرب أرادوا إذا خاصة الواو يف ذلك تفع  والعرب»

«اآلخر قب  أحدمها كون عن اخلرب تقصد ومل ،يكونان
(2)

 . 

واختار هذا القول السمرقندي
(3)

وقدمه السمعاين ،وذكره الطربي احتامالً  ،
(4)

. 

 أال وهو عدم التقديم والتأخري. ،األص  ويناقش هذا القول بمخالفته

                                                        
مدارك  ،(١٥/٤٣وانظر هذا القول أيضًا يف: اجلامع ألحكام القرآن ) ،(٥/٤١٧معامل التنزي  )( ١)

 /٥اجلواهر احلسان ) ،(٩/٤٢٣البحر املحيط ) ،(٢/٢٧٢لوم التنزي  )التسهي  لع ،(٢/٤٦٩التنزي )

 (.     ٥/١١فتح القدير ) ،(٣/٥٩٩الرساج املنري ) ، (٢٠٩

 (. ٢١/٩٥قاله الطربي يف جامع البيان )( ٢)

 (.   ٢/٤٨٠انظر: بحر العلوم )( ٣)

 (.  ٣/٤٧٥تفسري السمعاين ) ،(٢١/٩٥انظر: جامع البيان )( ٤)
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 :معناها ِمنْ  الظاهرَ  ألنَّ  فيها؛ دليَ   وال»قال:  ،وملا ذكر السمني احللبي دليلهم

ا وَهُلمَّ  ،آخرون وحَيْيا ،ِمنَّا البعض يمو  «جرَّ
(1)

. 

ووجه ذكر املو  قب   ،فال تقديم وال تأخري ،واختار آخرون أن اآلية عىل نسقها

واحلياة حياة األبناء؛  ،تقدم احلياة عليه أن املراد باملو  مو  اآلباءمع  ،احلياة

 ما  ما: الناس قول نظري وذلك ،أحياء بحياهتم فكأهنم ،وبعضهم منهم ألهنم»

«ميت غري حي كأنه ،به ذكره بحياةِ  ألنه ،فالن مث  ابناً  خلف من
(2)

. 

دي والواحدي وابن وممن قال هبذا القول: مقات  بن سليامن والطربي واملاتري

 اجلوزي والرازي والبيضاوي وابن جزي وأبو حيان واجلالالن وأبو السعود

والسعدي
(3)

. 

وقدم هذا الوجه الزخمرشي
(4)

. 

وهبذا عرب  ،وقريب من هذا القول قول من قال: يمو  قوم وحييا آخرون

وابن عاشور السعدي
(5)

 . 

  أصالب اآلباء وأرحامواختار آخرون: أن املراد باملو  هو كوهنم نطفًا يف

 األمها .

 وحينئذ يكون املو  متقدما عىل احلياة واقعًا ووجودًا.

                                                        
 (. ٨/٣٤٢املصون )الدر ( ١)

 (.٢١/٩٥قاله الطربي يف جامع البيان )( ٢)

 ،(٧/٤٦٨تأويال  أه  السنة ) ،(٢١/٩٥جامع البيان ) ،(٣/١٥٦انظر: تفسري مقات  بن سليامن )( ٣)

تذكرة األريب يف تفسري الغريب  ،(٣/٢٩٠التفسري الوسيط للواحدي ) ،(٧٤٧الوجيز للواحدي )ص: 

 ،(٢/٥١التسهي  لعلوم التنزي  ) ،(٤/٨٧أنوار التنزي  ) ،(٢٣/٢٧٦مفاتيح الغيب ) ،(٢٥٠)ص: 

    .(٨/٧٣(، إرشاد العق  السليم )٤٤٩،٦٣٣تفسري اجلاللني )ص:  ،(٩/٤٢٣البحر املحيط )

 (.٤/٢٩١انظر: الكشاف )( ٤)

 (.   ٥٦/ ١٨التحرير والتنوير ) ،(٥٥١انظر: تيسري الكريم الرمحن )ص: ( ٥)
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وقدمه القرطبي
(1)

. 

وإال فاملو   ،وهذا من أرباب هذا القول حمافظة منهم عىل نسق اآلية الكريمة

فال يقال يف حقه  ،أما ما مل تكن فيه الروح ،يف معناه املعروف مفارقة الروح للجسد

 ال يقال مثاًل للجامد: ميت؛ ألنه ال روح فيه. ف ،ميت

يف بيان سبب تقديم املو  عىل احلياة   -فيام ظنَّ -وأبدى الرازي وجهًا جديداً 

 ،قد ذهب مذهب اجلمهور يف آية املؤمنني  وكان ،كالمه عىل آية اجلاثية عند

 يقول: ،وهو يف كال املذهبني يرى أن اآلية عىل نسقها

 ،احلياة ذكر قدم تعاىل أنه املوضع هذا كتابة عند بالبال خطر الذي وهو: الرابع»

 منها احلياة تلك أن يعني: ﴾ڦ ڄ ﴿ :بعده قال ثم ﴾ڦ ڦ  ڤ ڤ ڦ ﴿ :فقال

 ،عليها املو  يطرأ مل ما ومنها ،ماتوا الذين حق يف وذلك ،املو  عليها يطرأ ما

« بعد يموتوا مل الذين األحياء حق يف وذلك
(2)

. 

الوجه قد حكاه غري واحد واحلق أن هذا
(3)

ب  حكاه  ،فهو مسبوق إليه ،

ب  وجد  الرازي  ،الزخمرشي وهو أحد املراجع األصيلة لدى الرازي يف تفسريه

(املؤمنون)قد حكاه عند تفسريه آلية 
(4)

. 

                                                        
مفاتيح  ،(٧/٦٠١املحرر الوجيز ) ،(٤/٢٩١وانظر: الكشاف ) ،(١٥/٤٣ام القرآن )يف اجلامع ألحك( ١)

اللباب يف علوم  ،(٩/٤٢٣البحر املحيط ) ،(٢/٢٧٢التسهي  لعلوم التنزي  ) ،(٢٧/٦٧٨الغيب )

 (.    ٩/٢٣٤روح املعاين ) ،(١٧/٣٦٦الكتاب )

 (.٢٧/٦٧٨مفاتيح الغيب )( ٢)

 .(٧/٦٠١يز )املحرر الوج ،(٤/٢٩١الكشاف )( ٣)

                          .    مما ال خيفى عىل باحٍث اخلالُف يف تفسري الرازي وه  أكمله هو؟ أم أكمله غريه؟( ٤)

 فاهلل أعلم. ،ومل يقم دلي  يفص  يف املسألة ،وهذه قضية ما زال اخلالف فيها قائاًم بني الباحثني

 ،املوضعني ليس من كالم الرازي؛ الحتامل النسيان من املصنفوحتى هذا املوضع ال يدل عىل أن أحد 

وربام مل يكن كتابه عنده حال  ،فلام جاء إىل املوضع الثاين نيس ما كتب أوالً  ،أي أنه ذكره يف املوضع األول

 فكتب ما كتب.      ،الكتابة
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ولع  الراجح أن اآلية الكريمة عىل نسقها ال تقديم وال تأخري جريًا عىل 

كون سبب التقديم ما ذكره اجلمهور من أنَّ املو  ثم بعد هذا جائز أن ي ،األص 

فقدم املو ؛ لكونه متعلقًا  ،ثم ثنى باحلياة لألبناء ،ذكر؛ ألنه لألصول وهم اآلباء

فيمو   ،أو يكون املراد: أن املو  يصيبنا كام أن احلياة تصيبنا ،باألص  وهو اآلباء

 أعلم.وال تعارض بني الوجهني. واهلل تعاىل  ،قوم وحييا آخرون

ک گ   ﴿ :الموضع الثاني والعشرون: التقديم والتأخير في قوله تعالى

 .[٢٨النم :]  ﴾گ   گ گ    ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

 َفُكنْ  َعنُْهمْ  َتنَحَّ  ﴾ ک گ  گ   گ گ    ڳ ڳ ڳ﴿ » قال البغوي:

  .اجْلََواِب  ِمنَ  َيُردُّونَ  ﴾ڳ ڱ ڱ ﴿ ِمنُْهمْ  َقِريًبا

َزْيدٍ  اْبنُ  َوَقاَل 
(1)

 َفَأْلِقهْ  َهَذا بِِكَتايِب  اْذَهْب : جَمَاُزَها ،َوَتْأِخري   َتْقِديم   آْلَيةِ ا يِف  »:

ْف : َأْي  ،َعنُْهمْ  َتَولَّ  ُثمَّ  ،َيْرِجُعونَ  َماَذا َفاْنُظرْ  إَِلْيِهمْ  «  إيَِلَّ  اْنرَصِ
(2)

. 

حيث  ،أن يف هذه اآلية الكريمة تقدياًم وتأخرياً   ذكر اإلمام البغوي الدراسة:

ليكون نسق اآلية  ﴾ڳ ڱ ڱ ﴿ عىل قوله ﴾ڳ ڳ ڳ  ﴿ اآلية قدم يف

 ثم تولَّ عنهم إيل. ،فانظر ماذا يرجعون ،فألقه إليهم ،الكريمة: اذهب بكتايب هذا
أراد من اهلدهد أن يأيت له بخرب الكتاب  ووجه هذا القول أنَّ سليامن 

 دل عليه قوله تعاىل:وهذا ما ي ،وهذا يقتيض أن ينظر أوالً بامذا يردون ،املرس  إليهم

 ، ﴾ڳ ڳ ڳ ﴿ وهذا ما يدل عليه قوله ،ثم يأيت إىل سليامن خمرباً ﴾ڱ ڱڳ ﴿

 .-بناء عىل هذا القول-فاآلية عىل التقديم والتأخري

                                                        
 (.   ١٨/٤٥أخرجه الطربي يف جامع البيان )( ١)

معاين القرآن للزجاج  ،(١٨/٤٥انظر هذا القول يف: جامع البيان )و ،(٦/١٥٨معامل التنزي )( ٢)

 ،(٧/٢٠٥( الكشف والبيان )٢/٥٧٩بحر العلوم ) ،(٨/١١٢تأويال  أه  السنة ) ،(٤/١١٧)

 (.  ٦/١٥٠اجلامع ألحكام القرآن) ،(٦/٥٣٤املحرر الوجيز ) ،(٨/٥٤٠٢اهلداية إىل بلوغ النهاية )



 (ه1436 جمادى الآلخرة)العدد التاسع عشر             مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية  

235 

وبه قال مكي والواحدي ،واختاره األخفش ،وقد قال هبذا ابن زيد
(1)

 . 

 كثري التأخريو والتقديم ،حسن وهذا»وقال:  ،وقد استحسن الزجاج هذا القول

« الكالم يف
(2)

. 

 لكن يشك  عىل هذا القول أن األص  عدم التقديم والتأخري. 

فال تقديم فيها  ،وهلذا؛ فقد كان مذهب األكثر من املفرسين أن اآلية عىل نسقها

 وال تأخري؛ إعامالً لألص .

 ظروان ،منهم قريباً  فكن ،عنهم تول ثم ،إليهم فألقه ،هذا بكتايب واملعنى: اذهب

 يرجعون. ماذا

 مع به يتأدب حسبام ،ليتنحى أدٍب؛ حسنُ  بالتويل أْمرهُ  منبه: بن وهب وقال

مراجعاهتم ترى حتى قريباً  وكن ،بمعنى امللوك
(3)

. 

وهذا قول الصحايب ابن عباس
(4)

. 

والبغوي والزخمرشي وابن عطية والرازي والقرطبي والبيضاوي واختاره الطربي 

ان واجلالل املحيل وأبو السعود والشوكاين والسعديوالنسفي واخلازن وأبو حي
(5)

. 

                                                        
التفسري الوسيط للواحدي  ،(٨/٥٤٠٢اهلداية إىل بلوغ النهاية ) ،(٢/٤٦٦)انظر:معاين القرآن لألخفش( ١)

(٣/٣٧٦.) 

 (.٤/١١٧معاين القرآن وإعرابه للزجاج )( ٢)

( والثعالبي يف اجلواهر ٨/٢٣٣( وأبو حيان يف البحر )٦/٥٣٤ذكره ابن عطية يف املحرر الوجيز )( ٣)

 (. ٤/٢٤٩احلسان )

   (.٩/٢٨٧١أخرجه ابن أيب حاتم )( ٤)

 /٢٤مفاتيح الغيب ) ،(٣/٣٦٣الكشاف ) ،(٦/١٥٨معامل التنزي ) ،(١٨/٤٦انظر: جامع البيان )( ٥)

 مدارك ،(٤/١٥٩)أنوار التنزي  ،(٦/١٥٠)حكام القرآناجلامع أل ،(٦/٥٣٤)املحرر الوجيز ،(٥٥٤

 ،(٤٩٧تفسري اجلاللني )ص: ،(٨/٢٣٢البحر املحيط ) ،(٣/٣٤٤لباب التأوي  ) ،(٢/٦٠٢التنزي  )

 (.    ٦٠٤تيسري الكريم الرمحن )ص: ،(٤/١٥٨فتح القدير ) ،(٦/٢٨٣إرشاد العق  السليم )
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 ،أي: تأم  واستحرض يف ذهنك ماذا يقولون ،وعىل هذا؛ فالنظر بمعنى التأم 

 واملراد ضبط ردهم عىل الكتاب. 

 كام يف قوله تعاىل: ،أي : انتظر ماذا يرجعون ،وحيتم  أن يكون بمعنى: االنتظار

[١٣احلديد:]  ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ﴿
 (1)

. 

 ولذا؛ ملا حكى أبو حيان القول ،كن املعنى األول أبني يف الداللة عىل املقصودل

الثاين  حكاه بصيغة التمريض
(2)

 . 

وأنه ال تقديم  ،فقول اجلمهور من املفرسين يف معنى اآلية الكريمة ،وعىل ك ٍ 

كام أنه قول الصحايب ابن  ،ملراعاته اتساق الكالم ،فيها وال تأخري أوىل بالصواب

 ثم ،ألقه أي: ،أظهر الكالم رتبة واتساق»قال ابن عطية: ،فاألخذ به أوىل ،اسعب

«تول
 (3)

.  

هذا إىل حاجةَ  وال» قال السمني احللبي:
(4)

 ِقْف : أي صحيح   بدونِه املعنى ألن ؛

« يكون ماذا لتنظرَ  منهم قريباً 
(5)

.  

ک  ڑ ک﴿ :الموضع الثالث والعشرون: التقديم والتأخير في قوله تعالى

ک ک گ گگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ 

 .[٨فاطر:] ﴾ڻڻ ۀ    ۀ ہ ہ ہ

                                                        
اللباب  ،(٨/٦٠٧الدر املصون ) ،(٨/٢٣٣البحر املحيط ) ،(٨/٥٤٠٢انظر: اهلداية إىل بلوغ النهاية )( ١)

 (. ١٥/١٥١يف علوم الكتاب )

 (.٨/٢٣٣انظر: البحر املحيط )( ٢)

 (.٦/٥٣٤ز )املحرر الوجي( ٣)

 يعني دعوى التقديم والتأخري يف اآلية.( ٤)

 (. ٨/٦٠٧الدر املصون )( ٥)
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 ُزيِّنَ  َأَفَمنَّ : جَمَاُزهُ  َوَتْأِخري   َتْقِديم   فِيهِ : اْلَفْض ِ  ْبنُ  احْلَُسنْيُ  َوَقاَل »:قال البغوي

اٍ   َعَلْيِهمْ  َنْفُسَك  َتْذَهْب  َفاَل  ،َحَسنًا َفَرآهُ  ،َعَمِلهِ  ُسوءُ  َلهُ   َمنْ  ُيِض ُّ  اهللََّ إِنَّ فَ  ،َحرَسَ

« َيَشاءُ  َمنْ  َوَْيِْدي ،َيَشاءُ 
(1)

. 

  الدراسة:
عند النظر يف كالم املفرسين يف معنى اآلية الكريمة نجدهم قد اختلفوا يف 

 وسبب اختالفهم يعود إىل أن الرشط املذكور يف اآلية وهو ،معناها عىل أقواٍل عدة

نا اختلفت أنظار العلامء ومن ه ،مل يذكر جوابه ﴾ڑ ک ک ک ک گ گ﴿

 هذا اجلواب. يف حتديد
 وقد-وقد كان من مجلة األقوال املحكية يف هذا الصدد قول احلسني بن الفض  

 أي أن ،أنَّ املعنى عىل التقديم والتأخري حيث رأى -ذكره اإلمام البغوي

ں ں  ﴿قدم عىل قوله تعاىل: ﴾گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ﴿قوله تعاىل

 ليكون نسق اآلية الكريمة: ،التأخريوإال فحقه  ﴾ڻ ڻ ڻ

 فإنَّ  ،حرساٍ   عليهم نفسك تذهب فال ،حسناً  فرآه ،عمله سوء له زين أفمن

 يشاء. من وْيدي ،يشاء من يض  اهلل

وقد ذهب إىل هذا مكي
(2)

وجوزه املاتريدي وقدمه ،
(3)

. 

وهذا خمالف  ،ويؤخذ عىل هذا القول ادعاء التقديم والتأخري يف نسق الكالم

 من غري دلي  يدل عليه. ،ص لأل

                                                        
 /١٧) اجلامع ألحكام القرآن ،(٨/٩٩وانظر هذا القول يف: الكشف والبيان ) ،(٦/٤١٣معامل التنزي )( ١)

٣٤٨.) 

 (.٩/٥٩٥٤اهلداية إىل بلوغ النهاية )( ٢)

 (.٨/٤٧١تأويال  أه  السنة )( ٣)
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ولكْن  ،وذهب فريق من أه  التأوي  إىل أنَّ اآلية ليس فيها تقديم وال تأخري

ڑ ک ک ﴿أي عقب قوله تعاىل: ،وحمله عقب الرشط ،تقدير  جلواب الرشط فيها

ِر عىل قولني اثنني ، ﴾ک ک گ گ مها ،ثم اختلفوا يف امُلَقدَّ
(1)

: 

أفمن زين له  واملعنى: ،حرسا  عليهم نفسك تأوهلام: أنَّ التقدير هو: ذهب

 عليهم نفسك ذهبت ،حسناً  ذلك سيئ فحسب أي: ،حسناً  سوء عمله فرآه

 :تعاىل قوله لداللة ،حرسا  عليهم نفسك ذهبت: الكالم من وحذف حرسا .

 .  ﴾ں ں ڻ ڻ ڻ ﴿

«القلي  إال يعرفه ال ظريف عريب كالم وهذا»قال سيبويه: 
(2)

. 

« اآلية يف قي  ما أحسن الكسائي قاله والذي »وقال النحاس: 
(3)

. 

واختار هذا القول سيبويه
(4)

وابن قتيبة والطربي والنحاس وابن كثري 
(5)

. 

لكنه خيتلف معه يف  ،وهذا القول يلتقي مع قول احلسني بن الفض  يف املعنى

ن وهذا القول جعله م ،فاحلسني جيعله من باب التقديم والتأخري ،هذا املعنى بيان

 باب املحذوف الذي دل عليه الكالم.

                                                        
معاين القرآن  ،(٨/٤٧١تأويال  أه  السنة ) ،(٢٦٤/ ٤مها يف: معاين القرآن وإعرابه للزجاج )انظر( ١)

 ،(٧/٢٠٤املحرر الوجيز) ،(٦٠٠/ ٣الكشاف ) ،(١٦٢/ ٢تفسري ابن فورك ) ،(٥/٤٣٨للنحاس )

أنوار التنزي   ،(١٧/٣٤٨اجلامع ألحكام القرآن) ،(٥٠٦/ ٣زاد املسري ) ،(٢/١١٦٧ان )باهر الربه

حاشيه  ،(٩/١٥البحر املحيط ) ،(٣/٤٥٣لباب التأوي  ) ،(٣/٧٨مدارك التنزي ) ،(٤/٢٥٤)

 .(٧/٢١٦لشهاب عىل أنوار التنزي  )ا

 (. ٤/٣٨٩والشوكاين يف فتح القدير ) ،(٣/٢٤٦ذكره عنه النحاس يف إعراب القرآن )( ٢)

 (. ٣/٢٤٦إعراب القرآن للنحاس )( ٣)

اجلامع  ،(٧/٢٠٤املحرر الوجيز) ،(٣/٢٤٦إعراب القرآن للنحاس ) انظر: ،نسبه لسيبويه غري واحد( ٤)

 (.١٧/٣٤٨ألحكام القرآن)

 ،(٣/٢٤٦إعراب القرآن للنحاس ) ،(١٩/٣٣٣جامع البيان ) ،(١٣٩انظر: تأوي  مشك  القرآن )ص:( ٥)

 ( .٦/٥٣٥تفسري ابن كثري)
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 ربط خفاء مع املحذوف ودلي  احلذف فيه وينتقد هذا القول بأنه فص  بني ما

عليه قبلها بام اجلملة
(1)

  . 

 ثانيهام: أن التقدير كمن آمن باهلل وعم  صاحلًا ال يستويان.

فإن  ،ليكون املعنى: أفمن زين له سوء عمله كمن آمن وعم  صاحلًا ال يستوون

 اهلل يض  من يشاء وْيدي من يشاء.

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  ﴿قالوا: وهذا املحذوف دل عليه قوله تعاىل:

 .﴾ڱ

وإىل هذا ذهب حييى بن سالم والسمرقندي وابن أيب زمنني والواحدي 

والكرماين والرازي والبيضاوي وابن جزي واخلازن وأبو حيان والزركيش 

والسيوطي واأللويس واجلالل املحيل
(2)

. 

 اللفظ دل ما وأحسنها »واستحسنه ابن عطية حيث قال بعد ذكره للوجهني: 

« عليه بعد
(3)

. 

« ومعنى لفظاً  ملوافقته أوىل؛ وهذا»قال الشوكاين: 
(4)

. 

وقدمه السمعاين وابن اجلوزي
(5)

. 

                                                        
 (.  ١١/٣٤٣أفاده األلويس يف روح املعاين )( ١)

لقرآن العزيز البن أيب زمنني تفسري ا ،(١٠٠/ ٣بحر العلوم ) ،(٢/٧٧٨يى بن سالم )انظر: تفسري حي( ٢)

مفاتيح  ،(٢/٩٤٦غرائب التفسري وعجائب التأوي  ) ،(٣/٥٠١( التفسري الوسيط للواحدي )٤/٢٥)

لباب التأوي   ،(٢/١٧٢التسهي  لعلوم التنزي  ) ،(٤/٢٥٤أنوار التنزي  ) ،(٢٦/٢٢٤الغيب )

 ،(٥٧٢تفسري اجلاللني )ص: ،(٢/٣٤٦الربهان يف علوم القرآن ) ،(٩/١٥بحر املحيط )ال ، (٣/٤٥٣)

 (.١١/٣٤٢روح املعاين ) ،(٢/٤١١معرتك األقران )

 (.٧/٢٠٤املحرر الوجيز)( ٣)

 (.  ٤/٣٨٩فتح القدير )( ٤)

 (. ٥٠٦/ ٣زاد املسري ) ،(٤/٣٤٧انظر: تفسري السمعاين )( ٥)
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وهي  ،ويؤيد هذا القول أن هذا اجلواب جاء مرصحًا به يف آية مماثلة هلذه اآلية

  ﴾ڍ ڌڃڃچ چ چ چڇ ڇڇڇڍ﴿ال تعاىل:ق ،سورة حممد آية

 .[١٤حممد:]

 .[١٩الرعد:] ﴾ٻ ٻ    ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ      ڀ ڀ ﴿ وأيضًا: قوله تعاىل:

وكون اجلواب  ،ويؤيده أيضًا: أن هذا املعنى دلت عليه اجلملة التالية للجواب

 أو ما يدل عليه عقب مجلة الرشط أوىل. 

 ما فيه احلذف ودليله. فقد أخذ عىل القول السابق الفص  بني ،ولذا

ٱ  ﴿قال تعاىل:  ،ويؤيده أيضًا: أن هذا اجلواب املقدر جاء ذكره بعد هذا بآيا 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  ڀ ٺ  ٺ ٺ 

 .[٢٢-١٩فاطر:] ﴾ٺ ٿ    ٿ ٿ

األمر الذي  ،ويؤيده أيضًا: اآلية السابقة وتعلق هذه اآلية هبا عىل هذا املعنى 

 فإنَّ اهلل ملا بني جزاء الكافرين ،وردها ،الكافرين ينتج عنه إبطال استقصاء حجج

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ﴿ :واملؤمنني يف قوله تعاىل

 وكانوا يقولون: نحن ،كأهنم قالوا: نحن أه  اإليامن ،[٧فاطر:] ﴾ژ ژڈ  

فبني اهلل هلم أنَّ الضالل املبني هو فيمن زين له سوء  ،من حممد أوىل بإبراهيم 

فهذا ال يستوي بأه  اإليامن احلقيقني ،هوقبيح كسب عمله
(1)

. 

ويكفي من األدلة أن هذا  ،هو هذا القول ،لذا؛ فالراجح من هذه األقوال

 التقدير جاء يف آيا  قرآنية أخرى قد سبق ذكرها.

 ﴾ڄ ڄ ڄ﴿ :الموضع الرابع والعشرون: التقديم والتأخير في قوله تعالى

 .[٨النجم:]

                                                        
 (. ٧/١٤٤إرشاد العق  السليم ) ،(٢٦/٢٢٤يح الغيب )انظر هذا الدلي  يف: مفات( ١)
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ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  ﴿ :وج  عز هقول » : قال اإلمام البغوي

 َتَدىلَّ  ُثمَّ : َتْقِديُرهُ  َوَتْأِخري   َتْقِديم   اْلَكاَلمِ  يِف : ِقيَ   :َمْعنَاهُ  يِف  اْخَتَلُفوا [٩-٨النجم:]﴾چ

َ  أِلَنَّ  َفَدَنا؛ ُنوِّ  َسَبُب  التََّديلِّ « الدُّ
(1)

. 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڄ  ﴿ :اختلف أه  العلم يف املعني باآليا  يف قوله تعاىلالدراسة:

عىل أقوال مذكورة  [١٠-٨النجم:] ﴾چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڃ ڃ ڃ چ 

غري أن بحثها واإلطالة فيها خيرجنا عام نحن فيه من  ،يف مظاهنا من كتب التفسري

هلذا؛ سنقترص عىل موطن البحث فحسب من اآلية  ،املقدم واملؤخر البحث يف

ل: هذا الذي حكاه البغوي فأقو ،أال وهو التقديم والتأخري املذكور فيها ،الكريمة

قد  ،من التقديم والتأخري يف اآلية الكريمة؛ ليصبح نسقها ومعناها: ثم تدىل فدنا

املعاين أه  وحكاه الثعلبي عن ،حكاه الطربي عن أه  التأوي 
(2)

. 
األنباري والواحدي والزركيش وذهب إليه ابن قتيبة والطربي وابن

(3)
. 

 الواو. وعىل هذا القول تكون الفاء بمعنى

 قال  ،فالتديل ينتج عنه الدنو ،ووجهه: أن التديل متقدم يف الوجود عىل الدنو

(4)«× حممد من فدنا ،األعىل األفق يف وعلوه بعده بعد قرب »الواحدي: 
. 

م الدنو عىل التديل  قال ،حقيقة مع أنه متأخر عنه ،وقد بني الطربي وغريه مل ُقدِّ

 عىل والتديل ،التديل عىل يدل الدنو كان إذ﴾ ڄ ﴿:قوله تقديم حسن ولكنه » :

                                                        
 (. ٢٨٥/ ٥تفسري السمعاين ) ،(٥/٣٩٣وانظر: النكت والعيون ) ،(٧/٤٠١معامل التنزي  )( ١)

 (.  ٩/١٣٧الكشف والبيان ) ،(٢٢/١٣جامع البيان )( ٢)

لواحدي التفسري الوسيط ل ،(٢٢/١٣جامع البيان ) ،(١٢٢انظر: تأوي  مشك  القرآن )ص: ( ٣)

 اجلامع ألحكام القرآن ،(١٠٣٨الوجيز للواحدي )ص: ،(٥/٣٩٣النكت والعيون ) ،(٤/١٩٣)

 (.  ٣/٢٩٢الربهان يف علوم القرآن ) ،(١٦ /٢٠)

 (. ٤/١٩٣التفسري الوسيط للواحدي )( ٤)
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 وأساء ،فأساء وشتمني ،فزارين إيل وأحسن ،فأحسن فالن زارين: يقال كام ،الدنو

« اإلساءة هو والشتم: الشتم هي اإلساءة ألن فشتمني؛
(1)

.  

نو تدىّل  ألّنه ،فدنا تدىل: أي »قال ابن قتيبة:  « بالتَّديل ودنا ،للدُّ
(2)

. 

« واالسرتسال الّدنوّ : والتََّديلِّ  » قال الراغب: ،بالدنو ب  فرس التديل
(3)

. 

« الدنوّ : التديّل  ألن »قال الثعلبي: 
(4)

. 

 مها: ،لكن ينتقد هذا القول بأمرين اثنني

ثم  ،وال دلي  ،فال يصار إليه إال بدلي  ،أنَّ األص  عدم التقديم والتأخري -

 فال حاجة إليه. ،املعنى قائم بدونه

 ،الثاين معطوف عىل سابقه بالفاء الدالة عىل التعقيب والرتتيبأن الفع   -

قال املجاشعي  ،األول بعد الثاين أنَّ  عىل فدلَّ 
(5)

 ألهنا ؛(الفاء) يف جيوز ال وهذا »: 

: والتقدير ،بني املعنى ألن التقدير؛ هذا إىل ههنا حيتاج وال ،كالواو وليست ،ُمَرتِبة

« دنوه يف وامتد دنا ثم
(6)

. 

                                                        
اجلامع ألحكام  ،(١٠٣وانظر: الوجوه والنظائر أليب هالل العسكري )ص: ،(٢٢/١٣جامع البيان )( ١)

 (. ٢٠/١٦) لقرآنا

 (. ١٢٢تأوي  مشك  القرآن )ص:( ٢)

 (.   ٣١٧املفردا  يف غريب القرآن )ص: ( ٣)

 (.  ٢٨/٢٣٩وانظر: مفاتيح الغيب ) ،(٩/١٣٧الكشف والبيان )( ٤)

 ،والتفسري ،إمام يف النحو ،التميمي ،القريواين ،أبو احلسن عيل بن فضال بن عيل بن غالب املجاشعي( ٥)

و )الربهان( يف التفسري  ،منها )اإلكسري يف التفسري( يف مخسة وثالثني جملدا ،وصنف كثرية ،طوف الدنيا

 تويف: سنة تسع وسبعني وأربع مائة.  ،ومؤلفًا يف النحو يف عدة جملدا  ،يف عرشين جملداً 

تاريخ  ،(١٨/٥٢٩سري أعالم النبالء ) ،(٤٣٢انظر: املنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور )ص: 

 (.   ٦/٦لسان امليزان ) ،(١٠/٤٤٣إلسالم )ا

إعراب القرآن  ،(٤/١٨٠وانظر: إعراب القرآن للنحاس ) ،(٤٧٠النكت يف القرآن الكريم )ص: ( ٦)

 (. ٤٠٧لألصبهاين )ص: 
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 وتدىل ،قرب أنه واملعنى: ،آخرون من أه  العلم إىل أنَّ اآلية عىل نسقها وذهب

 ،فتدىل ،األرض من قرب: أي ﴾ڄ ڄ ڄ﴿ » قال الشوكاين: ،القرب يف وزاد

« بالوحي × النبي عىل فنزل
(1)

. 

وهذا هو ظاهر قول احلرب البحر ابن عباس
(2)

. 

 وزي والنسفي وابنواختاره الزجاج والسمرقندي ومكي والسمعاين وابن اجل

جزي والشوكاين
(3)

 . 

وذكره املاتريدي احتامالً يف معنى اآلية الكريمة
(4)

. 

واملعنى َبنيَّ واضح ال خفاء فيه وال  -إن شاء اهلل تعاىل-وهذا القول هو الراجح

 كام أن فيه املحافظة عىل نسق الكالم. ،غموض

ى  ى  ﴿الى:الموضع الخامس والعشرون: التقديم والتأخير في قوله تع

 .[٢اإلنسان:] ﴾ ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ

هُ  ﴾وئ ﴿ »قال اإلمام البغوي:  ﴾وئ ۇئ ۇئ ﴿َوالنَّْهِي  بِاأْلَْمرِ  َنْخَترِبُ

  لِنَْبَتِلَيُه؛ َبِصرًيا؛ َسِميًعا َفَجَعْلنَاهُ  جَمَاُزُه: ،َوَتْأِخري   َتْقِديم   فِيهِ : اْلَعَربِيَّةِ  َأْه ِ  َبْعُض  َقاَل 

ْلَقةِ  مَتَامِ  َبْعدَ  إاِلَّ  َيَقعُ  اَل  ءَ ااِلْبتاَِل  أِلَنَّ  « اخْلِ
(5)

. 

أم  ،ه  هي عىل نسقها ،اختلف أه  التفسري يف اآلية الكريمة املذكورةالدراسة:

 فيها تقديم وتأخري؟ وبناء عىل هذا؛ فأين حم  الوقف يف اآلية الكريمة؟
                                                        

 (.٨١٩تيسري الكريم الرمحن )ص:  ،(٢٨٥/ ٥وانظر: تفسري السمعاين ) ،(١٢٧/ ٥فتح القدير )( ١)

 (.١٤/١٤وانظر: الدر املنثور) ،(٢٢/١٤أخرجه ابن جرير)( ٢)

اهلداية إىل بلوغ النهاية  ،(٣/٣٥٩بحر العلوم ) ،(٥/٧٠انظر:معاين القرآن وإعرابه للزجاج)( ٣)

 ،(٣/٣٩٠مدارك التنزي  )  ،(٣٧٥تذكرة األريب )ص: ،(٥/٢٨٥تفسري السمعاين ) ،(١١/٧١٤٦)

 (. ٥/١٢٧فتح القدير ) ،(٢/٣١٦التسهي  لعلوم التنزي  )

 (.  ٩/٤١٨تأويال  أه  السنة )( ٤)

 . ،( ٦/١١٣وانظر: تفسري السمعاين ) ،(٨/٢٩٢معامل التنزي  )( ٥)
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أم بام  ،ه  هي متعلقة بام قبلها ،﴾وئ ﴿ :وحم  هذا اخلالف هو قوله تعاىل

 ويكون املعنى عىل التقديم والتأخري؟  ،بعدها

ثم أعقبه  ،وسبب خالفهم: أنَّ اهلل تعاىل ذكره ذكر االبتالء يف اآلية الكريمة

 ومعلوم أنَّ االبتالء يكون بعد اكتامل اخللقة لإلنسان. ،بذكر السمع والبرص

مة عىل قولني فاعلم أنَّ أه  العلم اختلفوا يف فهم اآلية الكري ،إذا علم هذا

 مها: ،اثنني

 ونسقها: ،األول:  اآلية فيها تقديم وتأخري

 وجعلناه سميعًا بصريًا؛ لنبتليه.  ،إنا خلقنا اإلنسان

 وحقها التأخري. ،مقدمة ﴾وئ ﴿ فجملة:

 فقال: ،ثم ابتدأ، ﴾ەئ ﴿ وعىل هذا يكون الكالم قد تم عند قوله تعاىل:

[٢اإلنسان:] ﴾ وئ وئ ۇئ ۇئ﴿
 (1)

. 

« حاال نَبْتَلِيهِ  وليس ،باإلجياب ال ،واإلبصار باإلسامع هو إنام هذا عىل واالبتالء»
(2)

. 

سليامن والفراء وابن قتيبة والزجاج والواحدي  بن وممن ذهب إىل هذا مقات 

اجلوزي وابن
(3)

.  

 ووجه هذا القول: أن االبتالء ال يكون إال بعد متام اخللقة.

 مها: ،ويناقش هذا القول بأمرين اثنني

 وال داعي له.  ،ن هذا خالف األص أ -

                                                        
 (.٢٣/١٥انظر: البسيط للواحدي)( ١)

 (.٤٨٦/ ٨قاله ابن عطية يف املحرر الوجيز )( ٢)

ن قتيبة غريب القرآن الب ،(٣/٢١٤معاين القرآن للفراء ) ،(٤/٥٢٣انظر: تفسري مقات  بن سليامن )( ٣)

(، تذكرة ١١٥٧ص: ( الوجيز للواحدي )٢٥٧/ ٥معاين القرآن وإعرابه للزجاج ) ،(٥٠٢)ص:

 . ( ٤٣١األريب )ص:
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   تفيد الرتتيب. ﴾ وئ ۇئ ۇئ ﴿ :أن الفاء يف قوله  -

عليه ُردَّ  وقد»قال مكي:
(1)

 . والتأخري التقديم معها يقع ال الفاء ألن التقدير؛ هذا

« علة لغري ظاهرٍ  عن خيرج فال ،وتأخري تقديم بغري تام الكالم وألن
(2)

. 

« بعيد كلفت وهذا»ألج  هذا؛ قال ابن جزي: 
(3)

. 

«بخالفه يصح واملعنى ،والتأخري التقديم ادعاء إىل حاجة وال»وقال أبو حيان:
(4)

. 

 مع أنه له عناية بذكر ،ومل يذكره ،ب  إن البيضاوي مل يعرج عىل هذا القول

االحتامال  الواردة يف اآليا 
(5)

. 

واملعنى  ،فال تقديم فيها وال تأخري ،وذهب آخرون إىل أنَّ اآلية عىل نسقها  -

 عىل هذا القول: 

ومل يكن خلقنا له  ،والنهي خمتربين إياه باألمر ،له مبتلني خلقنا اإلنسان -

 عبثا ولعبًا.

حال متص  بام قبله  ﴾وئ ﴿ :وعىل هذا؛ فقوله تعاىل
(6)

. 

ره ببعض  ،أنه خلق اإلنسان مبتليًا له إخبار من موالنا  ،فهو إذاً  - ثمَّ ذكَّ

 ومها من أرشف النعم وأجلها. ،لبرصوهي السمع وا ،نعمه عليه

                                                        
 أي الفراء. ( ١)

 ( .١٥/١٦٩وانظر: روح املعاين ) ،(١٢/٧٩٠٦اهلداية إىل بلوغ النهاية )( ٢)

 (.٢/٤٣٦التسهي  لعلوم التنزي  )( ٣)

 (.١٠/٥٩٤املصون ) الدر ،(١٠/٣٥٩البحر املحيط )( ٤)

أي: فجعلناه  ،وأما كون نبتليه يف نية التأخري»(:٨/٢٨٦قال الشهاب يف حاشيته عيل أنوار التنزي  )( ٥)

 .«ولذا مل يعرج عليه املصنف ،فتعسف ،سميعا بصريًا نبتليه

 مفاتيح الغيب ،(٤٨٦/ ٨املحرر الوجيز )  ،(٦٦٦/ ٤الكشاف ) ،(٢٣/١٥انظر: البسيط للواحدي)( ٦)

 (.١٠/٥٩٤الدر املصون ) ،(١٠/٣٥٩البحر املحيط ) ،(٣٠/٧٤١)
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 ،ب  هو قول األكثر من املفرسين ،وقد اختار هذا القول مجع من العلامء -

 منهم: 

 ابن جرير والسمرقندي وابن أيب زمنني ومكي والسمعاين والبيضاوي -

والنسفي وابن جزي وأبو حيان وابن كثري وأبو السعود واأللويس
(1)

. 

قال ابن جرير بعد أن ذكر قول  ،اآلية الكريمة وهذا القول هو الراجح يف معنى

 هو إنام االبتالء أنَّ  وذلك ،يصح قال ملا عندي وجه وال»من قال بالتقديم والتأخري:

 . والبرص السمع عدم وإن ،اآلفا  من العق  وسالمة اآلال  بصحة

 الن منه فتذكري ،اآلية هذه يف وأبصاراً  أسامعاً  لنا جع  أنه إيانا إخباره وأما

 وسالمة ،الفطرة صحة مع فباخللق ،االبتالء فأما الشكر؛ موضع عىل وتنبيه ،بنعمه

«[٥٦الذاريا :] ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ﴿ قال: كام ،اآلفة من العق 
(2)

 

. 

 

 

 

                              

 

 

                                                        
 ،(٥/٧٠تفسري القرآن العزيز البن أيب زمنني ) ،(٣/٥٢٦بحر العلوم ) ،(٢٣/٥٣٦جامع البيان )( ١)

مدارك  ،(٥/٢٦٩أنوار التنزي  ) ،(٦/١١٣تفسري السمعاين ) ،(١٢/٧٩٠٦اهلداية إىل بلوغ النهاية )

تفسري ابن  ،(١٠/٣٥٩البحر املحيط ) ،(٢/٤٣٦هي  لعلوم التنزي )التس ،(٥٧٦/ ٣التنزي  )

 (.   ١٥/١٦٩روح املعاين ) ،(٩/٧٠إرشاد العق  السليم ) ،(٨/٢٨٦كثري)

 (. ١٥/١٦٩روح املعاين ) ،(٣٠/٧٤١وانظر: مفاتيح الغيب ) ،(٢٣/٥٣٦جامع البيان )( ٢)
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 اخلامتة
وأعان  ،عىل ما يرس ووفق -ج  يف عاله-وبعد محد اهلل  ،يف خامتة بحثي هذا

 فمنها:     ،أدون أهم النتائج التي ظهر  يف أثناء البحث ،وسدد

 أمهية علم املقدم واملؤخر يف فهم القرآن الكريم. -

 عناية اإلمام البغوي يف هذا النوع من أنواع علوم القرآن الكريم. -

 كانت املواضع التي تم دراستها مخسة وعرشين موضعًا. -

م نقله ألقوال القائلني بالتقديم رغ ،ال يتبنى اإلمام البغوي القول به غالباً  -

 والتأخري يف اآليا  القرآنية.

 ،ورضورة استحضارها عند نق  أقوال املفرسين ،أمهية القواعد التفسريية -

 وإال سيختلط األمر عىل طالب العلم. ،ومناقشتها

من أبرز القواعد يف التفسري: قاعدة: األص  يف الكالم أنه عىل نسقه  -

وعليه؛ فمن ادعى التقديم والتأخري يف آية قرآنية  ،تأخري فال تقديم وال ،ونظمه

 طولب بالبينة.

وهذا ال يعني أن  ،وحتاكمهم إليها ،الحظت عناية العلامء هبذه القاعدة -

ومن  ،ولكنها األم يف علم املقدم واملؤخر ،هذه القاعدة هي األم يف علم التفسري

 ن.وتظهر يف هذا الف ،البدْيي أن تربز يف هذا النوع

من أبرز العلامء الذين يستعملون القاعدة السالفة أبو حيان يف تفسريه  -

 فهو مكثر من استعامهلا وتطبيقها. ،)البحر املحيط(

كان هذا جمرد ادعاء عاٍر  ،أكثر اآليا  التي ادعي فيها التقديم والتأخري -

 عن الصحة والبينة.
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واهلل  ،ن الباحثهذه أبرز النقاط التي يمكن تدوينها كنتائج خلصت إىل ذه

إنه  ،وجينبنا اخلط  يف القول والعم  ،ويرزقنا السداد ،املوفق أن يلهمنا الصواب

 سميع قريب.

 وعىل آله وصحبه أمجعني. ،وصىل اهلل وسلم وبارك عىل عبده ونبيه حممد
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 املراجعاملصادر و فهرس
 :  ،أبو الفض  جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي ،اإلتقان في علوم القرآن .١

 ط:األوىل. ،السعودية ،جممع امللك فهد ،مركز الدراسا  القرآنية

دار  ،حتقيق حممد عبد القادر عطا ،حممد بن عبد اهلل ابن العريب ،أحكام القرآن البن العربي .٢

 لبنان. ،الفكر للطباعة والنرش

حتقيق حممد الصادق  ،بن عيل الرازي اجلصاصأمحد  ،أحكام القرآن للجصاص .٣

 هـ .١٤٠٥،بريو  ،دار إحياء الرتاث العريب ،قمحاوي

دار  ،حتقيق عبد الغني عبد اخلالق ،حممد بن إدريس الشافعي ،أحكام القرآن للشافعي .٤

 هـ.١٤٠٠ ،بريو ،الكتب العلمية

تار بن عبد القادر حممد األمني بن حممد املخ ،أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن .٥

 دار عامل الفوائد. ،إرشاف الشيخ بكر أبو زيد ،اجلكني الشنقيطي

حممود بن أيب احلسن )عيل( بن احلسني  ،باهر البرهان في معانى مشكالت القرآن .٦

 ، : سعاد بنت صالح ،الشهري بـ )بيان احلق( ،أبو القاسم ،النيسابوري الغزنوي

 م. ١٩٩٨ -هـ  ١٤١٩ ،مكة املكرمة -جامعة أم القرى 

 -دار الكتب العلمية ،حممد بن يوسف الشهري بأيب حيان األندليس ، البحر المحيط .٧

 : الشيخ عادل أمحد عبد املوجود  ،ط: األوىل ،م٢٠٠١-هـ١٤٢٢-لبنان/بريو 

 وآخرون.

حتقيق:  ،بدر الدين حممد بن هبادر بن عبد اهلل الزركيش ،البحر المحيط في أصول الفقه .٨

 هـ.١٤٢١،ط األوىل  ،لبنان/ بريو  -دار الكتب العلمية  ،د تامرد. حممد حمم

دار ابن  ،مجعه يرسي السيد حممد ،بدائع التفسير الجامع لما فسره اإلمام ابن قيم الجوزية .٩

 هـ.١٤٢٧،ط األوىل ،السعودية ،اجلوزي

 ، : إبراهيم شمس الدين،أبو حممد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة  ،تأويل مشكل القرآن .١٠

 لبنان.  –بريو   ،دار الكتب  العلمية

عالء الدين أيب احلسن عيل بن سليامن املرداوي  ،التحبير شرح التحرير في أصول الفقه .١١

مكتبة  ،د. أمحد الرساح ،د. عوض القرين ،حتقيق : د. عبد الرمحن اجلربين ،احلنبيل

 هـ.١٤٢١ - ،ط  األوىل  ،السعودية / الرياض - ،الرشد

 .١٨٨٤ تونس ،للنرش الدار التونسية ،للشيخ حممد الطاهر ابن عاشور ،يرالتحرير والتنو  .١٢
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مجال الدين عبد اهلل بن  ،تخريج األحاديث واآلثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري .١٣

دار ابن  ،حتقيق عبد اهلل بن عبد الرمحن السعد ،ط األوىل ،يوسف بن حممد الزيلعي

 هـ.١٤١٤،الرياض،خزيمة

 ،دار الكتاب العريب ،حممد بن أمحد بن حممد الغرناطي الكلبي ،التنزيل التسهيل لعلوم .١٤

 م.١٩٨٣ -هـ١٤٠٣ ،لبنان

حممد بن حممد  ،إرشاد العق  السليم إىل مزايا القرآن الكريم ،تفسير أبي السعود .١٥

 بريو . ،دار إحياء الرتاث العريب ،العامدي

 ،مد احلسني بن مسعود البغويأبو حم ،معامل التنزي  يف تفسري القرآن ،تفسير البغوي .١٦

دار  ،سليامن مسلم احلرش -عثامن مجعة ضمريية  -حقق أحاديثه: حممد عبد اهلل النمر

 هـ.١٤١٧،ط الرابعة  ،طيبة

أبو اخلري عبد اهلل بن عمر بن حممد  ،أنوار التنزي  وأرسار التأوي  ،تفسير البيضاوي .١٧

 بريو . ،البيضاوي دار الفكر

وجالل الدين عبد الرمحن بن أيب  ،الدين حممد بن أمحد املحيل جالل ،تفسير الجاللين .١٨

 ط األوىل. ،القاهرة ،دار احلديث ،بكر السيوطي

عالء الدين عيل بن حممد بن   ،تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل .١٩

 هـ.١٣٩٩ ،بريو  ،دار الفكر ،إبراهيم البغدادي الشهري باخلازن

دار  ،فخر الدين حممد بن عمر التميمي الرازي الشافعي ،تيح الغيبمفا ،تفسير الرازي .٢٠

 ط األوىل. ،هـ١٤٢١،بريو  ،الكتب العلمية

 ،نرص بن حممد بن أمحد أبو الليث السمرقندي ،تفسير السمرقندي المسمى بحر العلوم .٢١

 بريو .،دار الفكر ،حتقيق د.حممود مطرجي

أرشف عىل تصحيحه حممد  ،ين القاسميتأليف العالمة حممد مجال الد ،تفسير القاسمي .٢٢

 هـ.١٣٧٦،ط األوىل ،دار إحياء الكتب العربية ،فؤاد عبد الباقي

ط  ،دار املنار ،لإلمام حممد رشيد رضا ،ارـتفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المن .٢٣

 هـ .١٣٦٦ ،الثانية

حممد بن مصطفى  ،حتقيق أيب عبد اهلل حسني عكاشة ،تفسير القرآن العزيز البن أبي زمنين .٢٤

 هـ.١٤٢٣،ط األوىل ،القاهرة ،النارش الفاروق احلديثة ،الكنز
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 ،عبد الرمحن بن حممد بن إدريس الرازي املعروف بابن أيب حاتم ،تفسير القرآن العظيم .٢٥

 صيدا. ،املكتبة العرصية،حتقيق أسعد حممد الطيب

دار  ،بن حممد سالمةحتقيق سامي  ،أليب الفداء إسامعي  بن كثري ،تفسير القرآن العظيم .٢٦

 هـ. ١٤٢٠ط الثانية  ،طيبة للنرش والتوزيع

حتقيق  ،أيب املظفر منصور بن حممد بن عبد اجلبار السمعاين ،تفسير القرآن للسمعاني .٢٧

 ، هـ١٤١٨،السعودية،الرياض ،دار الوطن ،يارس بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم

 ط األوىل.

 ،حتقيق د. مصطفى مسلم حممد ،بن مهام الصنعاين عبد الرزاق  ،تفسير القرآن للصنعاني .٢٨

 ط األوىل. ،هـ١٤١٠ ،الرياض ،مكتبة الرشد

تأليف اإلمام عز الدين عبد العزيز بن عبد  ،اختصار النكت للاموردي ،تفسير القرآن .٢٩

دار  ،حتقيق الدكتور عبد اهلل بن إبراهيم الوهبي ،السالم السلمي الدمشقي الشافعي

 ط األوىل. ،هـ١٤١٦ ،بريو ،ابن حزم

 :مروان حممد  ،أبو الربكا  عبد اهلل بن أمحد بن حممود النسفي ،تفسير النسفى .٣٠

 . ٢٠٠٥دار النفائس ـ بريو   ،الشعار

 ،دار مكتب اهلالل ،لإلمام حممد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة ،تفسير غريب القرآن .٣١

 مراجعة الشيخ إبراهيم حممد رمضان.  ،هـ١٤١٤ ،ط األوىل ،بريو 

 ،هــ١٤٢٤،بريو  ،حتقيق أمحد فريد دار الكتب العلمية ،تفسير مقاتل بن سليمان األزدي .٣٢
 ط األوىل.

صالح عبد السميع  ،الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني .٣٣

 بريو . ،املكتبة الثقافية ،اآليب األزهري

حتقيق د. عبد اهلل  ،بن جرير الطربي أليب جعفر حممد ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن .٣٤

 هـ.١٤٢٢ط األوىل.  ،القاهرة ،مركز هجر للبحوث ،الرتكي

 ،حتقيق:د.عبد اهلل الرتكي ،حممد بن أمحد بن أيب بكر القرطبي ،الجامع ألحكام القرآن .٣٥

 هـ.١٤٢٧،ط األوىل ،لبنان ،مؤسسة الرسالة

ن بن حممد بن قاسم العاصمي عبد الرمح ،حاشية الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية .٣٦

 هـ.١٤١٦ ،احلنبيل النجدي ط: الثانية

 بريو . ،دار صادر ،حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي .٣٧



 علي بن جريد العنزيد.          تفسير البغوي)جمعاً ودراسة( المقدم والمؤخر في القرآن الكريم من خالل

252 

 م. تركيا.١٩٩٨ ،مكتبة احلقيقة ،حاشية شيخ زادة على تفسير القاضي البيضاوي .٣٨

 هـ.١٤١٩،تركيا ،مكتبة احلقيقة ،حاشية شيخ زاده على تفسير البيضاوي .٣٩

 : حممد نبي   ،عبد القادر بن عمر البغدادي ،دب ولب لباب لسان العربخزانة األ .٤٠

 م.١٩٩٨،بريو  ،دار الكتب العلمية ،طريفي/امي  بديع اليعقوب

 ،أمحد بن يوسف املعروف بالسمني احللبي ،الدر المصون في علوم الكتاب المكنون .٤١

 دمشق. ،دار القلم،حتقيق د.أمحد اخلراط

مركز ،حتقيق د. عبد اهلل الرتكي ،جالل الدين السيوطي ،بالمأثورالدر المنثور في التفسير  .٤٢

 ط األوىل. ،القاهرة ،هجر للبحوث

أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرمحن بن حممد اجلرجاين  ،دالئل اإلعجاز في علم المعاني .٤٣

 -هـ ١٤١٣ط: الثالثة  ،دار املدين بجدة -مطبعة املدين بالقاهرة ، : حممود حممد شاكر

 .م١٩٩٢

ابن  ،د. يوسف  بن خلف العيساوي ،رد البهتان عن إعراب آيات من القرآن الكريم .٤٤

 هـ.١٤٣١ ،ط األوىل ،اجلوزي

 ،املكتب اإلسالمي ،عبد الرمحن بن عيل بن حممد اجلوزي ،زاد المسير في علم التفسير .٤٥

 ط الثالثة. ،هـ١٤٠٤ ،بريو 

وب بن سعد شمس الدين ابن حممد بن أيب بكر بن أي ،زاد المعاد في هدي خير العباد .٤٦

 هـ.١٤١٥ط السابعة والعرشون ،  ،بريو  ،مؤسسة الرسالة ،قيم اجلوزية

 بدون سنة طبع. ،دار الفكر العريب ،أليب زهرة ،زهرة التفاسير .٤٧

 : الدكتور حممد  ،يوسف بن أيب سعيد احلسن بن عبد اهلل السريايف ،شرح أبيات سيبويه .٤٨

دار الفكر  ،مكتبة الكليا  األزهرية ،لرؤوف سعدراجعه: طه عبد ا ،عيل الريح هاشم

 هـ .١٣٩٤ ،مرص –القاهرة  ،للطباعة والنرش والتوزيع

املطبعة  ،خالد بن عبد اهلل بن أيب بكر بن حممد اجلرجاوّي األزهري ،شرح األزهرية .٤٩

 القاهرة. ،الكربى ببوالق

 .١٤٢٦ ،األوىلط  ،مدار الوطن ،حممد بن صالح العثيمني ،شرح العقيدة السفارينية .٥٠

 ،دار الفكر،حتقيق : حممد عليش ،سيدي أمحد الدردير أبو الربكا  ،الشرح الكبير .٥١

 بريو . 
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 ،حممد بن أمحد الفتوحي احلنبيل املعروف بابن النجار ،شرح الكوكب المنير المسمى .٥٢

 هـ. ١٤١٣،ط الثانية ،جامعة أم القرى ،د. نزيه محاد ،حتقيق: د. حممد الزحييل

ط  ،بريو  ،دار الفكر،كامل الدين حممد بن عبد الواحد السيوايس ،ديرشرح فتح الق .٥٣

 الثانية.

ط  ،بريو  ،عامل الكتب ،منصور بن يونس بن إدريس البهويت ،شرح منتهى اإلرادات .٥٤

 م.١٩٩٦،الثانية

 : حممد ،تقي الدين أبو الَعباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم ابن تيمية ،الصفدية .٥٥

 هـ.١٤٠٦ ،ط: الثانية ،مرص ،تية ابن تيميةمك ،رشاد سامل

حممد بن عيل بن حممد  ،فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير .٥٦

 بريو .   ،دار الفكر ،الشوكاين

حتقيق: هالل  ،منصور بن يونس بن إدريس البهويت ، كشاف القناع عن متن اإلقناع .٥٧

 هـ.١٤٠٢ ،و بري  ،دار الفكر ،مصيلحي ومصطفى هالل

دار  ، : عبد الفتاح أبو غدة،أمحد بن عيل بن حممد بن حجر العسقالين ،لسان الميزان .٥٨

 م. ٢٠٠٢ ،ط: األوىل ،البشائر اإلسالمية

املكتب ،إبراهيم بن حممد بن عبد اهلل بن مفلح احلنبيل ،المبدع في شرح المقنع .٥٩

 هـ. ١٤٠٠ ،بريو  ،اإلسالمي

 هـ. ١٤٠١ ، بريو ،مؤسسة الرسالة ،معمر بن املثنى أبو عبيدة ،صنفه ،مجاز القرآن .٦٠

أبو بكر أمحد بن مروان بن حممد الدينوري القاض املالكي   ،المجالسة وجواهر العلم .٦١

 ط األوىل. ،هـ١٤٢٣ ،لبنان/ بريو  ،دار ابن حزم ،حتقيق د.حممد فؤاد سزكني

جامعة أم  ،وينحممد عيل الصاب ،حتقيق ،أليب جعفر النحاس ،معاني القرآن الكريم .٦٢

 ط األوىل. ،هـ١٤٠٩ ،مكة املكرمة ،القرى

 هـ.١٤٠٣ ،ط الثالثة ،عامل الكتب ،لإلمام أيب زكريا حييى بن زياد الفراء،معاني القرآن .٦٣

 .  : د. عبد اللطيف اخلطيب ،ابن هشام األنصاري ،مغني اللبيب عن كتب األعاريب .٦٤

 بدون ط.  ،بدون سنة ط

ٍد  ،يخ نيسابورالمنتخب من كتاب السياق لتار  .٦٥ َد بِن حُمَمَّ ِد بِن األَْزَهِر بِن َأمْحَ إِْبَراِهْيُم بُن حُمَمَّ

ْيِفْينِيُّ  ،الِعَراِقيُّ  ِ سنة النرش  ،دار الفكر للطباعة  ، : خالد حيدر ،احلَنَْبيِلُّ  ،الرصَّ

 هـ.١٤١٤
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 فهرس املوضوعات
 الصفحة املوضوع

 ١٥١ .............................................................................................. صالملخ

 ١٥٢ ................................................................................................ المقدمة

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ﴿ :التقديم والتأخري يف قوله تعاىل الموضع األول:

 ١٥٨ ........................... [٦٥البقرة:] ﴾ ک ک  ک ک گ  گ گ گ

ڳ ڳ ڳ    ڳ ڱ ﴿ التقديم والتأخري يف قوله تعاىل: الموضع الثاني:

 ١٥٩ ......................................... [٦٦البقرة:] ﴾ ڱ ڱ ڱ ں ں

ٺ ٿ ٿ ٿ  ﴿  التقديم والتأخري يف قوله تعاىل: الموضع الثالث:

 ١٦٣ .................... [٨٥البقرة:] اآلية: ﴾ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

ڎ ڎ    ڈ                ڈ ژ  ﴿تعاىل: التقديم والتأخري يف قوله الموضع الرابع:

 ﴾ ژ  ڑ ڑ کک ک ک گ گگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ

 ١٦٥ ....................................................................................... [١٣٠البقرة:]

 ﴾ ۓ ڭ ڭ ڭڭ  ﴿ التقديم والتأخري يف قوله تعاىل: الموضع الخامس:

 ١٦٧ ....................................................................................... [١٩٦البقرة:]

ں ں ڻ    ڱ ڱ      ڱ   ﴿ التقديم والتأخري يف قوله تعاىل: الموضع السادس:

 ١٧١ ........................................................... [٢٥٩البقرة:] ﴾ڻ ڻ ڻ 

ۇ ڭ ڭ ڭ ۇ  ﴿ التقديم والتأخري يف  قوله تعاىل:الموضع السابع:

  ﴾ۉ ۉ ې ې ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ

 ١٧٥ ......................................................................................... [٧٣النساء:]

ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  ېئ ﴿ التقديم والتأخري يف قوله تعاىل: الموضع الثامن:

 ١٧٧ ................ [١٤٧النساء:] ﴾ېئ ېئىئ ىئ ىئ ی ی ی 

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  ﴿ التقديم والتأخري يف قوله تعاىل: الموضع التاسع:

 ١٨١ .............................................................. [٦٩املائدة:] ﴾ٴۇ ۋ 

وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ     ﴿تعاىل: التقديم والتأخري يف قوله الموضع العاشر:

 ١٨٨ ................................................ [١١٨املائدة:] ﴾ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ
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ٴۇ ۋ ۋ  ﴿ تعاىل: التقديم والتأخري يف قوله الموضع الحادي عشر:

 ١٩٦ ............................... [١١عراف:األ] ﴾ۅ ۅ ۉ ۉ ې   ې 

ۀ ہ ہ ہ  ﴿تعاىل:  التقديم والتأخري يف قوله الموضع الثاني عشر:

 ﴾ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ  ۓ ڭ ڭ

 ٢٠٤ ..................................................................................... [٧٩األعراف:]

ٱ ٻ ٻ  ﴿ تعاىل: تقديم والتأخري يف قولهال الموضع الثالث عشر:

 ٢٠٧ .............................................................. [١٦٠األعراف:] ﴾ٻ ٻپ 

ڱ ڱ ں ں ﴿  تعاىل: التقديم والتأخري يف قوله الموضع الرابع عشر:

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ     ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ 

 ٢١١ ......................................................................... [٣٨الرعد:] ﴾ ڭ

گ گ ڳ ڳ  ﴿تعاىل:  التقديم والتأخري يف قوله الموضع الخامس عشر:

 ٢١٤ ................................. [٤٧إبراهيم:] ﴾ڳ ڳڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 

ڇ چ چ ڇ ڇ  ﴿  تعاىل: التقديم والتأخري يف قوله الموضع السادس عشر:

 ٢١٦ ............................................................ [٣٨الكهف:] ﴾ ڇ ڍ ڍ

ٿ ٹٹ ٹ ﴿تعاىل: التقديم والتأخري يف قوله الموضع السابع عشر:

ڦ ڦڦ ڄ ڄ  ڄ  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

 ٢١٨ ......................................................................... [٣األنبياء:] ﴾ڄ

ے ے ۓ ۓ ﴿  تعاىل: التقديم والتأخري يف قوله الموضع الثامن عشر:

 ٢٢٣ .[٤٣األنبياء:] ﴾ۈ ۈ ٴۇڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 

ک ک ک ک  ﴿ : التقديم والتأخري يف قوله الموضع التاسع عشر:

 ٢٢٤      ...................................... [٩٧األنبياء:] ﴾گ گ گ گ   ڳ      

ې ى ى ائ  ﴿ : التقديم والتأخري يف قوله العشرون: الموضع

 ٢٢٨  ....... [٥احلج:] ﴾ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ

ۈ ٴۇ ۋ   ۋ   ﴿ التقديم والتأخري يف قوله تعاىل: الموضع الحادي والعشرون:

 ٢٣٠ .................................... [٣٧املؤمنون:] ﴾ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې

ک گ  گ    ﴿ التقديم والتأخري يف قوله تعاىل: الموضع الثاني والعشرون:

 ٢٣٤ ................................ [٢٨النم :] ﴾ گ گ    ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ
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ڑ ک ک ک ﴿ التقديم والتأخري يف قوله تعاىل: الموضع الثالث والعشرون:

ک گ گگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ 

 ٢٣٦ ............................................................................... [٨فاطر:] ﴾ڻڻ 

 ﴾ڄ ڄ ڄ﴿ التقديم والتأخري يف قوله تعاىل: الموضع الرابع والعشرون:

 ٢٤٠ ........................................................................................... [٨النجم:]

ى  ى ائ  ﴿ والتأخري يف قوله تعاىل:التقديم  الموضع الخامس والعشرون:

 ٢٤٣ ................................... [٢اإلنسان:] ﴾ ائ  ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ

 ٢٤٧ ................................................................................................. الخاتمة

 ٢٤٩ .......................................................................... المراجعو  المصادرفهرس 

 ٢٥٤ ................................................................................. فهرس الموضوعات

 

 

 


