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 )دراسة في عمم المعاني( خير في سورة  القممظاهرة التقديم والتأ
 

 غدير سالم الشمايمة  
 

 ممخص
في ضوء عمم المعاني, حيث اختار ظاىرة  بالغّيةعالج ىذا البحث سورة القمم في القرآن الكريم معالجة 

من بالغة ومراٍم أخالقية ودينية, وما يكمن وراءىا  ,ليبين جماليات ىذه الظاىرة )التقديم والتأخير( في السورة,
رىا في كثير من آيات السورة يم األلفاظ وتأخيمستنيرًا بكتب البالغة والتفسير, وبذلك يضع يد القارئ عمى عمة تقد

 , ودقتو المتناىية في مراعاة ىذه الظاىرة, وكان منيجو استقرائيًا وصفيًا.القرآنيّ الكريمة؛ ليستشعر روعة النظم 
 
 
 

The phenomenon of moving a word forward or placing it backwards 

in Sorat Al-Qalam ( A study in semantics) 

 

Abstract 

This research addressed Sorat Al-Qalam in the Holy Quran rhetorically in the 

light of semantics, where  I chose the phenomenon of moving a word forward or 

placing it backwards in Sorat Al-Qalam in order to illustrate the aesthetics of this 

phenomenon as well as the rhetorical, ethical and religious themes that lie beyond 

that, taking advantage of the rhetoric and interpretation books; as such the readers 

recognize the phenomenon of moving a word forward or placing it backwards in 

many verses included in this Sourah, and therefore, they may sense the beauty of the 

Quranic structure and its absolute accuracy in dealing with this phenomenon, 

according to the inductive descriptive approach used in the research. 
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 مقدمة

( بالغّيةيعالج ىذا البحث ظاىرة التقديم والتأخير في إحدى سور القرآن الكريم, وىي سورة )القمم( معالجًة ) 
 وذلك عمى صعيدين:

دراسععة ىععذه  ين القععدامى وبعععض المحععدثين فععيلجيععود البالغّيعع مععوجزةحيععث عععرض بصععورة  ,الصعععيد النظععريّ  .ٔ
الالحعع   النظععريّ  لمتطبيعع وكععان ىععذا العععرض تمييععدًا  ,دمععن شععواى قععدموهوبعععض مععا  الظععاىرة ومععوقفيم منيععا,

 عميو.

ًا بععد , حيث عمد إلى سورة من سور القرآن الكريم )سعورة القمعم( وقعام بدراسعة آياتيعا بالغّيعالصعيد التطبيقيّ  .ٕ
وأفععاد منيعا فععي مجعا  عمععم المعععاني  ,ة حعو  ظععاىرة التقععديم والتعأخيراستضعاء بمععا سعب  مععن دراسعة نظرّيعع أنْ 

ضاءة جماليات السورة وروائعيا. ,الالت اآلياتلفيم د  وا 

ن دالالت ىذه الظعاىرة )التقعديم والتعأخير( عنعد قراءتعو يّ ا البحث في مساعدة القارئ عمى تبوتكمن أىمية ىذ 
 أبعادىا ودالالتيا. استقصاءألنو يضع يده عمى لطائفيا وجمالياتيا, فيحاو  بدوره  سورة من سور القرآن الكريم؛ ةألي

استقرائيًا وصفيًا, يعمد إلى تتبع الظاىرة, وأقوا  الدارسين فييا, ثعم كان منيج الباحث أثناء الدراسة منيجًا و  
 تبيانيا في مواضعيا في اآليات الكريمة.

 واهلل الموف 
 
 
 
 
 

 تمهيد
ارك, دمععفععي عمععم المعععاني, وأدعاىععا إلععى تنشععيط الالمطيفععة  بالغّيععةيعععّد التقععديم والتععأخير مععن الموضععوعات ال 

, وتأمع  تراكيبعو الميويعة, فيتسعاء  القعارئ: لعم قُعدمت ىعذه المفظعة عمعى تمعك القرآنعيّ وتحريك الحواس عند قعراءة العنص 
 يعجزه تارًة أخرى.و في اآلية الكريمة؟ ولم تأخرت في موضع آخر في آيٍة أخرى؟ فيسعفو التفكير تارًة, 

{ ًَصَبحِجَزِوِ 35{ ًَؤٍُِّوِ ًَؤَثِْوِ}34ًٌَْ َّفِسُّ اىََْسْءُ ٍِِْ ؤَخِْوِ}َّ }قارئًا قد يتساء  عن قولو تعالى:  ذلك أنّ  من 

النعاس  أععزّ  معنفيعذه اآليعات تتحعدث ععن فعرار ا نسعان  ,(ٔ){{37{ ىِنُوِّ اٍْسِئٍ ٍِّنْيٌُْ ٌٍََّْئِرٍ شَإٌُْ ُّغْنِْهوِ} 36ًَثَنِْوِ}
)وىعي الزوجعة فعي  ى األبعوين, ثعم تعأخير ذكعر الصعاحبةويتساء  عن تقديم ذكر األخ عمع ,يوم الحساب من رىبة إليو

 واألبناء في اآلية الكريمة, عند الحديث عن يوم الحساب, وفرار ا نسان ممن حولو رىبًة وخوفًا؟! الدنيا(
رتبعت ىعؤالء العذين  اآليعات "قعد فيأتي الجعواب لطيفعًا معن بععض الدارسعين العذين اسعتوقفتيم ىعذه الظعاىرة بعأنّ  
تصاعد شدة الموقف وكربو, فالمكروب يفّر من األخ قب  األبعوين, فعاذا زاد الكعرب فعر   وف  نسان, ترتيبًا يفرُّ منيم ا

قعًا بالولعد, حتعى إذا بمع  بعو من األبوين متمسعكًا بالصعاحبة والبنعين, فعاذا اشعتد الكعرب تخمعى ععن الصعاحبة, وبقعي متعمّ 

                              
 .ٖٚ – ٖٗ( سورة عبس: آية ٔ)
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ذاتعو ومصعيره, فالتقعديم ىنعا أفعاد التعدرج بالرتبعة معن األبععد إلعى الكرب ذروتو, نسي فمذات كبده, ولم يعد منشعياًل إال ب

 .(ٔ)األقرب"
بععو مععن مععواطن التقععديم والتععأخير أثنععاء قراءتععو    فيمععا يمععرّ فمثعع  ىععذه الدراسععة تنبععو القععارئ إلععى ضععرورة التأّمعع 
 لكتاب اهلل.
كععان م مععا يدقععالسععيا , وتالتقععديم والتععأخير مععن حيععُث ىععو مخالفععة عناصععر التركيععب ترتيبيععا األصععمي فععي إّن  

فععي أقععدم الدراسعععات  بالغّيععةيتقععدم. تمععت معالجتعععو كظععاىرة  األصعع  فيععو أنْ كعععان ر مععا ييتععأخر, وتععأخ األصعع  فيععو أنْ 
ا بععالم كبيعر مثع  عبعد القعاىر الجرجعاني, أن يشعكَو معن ععدم د, ممعا حعبالغّيةالتراثية, ولكن دون تفصي  ألغراضو ال

"وقعد  األلفاظ تتقدم وتتأخر لمعناية واالىتمام, يقو : إنّ  :لكامنة وراءه, واكتفائيم بالقو التفات الناس لميايات المطيفة ا
يذكر معن أيعن كانعت  ذكره أىم, من غير أنْ  و ُقّدم ]أي المفظ[ لمعناية, وألنّ يقا  إنّ  و يكفي أنْ وقع في ظنون الناس أنّ 

نعك إديم والتعأخير فعي نفوسعيم, وىونعوا الخطعب فيعو, حتعى ير أمر التقميم ذلك قد صُ تخيّ لكان أىم؟ و  تمك العناية, وبمَ 
 .(ٕ)ًا أزرى عمى صاحبو من ىذا وشبيو"لترى أكثرىم يرى تتبعو, والنظر فيو ضربًا من التكمف, ولم نَر ظنّ 

وشرع عبد القاىر في دالئ  ا عجاز يوضح أىمية تدبر ىذه الظاىرة, وفيم أبعادىا, لمعا يترتعب عمعى ذلعك  
معاني واليايات, وضرب أمثمة كثيرة عمى ىذه الظاىرة, من ذلك تعميمو لتقدم الضمير )أنت( فعي قولعو من تنوع في ال

 تعالى:
 .(ٖ){ؤَؤَّذَ فَؼَيْذَ ىَرَا ثِأىِيَزِنَب َّب إِثْسَاىٌُِْ} 
وىعم يريععدون أن يقععر  ليعم بععأن كسععر  – صعمى اهلل عميععو وسمعععم –يقعو : "ال شععبية فعي أنيععم لععم يقولعوا ذلععك لععو  

 .(ٗ)ألصنام قد كان, ولكن أن يقر  بأنو منو كان وكيف؟"ا
ألنعو ظعاىر لمعيعان, ولكعنيم أرادوا  ,و إلى أن الياية من السؤا  ليسعت ا قعرار بحعدوث الفعع بد القاىر ينبعف 

ن الضععمير قععد تقععدم أا قععرار بأنععو قععد وقععع منععو دون غيععره, وىععو يععرفض ا جابععة التقميديععة التععي درج عمييععا النععاس مععن 
لألىمية, أو العناية بو, ويؤكد عمى ضرورة التأم  في أبعاد ىذا التقديم, ولم كان؟ لذا تعّد دراسعتو نقعاًل ليعذه الظعاىرة 

 .(٘)ًا, ومّيد الطري  لمن جاء بعده في ىذا البابمن الجانب النظري إلى الجانب العممي, وقد سمك بذلك مسمكًا وعر 
فععععي ارسععععون القععععدامى إلععععى ىععععذه الظععععاىرة بايجععععاز دون التعمعععع  ر الجرجععععاني أشععععار الدىومععععن قبعععع  عبععععد القععععا 

 التقديم والتأخير إنما ىو وسيمة  براز العناية واالىتمام, يقو : ىع( إلى أنّ ٓٛٔأغراضيا, من ذلك ذىاب سيبويو )ت
خرًا وأخعرت الفاعع , جعرى المفعظ كمعا جعرى األو  كقولعك: )ضعرب زيعدًا خالعٌد( ألنعك أردت بعو معؤ  ععو قعدمت المف "فانْ 

                              
 ( بالغة العطف في القرآن الكريم. د. عفت الشرقاوي, دار النيضة العربية, بيروت, )د. ت(ٔ)

م, ٕٚٓٓ, ٔالدايعععة, دار الفكعععر, دمشععع , ط( دالئععع  ا عجعععاز, عبعععد القعععاىر الجرجعععاني, تحقيععع  محمعععد رضعععوان ٕ)
 .ٚٛص

 .ٕٙ( سورة األنبياء: اآلية ٖ)

 .ٕٔٔ( دالئ  ا عجاز, صٗ)

( انظعععر أسعععموب التقعععديم والتعععأخير فعععي القعععرآن الكعععريم عمعععى رأي عبعععد القعععاىر الجرجعععاني, محمعععد فعععواز غنعععام, رسعععالة ٘)
 .ٙ, صٖٜٜٔماجستير, الجامعة األردنية, 
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ن كانوا يقدمون العذي بيانعو أىعم ليعم, وىعم ببيانعو أعنعى" وليس مقدمًا, ولم ُترد أنْ  , إال أّن (ٔ)تشي  الفع  بأو  منو, وا 

 سيبويو لم يعرض ألبعاد ىذه الظاىرة إال بما يخدم اليرض النحوي والرتبة في تركيب الكالم.
و مععن عيععوب عرضععوا لمتقععديم والتععأخير عمععى أّنععكععذلك كانععت بععدايات الدارسععين مععن البالغيععين القععدامى حععيَن  

"ىععو أاّل  التقععديم والتعأخير معن عيععوب ائعتالف المفعظ والععوزن, يقعو : ىععع( يعرى أنّ ٖٖٚالعنظم, فيعذا قدامععة بعن جعفعر )ت
 ة:مّ , كما قا  دريد بن الص  (ٕ)ينتظَم لمشاعر نس  الكالم عمى ما ينبيي لمكان العروض, فيقدم ويؤخر"

 ابن عامرٍ  -عرضت إنْ –وبّم  نميرًا 
 

 (ٖ)أٍخ في النائبات وطالب فأيّ 
 

يععا أدت إلععى نععوع مععن التعقيععد الجممععة المعترضععة )إن عرضععت( نععوع مععن التقععديم والتععأخير, وأنّ  فيععو يععرى أنّ  
 المفظي في تركيب البيت.

 , كقو  الشاعر:(ٗ)ىع( عمى الشعراء تقديميم وتأخيرىم لأللفاظٖٗٛكما نعى المرزباني )ت 
 فأطولَت الصدود وقممافصددَت 

 
 (٘)وصاٌ  عمعى طعو  الصعدود يعدومُ 

 
"وقععد وضععع قععوم الكععالم فععي غيععر موضعععو  بقولععو: بععانيّ ز مععا يععدوُم وصععا , فعقععب المر يقععا : وقمّ  واألصععُ  أنْ  

 .(ٙ)فقدموا وأّخروا"
ن يتييعر حعين ما في نظعم الشععر, لكعن معوقفيم كعاسيّ  ال ,فالدارسون األوائ  استثقموا أسموب التقديم والتأخير 

 يتعم  األمر بنظم القرآن الكريم.
"ورأيعُت معن  رواني يعمن كراىتو ليذا األسموب بصورة واضحة, وينعتو بالمسعتثق , يقعو :يي  القشفيذا ابن ر  

يكععون فععي شعععره التقعديم والتععأخير, وأنععا أسععتثق   عممعاء بمععدنا مععن ال يحكععم لمشعاعر بالتقععدم, وال يقضععي لععو بعالعمم إال أنْ 
 .(ٚ)ذلك"

 ويستشيد عمى ىذا االستثقا  بقو  الفرزد : 
 وما مثمو في الناس إال مممكاً 

 
 (ٔ)أبعو أّمعو حعيب أبعوه يقاربععو

 

                              
بشععر عمععرو بععن عثمععان بععن قنبععر, تحقيعع : عبععد السععالم ىععارون, مكتبععة الخععانجي, القععاىرة, ( الكتععاب, سععيبويو, أبععو ٔ)

 .ٖٗ, صٔ, جٖ, طٜٛٛٔ

 .ٕٕٕ – ٕٕٔ, صٖ( نقد الشعر, قدامة بن جعفر, تحقي : كما  مصطفى, طٕ)

 .ٕٕٕ-ٕٕٔ, )د. ت(, صٖ( ديوان دريد بن الصمة, تحقي : كما  مصطفى, طٖ)

اهلل محمد بعن عمعران( تحقيع : عمعي محمعد البجعاوي, مطبععة لجعان البيعان العربعي,  ( الموشح, المرزباني )أبو عبدٗ)
 .ٕ٘ٔ, صٜ٘ٙٔ)د. ط( 

 ( لم أعرف صاحبو, ولم يذكره صاحب الموشح.٘)

 .ٕ٘ٔ( الموشح, صٙ)

, ٔ( العمعععدة فعععي محاسعععن الشععععر وآدابعععو, ابعععن رشعععي  القروانعععي, تحقيععع : محمعععد قرقعععزان, دار المعرفعععة, بيعععروت, طٚ)
 . ٚٗٗصىع, ٛٓٗٔ
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وىو بيت مشيور استشيد بو كثير من الدارسين فيما بعد, لمتدلي  عمى التعقيد المفظي في نظعم الشععر, وال  

ن صعععمة القربعععى بعععين الممعععدوح, والُمَمم عععك يصععععب تبعععيّ  يفعععوت المتأمععع  معععا فعععي البيعععت معععن تقعععديم وتعععأخير لأللفعععاظ بحيعععث
 )الممك( إال بعد جيد جييد.

نمععا ىععو اتجععاه الشعععر إ , وبععذا يكععون موقفععوالقرآنععيّ ابععن رشععي  لععم يعععرض ليععذه الظععاىرة فععي الععنظم  غيععر أنّ  
 ونظمو ليس إال.

ىعععع( فعععي كتابعععو ٕٖٚ)ت ما فعععي القعععرآن الكعععريم نجعععد الزجعععاجيسعععيّ  وبععععد تقعععدم الدراسعععات فعععي ىعععذه الظعععاىرة, ال 
لألشعععياء مراتعععب فعععي التقعععديم  عمعععم أنّ ا" يؤدييعععا ىعععذا األسعععموب البعععديع, يقعععو : بالغّيعععة)األمعععالي( يعععورد أربععععة أغعععراض 

والتأخير, فمنيا ما يكون بالتفاض  أو باالستحقا  أو بالطبع أو عمى حسب ما يوجبو المعقو , فاذا سعبَ  معنعى معن 
ىعذه األسعباب أو بأكثرىعا, سعب  المفعظ العدا  عمعى ذلعك المعنعى السعاب  وكعان ترتيعب المعاني عمعى الخمعد والفكعر بأحعد 

 .(ٕ)األلفاظ بحسب ذلك"
 م موسى عمى ىارون في قولو تعالى:كتقدّ  ,ة والشرفالتفاض  التقديم والتأخير نظرًا لألفضميّ يقصد بو  
 .(ٖ){{122َُ}{ زَةِّ ٌٍُسََ ًَىَبز121ًُقَبىٌُاْ آٍَنَّب ثِسِةِّ اىْؼَبىََِنيَ}} 
ويقصعععد باالسعععتحقا  الرتبعععة النحويعععة, كتقعععديم الفعععع  عمعععى الفاعععع , والموصعععوف عمعععى الصعععفة, أمعععا التقعععديم  

 كقولو تعالى: ,بالذات, فيعني تقدم الواحد عمى االثنين, والثالثة عمى األربعة وىكذا
 .(ٗ){ٍَضْنََ ًَصُالَسَ ًَزُثَبعَ} 
م األلفعاظ ية لتقعديقصد الصورة المنطقيّ  ما يوجبو المعقو ( إال أنْ م )عمى حسب يوال يتضح معنى قولو التقد 

 ما يرد عمى الخاطر أواًل. وف عمى بعضيا البعض 
إلععى نظريععة السععيا , فععان كععان الموقععف دااًل عمععى فععرح أو تعظععيم أو حععزن أو تيديععد بععرز المفععظ  وكأنععو يععوم  

 ... الخ.فرحتاه, يا اهلل, تعسًا لمطياة.االدا  عمى ذلك كقولنا: و 
ال يحكمو دومًا غرض العناية واالىتمام؛ ألّن ىذا تعبيعر التقديم والتأخير  تنبو الرج  إلى أنّ وعمى كٍ , فقد  

 فضفاض ينبيي توضيح أبعاده وأغراضو.
ليعذه  بالغّيعةىع( يعرض في المث  السعائر لمزيعد معن األغعراض الٖٚٙوفي القرن السابع نجد ابن األثير )ت 

 .(٘)ديم بالسبب, وتقديم األكثر عمى األق , والتقديم لمداللة عمى قدرة الخال الظاىرة, كالتق
 وفي تعميمو لقولو تعالى: 
 .(ٔ){ًٍََب َّؼْصُةُ ػَِ زَّثِّلَ ٍِِ ٍِّضْقَبهِ ذَزَّحٍ فِِ األَزْضِ ًَالَ فِِ اىسَََّبء} 

                                                                                      
لكنعععو غيعععر  ٜٖ٘, صٕ, جٚٗٔ,  صٔ( ىعععذا البيعععت نسعععبو ابعععن جنعععي إلعععى الفعععرزد  فعععي كتابعععو الخصعععائص, جٔ)

 موجود في الديوان.

 .ٜٚٛٔ, ٕ( األمالي, أبو القاسم الزجاجي, تحقي : عبد السالم ىارون, دار الجي , بيروت, طٕ)

 .ٕٔٔ( سورة األعراف, اآلية: ٖ)

 .ٖ( سورة النساء, اآلية: ٗ)

( المث  السائر في أدب الكاتب والشاعر, ضياء الدين بعن األثيعر, تحقيع : محمعد محيعي العدين, مطبععة مصعطفى ٘)
 .ٖٛ, صٕ, جٜٖٜٔالبابي, مصر, )د. ت(, 
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ثيرة, ولكنعو فعي ىعذا الموضعع م عمى ذكر األرض لمفض  والشرف في مواضع كذكر السماء قد تقدّ  يرى أنّ  

ون أىعع  األرض وأحععواليم, ووصعع  ذلععك بقولععو: )ومععا يعععزب( ؤ شععيادتو عمععى شعع - سععبحانو –و لمععا ذكععر ر, ألّنععقععد تععأخّ 
 .(ٕ)الءم بينيما ليمي المعنى المعنى

الحعديث  يحكمعو التفضعي  والشعرف, ألنّ  األصعَ  أنْ  التقديم جاء ليناسعب السعيا , معع أنّ  فيو يشير إلى أنّ  
 الساب  عمى ذكر األرض والسماء, جاء حو  وصف أى  األرض وأحواليم, وذلك في قولو تعالى:

ُْْنٌْ شُهيٌُ ا  ِإْذ         }  ََيُهٌَُ ٍِهِْ ػَََهوٍ ِإالا ُمنَّهب َػيَه ًَالَ َرْؼ ٍِنْهوُ ٍِهِ قُهْسآٍُ  ٍَب َرْزيٌُ  ًَ  ٍُ ُُ ِفِ َشْإ ٍَب َرنٌُ  رُفِْعُهٌَُ فِْهوِ ًٍََهب    ًَ

 .(ٖ){ٍِِ ٍِّضْقَبهِ ذَزَّحٍ فِِ األَزْضِ ًَالَ فِِ اىسَََّبءَّؼْصُةُ ػَِ زَّثِّلَ 
كع  وقتعو, فتالوة القرآن والقيام باألعما  المختمفة المشيود عمييا, والتي يفيض فييا ا نسان ويستيرقو ذلعك  

 ما ىو شأن أى  األرض, فاقتضى ذلك تقديَم األرض وذكرىا.إنّ 
ىعع( ٜٗٚتص  إلى خمسٍة وعشعرين غرضعًا عمعى يعد الزركشعي )ت حتى بالغّيةويزداد عدد ىذه األغراض ال 

فعي كتابعو )البرىعان فعي عمععوم القعرآن( وبعذلك اسعتوت الظععاىرة عمعى يديعو بابعًا كعاماًل, وضععرب أمثمعة عمعى كع  غععرض, 
 .(ٗ)كالتقديم لمتحذير والتقديم لمتنبيو, والتقديم لمراعاة ا فراد, والتقديم لمتعجب, والتقديم لمترتيب وغيرىا

 م ذكر الجباه عمى الجنوب في قولو تعالى:يومن جمي  ما أورده عمى ذلك تعميمو لتقد 
 .(٘){ًٌََّْ ُّحَََْ ػَيَْْيَب فِِ َّبزِ جَيَنٌََّ فَزُنٌٍَْ ثِيَب جِجَبىُيٌُْ ًَجُنٌثُيٌُْ ًَظُيٌُزُىٌُْ} 
وجيعو ععن الفقيعر أواًل, ثعم ينعوء  مانع الصدقة في الدنيا, كان يصرف ذكر الجباه قد تقدم؛ ألنّ  فيو يرى أنّ  

 .(ٙ)ى بظيرهبجانبو ثم يتولّ 
 وفي تعميمو لتقديم الجبا  عمى الطير في قولو تعالى: 
 .(ٚ){ًَسَخاسَّْب ٍَغَ  َاًًُ َ اىْجِجَبهَ ُّسَجِّحَِْ ًَاىطاْْسَ} 
جبا  أعجب من تسعبيح تسبيح ال تقديم الجبا  عمى الطير, إنما جاء من باب التقديم لمتعجب, ألنّ  يرى أنّ  

 .(ٛ)الطير
ىععع( وتععّوج جيععود السععابقين فععي كتابععو )ا تقععان فععي عمععوم القععرآن( ٜٔٔ)ت وفععي القععرن العاشععر جععاء السععيوطيّ  

 حيث درس ىذه الظاىرة وأضاف إلييا عشرة أنواع أخرى ىي:

                                                                                      
 .ٔٙ( سورة يونس, اآلية: ٔ)

 .ٜٗ, صٕ( المث  السائر, جٕ)

 .ٔٙ( سورة يونس, اآلية: ٖ)

, ٕ, تحقيع : محمعد أبعو الفضع  إبعراىيم, دار المعرفعة, بيعروت, ط( البرىان في عمعوم القعرآن, بعدر العدين الزركشعيٗ)
 .ٖٕٛ, صٖ)د. ت(, ج

 .ٖ٘( سورة التوبة, اآلية: ٘)

 .ٖٕٛ, صٖ( البرىان, جٙ)

 .ٜٚ( سورة األنبياء, اآلية: ٚ)

 .ٖٕٛ, صٖ( البرىان, جٛ)
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ي لألعمعى, التعظعيم, واليمبعة, والترقّع, والعمعة, و والزمعانيّ  ك, والتشريف, والمناسبة, والحث, والسب  المكانيّ التقديم لمتبرّ 

 .(ٔ)ي لألدنىوالتدلّ 
ج في الرتبة من ذكر األرقى إلى األدنى, كتقديم ذكر اهلل ي( التدرّ ي والتدلّ ويقصد باليرضين األخيرين )الترقّ  

 عمى المالئكة, والمالئكة عمى أولي العمم, في قولو تعالى:
 .(ٕ){ىٌَُ ًَاىََْالَئِنَخُ ًَؤًُْىٌُاْ اىْؼِيٌِْ شَيِدَ اىيّوُ ؤَّاوُ الَ إِىَهوَ إِالا} 
 ي؛ فقصد بو ذكر األدنى قب  األعمى, كذكر األرض قب  السماء وىكذا.أما التدلّ  
  

 إشكالية الفاصمة القرآنّية     
قعدامى ألغعراض ة, وعالقتيا بتقديم األلفاظ وتأخيرىا, أثنعاء دراسعة البالغيعين الالقرآنيّ ة الفاصمة ظيرت إشكاليّ         

فعي أواخعر اآليعات والمععاني السعابقة عميعو, حيعث  و يعربط بعين ا يقعاع الصعوتيّ ىذه الظاىرة, وىعو موضعوع خطيعر ألّنع
ر مراععاًة لمسعجع والفاصعمة, وىعذا كعالم خطيعر ال بعد  اآلية قد تتقدم فييا األلفاظ أو تتأخّ  ذىب بعض الدارسين إلى أنّ 

ة, القرآنّيعن, وقبع  ذلعك نعورد تعريعف ابعن منظعور فعي )لسعان الععرب( لمفاصعمة من عرض لبعض أطرافو في ىذا المكا
 حيُث يقو :
 .(ٖ)"وأواخر اآليات في كتاب اهلل فواص  بمنزلة قوافي الشعر, وواحدتيا فاصمة" 
يعا "تابععة لممععاني كمعا ورد ة, وأّكعد عمعى أنّ القرآنّيعىعع( لموضعوع الفاصعمة ٖٓٗومن قبمو عرض الباقالني )ت 

 .(ٗ)لقرآن, وال تكون المعاني تابعة ليا, فيكون ذلك وضعًا ليا في غير موضعيا"في ا
ذكعر عالقعة المشعابية و ة بالتقديم والتأخير, غير أّنعالقرآنيّ شيئًا حو  عالقة الفاصمة  ىذا ولم يورد الجرجانيّ  

 ة فقا :ة والقافية الشعريّ القرآنيّ بين الفاصمة 
ّنما الفواص  في اآلي, كالقو    .(٘)افي في الشعر""وا 
 ة بالمععاني السعابقة عمييعا فعريقين: فمعنيم معن ذىعب إلعى أنّ القرآنّيعوقد انقسعم الدارسعون إزاء عالقعة الفاصعمة  
اآليععة  عمععى المعععاني قبميععا, بينمععا ذىععب فريعع  آخععر إلععى أنّ  رة تععأتي عفويععة فععي أواخععر اآليععات وال تجععو القرآنّيععالفاصععمة 

 أخر خدمًة ليذه الفاصمة.ة قد تتقدم ألفاظيا, وتتالقرآنيّ 
   ترتيب األلفاظ في قولو تعالى:فيذا ابن األثير يعمّ  
 .(ٙ){{32{ صٌَُّ فِِ سِيْسِيَخٍ ذَزْػُيَب سَجْؼٌَُُ ذِزَاػب  فَبسْيُنٌُهُ}31{ صٌَُّ اىْجَحٌَِْ صَيٌُّهُ}33خُرًُهُ فَغُيٌُّهُ} } 

                              
دار الكتعععب العمميعععة,  ( معتععرك األقعععران فععي إعجعععاز القععرآن, جعععال  العععدين السععيوطي, تحقيععع : أحمععد شعععمس الععدين,ٔ)

 .ٖٔٔ, صٔم, جٜٛٛٔ, ٔبيروت, ط

 .ٛٔ( سورة آ  عمران, اآلية: ٕ)

 ( لسان العرب, ابن منظور المصري, دار صادر, بيروت )د.ت( مادة )فص (.ٖ)

 .ٕٔٚم, صٖٜٙٔ( إعجاز القرآن, أبو بكر الباقالني, تحقي : السيد أحمد صقر, دار المعارف, مصر, ٗ)

 .ٖٔٛص( دالئ  ا عجاز, ٘)

 .ٕٖ-ٖٓ( سورة الحاقة, اآليات: ٙ)
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نمععا قُععّدمت لمكععان نظععم الكععالم, وال شععك أنّ و لععم يقععدم السمسععمة عمععى السععمك لالختصععاص, و فيقعو : "فاّنعع  ىععذا  ا 

 .(ٔ)لو قي : ثم اسمكوه في سمسمة ذرعيا سبعون ذراعًا" النظم أحسن من أنْ 
ترتيبيععا إنمععا يراعععى فيععو نظععم الكععالم, أي  وىععذا تعميعع  عجيععب مععن ابععن األثيععر لترتيععب األلفععاظ, فيععو يععرى أنّ  

اهلل ال تعجععزه الفاصععمة, وال تضععطره إلععى تقععديم  يكععون كععذلك, ألنّ  آن أنْ ة( وحاشععا القععر القرآنّيععالقافيععة والسععجع )الفاصععمة 
 وتأخير!!
 قولو تعالى: ونورد عمى ىذه المواقف اليريبة ذىاب بعض الدارسين إلى أنّ  
 .(ٕ){{5{ فَجَؼَيَوُ غُضَبء ؤَحٌٍَْ}4ًَاىارُِ ؤَخْسَطَ اىََْسْػََ} } 
عمى إخعراج المراععي الخضعراء فعي دورة الحيعاة, ثعم تحويميعا إلعى حيث تشير اآليتان الكريمتان إلى قدرة اهلل  

 .(ٖ))ما يحممو السي  من القش والزبد والَقَذر( واألحوى ىو النبات الذي قد اسودّ  ءغثا
 فذىبوا في إعراب )أحوى( مذىبين: 
 األو : أنو صفة لع )غثاء( وحينئٍذ ال تقديم في الكالم وال تأخير. 
 يكون تقديم الكالم: أخرج المرعى أحوى فجعمو غثاء. )المرعى( وعندئذٍ والثاني: أنو حا  من  
إلعى ا ععراب األو   , بينمعا ذىعب أبعو حّيعان األندلسعيّ (٘)والّنحعاس (ٗ)ّراءفعوقد أّيد ا ععراب الثعاني كع  معن ال 

 .(ٙ)أحوى صفة لع )ُغثاء( ويتابع "وَحُسَن تأخير )أحوى( ألج  الفواص " "والظاىر أنّ  فقا :
لى مث  ذلك ذىب ابن ىشام فقا :و    ا 
نما الواجب أنْ    .(ٚ)تكون حااًل من )المرعى( وأّخر لتناسب الفواص " "وا 
 .(ٛ)ما وقع رعايًة لمفواص تأخير )أحوى( إنّ  وكذلك ذىب الزركشي فرأى أنّ  
يس ىععذا اآليعات الكريمعة تجمعع فعي فواصعميا بعين غرضععي ا يقعاع والبالغعة, ال تععارض بينيمعا, ولع وأرى أنّ  

 ا يعجز اهلل سبحانو, وىو القائ :ممّ 
 .(ٜ){رَنفَدَ مَيََِبدُ زَثِِّ ًَىٌَْ جِئْنَب ثَِِضْيِوِ ٍَدَ ا  { }قُو ىاٌْ مَبَُ اىْجَحْسُ ٍِدَا ا  ىِّنَيََِبدِ زَثِِّ ىَنَفِدَ اىْجَحْسُ قَجْوَ ؤَُْ} 

                              
 .ٓٗ, صٕ( المث  السائر, جٔ)

 .٘-ٗ( سورة األعمى, اآليات: ٕ)

 ( لسان العرب, مادة )حوا(.ٖ)

, ٖ, جٕٜٚٔ( معععاني القععرآن, أبععو زكريععا الفععراء, تحقيعع : عبععد الفتععاح إسععماعي  شععمبي, الييئععة المصععرية لمكتععاب, ٗ)
 .ٖٙ٘ص

, ٘, جٕٜٛٔ, ٖالنحععاس, تحقيعع : صععبر غععازي زاىععر, مكتبععة النيضععة, بيععروت, ط ( إعععراب القععرآن, أبععو جعفععر٘)
 .ٕٗٓص

, ٔ( البحعععر المحعععيط, أبعععو حيعععان األندلسعععي, تحقيععع : ععععاد  أحمعععد عبعععد الموجعععود, دار الكتعععب العمميعععة, بيعععروت, طٙ)
 .ٖ٘ٗ, صٛم, جٕٔٓٓ

 .ٖٓ٘, صٕ)د. ط(, ج( ميني المبيب, ابن ىشام األنصاري, تحقي : محمد محي الدين عبد الحميد, ٚ)

 .ٖٕٛ, صٖ( البرىان في عموم القرآن, جٛ)

 .ٜٓٔ( سورة الكيف, اآلية: ٜ)
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وردت وصعفًا لمقعرآن الكعريم. أورده العدكتور ة التعي أب  العجب في العصر الحديث لعدائرة المععارف البريطانّيع 

إنشعععاء, واسععتدّلوا عمعععى ذلععك بموضعععوع الفواصععع  و محعععض فضعع  حسعععن عبععاس )رحمعععو اهلل( واصعععفًة القععرآن الكعععريم بأّنعع
 ة فقالوا:القرآنيّ 

و مجرد إنشاء جعاء بطريقعة عشعوائية, ويؤكعد صعحة ذلعك طريقعة خعتم "وكان القرآن يعطي لمقارئ انطباعًا بأنّ  
ّن ىعذه األخيعرة ال عالقعة ليعا معع  يات بييات مث : "إنّ ىذه اآل اهلل, عميم" "إّن اهلل حكيم" "إّن اهلل يعمم معا ال تعممعون" وا 

نّ   !!(ٔ)يا وضعت فقط لتتميم السجع والقافية"ما قبميا, وا 
"وال  اصع , فيقعو :ويشبو ىذا ما ذىب إليو الدكتور إبراىيم أنيس من أن التقديم والتأخير في القرآن يخضع لنظام الفو 

ة والحرص عمى موسيقاىا ىعو العذي تطمعب تعأخير الفاعع  فعي القرآنيّ نظام الفواص   نجد عنتًا أو مشقة حين نذكر أنّ 
 ]يقصد قولو تعالى[: (ٕ)اآلية األولى

 
األصععع  يقعععا : فعععأوجس موسعععى فعععي نفسعععو خيفعععة, وأن الفاصعععمة  فيعععو يعتقعععد أنّ  (ٖ)}فهههإًج  ف ّفسهههو خْفهههخ  ٌٍسهههَ{  

 مث  ىذا الترتيب. استوجبت
جعاد معن قبع  الدارسعين المحعدثين لمناىضعة ىعذا الموقعف, وتصعحيح سعوء الفيعم ىعذا,  موقعفمعن  إذاً فال بّد  

 غير قصد, وقد أمرنا جميعًا بذلك في قولو تعالى: أمسواء كان عن قصد, 
 .(ٗ){ؤَفَيَب َّزَدَثَّسًَُُ اىْقُسْآَُ ؤًَْ ػَيََ قُيٌُةٍ ؤَقْفَبىُيَب } 
ة عظيمععة, يععب األلفععاظ داخعع  اآليععات الكريمععة يخضععع لبالغععة المعنععى, وغايععات التشععريع, وأغععراض بيانّيععفترت 

 كالتقديم لالختصاص في مث  قولو تعالى:
 .(٘){إَِّّبكَ َّؼْجُدُ ًإَِّّبكَ َّسْزَؼِنيُ} 
يعره, ولعيس ما جاء لياية االختصاص, أي اختصعاص اهلل بالعبعادة دون غم ضمير المخاطب )إياك( إنّ يفتقد 

  فساح المجا  لقافية النون في آخر اآلية ليايات السجع وا يقاع.
 التقديم في قولو تعالى: كما أنّ  
ة ىعاتين الفئتعين )اليتعامى , فميايعة التنبيعو عمعى أىمّيع(ٚ){ًَؤٍََّهب اىسَّهبئِوَ فَيَهب رَنْيَهسْ    }, (ٙ){إٍََّب اىَْْزِهٌَْ فَيَهب رَقْيَهسْ    }فَ 

تقدم ذكر اليتيم عمى السعائ  ي لتحذير الناس من إىماليما, كما أنّ  /ا عمى الفعمين تقير/ تنيرمكرىوالسائمين( فتقدم ذ
اليتيم أحوج من السعائ  إلييعا لفقعد والديعو, بينمعا قعد يكعون  وىي أولويتو عمى السائ  في الرعاية, ألنّ  ,بالغّيةلو غاية 

 عمى أننا نجعد بعاحثين محعدثين يعذىبون إلعى أنّ  ا نسان, , فاليتم من أصعب الحاالت التي يمر بيادلمسائ  أى  وسن

                              
 .ٗٛم, صٜٛٛٔ, ٔ( قضايا قرآنية في الموسوعة البريطانية, فض  حسن عباس, دار البشير, عمان, طٔ)

 . ٕ٘ٗ, صٜٛٚٔ, ٙ( انظر كتاب )من أسرار المية( د. إبراىيم أنيس, مكتبة األنجمو المصرية, طٕ)

 . ٚٙ( سورة طو, آية ٖ)

 .ٕٗ( سورة محمد, اآلية: ٗ)

 .٘( سورة الفاتحة, اآلية: ٘)

 .ٜ( سورة الضحى, اآلية: ٙ)

 .ٓٔ( سورة الضحى, اآلية: ٚ)
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م اليتعيم "فقعدّ  ا يقاع غرض مقصود لذاتعو فعي ىعذه اآليعات, فيعذا عبعد الفتعاح الشعين يقعو  فعي تحميمعو لةيعات السعابقة:

فعي العنفس, ة, ولزيعادة التناسع  المفظعي, وىعو أحعد عوامع  التعأثير القرآنّيعوالسائ  لالحتفعاظ بنظعام الفاصعمة فعي اآليعات 
ذا أّخر المعمو  نالحظ خروجًا واضطرابًا في النظم"  (ٔ)وا 

, دون سععموهو  ة تجمععع بععين غايععة ا يقععاع وغايععة اليععرض البالغععيّ القرآنّيععالفاصععمة  آخععر مععنيم أنّ  ويععرى قسععم
 تعارض بينيما.

 من ذلك قو  مصطفى صاد  الرافعي وىو يعالج لفظ )ضيزى( في سورة النجم:
إال فعي موقعيعا منعو, وىعي كممعة )ضعيزى(  ريبة ىي من أغرب ما فيعو, ومعا حسعنت فعي كعالم قعطّ "وفي القرآن لفظة غ
, إذ وردت فععي ذكععر األصععنام وزعميععم  ]أي الكفععار[ فععي قسععمة األوالد, (ٕ)}ريههل إذا  قسههَخز ظههْصٍ{ مععن قولععو تعععالى: 

 يم جعموا المالئكة واألصنام بناٍت هلل مع أوالدىم البنات".فانّ 
غرابععة المفععظ أشععد األشععياء مالءمععة ليرابععة ىععذه القسععمة... وكععان ىععذا التصععوير أبمعع  مععا فععي  ويتععابع "فكانععت 

 .(ٖ)نت في موضعيا من الفص "التي تمكّ  البالغة, وخاصة في المفظة اليريبة
 ىععذه الفاصععمة اليريبععة )ضععيزى( مالئمععة تمامععًا لمعنععى ا نكععار والععتيّكم عمععى مععن ادعععى أنّ  فععالرافعي يععرى أنّ  
 بنات هلل. المالئكة

ويستشععيد الععدكتور صععالح الخالععدي عمععى دقععة التقععديم والتععأخير فععي القععرآن الكععريم والتععوازن الععذي يحكععم ىععذه  
ذا أّخععر المفععظ نفسععو فععي موضععع آخععر أّخععره لحكمععة " الظععاىرة بقولععو: ذا قععّدم القععرآن لفظععًا فععي موضععع قّدمععو لحكمععة, وا  وا 

 القرآنعيّ يم والتعأخير, ويحقع  ا عجعاز البيعاني الرفيعع, ويقعرر المعنعى يحكعم ىعذا التقعد أيضًا, والتوازن العدقي  ىعو العذي
 .(ٗ)المراد"

 ففي قولو تعالى: 
 يقو  الباحث: (٘){ }ال فْيب غٌه ًال ىٌ  ػنيب ّنصفٌُ

نمعا يعد  عمعى االختصعاص, فخمعر  " أما تقديم شعبو الجممعة  فعي "ال فييعا غعو " فعال يعد  عمعى مجعرد ا خبعار عنيعا وا 
 .(ٙ)بأنيا ال تيتا  عقو  المؤمنين, وال تذىب باتزانيم, وفيميم وفكرىم" الجنة اختصت

لى ما ىو قريب  معن ذلعك ذىبعت العدكتورة عائشعة عبعد العرحمن )بنعت الشعاط ( فعي تحميميعا لقولعو تععالى:   وا 
 (ٚ){ }إُ ػيْنب ىييدٍ ، ًإُ ىنب ىآلخسح ًاألًىل

                              
 .ٔٛٔ, صٔ( معاني التراكيب, د. عبد الفتاح الشين, دار الطباعة المحمدية, األزىر )د.ت( جٔ)

 .غير عادلة, ضيزى: أي ٕٕسورة النجم, اآلية: ( ٕ)

 .ٓٛٔم, صٖٕٓٓ, ٔ( إعجاز القرآن والبالغة النبوية, مصطفى صاد  الرافعي, مؤسسة المختار, القاىرة, طٖ)

 .ٓٛٔص

 .ٕٕٙم, صٕٓٓٓ, ٔ( إعجاز القرآن البياني, د. صالح الخالدي, دار عمار, عمان, طٗ)

 .ٚٗ( سورة الصافات, آية ٘)

 .ٕ٘ٙ( إعجاز القرآن البياني, ٙ)

 .ٖٔ-ٕٔآية سورة المي : ( ٚ)
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نّ  تقععو : "ولععيس القصععد إلععى رعايععة الفاصععمة ىععو وحععده الععذي مععا اقتضععاه اقتضععى تقععديم )اآلخععرة( ىنععا عمععى )األولععى( وا 

 .(ٔ)المعنى أواًل, في سيا  البشرى والوعيد, إذا اآلخرة خير وأبقى, وعذابيا أكبر وأشد وأخزى"
قعو : تف ة,القرآنّيعة المفعظ والمعنعى فعي تعميع  ورود الفواصع  وىي ترفض مبدأ الخصومة بعين أصعحاب نظرّيع 

ة فععي نسععقيا الفريععد يعفينععا مععن لَععَدد خصععومة بععين أصععحاب المفععظ وأصععحاب المعنععى, ال قرآنّيععال"فضعع  جععال  الفواصعع  
 .(ٕ)يعرفيا ذو  العربية المرىف في البيان األعمى بالكتاب العربي المبين"

بأنيعا  مسعتقرة فعي قرارىعا, مطمئنعة  القرآنعيّ ة داخع  العنظم القرآنّيعويصور الدكتور أحمد بدوي موقعع الفاصعمة  
 عيا وليا وظيفة وثق  فيقو :في موض

"وتأتي الفاصمة في القرآن مستقرة فعي قرارىعا, مطمئنعة فعي موضععيا, غيعر نعافرة وال قمقعة, يتعمع  معناىعا بمعنعى اآليعة 
ي فععي مكانيععا جععزءًا مععن معنععى اآليععة, المعنععى, واضععطرب الفيععم فيععي تععؤدّ  يععا تعمقععًا تامععًا, بحيععث لععو طرحععت الختعع ّ كمّ 

 .(ٖ)ينقص ويخت  بنقصانيا"

                              
 .ٕٛٚ, عائشة عبد الرحمن, دار المعارف, مصر, ص( ا عجاز البياني لمقرآنٔ)

 .ٜٕٚ( المرجع الساب  ص ٕ)

 .٘ٙم, ص ٕ٘ٓٓ( من بالغة القرآن, أحمد أحمد بدوي, نيضة مصر لمطباعة, ٖ)
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 سورة القمم

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
{ ًَإِّاهههلَ ىَؼَيهههَ خُيُههه ٍ 3{ ًَإَُِّ ىَهههلَ ىَهههإَجْسا  غَْْهههسَ ٍََْنُهههٌٍُ}2{ ٍَهههب ؤَّهههذَ ثِنِؼََْهههخِ زَثِّهههلَ ثََِجْنُهههٌٍُ}1ُ ًَاىْقَيَهههٌِ ًٍََهههب َّسْهههطُسًَُُ}

َُّ زَثَّههههلَ ىُههههٌَ ؤَػْيَههههٌُ ثََِههههِ ظَههههوا ػَههههِ سَههههجِْيِوِ ًَىُههههٌَ ؤَػْيَههههٌُ    { إ6ِ{ ثِههههإَِّّْنٌُُ اىََْفْزُههههٌُُ}5{ فَسَزُجْصِههههسُ ًَُّجْصِههههسًَُُ}4ػَظِههههٌٍْ}

{ ىَََّههبشٍ ٍَّاَّههبء 13{ ًَىَهب رُطِههغْ مُههوا حَياههبنيٍ ٍَّيِههنيٍ} 9{ ًَ ًُّا ىَههٌْ رُههدْىُِِ فَُْههدْىِنٌَُُ}8{ فَيَههب رُطِههغِ اىَُْنَههرِّثِنيَ}7ثِبىَُْيْزَهدَِِّ} 

{ إِذَا رُزْيََ ػَيَْْوِ آَّبرُنَب قَهبهَ  14{ ؤَُ مَبَُ ذَا ٍَبهٍ ًَثَنِنيَ}13{ ػُزُوٍّ ثَؼْدَ ذَىِلَ شٌٍَِّْ}12ؼْزَدٍ ؤَصٌٍِْ}{ ٍَنَّبعٍ ىِّيْخَْْسِ 11ٍُثِنٌٍََِْ}

سَههههٌَُا ىََْصْههههسٍُِنَّيَب  { إِّاههههب ثَيٌََّْههههبىٌُْ مَََههههب ثَيٌََّْههههب ؤَصْههههحَبةَ اىْجَنَّههههخِ إِذْ ؤَقْ    16{ سَنَسِههههَُوُ ػَيَههههَ اىْخُسْ ُههههًٌِ}  15ؤَسَههههب ِلُ اىْههههإًََّىِنيَ} 

{ فَزَنَهب ًَا  23{ فَإَصْهجَحَذْ مَبىصَّهسٌِِّ}  19{ فَطَبنيَ ػَيَْْيَب  َهبئٌٌِ ٍِّهِ زَّثِّهلَ ًَىُهٌْ َّهبئٌََُُِ}     18{ ًَىَب َّسْزَضْنٌَُُ}17ٍُصْجِحِنيَ}

{ ؤَُ ىاههب َّههدْخُيَنَّيَب اىَْْههًٌَْ 23ىُههٌْ َّزَخَههبفَزٌَُُ}{ فَههبّطَيَقٌُا 22ًَ{ ؤَُِ اغْههدًُا ػَيَههَ حَههسْصِنٌُْ إُِ مُنههزٌُْ صَههبزٍِِنيَ}21ٍُصْههجِحِنيَ}

{ ثَهههههوْ َّحْهههههُِ 26{ فَيَََّهههههب زَؤًَْىَهههههب قَهههههبىٌُا إِّاهههههب ىَعَهههههبىٌَُُّ}  25{ ًَغَهههههدًَْا ػَيَهههههَ حَهههههسْ ٍ قَهههههب ِزَِِّ} 24ػَيَهههههْْنٌُ ٍِّسْهههههنِنيٌ}

{ فَإَقْجَهوَ ثَؼْعُهيٌُْ   29{ قَبىٌُا سُهجْحَبَُ زَثِّنَهب إِّاهب مُنَّهب ظَهبىَِِنيَ}     28ٌَُ}{ قَبهَ ؤًَْسَطُيٌُْ ؤَىٌَْ ؤَقُو ىانٌُْ ىٌَْىَب رُسَجِّح27ٍَُحْسًٌٍَُُُ}

{ 32{ ػَسََ زَثُّنَب ؤَُ ُّجْدِىَنَب خَْْسا  ٍِّنْيَب إِّاب إِىََ زَثِّنَهب زَاغِجُهٌَُ}  31{ قَبىٌُا َّب ًَّْيَنَب إِّاب مُنَّب  َبغِنيَ}33ػَيََ ثَؼْطٍ َّزَيَبًٌٍََُُ}

{ ؤَفَنَجْؼَههوُ اىَُْسْههيَِِنيَ 34{ إَُِّ ىِيَُْههزاقِنيَ ػِنههدَ زَثِّيِههٌْ جَنَّههبدِ اىنَّؼِههٌِْ}33ىِلَ اىْؼَههرَاةُ ًَىَؼَههرَاةُ اىْههأخِسَحِ ؤَمْجَههسُ ىَههٌْ مَههبٌُّا َّؼْيََُههٌَُ}مَههرَ

{ إَُِّ ىَنُهههههٌْ فِْهههههوِ ىَََهههههب   37ٌَُ}{ ؤًَْ ىَنُهههههٌْ مِزَهههههبةٌ فِْهههههوِ رَدْزُسُههههه   36{ ٍَهههههب ىَنُهههههٌْ مَْْهههههٌَ رَحْنَُُهههههٌَُ}   35مَهههههبىَُْجْسٍِِنيَ}

{ 43{ سَيْيٌُ ؤَُّّيٌُ ثِهرَىِلَ شَػِهٌٌْ}  39{ ؤًَْ ىَنٌُْ ؤَََّْبٌُ ػَيَْْنَب ثَبىِغَخز إِىََ ًٌَِّْ اىْقَِْبٍَخِ إَُِّ ىَنٌُْ ىَََب رَحْنٌََُُُ}38رَخََّْسًَُُ}

ُّنْاَهههههٌُ ػَهههههِ سَهههههبىٍ ًَُّهههههدْػٌََُْ ِإىَهههههَ اىسُّهههههجٌُ ِ َفيَهههههب        41 ِقِنيَ}ؤًَْ ىَيُهههههٌْ شُهههههسَمَبء فَيَْْهههههإْرٌُا ثِاُهههههسَمَبئِيٌِْ إُِ مَهههههبٌُّا صَهههههب       ًٌَْ { َّههههه

َُ}       42َّسْههزَطِْؼٌَُُ} { فَههرَزِِّْ ًٍََههِ  43{ َخبشِههَؼخ  ؤَْثصَههبزُُىٌْ رَههسْىَُقُيٌْ ِذىاههخز ًَقَههدْ مَههبٌُّا ُّههدْػٌََُْ ِإىَههَ اىسُّههجٌُ ِ ًَىُههٌْ سَههبىٌَُِ

{ ؤًَْ رَسْهإَىُيٌُْ ؤَجْهسا  فَيُهٌ ٍِّهِ     45{ ًَؤٍُْيِِ ىَيٌُْ إَُِّ مَْْدُِ ٍَهزِنيٌ} 44دْزِجُيٌُ ٍِِّْ حَْْشُ ىَب َّؼْيٌَََُُ}ُّنَرِّةُ ثِيَرَا اىْحَدِّشِ سَنَسْزَ

إِذْ َّهب ٍَ ًَىُهٌَ   { فَبصْجِسْ ىِحُنٌِْ زَثِّلَ ًَىَب رَنُِ مَصَهبحِتِ اىْحُهٌدِ   47{ ؤًَْ ػِندَىٌُُ اىْغَْْتُ فَيٌُْ َّنْزُجٌَُُ}46ٍَّغْسًٍَ ٍُّضْقَيٌَُُ}

{ 53{ فَبجْزَجَبهُ زَثُّهوُ فَجَؼَيَهوُ ٍِهَِ اىصَّهبىِحِنيَ}    49{ ىٌَْىَب ؤَُ رَدَازَمَوُ ِّؼََْخز ٍِِّ زَّثِّوِ ىَنُجِرَ ثِبىْؼَسَاء ًَىٌَُ ٍَرًٌٌٍُْ}48ٍَنْظًٌٌُ}

     ٌ { ًٍََههههب ىُههههٌَ إِىاههههب ذِمْههههسٌ    51ا اىههههرِّمْسَ ًََّقٌُىُههههٌَُ إِّاههههوُ ىَََجْنُههههٌٌُ}   ًَإُِ َّنَههههب ُ اىاههههرَِِّ مَفَههههسًُا ىَُْصْىِقٌَُّههههلَ ثِإَثْصَههههبزِىٌِْ ىَََّههههب سَههههَِؼُ

 .{52ىِّيْؼَبىََِنيَ}

 

 

 

 

 

 

311



2102( 5( لجملةلد )2جمةل   عةلمي  حمكم  دوري  تصدر ع  عممدة للحوث للةةلمي و للدرلسمت للةةليم للةدد) ,ةل   امعة  لسحي ن ن  للا  لةلحوث  جم  

 
 ة(سورة القمم )دراسة تطبيقيّ 

ًا, وقعد وقعع االختيعار عمييعا لععّدة أسعباب, بالغّيعلتتبعع ظعاىرة التقعديم والتعأخير  القمعمدراسعة لسعورة  يعأتيوفيما  
 منيا:

شارتيا الواضحة إلى قداسعة القمعم (ٔ){ُ ًَاىْقَيٌَِ ًٍََب َّسْطُسًَُُ}رة بذكر القمم والتسطير ارتباط ىذه السو  .ٔ , وا 
 .بيذه األدوات (عز وجل) والكتابة, إلى درجة أقسم معيا ا لو

فالسورة تنويو بقيمة الكتابة وتعظيم لشأنيا, وىذا موقف يمفت نظر ك  غيعور عمعى ىعذه األمعة, ُمعدافع ععن  
 لمتعمم والكتابة والتوثي . ا الفطريّ استعدادى

 الزركشععيّ  ين القعدامى, ومعنيمورود إشعارات ليعذه السعورة لعدى الميتمععين بظعاىرة التقعديم والتعأخير مععن البالغّيع .ٕ
ة عنعد تعميمعو بن قعيم الجوزّيعالكتاب )بديع الفوائد( في كتابو )البرىان الكاشف عن إعجاز القرآن( وصاحب 

نتعابع عمعى إشعاراتيم  خير في السورة مما سنشير إليو في مكانو, بحيث يمكننا أنْ لبعض مواطن التقديم والتأ
 مزيدًا من مواضع التقديم والتأخير.

كوا ة, حيعث شعكّ ( بصعورة غيعر تقميدّيعُذىاب بعض الدارسعين المحعدثين إلعى محاولعة تفسعير مطمعع السعورة ) .ٖ
ي كممعععععة مصعععععرية قديمعععععة فعععععي الميعععععة ( ىعععععُ) ة القسعععععم التعععععي ذىعععععب إلييعععععا المفسعععععرون ورأوا أنّ فعععععي أسعععععموبيّ 

وتعنععي: )ىبطععوا وانحطععوا وغفمععوا وتبمععدوا( إشععارة إلععى المشععركين الععذين اتيمععوا وليسععت قسععمًا )الييروغميفيععة( 
{ 5فَسَزُجْصِهسُ ًَُّجْصِهسًَُُ}   .....{ 2ٍَب ؤَّهذَ ثِنِؼََْهخِ زَثِّهلَ ثََِجْنُهٌٍُ}    }, فخاطبيم سبحانو: (ٕ)النبي  بالجنون

 يا تمّس السورة التي نحن بصددىا.نعرض آلرائيم؛ ألنّ  , فاقتضى األمر أنْ (ٖ){{6ََفْزٌُُُ}ثِإَِّّْنٌُُ اىْ

والميويعة معا يعدعونا إلعى تنعوير القعارئ بيعا, عّميعا تكعون دافععًا لمزيعد معن  بالغّيعةفالسورة فييا معن المالحعظ ال 
 .البحث والتقّصي في كتاب اهلل, الذي ال ينقضي إعجازه, وال تنتيي فوائده

 التقديم والتأخير في مطمع السورة
عرابيعا معذاىب ُاحتار الدارسون ومن قبميم المفسعرون فعي لفعظ )  ( فعي مطمعع السعورة فعذىبوا فعي تفسعيرىا وا 

 شتى.
ابععن عبععاس ونصععر وابععن أبععي إسععح  قععد ذىبععوا إلععى كسععرىا عمععى  مععن ذلععك مععا ذىععب إليععو القرطبععي مععن أنّ  

 .(ٗ)(, وحرف القسم محذوفاهلل أقسم بيا إضمار حرف القسم )أي أنّ 
 نا نقو : )ونوِن والقمِم وما يسطرون(.وكأنّ  
 ( حرف, لذا لم ُيعرب:ُ) وذىب القشيري ونصر عبد الرحمن إلى أنّ  
 .(ٔ)"فمو كان كممة تامة ُأعرب كما ُأعرب القمم" 

                              
 .ٔ( سورة القمم, اآلية: ٔ)

 .ٔ٘م, صٕٕٓٓ, ٔد , مكتبة مدبولي, القاىرة, طالقرآن الكريم, سعد عبد المطمب الع ر( الييروغميفية تفسّ ٕ)

 .ٙ-ٕ( سورة القمم, اآليات: ٖ)

, ٔأبو عبد اهلل القرطبعي, تحقيع  سعالم مصعطفى البعدري, دار الكتعب العمميعة, بيعروت, ط( الجامع ألحكام القرآن, ٗ)
 .ٙٗٔ, ص ٛٔم, جٕٓٓٓ
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لى مث  ذلك ذىب جعفر الصاد  فقا : "ىو المعروف من حروف المعجم, ألنّ   ذلعك لكعان و لو كان غيعر وا 

 .(ٕ)معربًا"
ُو يقرأ بالسعكون والفعتح والكسعر )ْن/ في تفسيره )الكّشاف( حيرتو من ىذا المفظ فذكر أنّ  وقد أبدى الزمخشريّ  

 .(ٖ)َن/ ِن(
 تعني الدواة )المحبرة أو وعاء الحبر( فقا : (ُ) لكنو استيرب قو  بعض المفسرين إنّ  
 .(ٗ)ليوي أم شرعي" ا قوليم ىو الدواة, فما أدري أىو وضعٌ "وأمّ  
 ثم حاو  مجاراتيم فيما ذىبوا إليو فقا : 
نْ  يكون جنسًا أو عممًا, فانْ  لمدواة من أنْ  سماً اوال يخمو إذا كان   كعان  كان جنسًا فأين ا عراب والتنعوين, وا 

 .(٘)عممًا فأين ا عراب؟"
 نيا وعدم إعرابيا.( حرف من حروف اليجاء لذلك اقُتضي تسكيُ) و بذلك يمي  إلى أنّ وكأنّ  
التقعديم والتعأخير بعين لفظععي العدواة والقمعم غيععر  لمعنعى الععدواة يؤيعده إحسعاس القعارئ بععأنّ  واسعتنكار الزمخشعريّ  

 منسجم من حيث المعنى لسببين.
 :ات لقو  المفسرين نقاًل عن النبيالقمم قد خم  قب  جميع الكائن األو : أنّ  
 , فمو كانت النون ىي الدواة, لقّدم القمَم عمييا مراعاًة لمسب .(ٙ)ن""أو  ما خم  اهلل القمم, ثم خم  النو  
القععرآن نععز   ثانيععًا: لععم يععؤثر عععن العععرب فععي شعععرىم أو نثععرىم أن عّظمععوا )الععدواة( أو أقسععموا بيععا, ومعمععوم أنّ  

تصعويره لمشعرر, و رسعم صعورة لمجمع  عنعد وكّرس كثيرًا من مفاىيميم وقيميم ا يجابية, من ذلعك أّنع عمى لية العرب,
 فقا  واصفًا حجم الشرارة في نار جينم:

 .(ٚ){{33{ مَإَّاوُ جََِبىَذٌ صُفْسٌ}32إِّايَب رَسٍِِْ ثِاَسَزٍ مَبىْقَصْسِ}} 
 تائعع)بالجمعع ( كمععا تعتععز البي )أي العععرب( مزىفالجمالععة ىععي جمععع )َجَمعع ( تكريسععًا لمقععيم الصععحراوية واعتععزا 

 تين مختمفتين(.ئيدالتين عمى ب( فجمعت بين قيمتين )الحضرية بالقصور )بشرٍر كالقصر
يعا وردت فعي القعرآن ف )العرحمن( وأنّ و ( آخعر حعرف معن حعر ُ) وما  العبعض اآلخعر معن المفسعرين إلعى أنّ  

 .(ٛ)مقّطعة في أكثر من سورة الر/ حم/ ن
 .(ٔ)ونق  عن ابن كيسان قولو: "ىو فاتحة السورة وقي  اسم السورة" 

                                                                                      
 .ٚٗٔ, صٛٔ( المصدر الساب , جٔ)

 .ٚٗٔ, صٛٔ( المصدر الساب , جٕ)

( الكشععاف عععن حقععائ  غععوامض التنزيعع , أبععو القاسععم الزمخشععري, تحقيعع : محمععد عبععد السععالم شععاىين, دار الكتععب ٖ)
 .ٕٚ٘, صٗم, جٖٕٓٓ, ٕالعممية, بيروت, ط

 .ٕٚ٘, صٗ( المصدر الساب , جٗ)

 .ٕٚ٘, صٗ( المصدر الساب , ج٘)

 .ٚٔ( انظر صٙ)

 .ٖٖ-ٕٖ( سورة المرسالت, اآليات: ٚ)

 .ٚٗٔ, صٛٔلقرآن, ج( الجامع ألحكام اٛ)
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الحععرف قسععم مععن اهلل بأحععد  أكثرىععا اعتععدااًل أنّ  فععي تفسععير ىععذا الحععرف, لععع ّ  المختمفععة فيععذا عععرض لممععذاىب 
 ة ليا من القداسة ما ال يعمم سرىا إال اهلل.عجم؛ ألّن حروف العربيّ محروف ال
يقعارن المفعظ  حيعث حعاو  أنْ  سعنعرض لعو فيمعا بععد وقد ذىب أحد الدارسين المحدثين مذىبًا غير اعتيعادي, 

يععا تشععير إلععى ليععات أخععرى غيععر القععرآن احتععوى ألفاظععًا عديععدة, أثبععت المفسععرون أنّ  ألنّ  (ٕ)أخععرىفععي ليععات بمفععظ مشععابو 
ة, تقعععديرًا معععن القععرآن لبعععاقي الحضعععارات والميعععات, كأسععماء األنبيعععاء معععن غيعععر العععرب كعععابراىيم ويعععونس ويوسعععف العربّيعع

ستبر  وسندس اً وغيرىم, وألفاظ  .(ٖ)وغيرىا فارسية مث : سراد  وا 
  بعععأداة قسعععم و سععبم( حعععرف معععن حععروف اليجعععاء ُ) يعمعع  الباحعععث ذىابععو إلعععى رفعععض التفسععير القائععع  بععأنّ و  

يعا كممعة غيعر )نعون( وأنّ  معن حعرف واحعدي مكّونة من ثالثة أحرف ولعيس ى( ُىذه الكممة ) اًل ذلك بأنّ محذوفة, معمّ 
وتبمدوا( ب  وما تزا  نفعس الكممعة فعي الميعة ة القديمة, وتعني )ىبطوا وانحطوا وغفموا عربية موجودة في المية المصريّ 

ة: وبالعربّيع ((Abyssتكتعب بحعروف يونانيعة, وتعنعي باالنكميزيعة  –التي ىي امتداد لمية المصعرية القديمعة  –ة القبطيّ 
, فععي قولععو (ٗ)بالكععذب صععمى اهلل عميععو وسمعععم جيعع  وانحععط وفسععد, فيععي تشععير إلععى مععن كععّذبوا وانحطععوا باتيععاميم النبععي

 تعالى:
{ فَسَزُجْصِههسُ 4{ ًَإِّاههلَ ىَؼَيههَ خُيُهه ٍ ػَظِههٌٍْ}  3{ ًَإَُِّ ىَههلَ ىَههإَجْسا  غَْْههسَ ٍََْنُههٌٍُ}  2ٍَههب ؤَّههذَ ثِنِؼََْههخِ زَثِّههلَ ثََِجْنُههٌٍُ}  } 

 .(٘){{6{ ثِإَِّّْنٌُُ اىََْفْزٌُُُ}5ًَُّجْصِسًَُُ}
يكععععون الععععذين  ويسعععتد  الباحععععث عمععععى ذلععععك باسععععتخدام واو الجماعععععة فعععي قولععععو )يسععععطرون( فيععععو يسععععتبعد أنْ  

اآلية الالحقعة تشعير إلعى  ىم المالئكة كما ذىب المفسرون, ألنّ  ,{ًَاىْقَيٌَِ ًٍََب َّسْطُسًَُُ}يسطرون في قولو تعالى: 
 غير المالئكة في قولو تعالى:

 .(ٙ){{6{ ثِإَِّّْنٌُُ اىََْفْزٌُُُ}5}فَسَزُجْصِسُ ًَُّجْصِسًَُُ } 
 بالجنون في قولو تعالى: صمى اهلل عميو وسمعم فاآلية فييا تحٍد ليير المالئكة, وىم الفري  الذي اتيم النبي 
 .(ٚ){ ٍَب ؤَّذَ ثِنِؼََْخِ زَثِّلَ ثََِجْنٌٍُُ } 
وفريعع  المععؤمنين, فععال  عميععو وسمعععم صععمى اهلل فاآليععات تشععير إلععى فععريقين مععن النععاس, فريعع  المكععذبين بععالنبي 

عمععى ذلععك  "وال نسععتطيع بنععاءً  واو الجماعععة دالععة عمععى المالئكععة, وفععي ذلععك يقععو  الباحععث: يقععا  بععأنّ  يعقعع  بعععد ىععذا أنْ 

                                                                                      
 .ٚٗٔ, صٛٔ( المصدر الساب , جٔ)

 .ٔ٘( الييروغميفية تفسر القرآن الكريم, صٕ)

 .ٛٚٔ, صٜٙٛٔ, ٔٔ( انظر دراسات في فقو المية وسر العربية, د. صبحي الصالح, دار العمم لمماليين, طٖ)

 .ٔ٘( الييروغميفية تفسر القرآن الكريم, صٗ)

 .ٙ-ٕ( سورة القمم, اآليات: ٘)

 .٘( سورة القمم, اآلية: ٙ)

 .ٕ( سورة القمم, اآلية: ٚ)
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رونيا أو باالتيامععععات لنبيعععععو طّ سععععاهلل إذا أقسععععم ال يقسععععم بشععععيء باطعععع , وبجيالععععة ي اعتبععععار بدايععععة السععععورة قسععععمًا؛ ألنّ 

 .(ٔ)بالجنون"
توجيععو ذكععي ولطيععف مععن الباحععث لععيس فيععو إسععاءة لكتععاب اهلل, بعع  يفععتح البععاب واسعععًا أمععام مزيععد مععن  كنععولو  

التععي حّيععرت العممععاء منععذ القععدم, ولععم يبتّععوا فييععا  ,وتفسععير الحععروف المقّطعععة ,األبحععاث والدراسععات حععو  مطععالع السععور
 راسة ىذا الباحث.وال يعني ىذا أننا نبّت في ىذا المعنى من خال  د ,(ٕ)بمعنى قاطع

 التقديم والتأخير في ذكر صفات النبي 
يعا تشعك  مممحعًا أسعموبيًا العواردة فعي بدايعة السعورة ألنّ  والتعأخير فعي ذكعر صعفات الرسعو ونبدأ بدراسة التقديم  

 في اآليات األوائ :
 .(ٖ){ ٍَب ؤَّذَ ثِنِؼََْخِ زَثِّلَ ثََِجْنٌٍُُ } 
 .(ٗ){ ٍََْنٌٍُُ ًَإَُِّ ىَلَ ىَإَجْسا  غَْْسَ } 
 .(٘){ ًَإِّالَ ىَؼَيَ خُيُ ٍ ػَظٌٍِْ } 
ويمكععن االسععتعانة بالسععيا  الععدا  عمععى ىععذه الصععفات لفيععم ىععذا الترتيععب الععدا  عمععى صععفاتو عميععو السععالم,  

ىععي احتضععان لمنبععي  والفئععة المؤمنععة معععو بعععد أن اسععتيزأ بيععم الكفععار,  –رحمععو اهلل  –فالسععورة كمععا يععذىب سععيد قطععب 
و بالجنوِن, فجاءت لتنفَي ما يقولو المتقولون عنو, ويطمئن قموب المستضعفين بأنّ صمى اهلل عميو وسمعم وا النبي  واتيم

 .(ٙ)ى عنيم حرب أعدائيم, ويعفييم من التفكير في أمر ىؤالءىو يتولّ 
اآليععات فييععا إشععارة إلععى  , أنّ (ٚ){ًَاىْقَيَههٌِ ًٍََههب َّسْههطُسًَُُ}ويبععدو مععن ا شععارة إلععى القمععم والتسععطير فععي قولععو:  

يععم كععانوا أىعع  كتابععة وخععط لوجععود التععوراة وا نجيعع  فععي حععوزتيم, فكعع  مععا خطععوه أىعع  الكتععاب مععن الييععود والنصععارى ألنّ 
كتعبيم قعد بّشعرت بمجيئعو عميعو السعالم,  حو  النبي في صحفيم أو ما أولوه حو  شخصيتو مردود عمعييم, ومعمعوم أنّ 

{ ثِههإَِّّْنٌُُ 5فَسَزُجْصِههسُ ًَُّجْصِههسًَُُ}}يقععة مععا جععاء بععو بععالجنون والفتنععة, فععرّد اهلل عمععييم: يم اتيمععوه رغععم إدراكيععم لحقلكععنّ 

 , أي المجنون المنحرف عن العقيدة.(ٛ){{6اىََْفْزٌُُُ}
يعا بعدأت بنفعي الجنعون ععن نبعي اهلل  مراععاًة لمتعدرج وعودًة إلعى التقعديم والتعأخير فعي ذكعر صعفات النبعي  فانّ  

أكثععر مععا آلمععو ىععو اتيامععو بععالجنون, وىععي تيمععة تضعععف وتفععت فععي عضععد ا نسععان العععادي  اتععو, ألنّ فععي رفععع معنوي
 فكيف بنبي اهلل المعصوم؟! اقص في عقمو ودينو إذا وجيت إليو,الن

                              
 .ٔ٘( الييروغميفية تفسر القرآن الكريم, صٔ)

 ٘ٔ(  المرجع الساب ,/صٕ)

 .ٕ( سورة القمم, اآلية: ٖ)

 .ٖ( سورة القمم, اآلية: ٗ)

 .ٗ( سورة القمم, اآلية: ٘)

 .ٖٖ٘ٙ, صٜٕ( في ظال  القرآن, سيد قطب, دار الشرو , القاىرة, )د. ت(, جٙ)

 .ٔ( سورة القمم, اآلية: ٚ)

 .٘( سورة القمم, اآلية: ٛ)
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 ثم تدرجت في ذكر المكافأة الُمعّدة لو إذا صبر عمى ىذه التيمة: 
 ن المتيم يثبت عمى البالء إذا ُبّشر باألجر.أل (ٔ){ ًَإَُِّ ىَلَ ىَإَجْسا  غَْْسَ ٍََْنٌٍُُ } 
 ثم تدرجت في ذكر أخالقو العظيمة: 
نيا لتعمو  (ٕ){ ًَإِّالَ ىَؼَيَ خُيُ ٍ ػَظٌٍِْ}  وىذه الشيادة أثمجت صدر النبي, ألّن مصدرىا ىو ممك المموك, وا 

 ىم وُحزن!! لتعمو عمى ك  مكافأة, وتزي  ك ّ 
آن فعععي مواضعععع عديعععدة, وقعععد أشعععار إليعععو السعععيوطي تحعععت مسعععمى عظعععيم, أورده القعععر  فالتععدرج غعععرض بالغعععيّ  

 .(ٗ)التقديم لمترتيب( بينما سماه الزركشيّ  (ٖ))الترقي من األدنى إلى األعمى(
وعنعععد تأمععع  الخطعععاب الحعععاني العععذي قصعععد إلعععى التسعععرية ععععن النبعععي  بععععد معععا أصعععابو معععن ألعععم جعععراء اتيامعععو  

 ييعا. فضعمير المخاطعب الخعاص بعالنبياستخدام الضعمائر وتوجي دعن آخر اً لمتقديم والتأخير حضور  بالجنون, نجد أنّ 
 مقّدم عمى ضمير اليائب الخاص بالمشركين, وفي ىذا مكرمة وتقديم لمنبي ورفع من شأنو:

 .(ٙ){ًَ ًُّا ىٌَْ رُدْىُِِ فَُْدْىِنٌَُُ}, (٘)فَسَزُجْصِسُ ًَُّجْصِسًَُُ{} 
ان إبصعار جانعب النبعي  وكأننعا بعازاء فعريقين متخاصعمين, يعودّ  ويستشعر القارئ الوقفة ا لييعة العظيمعة إلعى 

 و سعيدرك الحقيقعة قبع  أنْ رفععًا معن شعأنو بأّنع ؛الخطعاب إليعوالحقيقة, ومعرفة المخط , فيطمعئن اهلل نبيعو بادئعًا بتوجيعو 
يعم عنعو وىعي أنّ  ن فعي ديعنيم, بع  ويمفتعو إلعى حقيقعة لطيفعة, قعد تكعون غابعتو يم ىم المجعانين المفتونعيدركوىا, وىي أنّ 

النبعي )ُيعدىن ليعم( أي ياليعنيم فعي الكعالم, وذكعر القرطبعي  ون لعو أنّ عمى ضالليم, ومحاوالتيم إلحا  األذى بو, يودّ 
دىععان: التميععين, وقيعع : ودوا لععو تصععانعيم فععي دينععك, فيصععانعونك فععي ديععنيم, وقيعع : ودوا لععو "ا  معنععى )تععدىن( فقععا :

 .(ٚ), فقد طمبوا منو أن يعبد آليتيم مدة, ويعبدوا إليو ُمدة"تداىن في دينك فيداىنون في أديانيم
ويشعععي بمنزلتعععو عنعععد اهلل, بععع  وعنعععد أعدائعععو, عبعععر ىعععذا  بتقعععدير النبعععيكععع  ذلعععك عبعععر خطعععاب رحعععيم, يفعععيض  

 االستخدام الدقي  لمضمائر, حيُث روعي فيو التقديم لألفضمية.
في ذكر صفات المكذبين فعي اآليعات الالحقعة, وذلعك فعي وينّبو ابن قيم الجوزية إلى ظاىرة التقديم والتأخير  

 قولو تعالى:
 .(ٛ){ًَىَب رُطِغْ مُوا حَيابنيٍ ٍَّيِنيٍ } 
 .(ٜ){ىَََّبشٍ ٍَّاَّبء ثِنٌٍََِْ } 

                              
 .ٖ( سورة القمم, اآلية: ٔ)

 .ٗ( سورة القمم, اآلية: ٕ)

 .ٕٔٔ, صٔ( معترك األقران, جٖ)

 .ٖٕٛ, صٖ( البرىان في عموم القرآن, جٗ)

 .٘( سورة القمم, اآلية: ٘)

 .ٜ( سورة القمم, اآلية: ٙ)

 .ٔ٘ٔ, صٛٔن, ج( الجامع ألحكام القرآٚ)

 .ٓٔ( سورة القمم, اآلية: ٛ)

 .ٔٔ( سورة القمم, اآلية: ٜ)
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 .(ٔ){ٍَنَّبعٍ ىِّيْخَْْسِ ٍُؼْزَدٍ ؤَصٌٍِْ } 
 يقو :  تقدم )اليّماز( عمى )المّشاء( وتقّدم )المّناع( عمى )المعتدي( فويعمّ  
كان, واليماز ىو العّياب, وذلعك مالمشي مرتب عمى القعود في ال م ىّماز عمى )مشاء بنميم( فألنّ وأما تقدّ " 

 اع لمخيععر( عمععى )معتععد( فبالرتبععة أيضععًا؛ ألنّ ا تقععدم )مّنععم, وأّمعوانتقععا  مععن موضعععو بخععالف النّمععا ,ال يفتقعر إلععى حركععة
 .(ٕ)ونفسو قب  غيره" المناع يمنع نفسو, والمعتدي يعتدي عمى غيره,

فبدأ برتبة اليّماز الذي يعيب الناس, وىنا ال يحتعاج إلعى مشعي, ثعم انتقع  إلعى مرتبعة أبععد فعي ا يعذاء, وىعو  
يمنع الخيعر ععن اآلخعرين, ثعم انتقع  إلعى مرتبعة  المشي في النميمة, وبعدىا انتق  إلى مرتبة أبعد في ا يذاء, وىو أنْ 

المراتعب المتقدمعة  ا الععدوان فيعو أشعدّ عتعداء, فعان  منعع الخيعر, قعد ال يصعحبو اعتعداء, أّمعأكثر بعدًا من قبميا, وىعو اال
 .(ٖ)إيذاءً 

 وعن تقدم الما  عمى البنين في اآلية الالحقة: 
 , في ا شارة إلى من يكّذب النبي.(ٗ){ؤَُ مَبَُ ذَا ٍَبهٍ ًَثَنِنيَ} 
ف الميعين( بمالعو وبنيعو. والمعا  والبنعون ىمعا سعبب اّل "فيعو يمتنعع )أي الحع يقو  العدكتور فاضع  السعامرائي: 

و, ولكعن المعا  والقعوة ىمعا سعبب يع, فعالعربي صعاحب ععزة فعي عشعيرتو ببناً الخضوع واالنقياد, ولو كان صاحبيما ماكر 
ثعم واعتععداء؛ فععاّن لي ا مععالخضعوع واالنقيععاد فععي األفعراد والشعععوب, ميمععا كانعت حقيقععة صععاحب المععا  معن أخععال  سععوء وا 

ة, وىعععذا مشعععاىد فعععي واقعنعععا, وىعععو سعععبب اسعععتعالء العععدو  القويعععة, صعععاحبة ىعععذا المعععا , وتمعععك القعععوة عمعععى الشععععوب القعععو 
 .(٘)المستضعفة"
 وقد تقّدم ذكر الما  عمى البنين في مواضع أخرى في القرآن الكريم كقولو تعالى: 
 .(ٙ){اىََْبهُ ًَاىْجَنٌَُُ شِّنَخُ اىْحََْبحِ اىدَُّّْْب } 
 .(ٚ){{ ُّسَبزِعُ ىَيٌُْ فِِ اىْخَْْسَاد55ٌَُِ ؤَّاََب َُِّدُّىٌُ ثِوِ ٍِِ ٍَّبهٍ ًَثَنِنيَ}ؤََّحْسَجُ} 
 .(ٛ){{89{ إِىاب ٍَِْ ؤَرََ اىياوَ ثِقَيْتٍ سَيٌٍِْ}88ًٌََّْ ىَب َّنفَغُ ٍَبهز ًَىَب ثَنٌَُُ}} 
 .(ٜ){ال  ًَؤَػَصُّ َّفَسا فَقَبهَ ىِصَبحِجِوِ ًَىٌَُ ُّحَبًِزُهُ ؤََّب ؤَمْضَسُ ٍِنلَ ٍَب} 
 .(ٔ){...{ فَؼَسََ زَثِِّ ؤَُ ُّؤْرَِِِْ خَْْسا  ٍِِّ جَنَّزِل39َإُِ رُسَُِ ؤََّب ؤَقَوا ٍِنلَ ٍَبال  ًًََىَدا }...} 

                              
 .ٕٔ( سورة القمم, اآلية: ٔ)

 .ٜٓٔ, صٔ, جٕ( بدائع الفوائد, ابن قّيم الجوزية, تحقي : عمي بن محمد العمران, دار عمم الفوائد, طٕ)

 .ٙ٘, صٛ( التعبير القرآني, فاض  السامرائي, دار عمار, طٖ)

 .ٗٔالقمم, اآلية: ( سورة ٗ)

 .ٙ٘( التعبير القرآني, ص٘)

 .ٙٗ( سورة الكيف, اآلية: ٙ)

 .٘٘( سورة المؤمنون, اآلية: ٚ)

 .ٛٛ( سورة الشعراء, اآلية: ٛ)

 .ٖٗ( سورة الكيف, اآلية: ٜ)
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 .(ٕ){ؤَفَسَؤَّْذَ اىارُِ مَفَسَ ثِأَّبرِنَب ًَقَبهَ ىَإًُرَََِّْ ٍَبال  ًًََىَدا  } 
 .(ٖ){ِِّ ًَاراجَؼٌُا ٍَِ ىاٌْ َّصِ ْهُ ٍَبىُوُ ًًََىَدُهُ إِىاب خَسَبزا زَّةِّ إِّايٌُْ ػَصٌَْ} 
فالمععا  قععوة ومنعععة ل نسععان, فقُععّدم عمععى البنععين لقدرتععو عمععى تحريععك االقتصععاد واألفععراد, وطمععب المنععافع مععا ال  

الحيمععة, وكععم مععن دو  تعععج  يسععتطيع أن يفعمععو البنععون, وكععم مععن بيععوت مميئععة بععاألوالد والذريععة لكنيععا تشععكو الفقععر وقمععة
ة لتبين قوة الما  وخطورتو في بناء األسعر القرآنيّ بالسكان, لكن اقتصادىا ال يسعفيا  عالة ىؤالء, فجاءت ا شارات 

اآليات لم تيف  أىمية األفعراد )البنعون( فيعم زينعة الحيعاة, وىعم منععة لألىع  عنعد الكبعر )إن لعم يعقّعوا(  والدو , عمى أنّ 
 ّز صاحبو حين يخذلو أبناؤه, ويستر حالو حين يتنكر لو من حولو, وىذا مشاىد ومجّرب.لكن الما  يع

مععواطن التقععديم والتععأخير, قععد تكععون ظععاىرة لمقععارئ, وقععد تحتععاج إلععى تأمعع  فييععا كثيععر مععن والسععورة بعععد ذلععك  
 طوي  لتعيينيا, من ذلك:

ّنعة العذين عصعوا اهلل, ولعم يخرجعوا تقدم ا حساس بالضال  عمى ا حسعاس بالحرمعان فعي قعو  أصعحاب الج 
 .(ٗ){{23{ فَإَصْجَحَذْ مَبىصَّسٌِِّ}19فَطَبنيَ ػَيَْْيَب  َبئٌٌِ ٍِِّ زَّثِّلَ ًَىٌُْ َّبئٌََُُِ}}ح  المساكين من ثمراتيا, 

 .(٘){{27{ ثَوْ َّحُِْ ٍَحْسًٌٍَُُُ}26فَيَََّب زَؤًَْىَب قَبىٌُا إِّاب ىَعَبىٌَُُّ}} 
وجععدوىا محروقععًة فععي الصععباح البععاكر, نكععااًل مععن اهلل, لحرمععانيم الفقععراء,  جنععتيم بعععد أنْ  فحععين أنكععروا حععا  

قد نكون ضالين, أي ضعممنا الطريع  إلعى الجنعة, وقيع  بع  الضعال  العذي أشعاروا  :شرعوا في تعمي  ىذه الحا , فقالوا
موب ا ضعععراب )بععع  نحعععن . ثعععم اسعععتدركوا عمعععى األمعععر بأسععع(ٙ)إليعععو ىعععو الضعععال  المعنعععوي أي ضعععالون ععععن الصعععواب

ىعذا حرمعان معن النعمعة بسعبب عصعيانيم, فجعاء الترتيعب فعي اآليعة مراعيعًا ألحعوا   محرومون( أي أدركوا بفطعرتيم أنّ 
 ا نسان وخواطره, وما يجو  فييا أواًل من أفكار.

رسععون التععي أشععار إلييععا الدا بالغّيععةوفععي اآليععة الكريمععة يععرد غععرض السععب  الزمععاني, وىععو مععن األغععراض ال 
 م عذاب الدنيا عمى عذاب اآلخرة في قولو تعالى:القدامى, من ذلك تقدّ 

 عذاب الدنيا يسب  عذاب اآلخرة. ألنّ  (ٚ){مَرَىِلَ اىْؼَرَاةُ ًَىَؼَرَاةُ اىْأخِسَحِ ؤَمْجَسُ ىٌَْ مَبٌُّا َّؼْيٌَََُُ} 
 :- نفسيا في السورة –ويظير ىذا اليرض في قولو تعالى  
{ ًَؤٍُْيِههههِ ىَيُههههٌْ إَُِّ مَْْههههدُِ 44ِ ُّنَههههرِّةُ ثِيَههههرَا اىْحَههههدِّشِ سَنَسْههههزَدْزِجُيٌُ ٍِّههههِْ حَْْههههشُ ىَههههب َّؼْيََُههههٌَُ}  فَههههرَزِِّْ ًٍََهههه} 

 .(ٛ){{45ٍَزِنيٌ}

                                                                                      
 .ٜٖ( سورة الكيف, اآلية: ٔ)

 .ٚٚ( سورة مريم, اآلية: ٕ)

 .ٕٔ( سورة نوح, اآلية: ٖ)

 .ٕٓ-ٜٔت: ( سورة القمم, اآلياٗ)

 .ٕٚ-ٕٙ( سورة القمم, اآليات: ٘)

 .ٜ٘ٔ, صٛٔ( الجامع ألحكام القرآن, جٙ)

 .ٖٖ( سورة القمم, اآلية: ٚ)

 .٘ٗ-ٗٗ( سورة القمم, اآليات: ٛ)
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 واالستدراج الوارد في اآلية يعني االستنزا , وفي ذلك يقو  الزمخشري: 
يعععرزقيم  يعععو, واسعععتدراج اهلل العصعععاة, أنْ فدرجعععة, حتعععى يورطعععو ف"اسعععتدرجو إلعععى كعععذا, إذا اسعععتنزلو إليعععو درجعععة  

 .(ٔ)الصحة والنعمة, فيجعموا رز  اهلل ذريعًة ومتسمقًا إلى ازدياد الكفر والمعاصي"
كيععدي متععين" فيععو ا ميععا  والمععّد فععي العمععر, يقععو  الزمخشععري تعقيبععًا  أمععا ا مععالء فععي قولععو: "وأممععي ليععم إنّ  
 عمى ذلك:
 .(ٕ)كم من مفتون بالثناء عميو, وكم من ميرور بالستر عميو""كم من ُمستدرج با حسان إليو, و  
ثععم يعطععون الفرصععَة  –اختبععارًا ليععم  –وقععد تقععدم ذكععر االسععتدراج عمععى ا مععالء, ألن الُعصععاة يسععتدرجون أواًل  

رتيععب )ا ميععا ( قبعع  نععزو  العقوبععة, لطفععًا مععن اهلل وأمععاًل فععي عععودتيم, وفععي ىععذا الترتيععب مراعععاة لمسععب  الزمععاني, والت
 الماث  دومًا في سنن اهلل, وال تييير لسننو.

 ومن ىذا اليرض تقدم ذكر )نظرة العين( عمى )ا ساءة في القو ( في قولو تعالى: 
 .(ٖ){ًَإُِ َّنَب ُ اىارَِِّ مَفَسًُا ىَُْصْىِقٌَُّلَ ثِإَثْصَبزِىٌِْ ىَََّب سََِؼٌُا اىرِّمْسَ ًََّقٌُىٌَُُ إِّاوُ ىَََجْنٌٌُُ } 
فقععد آذوا النبععي بأبصععارىم حتععى كععادوا يزلقونععو )يوقعونععو أرضععًا( وىععذه إشععارة إلععى نظععرة العععين, وقععدرتيا عمععى  

 ا يقاع با نسان, وفي ذلك يقو  القرطبي:
تجعوع ثالثعة أيعام, ثعم تعععرض  –يعنعي فععي نفسعو ومالعو  -"إّن الععرَب كانعت إذا أراد أحعدىم أن يصعيب أحعدًا  

مععا رأيععت أقععوى منععو وال أشععجع, وال أكثععر منععو وال أحسععن, فيصععيبو بعينععو, فييمععك ىععو ومالععو,  لنفسععو ومالععو فيقععو : تععاهلل
 .(ٗ)فأنز  اهلل تعالى ىذه اآلية"

ن كعاد  ( أي أوشعكوا عمعى ىعذا الفعع , ولعم واوقد حماه اهلل سبحانو )أي النبي من ىذه النظرة( فجاء الفع  )وا 
 يفعموه لحفظ اهلل نبيو الكريم.

ىذا الفع  الشعائن )نظعرة الععين( عمعى القعو  المسعيء )ويقولعون إنعو لمجنعون( مراععاًة لمترتيعب تقدم ذكر وقد  
الطبيععععي فعععي األفععععا  الشعععريرة, فعععالنظرة تسعععب  القعععو , ومحاولعععة ا يعععذاء بعععالنظر والحسعععد, تسعععب  التصعععريح والتصععععيد 

 بالقو .
بصععارىم, ومالمععح ا رىععا  وعنععد تصععوير وقععوف الُعصععاة أمععام اهلل, يظيععر خضععوعيم مععن خععال  غضععيم أل 

 البادية عمى وجوىيم في قولو تعالى:
 .(٘){خَبشِؼَخ  ؤَثْصَبزُىٌُْ رَسْىَقُيٌُْ ذِىاخز } 
وقد تقدمت صورة الخشوع عمى صورة ا رىا , ألن خشوع البصر يمكن تبينعو قبع  مظعاىر ا رىعا , التعي  

 عيًا لترتيب القوة في الظيور.تحتاج برىة لتأمميا في وجو صاحبيا. وبذا يكون التقديم مرا

                              
 .ٖٛ٘, صٗ( الكشاف, جٔ)

 .ٕٛ٘, صٗ( الكشاف, جٕ)

 .ٔ٘( سورة القمم, اآلية: ٖ)

 .ٙٙٔ, صٛٔ( الجامع ألحكام القرآن, جٗ)

 .ٖٗمم, اآلية: ( سورة الق٘)
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, وتعنعي الععودة إلعى العوراء (ٔ)وفي السورة الكريمة تظير تقنية رائعة في التصوير وىي المقابمعة بعين الصعور 

 , وذلك في قولو تعالى:اً حاضر  اً لتصوير مشيد ساب  يفسر مشيد
{ خَبشِؼَخ  ؤَثْصَهبزُىٌُْ رَهسْىَقُيٌُْ ذِىاهخز ًَقَهدْ مَهبٌُّا      42ْؼٌَُُ}ًٌََّْ ُّنْاٌَُ ػَِ سَبىٍ ًَُّدْػٌََُْ إِىََ اىسُّجٌُ ِ فَيَب َّسْزَطِ} 

 .(ٕ){{43ُّدْػٌََُْ إِىََ اىسُّجٌُ ِ ًَىٌُْ سَبىٌََُُِ}
فاآليععة الكريمععة تعمعع  عععدم قععدرة الُعصععاة عمععى السععجود أمععام اهلل يععوم الحسععاب, رغععم الكشععف عععن سععيقانيم,  

ولكعنيم  –فعي الحيعاة العدنيا  –ى العوراء يعوم كعان ىعؤالء قعادرين عمعى السعجود ودعوتيم إلى السعجود, وتععود بالقعارئ إلع
 معرضين عنو, فكانت عقوبتيم من جنس عمميم, وىي عجزىم عنو حين احتاجوا إليو في حضرة اهلل سبحانو.

أو فالتقديم والتأخير في ىذه التقنية ظاىر من خال  قمب المشاىد, بحيث تقدم المشيد األخير عمى األو ,  
 النتيجة عمى السبب لتحقي  ىذه التقنية الرائعة, والعودة بذاكرة ا نسان إلى المسببات األولى!!

ن فعععي الخطععاب الموجعععو إلععى ىعععؤالء الععذين وقفعععوا فععي وجعععو رسععو  اهلل, نجعععد أن التسععاؤالت التعععي عوعنععد الععتم 
 ذلك في قولو تعالى:وجيت إلييم, رتبت ترتيبًا روعَي فيو التدرج في تصاعد شدة الخطاب وقوتو, و 

 .(ٖ){ؤَفَنَجْؼَوُ اىَُْسْيَِِنيَ مَبىَُْجْسٍِِنيَ } 
 .(ٗ){ٍَب ىَنٌُْ مٌََْْ رَحْنٌََُُُ } 
 .(٘){ؤًَْ ىَنٌُْ مِزَبةٌ فِْوِ رَدْزُسٌَُُ} 
 .(ٙ){إَُِّ ىَنٌُْ فِْوِ ىَََب رَخََّْسًَُُ } 
 .(ٚ){اىْقَِْبٍَخِ إَُِّ ىَنٌُْ ىَََب رَحْنٌََُُُ ؤًَْ ىَنٌُْ ؤَََّْبٌُ ػَيَْْنَب ثَبىِغَخز إِىََ ًٌَِّْ} 
 .(ٛ){سَيْيٌُ ؤَُّّيٌُ ثِرَىِلَ شَػٌٌِْ} 
 .(ٜ){ؤًَْ ىَيٌُْ شُسَمَبء فَيَْْإْرٌُا ثِاُسَمَبئِيٌِْ إُِ مَبٌُّا صَب ِقِنيَ} 
المسعمم حيث بعدأ الخطعاب بالتصععيد معيعم معن الوىمعة األولعى وسعؤاليم: ىع  نجعع  حكمكعم بتسعاوي النعاس ) 

 والمجرم( ىو الحكم الساري عمى الخالئ  رغم أنو حكم عجيب؟!

                              
 .ٜٜ - ٜٛم, ص ٕٚٓٓ( انظر التصوير الفني في القرآن, سيد قطب, دار الشرو , مصر, طٔ)

 .ٖٗ( سورة القمم, اآلية: ٕ)

 .ٖ٘( سورة القمم, اآلية: ٖ)

 .ٖٙ( سورة القمم, اآلية: ٗ)

 .ٖٚ( سورة القمم, اآلية: ٘)

 .ٖٛ( سورة القمم, اآلية: ٙ)

 .ٜٖ( سورة القمم, اآلية: ٚ)

 .ٓٗ( سورة القمم, اآلية: ٛ)

 .ٔٗ( سورة القمم, اآلية: ٜ)
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ثم تتصاعد حدة الخطاب والتساؤ  إن كان ليعم كتعاب مقعدس يشعتقون منعو األحكعام العجيبعة: "أم لكعم كتعاٌب  

ون مععن أحكععام عمععى البشععر؟ ووجععود كتععاب دينععي ُيعععّد أقععوى حجععة مععن الخطععاب ؤ فيععو تدرسععون" فيتخيععرون منععو مععا يشععا
 فوي الذي قد يصدر عنيم.الش

ثم تتصاعد حدة الخطاب بالتساؤ : إن كان ليم عيود قد قطعيا اهلل بالسماح ليم باطال  األحكام إلى يوم  
وضععح بععدورىا أقعوى مععن وجععود كتعب مقدسععة )توىععذه  (ٔ)القيامعة واحتكارىععا: "أم لكعم أيمععان عمينععا باليعة إلععى يععوم القيامعة"

 ذلك( ولكن ىييات!!
دة الخطععاب بععدعوتيم إلععى إحضععار شععيداء يشععيدون بصععد  أحععاديثيم وأحكععاميم, ومعمععوم أن ثععم تتصععاعد حعع 

 إحضار الشاىد من أقوى أساليب ا دانة وأكثرىا تثبيتًا لمخصوم.
وبذلك نجد أن آيات القرآن الكريم قد رتبت فعي ىعذه السعورة )وفعي غيرىعا معن السعور ترتيبعًا حكيمعًا, مقصعودًا  

 ة من غايات البالغة, عمميا من عمميا وجيميا من جيميا!!لذاتو, وذلك لتحقي  غاي
ويمفععععت النظععععر أن ىععععذه السععععورة, قععععد أعععععادت فععععي موضععععع الحعععع  ذات األسععععموبية فععععي الحععععديث عععععن ىععععؤالء  

 المشركين, ُممحة في التساؤ  من جديد عن سر إعراضيم عن دعوة رسو  اهلل:

 

 
 .(ٕ){ضْقَيٌَُُؤًَْ رَسْإَىُيٌُْ ؤَجْسا  فَيٌُ ٍِِّ ٍَّغْسًٍَ ٍُّ} 
 .(ٖ){ؤًَْ ػِندَىٌُُ اىْغَْْتُ فَيٌُْ َّنْزُجٌَُُ} 
إنيا أسموبية التدرج واالستنكار العدا  عمعى التعجعب معن أحعواليم, ولكعن اآليعات ىعذه المعرة تشعير إلعى العدافع  

, (ٗ){غْهسًٍَ ٍُّضْقَيُهٌَُ  فَيُهٌ ٍِّهِ ٍَّ  }ععراض ععن العقيعدة خوفعًا عمعى أموالعو: ا نسعان, والعذي قعد يعدعوه إلعى ا  المادي عند
معن  لعذلك اسعتعاذ النبعي ؛والميرم ىو اليرامة المالية التي تثق  كاى  ا نسعان, وتجعمعو يحسعب حسعاب أليامعو القادمعة

 غمبة الدين فقا :
 .(٘)الدين وقير الرجا " ضمع"وأعوذ بك من  
لصععحيحة جيععوبيم؟ إن العقيععدة ا دة ميععارم ماليععة؟ أو تععدفعيم لبععذ  مععا فععييععفيعع  خععاف ىععؤالء أن تحمميععم العق 

 يب, فمم ك  ىذا ا عراض؟!تصدر عن القمب ال الج
 وعادت اآليات من جديد لتؤكَد التساؤ  عن موضوع الكتابة: 
 (ٙ){ؤًَْ ػِندَىٌُُ اىْغَْْتُ فَيٌُْ َّنْزُجٌَُُ} 

                              
 .ٜٖ( سورة القمم, اآلية: ٔ)

 .ٙٗ( سورة القمم, اآلية: ٕ)

 .ٚٗ( سورة القمم, اآلية: ٖ)

 .ٙٗ( سورة القمم, اآلية: ٗ)

فعؤاد شعرح صعحيح البخعاري, البعن حجعر العسعقالني, تحقيع : محمعد بضمع الدين: ثقمو وشدتو, انظر فتح الباري ( ٘)
 .ٜٖٙٙعبد الباقي, دار المعرفة, لبنان, حديث رقم 

 .ٚٗ( سورة القمم, آية: ٙ)

321



2102( 5( لجملةلد )2جمةل   عةلمي  حمكم  دوري  تصدر ع  عممدة للحوث للةةلمي و للدرلسمت للةةليم للةدد) ,ةل   امعة  لسحي ن ن  للا  لةلحوث  جم  

 
زيعرة لعم يكعن لعدييم مما يؤكد أن ىذه السورة في أساسيا موجية إلى أى  الكتاب )من الييود( ألن عرب الج 

 .كتاب ديني قب  ىذا القرآن
 فا شارات الواردة في السورة كميا تتس  مع البدايات لتكّون وحدة السورة, وبيانيا األدبي الرفيع. 

 يقو  فاض  السامرائي: التناس وحو  ىذا  
ن يكاد الذين كفروا ليزلقونك ب أبصعارىم لمعا سعمعوا العذكر ويقولعون "ذكر في سورة القمم في آخر السورة قو  الَكَفرة: "وا 

, فناسعب آخعر (ٕ)ت بنعمعة ربعك بمجنعون"نع, فعرّد عمعييم فعي أو  السعورة بنفعي الجنعون عنعو, فقعا : "معا أ(ٔ)إنو لمجنون"
 .(ٖ)السورة أوليا"
ونخععتُم بالتأكيععد عمععى أن جميععع آيععات المصععحف الشععريف متسععقًة بععداياتيا مععع نياياتيععا فععي التقععديم والتععأخير  

 اض واليايات وا شارات ا عجازية.واألغر 
ًَىَهههٌْ مَهههب        }  َِْضيِهههوِ  َِضْهههوِ ىَههههرَا اىْقُهههْسآُِ الَ َّهههإْرٌَُُ ِث ُِّ َػيَهههَ ؤَُ َّهههإْرٌُاْ ِث ََؼَهههذِ الِّههه ُ ًَاىْجِههه َُ ثَؼْعُهههيٌُْ ىِهههجَؼْطٍ  قُهههو ىاهههِئِِ اْجَز

 .(ٗ){ظَيِلا 
**** 

 بحمد اهلل تم
 
 

                              
 .ٔ٘( سورة القمم, آية ٔ)

 .ٕسورة القمم, آية ( ٕ)

 .ٜٙٔم, صٖٕٓٓ, ٖ( لمسات بيانية في نصوص من التنزي , د. فاض  السامرائي, دار عمار, عمان, طٖ)

 .ٛٛ( سورة ا سراء, اآلية: ٗ)
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 الخالصة
 وتوجييات أىميا:نستخمص من البحث الساب  نتائج  

ال ينبيععي تعميعع  التقععديم والتععأخير فععي آيععة مععن اآليععات الكريمععة بقولنععا: قُععّدم ىععذا المفععظ أو ُأخععر لألىميععة, ألن  .ٔ
 ىعذه األىميعة فعي بيعان االختصعاص أو األىمية كممة فضفاضة ال بّد من بيان أبعادىعا, كعأن نقعو : وتكمعن

 التعجب أو الزجر وغيرىا.

إلى أغراض لطيفة جدًا ليايات التقعديم والتعأخير, ال بعّد معن ا فعادة منيعا عنعد تأممنعا  تنبو البالغيون القدامى .ٕ
لتركيعب اآليعات وألفاظيعا كمراععاة اآليعة لقضعية السعب  الزمعاني والمكعاني, والترقعي معن األعمعى إلعى األدنععى, 

 وغيرىا. وبذلك تتكشف اآليات عن بدائع وفوائد أدبية وشرعية ال حدود ليا.

إلععى سععورة )القمععم( كنمععوذج لتقصععي ىععذه الظععاىرة, فظيععرت فععي السععورة جماليععات وأبعععاد أثععرت  عمععد البحععث .ٖ
البحعععث وأكعععدت عمعععى عمععع  ىعععذه الظعععاىرة بالغيعععًا. وذلعععك قعععدر اسعععتطاعة الباحعععث, مسعععتعينًا بكتعععب التفسعععير 

 والبالغة, واجتيادات الدارسين القدامى والمحدثين.

يعات اتبعين منيعا غيفي آيعات السعورة بحيعُث اسعتطاع الباحعث أن  كانت ظاىرة التقديم والتأخير ماثمًة بوضوح .ٗ
 عديدة منيا:

 مراعاة التدرج كقولو تعالى: "فستبصر ويبصرون". -ٔ

 التقديم لألفضمية, كقولو تعالى: "ودوا لو تدىن فيدىنون". -ٕ

 يم".التقديم بالرتبة كقولو تعالى: "وال تطع ك  حالف ميين, ىّماز مشاء بنميم, مناع لمخير معتد أث -ٖ

 ".أن كان ذا ما  وبنينالتقديم لألفضمية, كقولو تعالى: " -ٗ

 مراعاة أحوا  ا نسان وخواطره, كقولو تعالى: "قالوا إّنا لضالون ب  نحن محرومون". -٘

 مراعاة السب  الزماني, كقولو تعالى: "كذلك العذاب ولعذاب اآلخرة أكبر لو كانوا يعممون". -ٙ

 قيم ذلة".ى"خاشعًة أبصارىم تر ىر, كقولو تعالى: امراعاة قوة الظو  -ٚ

ىذا ويحّث الباحث عمى مزيد من التقصي من قب  الدارسعين لفيعم رمعوز القعرآن الكعريم, والحعروف المقّطععة  
في مطالع السور, بعيدًا عن الطريقة التقميدية التي عمد إلييا المفسرون القعدامى, ألّن القعرآن معاٍض باعجعازه وتجعدده 

الترحيععب بأيععة محععاوالت عمميععة جععادة الستقصععاء معععاني ىععذه الرمععوز وعععدم االنيععال  عمععى  إلععى يععوم القيامععة, فينبيععي
 الموروث الدراسي القديم في ىذا الباب.

 واهلل ولي التوفي 
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 قائمة المصادر والمراجع

 القرآن الكريم. 
 .ٖٜٜٔتير, الجامعة األردنية, أسموب التقديم والتأخير في القرآن الكريم, محمد فواز غّنام, رسالة ماجس .ٔ

 م.ٖٜٙٔإعجاز القرآن, أبو بكر الباقالني, تحقي  السيد أحمد الصقر, دار المعارف, مصر,  .ٕ

 ا عجاز البياني لمقرآن, د. عائشة عبد الرحمن, دار المعارف, مصر د.ت. .ٖ

 م.ٕٓٓٓ, ٔإعجاز القرآن البياني, د. صالح الخالدي, دار عمار, عمان, ط .ٗ

 م.ٖٕٓٓ, ٔوالبالغة النبوية, مصطفى صاد  الرافعي, مؤسسة المختار, القاىرة, ط إعجاز القرآن .٘

 .ٜٛٛٔ, ٖإعراب القرآن, أبو جعفر النحاس, تحقي : زىير غازي زاىد, مكتبة النيضة, بيروت, ط .ٙ

 م.ٜٚٛٔ, ٕاألمالي, أبو القاسم الزجاجي, تحقي : عبد السالم ىارون, دار الجي , بيروت, ط .ٚ

 .ٔ, جٕابن القّيم الجوزية, تحقي  عمي بن محمد العمران, دار عمم الفوائد, ط بدائع الفوائد, .ٛ

البرىععان فععي عمععوم القععرآن, بععدر الععدين الزركشععي, تحقيعع : محمععد أبععو الفضعع  إبععراىيم, دار المعرفععة, بيععروت,  .ٜ
 .ٕط

 بالغة العطف في القرآن الكريم, د. عفت الشرقاوي, دار النيضة العربية, بيروت. .ٓٔ

 م.ٕٚٓٓ, ٜٔني في القرآن, سيد قطب, دار الشرو , مصر, طالتصوير الف .ٔٔ

 .ٛ, د. فاض  السامرائي, دار عمار, عمان, طالقرآنيّ التعبير  .ٕٔ

الجامع ألحكام القرآن, أبو عبد اهلل القرطبي, تحقيع : سعالم مصعطفى البعدري, دار الكتعب العمميعة, بيعروت,  .ٖٔ
 .ٜٛٛٔ, ٖط

 م.ٜٙٛٔ, ٔٔالعمم لمماليين, طدراسات في فقو المية, د. صبحي الصالح, دار  .ٗٔ

 .ٕٚٓٓ, ٔدالئ  ا عجاز, عبد القاىر الجرجاني, تحقي : محمد رضوان الداية, دار الفكر, دمش , ط .٘ٔ

 .ٕرواني, تحقي : محمد قرقزان, دار المعرفة, بيروت, طيالعمدة في محاسن الشعر وآدابو, ابن رشي  الق .ٙٔ

محمععد فععؤاد عبععد البععاقي, دار المعرفععة, ني, تحقيعع : فععتح البععاري بشععرح صععحيح البخععاري, ابععن حجععر العسععقال .ٚٔ
 لبنان, 

 , )د. ت(.ٜٕفي ظال  القرآن, سيد قطب, دار الشرو , القاىرة, ج .ٛٔ

 م.ٜٛٛٔقضايا قرآنية في الموسوعة البريطانية, د. فض  حسن عباس, دار البشير, عمان, ط,  .ٜٔ

, ٖ, مكتبععة الخععانجي, القععاىرة, طالكتععاب, سععيبويو )أبععو بشععر عمععرو بععن قنبععر( تحقيعع : عبععد السععالم ىععارون .ٕٓ
 م.ٜٛٛٔ

الكّشعععاف ععععن حقعععائ  غعععوامض التنزيععع , أبعععو القاسعععم الزمخشعععري, تحقيععع : محمعععد عبعععد السعععالم شعععاىين, دار  .ٕٔ
 م.ٖٕٓٓ, ٖالكتب العممية, بيروت, ط

 معاني التراكيب, عبد الفتاح الشين, دار الطباعة المحمدية, األزىر )د.ت(. .ٕٕ

 م.ٜٚٛٔ, ٙيس, مكتبة األنجمو المصرية, طمن أسرار المية, د. إبراىيم أن .ٖٕ

 م.ٕ٘ٓٓمن بالغة القرآن, د. أحمد أحمد بدوي, نيضة مصر لمطباعة,  .ٕٗ

 لسان العرب, ابن منظور المصري, دار صادر, بيروت. .ٕ٘

 م.ٖٕٓٓ, ٖلمسات بيانية في نصوص من التنزي , د. فاض  السامرائي, دار عمار, عمان, ط .ٕٙ
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مطبععععة  ,اعر, ضعععياء العععدين بعععن األثيعععر, تحقيععع : محمعععد محعععي العععدينالمثععع  السعععائر فعععي أدب الكاتعععب والشععع .ٕٚ

 م.ٜٖٜٔمصطفى البابي, مصر, 

 م.ٕٜٚٔمعاني القرآن, أبو زكريا الفراء, تحقي : عبد الفتاح شمبي, الييئة المصرية لمكتاب,  .ٕٛ

ميعة, في إعجاز القرآن, جال  الدين السعيوطي, تحقيع : أحمعد شعمس العدين, دار الكتعب العم األقرانمعترك  .ٜٕ
 م.ٜٛٛٔ, ٔبيروت, ط

 .ٕميني المبيب, ابن ىشام األنصاري, تحقي : محمد محي الدين عبد الحميد )د. ط(, ج .ٖٓ

الموشععح, المرزبععاني )أبععو عبععد اهلل محمععد بععن عمععران( تحقيعع : عمععي محمععد البجععاوي, مطبعععة لجععان البيععان  .ٖٔ
 م.ٜ٘ٙٔالعربي, 

 .ٖنقد الشعر, قدامة بن جعفر, تحقي : كما  مصطفى, ط .ٕٖ

 م.ٕٕٓٓ, ٔييروغميفية تفسر القرآن الكريم, سعد عبد المطمب العد , مكتبة مدبولي, القاىرة, طال .ٖٖ
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