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 الممخص:

أىم المباحث البالغية، فال يخفى دوره في مطابقة الكالم لمقتضى الحال، بحيث يعد التقديم والتأخير من       
يقدم ماحقو التأخير، ويؤخر ما حقو التقديم مراعاة لظروف المتكمم والمخاطب ومقام الخطاب، ولمتقديم والتأخير 

دم، أو تأخر تبعا في النص القرآني أىمية كبيرة، فيو يرتبط بالمعنى بشكل مباشر؛ ألن المعنى يقتضي ما تق
ألىداف السورة وموضوعاتيا وسياقاتيا التي جاءت فييا وفي ىذا البحث بيان ألىم األغراض البالغية الكامنة 
وراء تقدم فعل عمى آخر أو تأخيره. الكممات المفتاحية: التقديم والتأخير االصطالحي، وغير االصطالحي، 

 السياق، الفاصمة القرآنية، المقاصد القرآنية.

Abstract: 
 Hysteron proteron (Moving a Word Forward or  Placing It Backward) is considered 
one of the most important rhetorical field of researches. Its role in speech conformity 
according to circumstances is not hidden, where what should have come last is 
moved forward, and what should have come first is placed backwards, taking into 
account the circumstances of the speaker, the addressee, and the context of the 
speech, In Qur’anic Texts, Hysteron Proteron is of great importance, as it is directly 
related to the meaning which requires what have been moved forward or placed 
backward depending on the goals, topics and contexts of the Surah in which it came 
in.  



 بالغة التقديم والتأخير بين األفعال في القرآن الكريم "نماذج مختارة"  6))
 مةمحك   ةة علمي  مجل  يان" مه الب  "عل                                           أ.هالــة مصباح بن هـامـل                       

 

 

   
 (133)الصفحة  م1212  / مايو هـ2441 / رمضانالعدد الثاني 

In this research, an explanation of the most important rhetorical purposes behind 
moving a verb forward before another or placing it backward. 
Keywords: Idiomatic Hysteron Proteron, and Non-idiomatic, Context,Quranic 
Objectives, Quranic Comma. 

 المقدمة

وصحبو  الحمد  الذي عمم بالقمم، عمم اإلنسان ما لم يعمم، والصالة والسالم عمى نبيو األعظم، وعمى آلو   
 وسمم.

من الموضوعات األساسية في عمم البالغة العربية؛ فيو أحد األركان التي يقوم  فيعد التقديم والتأخير ... وبعد   
عمييا عمم المعاني، لما لو من وثيق الصمة بقصد المتكمم، وحال المخاطب، ومقام الخطاب، التي ُيعنى بيا عمم 

 والمبس.  المعاني في سعيو لوضع ضوابط توصل المعنى من المتكمم إلى المحاطب بوضوح وخمو من التعقيد

وقد لفت انتباىي غير مرة تقديم فعل عمى آخر لو قدم ىو لما تغير المعنى، فتترتب في الكالم وفق ترتبيا        
في النفس، وىو أمر يختمف من متكمم آلخر، فوددت أن أبحث عن األسرار البالغية وراء ىذه الظاىرة خاصة في 

، (1)لك أن النص القرآني يجمع بيا األفعال عمى غير ترتيبالعطف، فكون الواو مثال لمطمق الجمع ال يعني ذ
فيو يضعو الموضع الذي  يضيف لمنص معنى ال يمكن لغيره أن يضيفو، ولكثرة وروده في النص الكريم، وتعدد 
أنواعو وأغراضو، وضيق المقام عمى اإلحاطة بو، اقتصرت عمى بعض نماذجو رصدت صور التقديم والتأخير 

المكتوب  حميال بالغيا، والتزمت في توثيق اآليات وتخريجيا رواية اإلمام قالون عن نافع المدنيفييا وحممتيا ت
بالخط الكوفي، كما التزمت في ترتيب الشواىد ترتيب السور حسب ورودىا في المصحف ثم ترتيب اآليات  في 

 ديم والتأخير االصطالحيوتقوم خطة البحث عمى تمييد ومبحثين ىذا بيانيما: المبحث األول: التق السور،
المطمب الثاني: الشرف والفضل. المطمب الثالث: مناسبة السياق. المطمب  االىتمام. ويشمل: المطمب األول:

المطمب . الرابع: السببية. المبحث الثاني: التقديم والتأخير غير االصطالحي ويشمل. المطمب األول: االىتمام
 الثاني: الشرف والفضل. المطمب الثالث: مناسبة السياق. المطمب الرابع: السببية. الخاتمة: تتضمن نتائج البحث.  

 

 

                                                           

 .90من بالغة القرآن، ص -1
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 الــتــمــهــيــد

االحتراز من الوقوع في الخطأ في تطبيق  ـــــ كما يقول السكاكي ـــــ إذا كان الغرض األساسي من عمم المعاني   
، فإن ترتيب الكالم تقديما وتأخيرا، وحذفا وذكرا...إلخ، لو دوره في مطابقة (2)ضي الحال ذكرهالكالم عمى ما يقت

أو تأخير ما حقو التقديم، خروجا عن مقتضى  الكالم لمقتضى الحال، فقد يقتضي الحال تقديم ماحقو التأخير
 .البميغ الظاىر والمألوف، ولكنو ال يخرج عن دائرة الكالم

ويمكن تحديد مفيوم التقديم والتأخير في نظم الكالم وتأليفو بأنو تبادل في مواقع الكممات، بحيث تترك الكممة     
مكانيا في المقدمة، وتحل محميا كممة أخرى؛ لتؤدي غرضا بالغيا ما كانت لتؤديو لو أنيا بقيت في مكانيا 

و البعض من المجاز؛ ألنو نقل لمفظ عن رتبتو وحقو، ، وقد جعم(3)المحدد الذي اقتضتو قاعدة االنضباط المغوي
أي أنو يركز عمى أصل مفترض، قد ،(4)"والصحيح أنو ليس منو؛ فالمجاز نقل ما وضع لو إلى ما لم يوضع لو"

يتقدم الكالم عميو وقد يتأخر، ويخضع ذلك األصل لطابع المغة، ونمطيا المألوف في ترتيب أجزاء الجممة، كتقدم 
، والفعل عمى الفاعل، وعمى الرغم من مرونة العربية في ترتيب أجزاء جمميا نتيجة وجود رى الخبالمبتدأ عم

حركات اإلعراب التي تحدد المعنى فإن العمماء يفترضون أصال في التركيب ُيقاس إليو العدول، وال مقتضى 
ىما، ثابت يتمثل في وجود يقوم عمى عنصرين: أحدومن ثم فإنو ، (5)لمعدول عن األصل إال باعتبارات محددة

أطراف اإلسناد وما يتصل بيا، واآلخر متغير، يتمثل في تحريك ىذه األطراف من أماكنيا األصمية إلى أماكن 
، أما الداللة فتتأثر رجديدة، ويتولد عن ىذين العنصرين المعنى والداللة، ويبقى المعنى ثابتا مع التقديم أو التأخي

ذا كان اىتمام النحاة منصبا عمى مسألة الرتبة؛ (6)بعد تقديم ما حقو التأخير فييابتغير نظام ترتيب الجممة  ، وا 
فإن اىتمام البالغيين بيذه الرتب ال يكون إال بالمقدار الذي  لكونيا ممثمة لمثالية األداء في التركيب المألوف،

 .يساعد عمى كشف األغراض البالغية وراء ىذا التقديم والتأخير

                                                           

 .7مفتاح العموم،  -2

 .15أسموبية االنزياح في القرآن الكريم،  -3

 .3/233البرىان في عموم القرآن،  -4

 .111-93مفتاح العموم،  -5

 .333البالغة واألسموبية،  -6
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ر تقسيم لمتقديم والتأخير عند البالغيين ىو تقسيم عبد القاىر الجرجاني، الذي جعمو قسمين: التقديم ولعل أشي   
عمى نية التأخير، والتقديم ال عمى نية التأخير، وبيذا يكون مقابال لتقسيم النحاة لو إلى: الرتبة المحفوظة، والرتبة 

ير، وذلك في كل شيء أقررتو مع التقديم عمى حكمو الذي يقال إنو عمى نية التأخ"غير المحفوظة، فالتقديم عنده 
 ، فالمتقدم يحتفظ بوظيفتو النحوية التي كان عمييا قبل التقديم، ويقال: إنو(7)"كان عميو، وفي جنسو الذي كان فيو

عرابا غير إعرابو،حين " تقديم ال عمى نية التأخير وذلك  تنقل الشيء عن حكم إلى حكم، وتجعمو بابا غير بابو، وا 
برا لو، فتقدم تارة ىذا عمى ذلك، خن يكون مبتدأ ويكون اآلخر أأن تجيء إلى اسمين يحتمل كل واحد منيما 

 أي أن المقدم ال يحتفظ بوظيفتو النحوية التي كان عمييا قبل التقديم. (8)"وأخرى ذلك عمى ىذا

ر المقّدم أو قّدم المؤخر  مىختص بداللة األلفاظ عيابن األثير إلى ضربين: األول  وقسَّمبينما     المعاني ولو ُأخِّ
. ىالختصاصو بما يوجب لو ذلك ولو أخر لما تغيَّر المعن لتغير المعنى، والثاني يختص بدرجة التقّدم في الذكر؛

والتأخير بين المسند والمسند إليو وبين العامل  فالضرب األول ينصرف إلى الرتب النحوية، ويشمل التقديم
الذي ييمنا  ــــ ، والضرب الثانيذلك في، وقد سبق الحديث (9)وبين المتعمقات فيما بينيا، وبين التوابعومعمولو، 

أي أنو يختص بالمعاني وترتيبيا في الكالم بحسب ترتيبيا في النفس، وىو  ينصرف إلى الرتب المعنوية،ىنا ــــــ 
ث أي تغيير فييا، تقديمًا أو تأخيرا، تغييرًا في ، وال ييتم بالرتب النحوية التي يحدرأمر يختمف من شخص آلخ

 المعنى.

ومن األمثمة التي ذكرىا ابن األثير عمى ىذا النوع من التقديم: تقديم السبب عمى المسبب، وتقديم األكثر عمى    
إلى  األقل، وتقديم األعجب فاألعجب، وتقديم األفضل فالمفضول، وقد ذكر عمى كل منيا عددًا من األمثمة مشيراً 

 .(10)أن أمثمة ىذا الضرب من التقديم، ال يحصره حد، وال ينتيي إليو شرح
ثم جاء من بعده العموي، ورأى أن األلفاظ تابعة لممعاني، والمعاني في التقديم ليا أحوال خمسة ىي: تقديم العمة    

التقديم والتأخير حالتين:  ل  ع  وج  ، (11)بالزمانالتقّدم و  التقّدم بالذات، والتقّدم بالشرف، والتقّدم بالمكان،عمى معموليا، و 
                                                           

 .106دالئل اإلعجاز،  -7

 .السابق -8

 .2/210 ،المثل السائر -9

 .2/223المثل السائر،  -10

 .58-2/57 ،الطراز  -11
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ر لما فسد المعنى وال تغيَّ  ر لفسد المعنى وتغيَّر، وما يجوز تقديمو، ولو أخِّ ، وقد أفرد لكل رما يجب تقديمو، ولو أخِّ
صفتو من ىاتين الحالتين تقريرا، مبّينا في التقرير الثاني منيما أن الشيئين إذا كان كل واحد منيما مختصًا ب

وىو بيذا يكرر كالم ابن األثير في ىذه المسألة، ، تقتضي تقديمو عمى اآلخر فالمتكّمم بالخيار في تقديم أييما شاء
محاواًل بيانو وتوضيحو؛ ألن ابن األثير قدَّم الرأي ذاتو في سياق حديثو عن التقديم المعنوي، ولكنو لم يضع 

فجاء العموي وجعميا في تقرير منفصل  ي، بل جعميا في ثنايا كالمو،القاعدة التي صاغيا العموي في التقرير الثان
 .في ختام كالمو عن )التقديم والتأخير(

ومن المالحظ أن ىذا النوع من التقديم والتأخير ليس لو نصيب ذو قيمة عند البالغيين، إنما عنى بو المفسرون    
 كأبي السعود في تفسيره ، والزمخشري في كشافو، وقد أسماه بعضيم أو 

 ةى  ثالثا تأتي عميومن خالل استقراء بعض نماذج تقديم األفعال عمى بعضيا في القرآن الكريم اتضح أن   
أنواع: تقديم اصطالحي، وتقديم غير اصطالحي، وما قدم في آية وأخر في أخرى، وفيما يمي تفصيل لمنوعين 

القرآنية لبيان األغراض البالغية الكامنة  والوقوف عمى بعض نماذجيا ،األول والثاني كل في مبحث مستقل
التساعو وعالقتو بالسياق  بو في قابل األيام؛وراءىا، في حين فضمت أن يستقل النوع الثالث منيا ببحث خاص 

وقد اعتمدت ـــ في ىذا التقسيم ـــ عمى ما جاء بو  ،العام لمسور الوارد فييا مما ال يتسع المجال لتفصيمو ىنا
المطعني في كتابو )خصائص التعبير القرآني( فقد سمى اختالف النظم في العبارات ذات المعنى الواحد بالتقديم 

، غير أني جعمت غير االصطالحي كل تقديم وتأخير ع د ل عن الترتيب المنطقي (12)غير االصطالحي والتأخير
أو الزمني بين األفعال، واالصطالحي ما وافق ىذا الترتيب ، بينما جعمت ما ذكره المطعني في التقديم غير 

 ى ما قدم في موضع وُأخر في آخر.االصطالحي تحت مسم

 والتأخير االصطالحيالمبحث األول: التقديم  

يقصد بالتقديم االصطالحي ما يختص بترتيب األفعال في الذكر عمى حسب ترتيبيا في النفس ولو تقدم ما ُقدم    
ولو الكثير من األسباب وىذا الترتيب ال يخالف الترتيب الزمني أو الوجودي لألفعال، أو تأخر لما تغير المعنى، 

 كما ذكر ابن األثير. ال يحصرىا حد وال ينتيي إلييا شرح
 المطمب األول: االهتمام ورعاية الفاصمة    

                                                           

 . 2/147المطعني،عبد العظيم خصائص التعبير القرآني وسماته البالغية،   -12
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       ﴾(13)﴿:في قولو تعالى :االهــتــمــام ـــأوال 

واألصل فييا، فالصالة ىي أعظم العبادات البدنية، والزكاة ىي أعظم ذكر من جممة الشرائــــــع ما كان كالمقدم 
فالعناية واالىتمام تكون  ، وىي محط االىتمام والعناية؛(14)العبادات المالية، وقدم األمر بالصالة ألنيا األىم

جوبيا وألن فييا لشمول و  ، كما قدمت(15)بأسباب عدة كاألىمية ،والتعجيل، واإليثار ، والحاجة إلى التوكيد ...إلخ
يتاء الزكاة ال يؤدييما إال من (16)لمحضرة من اإلخالص والتضرع ، وفي ىذا تعريض بالمنافقين؛ إقامة الصالة وا 
 .     ﴾(17)﴿ن فإنيمو ىو صادق، أما المنافق

      ﴿الفعل)اعمموا( في قولو:ومنو تقديم الفعل)كموا(عمى    

    ﴾(18)وفيو موافقة لما قبمو في  ،(19)ألن أكل ُمعين عمى العمل الصالح ؛

عمى تقدير حمل الطيب عمى ما يستمذ من المباحات،      ﴾(20)﴿قولو:

، كما أن فيو بيان كرامة الرسل عند ا ونزاىتيم في أمورىم (21)وفي األمر بعده بالعمل الصالح حث عمى الشكر

                                                           

 .5، البينة: 20، المزمل: 54، النور: 72، 11، 5التوبة: ، 76، النساء: 276، 109، 82، ومثميا البقرة: 42البقرة:  -13

 .3/235البرىان،  -14

 .148-1/141بالغة التقديم والتأخير في القرآن الكريم ، عمي أبو القاسم عون ،  -15

 .1/247روح المعاني،  -16

 .1/247، التحرير والتنوير، 141النساء:  -17

 .52المؤمنون:  -18

 .18/40، روح المعاني، 6/377البحر المحيط،  ،23/105التفسير الكبير،  -19

 .51المؤمنون:  -20

 .18/40روح المعاني،  -21
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 (138)الصفحة  م1212  / مايو هـ2441 / رمضانالعدد الثاني 

فاألكل من الطيبات نزاىة جسمانية والعمل الصالح نزاىة وقد تقدم األول؛ لالىتمام بو ، الجسمانية والروحانية، 
 .(22)ا تنصرف إلى األعمال الصالحةمنفسانية، وفيو إيماء إلى أن ىمة الرسل إن

 وقد ذكر    ﴾ (23)﴿وذلك في مثل قولو تعالى:: االهتمام مع رعاية الفاصمةــــ ثانيا

، لمناسبتيا لما قبميا (24)ة لمضحك والبكاء في ىذه اآلية، والظاىر حقيقة الضحك والبكاءيدعد يمعان المفسرون
، وقدم فعل الضحك عمى البكاء؛ ألن فيو اىتماما بزيادة التنبيو عمى القدرة، وحصل بذلك رعاية (25)وما بعدىا
 .(26)الفاصمة

عندما مر عمى قوم من أصحابو وىم  لترتيبيا في قولوومن الممفت أن ترتيب األفعال في ىذه اآلية موافقا    
، وقد روي عن السيدة عائشة ــــــ رضوان ا عمييا (27)"لو تعممون ما أعمم لضحكتم قميال و لبكيتم كثيرا" يضحكون:

  ﴿: فقال: يا محمد! إن ا يقول لك" عميو السالم ــــــ بعد قولو ىذا ألصحابو ــــــ نزول جبريل ــــــ

 ﴾(28) فوافقت ىذه اآلية ما قبميا وما بعدىا من اآليات، كما وافقت قول رسولو الذي كان ،

 سبب نزوليا.
        ﴿ :ومنو قولو تعالى   

﴾(29)ألىميتيا، ثم عطف عمييما التواصي بالحق والتواصي  عمل الصالحات فقد تقدم فعل اإليمان
                                                           

 .18/68التحرير والتنوير:  -22

 .42النجم:  -23

 .8/165، البحر المحيط، 5/648الكشاف،  -24
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 (139)الصفحة  م1212  / مايو هـ2441 / رمضانالعدد الثاني 

بالصبر لبيان أنيم لشدة محبتيم لمطاعة ال يقتصرون عمى ما يخصيم بل يوصون غيرىم بمثل طريقيم ليكونوا 
ن كان من عمل الصالحات،  ، ثم عطف عمى عمل(30)أيضا سببا لطاعات الغير الصالحات التواصي بالحق وا 

عطف خاص عمى عام؛ لالىتمام بو ألنو قد ُيغفل عنو، ثم عطف عمى التواصي بالحق التواصي بالصبر مع 
دخولو فيو عطف خاص عمى عام أيضا؛ إلبراز كمال االعتناء بو، فالصبر تحمل مشقة إقامة الحق وما يعترض 

ألن التواصي بالحق رتبة العبادة التي ىي فعل ما يرضى  ، أو(31)في إقامة بعض الحق المسمم من أذى في نفسو
بو ا تعالى، والتواصي بالصبر رتبة العبودية التي ىي الرضا بما فعل ا تعالى، فإن المراد بالصبر ليس مجرد 

اىرا وباطنا، وقد حصل حبس النفس عما تتشوق إليو من فعل وترك بل ىو تمقي ما ورد منو تعالى بالرضا ظ
 .   (32)بتقدم التواصي بالحق وتأخير التواصي بالصبر رعاية الفاصمة

 ـشـرفلالمطمب الثاني: الفـضــل وا

            ﴿وذلك في مثل قولو :   

       ﴾(33)رضاه عنيم  فمحبة ا لعباده

ثابتيم أحسن الثواب عمى طاعتيم، ومحبة العباد لربيم طاعتو وامتثال أمره والدفاع عن  وتيسير الخير ليم، وا 
أعمى منزلة من محبة و ، ومحبة ا أعظم وأشرف (34)دينو، واالبتعاد عما يوجب سخطو وعقابو، وابتغاء مرضاتو

قدم محبتو ليم عمى " اء ىذا التقديم السببية، فا تعالى، وقد جعل الرازي في تفسيره الغرض ور (35)لو عباده
ال لم وقريب من ىذا ، (36)"وفقيم حتى صاروا محبين لو امحبتيم لو ، وىذا حق ألنو لوال أن ا أحبيم وا 
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 (140)الصفحة  م1212  / مايو هـ2441 / رمضانالعدد الثاني 

ا مستعمل  رضى"ونفسيا  السورةفي        ﴾(37)﴿قولو:

حسانو مثل محبتو في قولو)يحبيم(، ورضى الخمق عن ا و محبتو وحصول ما أمموه منو بحيث ال ا  في إكرامو و 
 وال أعظم؛ ولذلك ُقدم.( 39)وال شيء أعز من رضوانو تعالى (38)"يبقى في نفوسيم متطمع

            ﴿أما في قولو:   

 ﴾(40) تقدم التسبيح والتحميد عمى االستغفار ألىل األرض؛ ألن التسبيح والتحميد أشرف وأىم

  :﴿    مخاطبا النبي األعظم، وقريب منو قولو تعالى (41)من االستغفار

 ﴾(42) وجاء في روح المعاني (43)فقد جاء في التفسير الكبير سبب التقديم ىو االبتداء باألشرف ،

وذلك ألن في التسبيح والحمد " الخالق لمخمق، أن تقديم التسبيح والحمد عمى االستغفار عمى طريقة النزول من
توجيا بالذات لجالل الخالق وكمالو وفي االستغفار توجيا بالذات لحال العبد وتقصيراتو ويجوز أن يكون تأخير 
االستغفار عنيما إشارة لمشروعية تعقيب العبادة باالستغفار، وقيل في تقديميما عميو تعميم أدب الدعاء وىو أن 

 ، أما ابن عاشور فقد جعمو راجع إلى كون التسبيح (44)"جأة من غير تقديم الثناء عمى المسؤول منوال يسأل ف
وصف ا تعالى بالتنزه عن النقص، وىو يجمع صفات السمب، فالتسبيح متمحض لجانب ا تعالى، وألن "

تمزم إثبات صفات الكمال  الحمد ثناء عمى ا إلنعامو وىو أداء العبد ما يجب عميو لشكر المنعم فيو مس

                                                           

 .8، البينة: 22، المجادلة: 101، وقد ورد أيضا في التوبة: 121اآلية:  -37
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 (141)الصفحة  م1212  / مايو هـ2441 / رمضانالعدد الثاني 

التي ىي منشأ إنعامو عمى عبده فيو جامع بين جانب ا وحــفظ العبد، وأما االستغفار فيو حظ العبد وحده ألنو 
ومن الواضح ىنا أنو يعيد ما جاء في روح المعاني بشرح وتفصيل  (45)"طمب ا أن يعفو عما يؤاخذه عميو

تمييد إلجابة استغفاره عمى عادة "خمق، مع مالحظة أنو أشار إلى أن التقديم لطريقة النزول من الخالق إلى ال
العرب في تقديم الثناء قبل سؤال الحاجة ... فكان تعميق األمر بالتسبيح وباالستغفار عمى حصول النصر 

حياتو الدنيوية والفتح إيماء إلى تسبيح واستغفار يحصل بيا تقمب لم ُيْنو من قبل، وىو التييؤ لمقاء ا، وأن 
 ، وفي بداية ىذا النص ما يقرب من كالم األلوسي في نيايتو.(46)"أوشكت عمى االنتياء

الق إلى خوالناظر إلى ىذه األقوال يجد أن التقديم باألشرف الذي قال بو الرازي يكاد يكون نفسو النزول من ال   
يخص ا عمى ما يخص عبده؛ لكونو أشرف الخمق الذي قال بو األلوسي وابن عاشور؛ ألنو يتضمن تقديم ما 

وأعظم منو، وىذا ال يتعارض مع بقية اآلراء، وال ضير من األخذ بيا جميعيا مع التأكيد عمى أىمية التقديم 
 بالفضل والشرف كونو األىم واألظير.

 : ة الســياقبالمطمب الثالث: مـنـاســ

            ﴿:من ذلك قولو   

   ﴾(47 )وقد تأخر الفعل يبسط عمى يقبض في رأي يوسع عمى عباده ويقت ،

وجوه: أحدىا، أنو تعالى يوسع عمى عباده ويقتر، فال تبخموا عميو بما وسع الذكر لمناسبتو ما تقـدم ذكره من 
، وثانييا، أنو تعالى لما كان ىو القابض الباسط، فإن كان تقدير (48)عميكم، لئال يبدل السعة الحاصمة لكم بالضيق

ن كان تقديره المأمور باإلنفاق الفقر فمينفق المال في سبيل ا، فإنو سواء أنفق أو لم ينفق فميس  لو إال الفقر، وا 
الغنى فمينفق فإنو سواء أنفق أو لم ينفق فميس لو إال الغنى والسعو وبسط اليد، وفي كال التقديرين يكون إنفاق 

وثالثيا، أن اإلنسان إذا عمم أن القبض والبسط بيد ا انقطع نظره عن مال الدنيا،  المال في سبيل ا أولى،
أخبر أنو ال يمكنيم ذلك إال بتوفيقو  ا، ورابعيا، أنو تعالى لما أمرىم بالصدقة وحثيم عمييوبقي اعتماده عمى ا
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 (142)الصفحة  م1212  / مايو هـ2441 / رمضانالعدد الثاني 

عانتو فقال: يعني يقبض القموب حتى ال تقدم عمى ىذه الطاعة، ويبسط بعضيا حتى )وا يقبض ويبسط(  وا 
ليو ترجعون( يــقدم عمييا، ثم قال: ، أن في تأخير سواه، وخامسياوال مدبر  والمراد بو إلى حيث ال حاكم  )وا 

، وسادسيا أن في ذلك تعريض (49)البسط عمى القبض في الذكر إيماء إلى أنو يعقبو في الوجود تسمية لمفقراء
الميم أعط منفقا خمفا ، وأعط "، وفي الحديث: (50)بالوعد بالتوسعة عمى المنفق في سبيل ا، والتقتير عمى البخيل

 .(51)"ممسكا تمفا

 )من ذا الذي يقرض ا قرضا حسنا فيضاعفو لو أضعافا كثيرة(أنو قدم القبض ألن قبموالزركشي وأضاف    
ألن الممتنع عنو سببو خوف  وكان ىذا بسطا، فال يناسب تالوة البسط، فقدم القبض ليذا، ولمترغيب في اإلنفاق؛

 .(52)وال بد القمة، فبين أن ىذا ال ينجيو، فإن القبض مقدر

             ﴿وقولو:   

  ﴾(53 ) اآلية السابقة:تقدم )يبسط( عمى )يقدر( مناسبة لما تقدم ففي قولو في﴿ 

                

     ﴾(54) عيد ا في قبول التوحيد والنبوة  ضمن أنو قد حكم عمى من نق

بأنيم ممعونون في الدنيا، معذبون في اآلخرة، ولما كان كثير من الكافرين فتحت عمييم نعم الدنيا ولذاتيا، وكثير 
من المؤمنين ُقتر عمييم رزقيم، أخبر تعالى أنو ىو الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فبسط الرزق عمى 
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 (143)الصفحة  م1212  / مايو هـ2441 / رمضانالعدد الثاني 

رامتيم، والتقتير عمى بعض المؤمنين ال يدل عمى إىانتيم، فالكفر واإليمان ال تعمق ليما الكافرين ال يدل عمى ك
 . (55)بالرزق، وقد يقدر عمى المؤمن ليعظم أجره، ويبسط لمكافر إمالء الزدياد آثامو

تقدم  فعل  ،       ﴾(56)﴿أما في قولو في ذات السورة:   

لمداللة عمى ما أن ما يقع عميو المحو أقل مما  ،  ﴾(57)﴿ المحو عمى اإلثبات لسبقو بقولو:

وقد عطف عمى ىذه ، (58))يثبت(؛ فإنيا ناصة عمى الكثرة  يقع عميو اإلثبات، وال سيما عمى قراءة التشديد في
           ﴿اآلية قولو:

﴾(59)من إبيام مراد ا في آجال الوعيد ومواقيت إنزال اآليات،  باعتبار ما تفيده "وذلك ؛

ليس مأمورا باالنشغال بذلك وال بترقبو، إنما ىو مبمغ من ا لعباده وا يعمم ما  فبينت ىذه الجممة أن النبي 
دت لما ، بذلك ناسبت اآلية الكريمة ما قبميا ومي(60)"ذلك أم لم يشيده   يحاسب بو عباده سواء شيد النبي

 بعدىا. 

              ﴿ومنو قولو:   

       ﴾(61)  )فقد سبق ما يقتضي تقديم )يمح
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 (144)الصفحة  م1212  / مايو هـ2441 / رمضانالعدد الثاني 

، أي: كيف يكون افتراء ومن عادتو تعالى      ﴾(62)﴿عمى )يحق( في قولو:

ثبات الحق بوحيو أو بقضائو وعدا من ا لرسولو بأنو يمحو يجوز أن يكون ىذا "، و(63)محو الباطل ومحقو، وا 
 .(64)"عميو  الباطل الذي ىم عميو من البحت والفرية والتكذيب، ويثبت الحق الذي كان عميو محمد

لمناسبتو لمتقوى  قدم الفالح عمى الخيبة        ﴾(65)﴿وفي قولو:   

، وأردف من دسى نفسو لتييئة االنتقال إلى الموعظة بما حصل   ﴾(66)﴿في قولو:

ة بين القسم وجوابو لمناسبة ذكر ، ويجوز أن يكون جممة معترض(67)لثمود من عقاب عمى ما ىو أثر التدسية
ا من التقوى، وخاب من اختار الفجور بعد أن أليم إليام الفجور والتقوى، أي أفمح من زكى نفسو واتبع ما أليمو 

 .(68)التمييز بين األمرين باإلدراك واإلرشاد اإلليي

 : ةيـرابــع: الســبــبــلالــمــطــمــب ا

           ﴿:من ذلك قولو   

   ﴾(69) ألن النظر بريد الزنا ورائد " فقد قدم األمر بغض األبصار عمى حفظ الفروج؛
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 (145)الصفحة  م1212  / مايو هـ2441 / رمضانالعدد الثاني 

القمب، وأعمر ، كما أنو الباب األكبر إلى (70)"منو الفجور، والبموى فيو أشد وأكثر، وال يكاد يقدر عمى االحتراس 
، وقد (72)عمى المبالغة في غض األبصار في محاسن النساء اكما أن في ىذا التقديم تبييً ، (71)طرق الحواس إليو

، ألنو كناية عن جزاء ما يتضمنو األمر من الغض والحفظ، لن ﴾    ﴿:ذيل بقولو

 ، وعمى القول بالتقديم لمسببية غالبية المفسرين. (73)االمتثالالقصد من األمر 

ألن " وتجدر اإلشارة ىنا إلى أن التقديم قد يكون بالداعية كما ذىب صاحب البرىان بقولو في سر ىذا التقديم:   
ي حين ، فالنظر أكثر وقوعا من الزنا، ف(75)، وجعمو في موضع آخر لمغمبة والكثرة(74)"البصر داعية إلى الفرج

، والظاىر أنو ال تعارض بين ىذه (76)جعمو غيره لمسبق في الحدوث؛ ألن فعل العين يسبق فعل الفرج في الحدوث
 األغراض فاآلية تحتمل السببية و األكثرية والسبق في الحدوث، واألظير األول وا أعمم .

            ﴿وفي قولو تعالى:   

           ﴾(77)  قدم إحياء

ألن حياة األناسي بحياة أرضيم وحياة أنعاميم، فقدم ما ىو سبب حياتيم وتعيشيم عمى سبقيم، وألنيم  "األرض؛
 . (78)"إذا ظفروا بما يكون سقيا أرضيم ومواشييم لم يعدموا سقياىم

                                                           

 . 4/289الكشاف،  -70
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 . 18/205التحرير والتنوير،  -72
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 (146)الصفحة  م1212  / مايو هـ2441 / رمضانالعدد الثاني 

           ﴿وفي قولو:   

  ﴾(79 )يجري صاحبو عمى دحض حقوق الناس فيو من جية " قدم الطغيان عمى الفساد؛ ألنو

ألن بو اختالل الشرائع  يكون قدوة سوء ألمثالو ومالئو، فكل واحد يطغى عمى من ىو دونو، وذلك فساد عظيم،
 اإلليية والقوانين الوضعية الصالحة وىو من جية أخرى يثير الحفائظ والضغائن في المطغٍي عميو من الرعية...

وفي الوقت نفسو قدم الفساد ، (80)"فتصبح لألمة أعداء في الخارج وأعداء في الداخل وذلك يفضي إلى فساد عظيم
، وقد استعمل الصب ىنا (81)فصب عمييم عذابو ألنو ال يحب الفسادألنو سبب أيضا في غضب ا عمييم، 

 .(82)القتضائو السرعة في النزول عمى المضروب

 : المبحث الثاني: التقديم والتأخير غير االصطالحي

يقصد بو ىنا التقديم المبني عمى عدول في الترتيب األصمي لألفعال كأن يقدم فعل عمى آخر يسبقو في الزمن    
والوجود؛ ألغراض بالغية متنوعة منيا ما ىو معنوي ومنيا ما ىو لفظي، مع التنبيو عمى أىمية ىذه األغراض 
التي قد تغمب أحيانا أصالة بعض الحروف في الترتيب كالفاء مثال، فقد تقدم في المتعاطفين عمى غير المعيود 

 فييا من الترتيب والتعقيب.

 : فاصمةالمطمب األول: االهتمام ورعاية ال

        ﴿من ذلك ما ورد في قولو:: اممـتأوالــــ االه

 ﴾(83)فقد تقدم إبالع األرض واألصل تقديم إقالع السماء، بدليل قولو ،:﴿  
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           ﴾(84) وذلك ألىمية ؛

واألصل أولى بالتقديم، ثم إن البمع ىو األرض في ابتداء الطوفان منيا ، ونزوليا في القصة منزلة األصل، 
 . (85)السبب األعظم لغيض الماء

، أي نبعثيم من القبور بعد         ﴾(86)﴿:وقولو  

وفي  ،(87)موتيم لمحساب والجزاء ، ونكتب ما قدموا في الحياة الدنيا من حير وشر، ومن صالح أعماليم وسيئيا
ذلك عدول عن األصل؛ ألن كتابة ما قدموا تسبق إحياءىم، وقد حمل بعض المفسرين معنى اإلحياء إخراجيم من 

، والظاىر أن المراد بالكتابة (88)ازا عن الجيل، وقد رده القرطبي وغيرهالشرك إلى اإليمان، وجعموا الموت مج
عز وجل ـــــ ُصدرت بــــ )إن( التي تفيد التوكيد، وأسندت  الكتابة في صحف المالئكة الكرام الكاتبين ولكونيا بأمره ـــــ

والقدرة المطمقة لعممية اإلحياء، إليو سبحانو، ثم أكدت بالضمير المنفصل )نحن(؛ لمداللة عمى العظمة والجبروت، 
وقد أخرت في الذكر عن اإلحياء مع أنيا مقدمة عميو؛ ألجل لفت انتباه المتمقي إلى أىمية الداللة، فموال البعث 

حصاء األعمال، وقد أكد ىذا بقولو:       ﴿ والحساب النعدم تأثير الكتابة وا 

فاإلحياء ىو ا "، إذ(90)فيو ما اشتممت عميو من زيادة الفائدة ، وبين ما ُأجمل فيو ، فكان عطفيا مراعا(89)﴾
 .( 91)"المعتبر، والكتابة مؤكدة معظمة ألمره ، فميذا قدم اإلحياء

                                                           

 . 12 -11القمر:  -84
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 (148)الصفحة  م1212  / مايو هـ2441 / رمضانالعدد الثاني 

ألنو أسبق منو في الوجود كما ورد فالقياس أن يقدم )يولد( عمى )يمد(؛    ﴾(92 )﴿ومنو قولو:   

العرب قالوا  و ا عمى كل من جعل  ولدا، فمشرك؛ لكنو عدل عن ذلك ردً   ﴾(93)﴿في قولو:

ع ، ولم يدَّ          ﴾(94)﴿ المالئكة بنات ا،

؛ ليذا نفت اآلية عنو إحاطة النسب من (96)"الف الثانيخلكثرة متوىمي خالف األول دون "أو (95)أحد أن لو والدا
كما جاء في  (97)جميع الجيات، فيو األول الذي ال ابتداء لوجوده، القديم الذي كان ولم يكن معو شيء غيره

 ا مثل عيسى، وفيو إيماء إلى أن من يكون مولودً      ﴾(98)﴿قولو:

قدم فعل العبادة عمى االستعانة في  :ثـانـيـاــــ االهتمام ورعاية الفاصمة       .(99)ـــــ ال يكون إليا ــــــ عميو السالم
، مع أن العبادة ال تتم وال تتحقق إال بمعونة ا وتوفيقو؛ وذلك    ﴾(100)﴿ قولو:

 لغرضين اثنين: أوليما معنوي، وىو االىتمام وقد أورد المفسرون  لو أسبابا عديدة يمكن جمعيا بإيجاز كما يمى: 

                                                           

 . 3اإلخالص:  -92
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          ﴿العبادة أمانة لقولو:-1

   ﴾(101)(102)، فوجب االىتمام بيا بتقديميا. 

المتكمم العبادة إلى نفسو أوىم ذلك تبجحا واعتدادا منو بما يصدر عنو، فعقبو رفع الوىم؛ وذلك أنو لما نسب -2
ياك نستعين( ليدل عمى أن العبادة مما ال يتم إال بمعونة منو وتوفيق ، فال يمكن أداء العبادة بدون (103)بقولو )وا 

 .عون المعبود لمعابد
فالعبادة قربة والقربة قبل الحاجة، بينما االستعانة  العبادة مما يتقرب بو العبد إلى ربو واالستعانة ليست كذلك،-3

 .(104)لنفع المخموق فناسب أن ُيقدم ما ىو من عزمو وصنعو عمى ما ىو من سؤلو وطمبو
 .(105)العبادة وسيمة لطمب الحاجة لنيا أدعى لإلجابة، والوسيمة تقدم عمى الغاية-4

منو سبحانو، فتقديم العبد ما يريده مواله منو أدل عمى  أنيا مطموبة  تعالى من عباده، واالستعانة مطموبيم -5
، أي أن تقديم ما ُيخص بو ا أولى من تقديم ما ُيخص بو (106)صدق العبودية من تقديم ما يريده ىو من مواله

                         عبده.                                                                                                  

 ﴿العبادة واجب شرعي ال مناص لمعبد عن اإلتيان بو، حتى ُجعمت كالعمة لخمق الجن واإلنس لقولو: -6

    ﴾(107)؛ وبذلك كانت أحق بالتقديم. 

 .(108)والخموص من الشرك والتخصيص باالستعانة بعد الرسوخ أن مبدأ اإلسالم التخصيص بالعبادة، -7

                                                           

 . 72األحزاب:  -101
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 (150)الصفحة  م1212  / مايو هـ2441 / رمضانالعدد الثاني 

العبادة من متطمبات حصول االستعانة، فالعبادة سبب في تحقيق االستعانة؛ لذلك كان تقديميا أجدر  -8
 لتحصيل المقصود.

دعائي؛ الحصر بتقديم مفعول العبادة حقيقي؛ ألنو ال معبود بحق إال ىو، والحصر بتقديم مفعول االستعانة ا -9
ال يستعين في  ، ولكنو   ﴾(109)﴿ ألن االستعانة قد تكون بغيره سبحانو لقولو:

     .        (110)عظائم األمور إال با، وتقديم ما حصره حقيقي أولى من تقديم ما حصره ادعاء

تحقق التوافق مع فواصل اآليات  عمى)نستعين( الفاصمة، فبتقديم)نعبد(وثانييما لفظي، يتمثل في رعاية    
 . (111)"ولو قال:)نعبدك ونستعينك( لذىبت تمك الطالوة، وزال ذلك الحسن" األخرى،

لمتنبيو عمى أن  ؛   ﴾(112)﴿ومنو تقديم)أمات( عمى)أحيا( عمى غير األصل في قولو:   

           ﴿:العبرة باإلماتة، والرد عمى قوليم

﴾(113) القدرة عمى ىذا الصنع الحكيم مع ، وقد أكد ىذا المعنى بإنزال الفعمين منزلة الالزم؛ إظيارا لبديع

مكانو حيث أحالو المشركون، وشاِىده في خمق أنفسيم  . (114)التعريض عمى االستدالل عمى كيفية البعث وا 

 : : الفـضـل والــشــرفالثاني المـطــمب
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، تقدم فعل السجود       ﴾(115)﴿في قولو تعالى:   

   ﴿عمى الركوع عمى خالف األصل باعتبار الوجوب والتكميف، كما جاء في قولو:

 ﴾(116 ) ًفيكون بذلك أسبق ؛ (117)ا عمى الركوع في شريعتيموقد قيل أن السجود كان مقدم

، فيو أفضل أركان الصالة وأقصى درجات (118)باألداء والتكميف، وقيل قدم السجود ىنا لشرفو وفضمو عمى الركوع
، وأضاف ابن عاشور أن السجود ىنا قدم؛ ألنو أدخل (119)"العبد من ربو وىو ساجد أقرب ما يكون"الخضوع؛ ـفــــ

 . (120)في الشكر والمقام مقام شكر

           ﴿و:وفي قول   

                 

                  

             ﴾(121)  تقدم )قتمتم( عمى

)ولئن قتمتم في سبيل ا أو متم( عمى خالف ما ورد في اآليتين السابقة والالحقة ليا، فما السر  )متم( في قولو:
 وراء ذلك ؟!
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ا عمى التوالي، تحقيرا ألمر الدنيا وتزىيدا في ا وترىيبً ا وترغيبً ا وتحريضً لقد تضمن ىذا النص القرآني تحقيرً    
طمب لذاتيا التي ال ينتفع اإلنسان بيا بعد موتو البتة، وتحريضا عمى الجياد في سبيمو؛ ليحرز الثواب من وراءه 

 ل اإلنسان في ذلك بمن تخمص من عدوه ووصل إلى محبوبو فقال:يوم ال ينفعو مالو وال بنوه، وقد شبو الرازي حا
اإلنسان إذا توجو إلى الجياد أعرض قمبو عن الدنيا وأقبل عمى اآلخرة؛ فإذا مات فكأنو تخمص من العدو ووصل "

ذا جمس في بيتو خائفا من الموت حريصا عمى جمع الدنيا، فإذا مات فكأنو حجب عن المعشوق  إلى المحبوب، وا 
، وترغيبا ببيان زيادة مزية القتل (122)"لقي في دار الغربة، وال شك في كمال سعادة األول، وكمال شقاوة الثانيوأ

في سبيل ا وفضمو وشرفو، وكثرة ثوابو، وعظمو عند ا، واستجالبو المغفرة والرحمة، وترىيبا بجعل الموت 
 والقتل وسيمة لمحشر والحساب.

، ولمناسبتو ما قبمو من قولو:)إذا ضربوا (123)تل في اآلية األولى، بناء عمى كثرة وقوعووقد تقدم الموت عمى الق   
، وألن ترتيب (125)، بينما تقدم القتل عمى الموت في اآلية الثانية لفضمو وشرفو (124)في األرض أو كانوا غزا(
 .(127)ة؛ ألنو األغمب واألكثر، وتقدم الموت عمى القتل مرة أخرى في اآلية الثالث(126)المغفرة والرحمة عميو أقوى

وجعل صاحب التحرير الغرض من تقدم القتل في اآلية الثانية والموت في اآلية الثالثة اعتبار بعطف ما يظن    
أنو أبعد عن الحكم، فإن كون القتل في سبيل ا سببا في المغفرة أمر قريب، ولكن الموت أمر مستبعد، وكذلك 

يل ا قد يظن أنو بعيد عن أن يعقبو الحشر، مع ما فيو من التفنن ومن رد العجز تقديم الموت ألن القتل في سب
ن احتممو المعنى أبعد مما ذكره غيره، لقرب ، (128)عمى الصدر والظاىر ــــــ وا أعمم ـــــ أن رأي ابن عاشور وا 
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 (153)الصفحة  م1212  / مايو هـ2441 / رمضانالعدد الثاني 

ب، واتفاق غالبية المفسرين تفسيرىم لمعنى اآليات، ومناسبتو لمسياق بما فيو من تحقير وتحريض وترغيب وترىي
 عميو.

 المطمب الثالث: مناسبة السياق

           ﴾(129)﴿كما في قولو:   

؛ وذلك ألن السياق وعيد ألىل مكة بعدم خالصيم (130)خالف األصل)يستقدمون( وىذا  )يستأخرون( قبل فقد ورد
، فقدم المؤخر لمتنبيو عمى استحالة تأخيره عن (131)من العذاب النازل في أجل معموم ال يسبقونو وال يتأخرون عنو

 أجمو المعموم وىو ما يوائم ما سبقو في السياق.

قدم اإلراحة عمى التسريح مع        ﴾(132)﴿وفي قولو:   

أنو متأخر عنو في الوجود؛ ألن الجمال عند اإلراحة أقوى وأبيج لكونيا أعظم ما تكون أسنمة وضروع، وأظير 
قبا ليا بعد في استتباع ما ذكر من الجمال، وأتم في استجالب األنس والبيجة، لحضورىا بعد غيبتيا وا 

 .(133)إدبارىا

قدم )نموت( عمى           ﴾(134)﴿وفي قولو:   

)إن  مع قوليم:؛ وذلك توافقا (135))نحيا( عمى خالف األصل الذي يقتضي تقديمو كما ورد في كثير من المواضع
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 (154)الصفحة  م1212  / مايو هـ2441 / رمضانالعدد الثاني 

         ﴿، وقريب منو قولو:(136)ىي إال حياتنا الدنيا(

  ﴾(137). 

مع أنو  )تصبحون( قدم )تمسون( عمى      ﴾(138)﴿وقولو:   

يسبقو؛ إما ألن االستعمال العربي يعتبرون فيو الميالي مبدأ عدد األيام، وعميو تقديم الميل عمى النيار في مواضع 
ما مناسبة لمسياق فقد ورد عقب ذكر الحشر واإلعادة من قولو:( 139)عدة من القرآن الكريم   ﴿، وا 

     ﴾(140 ) وذكر قيام الساعة ناسب أن يكون اإلمساء وىو آخر اليوم ،

 .  (141)خاطرا في الذىن فقدم ذكره

 المطمب الرابع: تقديم المسبب عمى السبب

يقتضي أن           ﴾(142)﴿قولو تعالى:   

البأس وليس األمر كذلك، فإن مجيء البأس مقدم عمى اإلىالك، ولممفسرين  عمى مجيء يكون اإلىالك متقدما
خبارا بكيفيتو،أن ، في ذلك آراء يمكن إجماليا في وجوه: األول  الفاء ىنا تفسيرية، وذكر البأس تفسيرا لإلىالك وا 
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 (155)الصفحة  م1212  / مايو هـ2441 / رمضانالعدد الثاني 

أن البأس واليالك يقعان معا، فمما تالزما لم يبال أييما  :، والثاني(143)فيكون من عطف المفصل عمى المجمل
اليالك أن  :والرابع ،(145)أو بمعنى الواو، وىو ضعيف أن الفاء لترتيب القول فقط والثالث: ،(144)قدم في الرتبة

 ، والراجح ـــــــ وا أعمم ــــــ أن(146)بمعنى الخذالن وعدم التوفيق وىو استعارة من اطالق المسبب عمى السبب
)أىمكناىا( مجاز مرسل مستعمل في معنى إرادة الفعل؛ إلفادة زعم الفاعل عمى الفعل، عزما ال يتأخر عنو العمل، 

التريث، لتيديد السامع المعاند، وتحذيره من أن يحل عميو غضب ا واالتيان بالفاء بعد ذلك لمداللة عمى عدم 
    ﴿: وفي قولو، (147)فييمكو، لكي يتدارك أمره ويعجل بتوبتو

    ﴾(148)وكان ضحكيا ضحك  ،(149)األصل بشرناىا بإسحاق فضحكت

عميو السالم ـــــ بالبشارة بعد طول انتظار،  ؛ وذلك تعجيال بإظيار عظم فرحة امرأة إبراىيم ــــ(150)تعجب واستبعاد
نما بشروىا دونو؛ ألن المرأة أعجل فرحا بالولد؛ وألنو قد ُبشر ُأمن من خوفو، فأتبعوا بشارتو بشارتيا، أو ألنيا  وا 

 .(151)لم يكن ليا ولد وكان لو ولده إسماعيل
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 (156)الصفحة  م1212  / مايو هـ2441 / رمضانالعدد الثاني 

  أي: دنا جبريل عميو السالم من رسول ا  ﴾(152 )﴿وقولو:   

)دنا(  ، فقدم(153)فتعمق في اليواء 

أوليا، أنو دنا إلى العالم األرضي بعد أن تمقى ما يبمغو  ، ولممفسرين فييا وجوه: وىذا مخالف لألصل عمى )تدلى(
، وعمى ىذا فعطف (154)ثم نزل من طبقات السماء إلى ما تحتيا كما يتدلى الشيء المعمق في اليواء لمنبي 

وثالثيا، أن دنا  ،(155)الفعمين عمى القياس، وثانييا، أن كال الفعمين بمعنى واحد أو كالواحد، فجاز تقديم أي منيما
، ورابعيا ــــ والذي ييمنا ىنا (156)أعم من تدلى، وقد أفاد العطف بيان ىيئة الدنو، أي أنو عطف خاص عمى عام

ـــــ أن الكالم مبني عمى التقديم والتأخير، واألصل فيو أن جبريل ـــ عميو السالم ــــ تدلى من السماء فدنا من الرسول 
المسبب عمى السبب.، وىو من تقديم (157)؛ ألن التدلي سبب الدنو 

 الخـــــــاتـــمـــــــة

ن كل تقديم إحيث الكريم عامة، وبين األفعال خاصة عمى بالغتو ودقتو،  القرآن فيالتقديم والتأخير  يؤكد   
وتأخير فيو، عمى حكمة بالغة وقدرة فائقة، ليس فيو ما ُيفسد المعنى، وليس ىناك ما يقوم مقامو، فكأن المعنى 

وىذا ما  سياقاتيا التي جاءت فييا،و وموضوعاتيا  تبعا ألىداف السور أو تأخر اقتضاء طبيعيا، تقدم،يقتضي ما 
وسامعيا يقف عمى دالالت التراكيب، ويعيش في ظالليا ويستبطن المعنى ويتأثر  يجعل قارئ تمك النصوص،

 :ياأىم نتائج جممة إلى ىذه الدراسة ،وقد خمصت(158)بو

بين األفعال يضع الفعل موضعو الذي يضيف إلى السياق معنى ال يمكن لغيره أن يحل  إن التقديم والتأخير -1
 في القرآن الكريم في كل سوره، حتى ن ُدر أن تخمو منو سورة، وفي أكثر من موضع. ، وقد ورد بكثرةمحمو
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 (157)الصفحة  م1212  / مايو هـ2441 / رمضانالعدد الثاني 

يان فضمو وشرفو، ورعاية دوره في إظيار االىتمام بالمقدم، وب ةالقرآني ياتلمتقديم والتأخير بين األفعال في اآل -2
 الفاصمة وغيرىا.

ن لم إ، فرقد يكون لمموضع الواحد من التقديم والتأخير أكثر من غرض بالغي، فما يراه متمق قد ال يراه آخ -3
ن تعارضت أُ  ن كانت األخرى أىم في محل آخر، وا  ذ ختتعارض يؤخذ بيا جميعيا أو يرجح بعضيا لكونو أىم، وا 

ن تساوت ك  .(159)ان المتكمم بالخيار في تقديم أي األغراض شاءبأقواىا، وا 

راض البالغية سواء في التقديم والتأخير االصطالحي أم غير االصطالحي متقاربة جدا مما يدل غأن األ -4
 عمى دور السياق في ذلك وأىميتو.

عمى السبب في  أن الغرض البالغي قد يغمب أصالة بعض الحروف في الترتيب كالفاء مثال فقد تقدم المسبب -5
 الفعال المتعاطفة بيا.
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 (158)الصفحة  م1212  / مايو هـ2441 / رمضانالعدد الثاني 
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