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ّ:ّّصلخّ الم
برازّجزءّمــنّرساــلةّ)عللّالتعبيرّالقرآنيّفيّتفسيرّغرائــبّالقرآنّّّّّ ّالبحــثّإلىّإ يرميّهذا

ّالقرآنّ ّفي ّوالتأخير ّأسلوبّالتقديم ّهو: ّالجزء ّوهذا ّالنيساــبوري(, ّالدين ّلنظام ورغائــبّالفرقان,
يقتهّف يّعرضّمادته,ّثمّال كريم؛ّلنتعرفّمــنّخلالهّعلىّمــنهجّ)ّالنيساــبوري(ّفيّالتفسير,ّوطر

ّوالمــنطق,ّ ّوالبلاغة, ّوالفقه, ّوالقراءات, ّكالتفسير, ّفيّاستعمالّعلومّمتعد دة: يقته لنتعرفّعلىّطر
برازّالمــعانيّالتيّيخرجّإليهاّالتقديمّوالتأخير,ّوطرائقّاستعمالها.ّ ّوغيرها,ّوتوظيفهاّفيّإ

ّورغائبّالفرقانّ.ّالكلماتّالمفتاحيةّ:ّالتقديمّ,ّالتأخيرّ,ّتفسيرّغرائبّالقرآن
 

 

Abstract 

         This research aims to highlight a part of the message (Ealal Altaebir Alqaraniu) In the 

interpretation (Gharayib Alquran Waraghayib Alfurqan) the system of religion Nisaburi to 

know through it the approach of the (AL Nisaburi) in his explanation and way in the 

displaying of his subject, then we know method of using multiple sciences such as 

interpretation, readings, jurisprudence, eloquence, logic and etc. and employ them to highlight 

the meanings that come out in the Quran and method of use it . 

ّ

 ــقّدمةالم
ّالعالمــين,ّوالصــلاةُّوالسلامُّعلىّالمبعوثّرحــمةّللعالمــين,ّمــحــمدٍّوعلىّآلهّوصحبهّّّّّ بســمّالل   هّرب ِّ

ّالطيبينّالطاهرين.ّ
 على جبلت التي الإنساــنية الحقيقة وبين المتمثلّبالقرآنّال كريم, والمطلق التام ال كمال قطب بينّّّّّ

 ال كمال, شذرات بعض السنين مئات عبر ملتمــساــًّ القطب ذاك في يدور الإنساــن هذا النقص,ّيبقى
ماّالعالم ليقفّبعدها الكتاب,ّذلكّالمــعجزةّالخالدةّالذيّأنزلهّ هذا يمــس علم كل في والباح ث ولاسي َّ
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ّبمثلهّأوّبعضّمــنه,ّورب ماالل   هّعلىّنبيهّالمبعوثّرحــمةّللعالمــين,ّفتحــدىّبهّالعربّ ّيأتوا  علىّأْن
 إلىّبعض الوصول قاصدة  فيّالقرآنّال كريمّ الدوران بكثرة تحظى التي هي المفسرين أفكار كانت

 ولا تعد لا التي أمّغيرها اجتماعية أم أمّإنساــنية, علمــية, أم أكانتّأدبية, سواء علومه أو مــعانيه,
تفسيرّ)غرائــبّالقرآن,ّورغائــبّالفرقان(ّنظامّالدينّ صاحب هو رينالمفس هؤلاء جملة ومــن تحصى.

ه (ّالذيّاخترتّنماذجّمــنّالتقديمّوالتأخيرّفيّهذاّالتفسير850ّّالملقبّبالنيساــبوريّ)المتوفيّبعدّ
ّ.تحتّعــنوانّ)ّنماذجّمــنّالتقديمّوالتأخيرّفيّتفسيرّغرائــبّالقرآنّورغائــبّالفرقانّللنيساــبوري(

ّتقديمّالألفاظّبعضهاّعلىّبعضّلهّأســبابّعديدةّيقتضيهاّالمــقامّوسياقّالقول.ّوقدّيكونّّّّّّّ إن 
ّتكونّ ّلا ّباللفظة ّوالعــناية ّالكلام, ّفي ّقدمته ّعــنايتكّأكبر ّكانتّبه ّفما ّوالاهتمام, ّللعــناية التقديم

هاّلفظةّمــعينة,ّبلّقدّتكونّالعــنايةّبحــســبّم ــقتضىّالحال؛ّولذاّكانّعليكّأْنّتقد مّم ّ نّحيثّأن 
ّمــراعاةّمــقتضىّالحالّتقتضيّذاك.ّوالقرآنّأعلىّمثلّ كلمةّفيّموضع,ّثمّتؤخرهاّفيّموضعّآخر؛ّلأن 
ّمــرةّأخرى,ّبحــســبّالمــقام,ّكلّذلكّبحــســبّماّ يؤخرها ّنراهّيقد مّلفظةّمــرةّو فيّذلك,ّفإن ا

ّفيهّّيقتضيهّالقولّوسياقّالتعبير. ِّمَا ّل ّبالدراســةّوالغوصّفيّمــعانيه, ّموضوعّجدير ّوالتأخير فالتقديم
ّكانتّأنظارّالأصوليينّ مــنّمــردودّايجابيّيخدمّالباح ثّللغوصّفيّمــعانيّالقرآنّالعظيمةّحتىّأن ه

ّالقرآنّال كريمّمــ نهجّلكلّوالمفسرينّتتجهّصوبهّولاّزالتّالدراساــتّتفيضّفيه,ّفهذاّدليلّعلىّأن 
ّالعالمــين,ّوالصــلاةّوالسلامّعلىّسيدناّمــحــمد,ّوعلىّ زمانّومكان,ّوآخرّدعواناّأنّالحــمدّلل   هّرب ِّ

 آلهّوصحبهّأجمــعين.
 

 التمهيد
 :أولًا: التقديم والتأخير

بيًا متغيرًا والتأخير التقديم يعدّّّّّّّّ يلّالألفاظ وذلك اللغة في أسلو  الأصــلية مواقعها عــن بتحــو
ّمتمــيزة.ّ فنية صورة ليخلق المــقام, يتطلبه لغرض
 لتؤديّغرًضا أخرى كلمة مــحلها لتحل المــقدمة في مكانها الكلمة تترك المواقع, في تبادل فهوّّّّّّّ
ّ.اللغوي الانضباط قاعدة به حكمت الذي مكانها في بقيت أنها لو لتؤديه كانت ما بلاغيًا

 أسلوبّالتقديم فإن السياق في موقعها وجمال الألفاظ ترتيب على مبنية البلاغة كانت وإذاّّ
 علماء به عــني فقد الأسلوبي المتغير هذا ولأهمــية  الأساليب هذه في الأكبر المــساــحة له والتأخير

ّمبكر. عصر م ن اللغة
َّّالتقديم لغة: ّّّّّّّ ِّدَمًاّوقَدامةًّهوّمصدرّللفعلّالماضيّ)ّقد م(,ّأيّ:ّوضعهّأمامّغيرهّق ّدُمّيَْقدُمّق
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ّ.ّّّّّّ(1)وتَقَادَمَ,ّوهوّقديم,ّوالجمــعّقُدماءّوقُدامى,ّوشيءّقُدامٌ:ّكقديم
أم اّفيّالاصطلاح:ّفهوّأسلوبّنحــويّبلاغيّينســبّإلىّعلمّالمــعانيّ,ّيهتمّّبتقديمّالألفاظّّّّ

ّعلىّبعضّالآخر؛ّلتحقيقّفائدةّأوّغايةّمــعينةّ الوصولّّمــعينةّيصبوّالكاتبّأوّالمتكلموالجملّبعضها
ّرونقاًّّ.(2)إليها ّالسياق ّعلى ّتضفي ّالتي ّالقرآني ّالإعجاز ّروائع ّمــن ّيعد ّوالتأخير ّاسلوبّالتقديم إن 

ّمــنّ ّالمتلونة ّنحيطّبالصور َّأن ّأردنا ّوإذا ّالساــمــعين, ّأو ّالقر اء ّيستمــيلّمــساــمــع ّحتى وجمالًا,
ير,ّفنراهاّصورًاّكثيرةّومتعددةَّالنطاقّوواسعةَّالمدار,ّإذّكشفّعلماءّالنحــوّوالبلاغةّالتقديمّوالتأخ

يهّقدّأشارّإلىّهذاّ ّسيبو القدامىّوالمــحــدثونّالستارّعــنها,ّفدرسواّمــقاصدهاّومــعالمها,ّونلاحظّأن 
ماّيقد مونّالذيّبيانهّأهمّلهمّوهمّ:ّاللونّمــنّالأسلوبّبقوله همّإن َّ ببيانهّأعــنى,ّوإْنّكاناّجمــيعًاّّ"كأن 

يَعــنيانهمّ" وكذلكّنلاحظّالإشارةّالتيّجاءّفيهاّالمبردّفيّالمــقتضبّعــندماّقال:ّ"وإن ماّّ.(3)يُهم انِّهمّو
ّاسلوبّالتقديمّوالتأخيرّالذيّنحنّ.ّ(4)يصــلحّالتقديمّوالتأخيرّإذاّكانّفيّالتقديمّفائدةّحــسنةّ" إن 

يّهذاّالفصــلّعلىّضربين:ّالأول:ّيكونّفيهّالتقديمّهوّالأبلغّوالأولىّلموضعّالاختصاص,ّبصددهّف
ّمــنّاختلالّالمــعــنىّ ّخوفًا ّأو ّتقتضيّذلك, ّلفائدة ّإما ّوالأولى؛ ّوالأبلغ ّهو ّيكونّالتأخير والثاني:

ّنقســمّأحــوالّالتقديمّوالتأخيرّإلىّقســمــين:.ّ(5)وفساــده أحــدهما:ّتقديمّالمــعمولّعلىّّويمكنّأن 
ّالظرفّوالجارّ ّوتقديم ّفعله, ّالحالّعلى ّوتقديم ّفعله, ّعلى ّالمفعولّبه ّالبابّتقديم ّومــنّهذا عامله
والمجرورّعلىّفعلهما,ّوتقديمّالخ برّعلىّالمبتدأّ,ّوهذاّالتقديمّيفيدّالاختصاصّفيّغالبّالأمــر,ّفمــنّ

ّ(6)ُّٱمهّىهّيهّجيَّذلكّقولهّتعالى: العبادةّمختصةّبالل   هّس ّ بحانه,ّولهذاّقدمّالمفعولّولوّأخرهّ,ّفإن 
ّالعبادةّتكونّلل   هّولغيرهّحاشاّلل   هّ,ّومــنّذلكّقولنا:ّ)بم ّ حــمدٍّاقتديُت(ّو)خالدًاّ لأشكلّالأمــرّبأن 
أعطيُت(,ّوثانيهما:ّالتقديمّليسّلعاملّبلّتقديمّالألفاظّبعضهاّعلىّبعضّالآخرّفيّغيرّأملّكماّفيّ

,ّّومثلهّمــنّقولنا:ّ(8)َّيم ىم مم خمُّٱ وفيّموضعّآخرّقالّتعالى:، (7)َّاميل ىل مل يك ىكُّٱتعالى:ّقوله
 .ّ(9))أعرتّكتابيّخالدًا(ّو)َأعرُتّخالدًاّكتابي(

 

يف بالنيساــبوري:  ثانيًا: التعر
المعروفّهوّنظامّالدينّابنّالحسنّبنّمحمدّبنّالحسين,ّالخراسانى,ّالنيسابوري,ّّاســمهّونســبهّوكنيته:

ّ.ّ(10)بالنظامّالأعرج
أصلهّوموطنّأهلهّوعشيرتهّمدينةّ,ّفولدّفيّنيسابورىّونشأّبها,ّوأقامّفيّمدينةّ)قم(ّّمولده ونشأته:

ّالنيسابوريّاثنينّمنّأبنائهّفيّمقدمةّّ)قُم(,ّوكانّمنشؤهّوموطنهّبديارّنيسابور, ّأسرتهّفقدّذكر أم ا
ّ ّ)قاسمّومحمد(, ّتعالى(ّعاشّمد ةّمنّكتابهّ)جملّالغرائب(,ّوهما ّالل   ه ّالنيسابوريّ)رحمه ويبدوّأن 
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ه ,ّورحلّإلىّالخجند,ّثمّإلىّدمشقّحيث536ّّحياتهّفيّنيسابور,ّولعلهّخرجّمنهاّبعدّسقوطهاّعامّ
ّ.(11)استقرّبهّالمقامّهناكّحتىّوفاتهّفيّتاريخّغامض

ّّعلمه: ّنشأته ّعن ّشيء ّترجمتّللنيسابوريّبذكر ّالتي ّالمصادر ّتسعفنا ّالمبكرةلم وأغفلتّتلكّّ,العلمية
ول كنهّكانّرحمهّالل   ه,ّمُل ِّمًاّبالعلومّالعقليةّوالنقلية,ّعارفًاّباللغةّالعربية,ّجامعًاّّالمصادرّرحلاتهّالعلمية,

يلّوالتفسير, ّالتأو ّبعلم ّالوافرة ّوالمعرفة ّالإنشاء, ّفيّصناعة ّالراسخ ّالقدم ّله ّمنّناحيةّّلفنونها, ًا متمكن
يلّوالتفسير,ّواعيًاّبالقراءات,ّوضم ّإلىّذلكّالشهرةّالعلميةّالواسعةّعلىّجانبّكبيرّالتعبيرّعارفًاّبال تأو

ّفيّ(12)منّالورعّوالتقوى,ّومعرفةّواسعةّبالتصوفّوعلومّالإشارات ّجليًا يظهرّأثرّذلكّواضحًا ,ّو
بانية,ّخَل َّفّرحمهّالل   هّللناسّكتبًا مفيدةّنافعة,ّّتفسيرهّالذيّأودعّفيهّأسرارهّالروحية,ّوفيوضاتهّالر

فاتّفريدةّواسعة, ّالنيسابوريّتصد رّللتدريسّبالمدرسةّالمعينيةّبدمشق,ّّومصن َّ ّالن عيميّأن  وقدّذكر
اظّ(13)واستمرّفيّالتدريسّبهاّحتىّوفاته,ّوخلفهّبعدّذلكّابنهّمحمد ,ّوهوّمعدودّفيّعِّدادّكبارّالحف َّ

ياضياتوكانّمنّأعلمّأهلّزمانه,ّمفسرّوفقيه,ّلهّاش.(14)والمقرئين ّ.ّ(15)تغالّبالحكمةّوالر
  تصانيفه:  

ّمتنّ ّعلى ّفمنّذلكّشرحه ّواسعة, فاتّفريدة ّومصن َّ ّنافعة, ّمفيدة ّللناسّكتبًا ّالل   ه( "خَل َّفّ)رحمه
وشرحهّّ"شرحّالشافية",ّالشافيةّفيّفنّالص رفّللإمامّابنّالحاجب,ّوهوّمعروفّ"بشرحّالنظام",ّأو

ِّل َّةّوالدينّالطوسى أو"شرحّّفيّعلمّالهيأة,ّوهوّالمسمىّبتوضيحّالتذكرة,ّ(16)علىّتذكرةّالخواجةّنصيرّالم
ّالهيئة ّفي ّّالتذكرة" ّالحساب ّعلم ّفي ّالمجسطيورسائل ّالحساب(17)"شرح ّفي ّالشمسية"ّ," ّو"الرسالة

فاتهّتفسيرهّلكتابّالل   هّّالمشهور,ّوأهمّ(18)وكتابّفيّأوقافّالقرآنّعلىّحذوّماّكتبهّالسجاوندي مصن َّ
تعالىّالمعروفّب ّ"غرائبّالقرآنّورغائبّالفرقان",ّوهوّماّنحنّبصددّدراسةّموضوعّالتقديمّوالتأخيرّ

يلاتّالمولىّعبدّالرزاقّالقاشانى يل"ّنظيرّتأو ّالتأو ّ.(20)"(19)فيهّالآن,ّولهّمجلدّآخرّباسمّ"لب 
ّالفرقان".تفسيرّالنيسابوريّ"غرائبّالقرآنّورغائبّ

ّالذيّأل فهّالمقرئّنظامّالدينّالحسنّبنّمحمدّالحسينّالخراساني,ّ ّالمشهورةّوالمهمة وهوّأحدّالتفاسير
ه (ّّلتفسيرّالقرآنّال كريم,ّالذيّيضمّستةّفصولّفيّثلاثةّمجلدات,850ّّالنيسابوري,ّالمتوفيّبعدّ)

يكّالقلمّوقدّبي نّالسببّفيّقيامهّبتألي.ّ(21)ه (828ّأل فهّسنةّ) فهّفقال:ّ"وإذّوفقنيّالل   هّتعالىّلتحر
فيّأكثرّالفنونّالمنقولةّوالمعقولة,ّواشتهرّبحمدّالل   هّتعالىّومنهّفيماّبينّأهلّالزمان,ّوكانّعلمّالتفسيرّ
بانّالصباّ ّتعالىّمنّإ ّالل   ه ّوكانّقدّرزقني ّالإنسانّمنّالعينّوالعينّمنّالإنسان, ّبمنزلة, منّالعلوم

ّ.ّّّ(22)لفظّالقرآن,ّوفهمّمعنىّالفرقان"ّوعنفوانّالشبابّحفظ
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 :وفاته
ّدقيقّعنّوفاته,ّّّ ّال كتبّالتيّبينّأيديناّعنّتاريخ ّتسعفنا ّوفاته,ّفكانتّغامضةّولم ّتاريخ أم ا

ّكانّمنّعلماءّرأسّالمائةّالتاسعة,ّمنّقربّمنّدرجةّالسيدّالشريف,ّوالمولىّ وكلّماّعُثرّعليهّأن ه
,ّوابنّحجرّالعسقلاني,ّوآخرونّممنّعاصروهمّمنّعلماءّالجمهور,ّول كنّتاريخّإنهاءّجلالّالدينّالدواني

يبًاّ مجلداتّتفسيرهّالمذكور,ّصادفتّحدودّماّبعدّالثمانمائةّوالخمسينّمنّالهجرة؛ّوهذاّالتأريخّكانّقر
ّ.ّّ(23)منّوفاةّهذاّالعالمّ

 مــنهجه:  
ّقدّسلكّفيّتفسيّّّّّّ ّالنيسابوري, ّالإمام ّيذكرّنجدّأن  ّثم ّأولاً, ّالآياتّالقرآنية ّفيه ّيذكر ّمسلكًا ره

يعنىّبالربطّبينّالآيات,ّونسبةّكلّقراءةّإلىّصاحبهاّالذيّتُنسبّإليه,ّثمّبعدّذلكّيذكرّ القراءات,ّو
ّبعدّذلكّيشْرعّفيّالتفسير ّثم ّواختصرّالنيسابوريّ(24)أنواعّالوقوفّمعّالتعليلّلكلّوقفّمنها, ,

ّللفخرّالرازي,ّوضمّإلىّذلكّبعضّماّجاءّفيّال كشافّوغيرهّمنّتفسيرهّهذاّمنّالتفسيرّال  كبير
ةّ نهّماّثبتّلديهّمنّتفاسيرَّسلَفّهذهّالُأم َّ التفاسير,ّوماّفتحّالل   هّبهّعليهّمنّالفهمّلحكمّكتابه,ّوضم َّ

ّوالتابعين ّال كشافّأوّ(25)منّالصحابة ّيقتبسّمنّتفسير ّأو ّالرازي, ّإذّيختصرّكلامّالفخر ّوهو ,
غيره,ّلاّيقفّعندّالنص,ّفلاّيعترضّولاّيتصرف,ّبلّنجدهّحرًاّفيّتفكيره,ّمتصرفًاّفيماّيختصرّأوّ
ّالنيسابوريّبعدّ هّعليهّوأصلحه,ّوإْنّرأىّنقًصاّتداركهّفأتمهّوأكمله.ّثمّإن  يقتبس,ّفإْنّوجدّفسادًاّنَب َّ

ّ ّالتفسيراتّأن ّعن ّعبارة ّهو ّعنه ّيتكلم ّالذي يل ّوالتأو يل, ّالتأو ّعن ّيتكلم ّالآية ّتفسير ّمن يفرغ
ّ ّ ّالحقيقة, ّأهل ّعقول ّعلى ّبها ّالل   ه ّيفتح ّالتي ّللآياتّالقرآنية ية ّالنكتّالمستحسنةّالإشار ّضم َّ وقد

تنىّباللغةّومعانيّ,ّواعتنىّفيّتفسيرهّبالوقفّوأسبابّالنزول,ّواعالغريبةّمماّلمّيوجدّفيّسائرّالتفاسير
ّالمناسباتّبينّالسورّوالآيات,ّوبيانّالحكمةّمنّ ّبالربطّومراعاة المفردات,ّواعتنىّكذلكّفيّكتابه
ّوامتلاكّ ّالعلم ّفي ّالقدم ّرسوخ ّعلى ّيدلنا ّوهذا ّالمتشابهاتّوالمشتبهات, ّوكذلكّذكر ّالآيات, تكرار

ّ.(26)ناصيته
 

 المبحث الأّول
 : ملنماذج من تقديم المعمول على العا

 : تقديم الخ بر على المبتدأ
ِّدَمًاّوقَدامةًّّّّّّّّّ الت قديمّلغة:ّهوّمصدرّللفعلّالماضيّ)ّقد مّ(,ّأيّ:ّوضعهّأمامّغيرهّقَدُمّيَْقدُمّق

ّ.ّّّّّّ(27)وتَقَادَمَ,ّوهوّقديم,ّوالجمعّقُدماءّوقُدامى,ّوشيءّقُدامٌ:ّكقديم
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ّالألفاظّّّّ ّبتقديم ّ ّيهتم ّالمعانيّ, ّأسلوبّنحويّبلاغيّينسبّإلىّعلم ّفهو ّفيّالاصطلاح: أم ا
ّالمتكلم ّالكاتبّأو ّيصبو ّمعينة ّمعينة ّغاية ّأو ّلتحقيقّفائدة ّبعضّالآخر؛ ّعلى الوصولّّوالجملّبعضها

ّّ.(28)إليها ّالت ي ّالقرآني ّالإعجاز ّروائع ّمن ّيعد ّوالت أخير ّأسلوبّالت قديم ياقّرونقًاّإن  ّالس  ّعلى تضفي
ّالت قديمّ ّمن ّالمتلونة ور ّبالص  ّنحيط َّأْن ّأردنا ّوإذا ّالس امعين, ّأو ّالقر اء ّمسامع ّيستميل ّحتى وجمالًا؛
والت أخير,ّفنراهاّصورًاّكثيرةّومتعددةَّالن طاقّوواسعةَّالمدار,ّإذّكشفّعلماءّالن حوّوالبلاغةّالقدامىّ

ّمقا ّفدرسوا ّعنها, ّاللونّمنّوالمحدثونّالس تار ّهذا ّإلى ّأشار ّقد يه ّسيبو ّونلاحظّأن  ّومعالمها, صدها
ِّم انِّهمّ ّيُه ّجميعًا ّكانا ّوإْن ّأعنى, ّببيانه ّوهم ّلهم ّأهم ّالذيّبيانه ّيقد مون ما ّإن َّ هم ّ"كأن  الأسلوبّبقوله:

ِّيانهم" يَعْن ّ"وإن ّ(29)و ّقال: ّالمقتضبّعندما ّفي ّالمبرد ّفيها ّجاء ّالت ي ّوكذلكّنلاحظّالإشارة ّيصلحّ. ما
ّأسلوبّالت قديمّوالت أخيرّالذيّنحنّبصددهّّ.ّ(30)الت قديمّوالت أخيرّإذاّكانّفيّالت قديمّفائدةّحسنة" إن 

فيّهذاّالفصلّعلىّضربين:ّالأو ل:ّيكونّفيهّالت قديمّهوّالأبلغّوالأولىّلموضعّالاختصاص,ّوالآخر:ّ
ّ.ّ(31)خوفًاّمنّاختلالّالمعنىّوفسادهّيكونّالت أخيرّهوّالأبلغّوالأولى؛ّإماّلفائدةّتقتضيّذلك,ّأو

ّنقس مّأحوالّالت قديمّوالت أخيرّإلىّقسمين:ّأحدهما:ّتقديمّالمعمولّعلىّعاملهّومنّهذاّّّّّّّّ ويمكنّأن 
البابّتقديمّالمفعولّبهّعلىّفعله,ّوتقديمّالحالّعلىّفعله,ّوتقديمّالظ رفّوالجارّوالمجرورّعلىّفعلهما,ّ

ّأّ,ّوهذاّالت قديمّيفيدّالاختصاصّفيّغالبّالأمر,ّفمنّذلكّقولهّتعالى:وتقديمّالخ برّعلىّالمبتد
ةّبالل   هّسبحانه,ّولهذاّقد مّالمفعولّولوّأخرهّلأشكلّ ,(32)َّجي يه ىه مهُّٱ ّالعبادةّمختص  فإن 

ّأعطيُت(,ّ ا ّاقتديُت(ّو)خالد ًّ ّ)بمحمدٍ ّلل   هّ,ّومنّذلكّقولنا: ّالعبادةّتكونّلل   هّولغيرهّحاشا الأمرّبأن 
ّقولهّ ّفي ّكما ّعمل ّغير ّفي ّالبعضّالآخر ّعلى ّالألفاظّبعضها ّتقديم ّبل ّليسّلعامل ّالت قديم وثانيهما:

ومثلهّمنّقولنا:ّ)أعرتّ  ,(34)َّيم ىم مم خمُّٱ وفيّموضعّآخرّقالّتعالى: ,(33)َّاميل ىل مل يك ىكُّٱتعالى:
اّكتابي( ا(ّو)َأعرُتّخالد ًّ ّ.ّ(35)كتابيّخالد ًّ

 

 : : نماذج من تقديم المعمول على عامله المطلب الأّول 
 تقديم الخ بر على المبتدأ:  -1

 يسبق فأصلّالمبتدأ والن حوي, اللغوي وضعها بحسب فيه تأتي معين ترتيب الجملة في كلمة لكل     
 ليكون المؤخ ر وجمالية,ّفيستدعى ونفسية بلاغية لدواع الت رتيب؛ هذا عن الن ظم يخرج قد ول كن الخ بر,

ّ:الآتية الآيات في كما المقدمة في
 حئجئ يي ىي ني ميزي ري  ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يلُّٱقولهّتعالىّفيّسورةّالحشر:ّّّّّّ
 مخ جخ محجح مج حج  مث هتمت خت حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ
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نقلّالن يســــاــبوريّفيّتفسيرهّماّقالهّالزمخشريّمنّ، (36)َّخص حص مس  خس حس جس
ّفيّتقديمّالخ برّعلىّالمــبتدأّدليلًاّعلىّ َّجبُّ علىّالمــبتدأ َّهئُّّسببّتقديمّالخ بر بقوله:ّ"أن 

ّ ّاسماـًـ؛ ّنصبّضمــــيرهم ّوفي ّبحصاــنتها, ّوثوقهم همّفرط ّأن  ّعلى ّدليل ّإليه ّالجملــــ ة ّإسناد لأن 
ةّأنفسهمّومــــنعتهاّبحيثّلاّيمكنّلأحدّأْنّيتعر ضّلهم" ولاّيبالونّولاّيخشونّ .(37)اعتقدواّعز 

ّحصونهمّ أحدًاّيطمعّفيّمنازعتهم,ّأوّالن يلّمنهمّ,ّوهذهّالمعانيّلاّتحصلّبمجردّأْنّتقول:ّوظن واّأن 
38ّتمنعهم) ّهذا ّمن ّأراد ّأو ّمبتدأّ(, ّمانعتهم ّكان ّهلا ّقلت: ّفإن ّبوصفّالمنع, ّالاهتمام الت قديم

ّمنّالخ بر,ّومانعتهمّهناّأعم ّمنّ ّالمبتدأّيكونّأخص  وحصونهمّخبر,ّفيجابّعنهّبوجهين:ّالأو ل:ّأن 
ّوعَددهمّ ّعُددهم ّوبكثرة ّبها ّيتمتعون هم ّأن  ّظن وا ّبل ّالحصون, ّفي ّالمنع ّيحصروا ّلم هم ّلأن  الحصون؛

ّمانعتهمّاسمّفاعلّبمعنىّالحالّأوّالاستقبالوقوتهم,ّكماّ ّ.ّ(39)أشارّإليهّالز مخشري.ّالآخر:ّأن 
ّالد ائر(:ّّ ّ)الفلك ّصاحب ّوجهّ َّجبُّ "إن وقال ّعلى ّإلا ّظن ه ّكما ّمبتدأ ّبأن ه ّترتفع لا

حيحّأن هّفاعل اسمّفاعلّمعتمدّعلىّماّقبله؛ّلأن هّفيّالحقيقةّ َّهئُّفـ ,َّهئُّ ضعيف,ّوالص 
ّ ّالمبتدأ, ّأبوه"خبر ّقائم ّزيد ّنحو: ّالفعل, ّعمل ّبعده ّفيما ّوّ .وقيل:(40)فيعمل , ّأن  ّخبر )مانعتهم(

,ّواختارهّ(41))حصونهم(ّيرتفعّبماّفيهّمنّمعنىّالفعل,ّكماّتقول:ّزيدّقائمةٌّجاريتُه,ّوعمروّنائمةٌّأختُه
ّحي ان ّ"أبو ّوقال: ّوفيّ, ّوتأخيرًا, ّتقديمًا ّتوجيهه ّفي ّلأن  ّبمانعتهم؛ ّيكونّحصونهمّفاعلة ّأْن بلّالر اجح

.ّويميلّ (42)إجازةّمثلهّمنّنحو:ّقائمّزيد,ّعلىّالابتداء,ّوالخ برّخلاف,ّومذهبّأهلّال كوفةّمنعه"
ّا ّالخ برّمقد مّعلىّالمبتدأ لمتمثلّبقولهّالباحثّإلىّماّجاءّبهّالز مخشريّوأي دهّأغلبّالمفسرينّمِّْنّأن 

ّبحيثّلاّيمكنّلأحدّأنّيتعر ضّلهم َّهئجبُّّتعالى: ّأنفسهمّومــــنعتها ّعزة همّاعتقدوا ؛ّبسببّّلأن 
ّهذهّالحصونّالمانعةّوالل   هّأعلم.

 تقديم المفعول على الفعل: -2
 من موذجّالمعتادالأن هذا عن عُدِّلّالت ركيب إذا ل كن الفعلية, الجملة الفعل يتصدر أنّْ المألوفّّّّّّ
 ففي.ّالأصلي الت شكيلّالبنائي في العُدول ذلك وراء يختبئان ثانية ودلالة بلاغي سر ّ من فلابد الكلام
عب رّالن يسابوريّعنّسببّتقديمّالمفعولّبهّ ,(43)َّجي يه ىه مهُّٱقالّتعالى: الفاتحة سورة
ّتقديمّالمفعولّمفيدّللاختصاصُّّىهَّ علىّالفعل َّمهُّٱ وهو ّأن  أي:ّلاّنعبدّأحدًاّّ,بقوله:ّ"لاّشك 

ّالعبادةّعبارةّعنّ ليم.ّواستحقاقّهذاّالاختصاصّلل   هّتعالىّظاهر؛ّلأن َّ سواكّوالحاكمّفيهّالذ وقّالس 
ّتقديمّذكرّالل   هّتعالىّيورثّ لمنّصدرّمنهّغايةّالإنعامّوهوّالل   هّتعالى,ّأوّأن َّ  ّ نهايةّالت عظيمّفلاّتليقّإلا

كّبالعبادةّّ:أيّ,(44)يمينًاّوشمالًاّبخلافّالعكس"ّالخشيةّوالمهابةّحتىّلاّيلتفتّفيّالعبادة أن ناّنخص 



 

                                                                                 

                                                                              

 

 

 

 2019 -الأول  كانون – الثلاثون مجلة جامعة الأنبار للغات والآداب

263 

 خضٱُّٱٱوفيّموضعّآخر: ,(45)َّحب  جب هئ مئ خئ حئ جئُّٱدونّغيرك,ّكماّفيّقولهّتعالى:

َّ جع مظ حط مض
كّبعبادتناّومعونتنا, (46) ّالل   هّأرادّأْنّيقولّللعبد:ّإْنّصعبتّ(47)أي:ّأن ناّنخص  .ّأوّأن 

ّ ّعليك ّوثقلت ّالعبادات ّعبدي ّيا ّالل   ه:عليك ّقول ّأولًا ّفاذكر ّوسجود ّوركوع ّقيام ّمن  الط اعات
ّوعلمتّأن يّمولاكّوخالقك,ّ َّمهىهُّٱ ّتمكنتّمنّذكري, ّفإذا ّوتحضرّمعرفتيّفيّقلبكّ لتذكر

وأن كّعبديّسه لتّعليكّكلّالعبادات,ّومثالهّماّيوضحّذلكّعندماّتريدّحملّالجسمّالث قيلّفلاّبدّ 
ّيزيدّقو تكّوش ّتتناولّقبلّذلكّما ّلمحةّبيانية,ّوإن ماّّ.(48)د تكأْن ّالت قديم وهناكّمْنّلاّيرىّفيّهذا

ّطلاوةّالس جع,ّفأقول:ّ وتية,ّوتناسقّختامّالآيات,ّفلوّقالّنعبدكّونستعينكّزالت  يتعلقّبالن احيةّالص 
ّيراهّالز مخشريّوجماعةّمنّأهلّالعربية,ّفلاّمانعّمن ّإنّكانّتقديمّالمفعولّيقتضيّالاختصاصّكما

ّمنّقوله: ّالمراد ّيكون ّولاّ َّجي يه ىه مهُّٱ أْن ّالاختصاصّوالس جع, ّالأمرين: كلا
ّتعالى: ّقوله ّالمصن فّوكذلك ّوقال ّالمطلوبين, ّهذين ّبين ّ(49)َّخم حم جمُّٱمنافاة ليسّتقديمّ,

فغل وهّثمّصل وهّّالمفعولّههناّللاختصاص,ّبلّللفضيلةّالس جعيةّفقط,ّفإن هّلوّقالّخذوه
ّللاختصاص؛ّ ّالمفعولّههنا ّفإنّقلتّبلّتقديم ّيكنّفيّالحسنّكالأو ل,ّوقال: ّلم الجحيم
هاّنارّعظيمة,ّولوّأخرتّلجازّوقوعّالفعلّعلىّغيرها,ّفالجوابّعنّذلكّأنّالد ركّ لأن 
ّبالذ كرّدونّالجحيم,ّعلىّماّذهبّإليه؛ّلأن ّ هّالأسفلّأعظمّمنّالجحيم,ّفكانّينبغيّأنّيخص 

ّاستعمالّهذهّال لفظةّهناّأحسنّمنّاستعمالّغيرهاّمنّالألفاظّنحوّلظىّ أعظم,ّل كن 
وقالّالش عراوي:ّنحنّعندماّنقولّ.ّّ(50)وجهنمّونحوهما,ّوالط لاوةّعليهاّدونّغيرهاّأكثر

ّقولهّ ّول كن ّشركاءك, ّونعبد ّنعبدك ّفقد ّالعطفّعليه, ّمن ّيخلو ّلا ّالقول ّفهذا نعبدك
أي:ّخصصناكّياّرب ناّبالعبادةّوقصرناهاّعليكّأنتّوحدكّسبحانكّفلاّتتعدىّ ,َّمهىهُّتعالى:ّ
ّالعبادةّوالاستعانةّمختصتانّبالل   هّتعالىّفلاّيُعبدّأحدّغيرهّولاّيُستعانّ؛ّ(51)إلىّغيرك وسببّذلكّأن 

ّ ّقولهّتعالى: ّنظير ؛ّفقد مّالجارّ(53)َّيي ىي نيُّٱوقوله:، (52)َّنت مت زت رتُّٱبه,ّوهذا
ّالت وك لّلاّيكونّإلاّعلىّالل   هّوحدهّوالإنابةّليستّإل اّوالمجرورّللد لالةّ علىّالاختصاص؛ّوذلكّلأن 

ي اكّنعبد؛ّوذلك؛ّلأنّ .ّإليهّوحده ّقالّإ ي اناّاهد(ّكما ّ)إ ّيقل: ّيقد مّمفعولّالهدايةّعلىّفعلهّفلم ّولم
ّأْنّتقول:ّال لهمّاهدنيّوحديّولاّتهدِّّ ّفيهّالاختصاصّإذّلاّيصح  أحدًاّغيري,ّطلبّالهدايةّلاّيصح 

نيّبالهدايةّمنّدونّالن اس.ّوهوّكماّتقول:ّال لهمّارزقنيّواشفنيّوعافني,ّفأنتّتسألّلنفسكّ أوُّخص 
ّولاّ ّيشفيه ّولا ّغيرك, ّيرزقّأحدًا ّفلا ّوالعافية, ّبالر زقّوالش فاء كّوحدك ّيخص  ّأْن ّتسأله ذلكّولم



 

                                                                                 

                                                                              

 

 

 

 2019 -الأول  كانون – الثلاثون مجلة جامعة الأنبار للغات والآداب

264 

ّفيّتأخيرّالمفعولّ .(54)يعافيه تخرجّالعبادةّمنّطورّالت خصيصّإلىّوهذاّماّيميلّإليهّالباحث؛ّلأن 
ّ الت عميمّوالل   هّتعالىّأعلم.

 تقديم المفعول على الفاعل: -3
ّبلاغيةّّّّ ّالت رتيبّلدواع ّهذا ّعن ّالن ظم ّيخرج ّقد ّول كن ّبه, ّالمفعول ّيسبق ّأْن ّالفاعل أصل

ّتعالى ّقال ّالبقرة ّسورة ّفي ّكما ّالت قديم ّهذا ّفيستدعي ّوجمالية,   حئ جئ يي ىي نيُّ  :ونفسية

ّالن يسابوريّعنّّ,(55)َّجح مج حج  مث هت متخت حت جت هبمب خب حب جب هئ مئخئ عب ر
ّذكرّجعلّابراهيمّامامًاّأولىّ َّجئُّ علىّالفاعل َّييُّ سببّتقديمّالمفعولّبه بقوله:ّ"ولاّريبّأن 

وقالّالر ازي:ّ"وهوّأنّيتقدمّالمفعولّعلىّّ(56)بالت قديمّلعمومّنفعهّللخلائق,ّولتقدمهّفيّالوجودّأيًضا"
ورةّلاّفيّالمعنى,ّوهوّكقولك:ّضَرَبّغُلامَهُّزيدٌ:ّفغلامُهُّمفعوٌل,ّوزيدٌّفاعٌل,ّومرتبةُ,ّالفاعلّفيّ الص 

ّبعدّمرتبةّالفاعل,ّإل ّ ّهذاّالت قديمّّأو,ّ(57)اّأن هّوإْنّتقدمّفيّال لفظّل كنهّمتأخرّفيّالمعنى"المفعولِّ أن 
بيةّلهّ ّذلكّالابتلاءّوالاختبارّهوّتر براهيمّ)عليهّالس لام(,ّوإيذاناّمنّالل   هّبأن  هوّتشريفّلنبيّالل   هّإ

.ّإذنّهناكّبلاءّبالخ يرّوبلاءّبالش ر,ّوالبلاءّكلمةّلاّتخيف,ّأم اّالذيّيخيفّ(58)وترشيحهّلأمرّخطير
ّالبلاءّهوّامتحانّأو ّالبلاء؛ّلأن  ّلك,ّوإْنّلمّّهوّنتيجةّهذا ّكانّخيرًا اختبار,ّإْنّأديتهّونجحتّفيه

براهيمّنجحّفيّالامتحان ّكانّوبالًاّعليك,ّفإ ةّوالحديثّ,ّ(59)تؤده ّمدارّالقص  ّسببّتقديمه؛ّلأن  وإن 
ّالآخرّعلىّ براهيمّويجدّأن هّالأفضل,ّوأنهّهوّالذيّعلىّالحق,ّوأن  عليهّوالكلّيريدّأْنّينتسبّلسيدناّإ

يقّسيدناّإسماعيلّ)عليهّالس لام(,ّأوّاليهودّوالن صارىّالباطلّسواءّقري براهيمّعنّطر شّونسبتهاّإلىّإ
يقّسيدناّإسحقّ)عليهّالس لام(,ّفمدارّالحديثّوالقضيةّ براهيمّعنّطر أهلّالكتابّونسبتهمّإلىّسيدناّإ

براهيمّفقدمّلذلك ّّ.(60)والت ركيزّعنّسيدناّإ برّوأضفّإلىّذلكّأن  ابراهيمّ)عليهّالس لام(ّهوّقم ةّالص 
ّالابتلاءّفالانظارّتتجهّنحوّابراهيمّ)عليهّالس لام(؛ّ ّيُذكر مودّعندّمواجهةّالابتلاءّوالن كود,ّفأينما والص 
ّلغايةّتجعلّمنّذلكّالمتقد مّ ّيكونّإل ا ّلا ّالت قديم ّأن  ّلدينا ّفعُلم ّالمحتسبّعندّالاختبار, ابر ّالص  لأن ه

ّالأنظارّإلىّآيةّآخرىّيقولّتعالىّفيّسورةّالأنفال:ّأهميةّفائقة.  خت حت جت هب مبُّٱولوّوجهنا

َّ جخ مح جح مج  حج مث هت مت
فح ينّقد مّالل   هّسبحانهّوتعالىّ, (61)

ّبه ّالفاعل َّمت ختُّ المفعول ّولبيانَّهتُّ على ّبه, ّللاهتمام  عند الكافرين حال ؛
ّالل   هّالاحتضار ّوكيفّأن   وإن ما وجوههمّوأدبارهم على الض رب بجعل أخزاهم قبلّخروجّالر وح,
وهما  عند عليهم الذ هن فُأريدّبذلكّتسليطّعدسة",ّ(62)أشد ضربهمب والن كال الخزي لأنّ  بالض رب؛ خص 

ً ا عليهم يصبّ  العذاب وأنّ  أذىّومش قة من يلقون وما المؤمن كاحتضار ليس هلأن ّ ؛احتضارهم  صب
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 المفعول فقد م, الكافرين عقوبة بيان ال كفرّوتغليظ حالة تشنيع إذن الد لالي فالن اتج الاحتضار, لحظة
 بذكرهم, غرض يتعلق لا لأن ه المعنى؛ هذا يفد لم هذاّالموضع في الملائكة الفاعل قد م ولو كفروا الذين
ّمؤمنهم آدم بني يتوفون الملائكة فإنّ  ّ)الذينّكفروا(ّّ.(63)وكافرهم" جميعًا ّبأنّتقديم ّأعلم أرىّوالل   ه

للاهتمامّوالاختصاص,ّهذاّمنّجانب,ّومنّجانبّآخرّأخ رّ)الملائكة(؛ّلتجن بّالل بسّعلىّالقارئّ
عندماّجعلّالملائكةّهمّمنّيقومّبضربهمّوعقابهم,ّوليسّالأمرّكذلكّلوّكانتّالآية:ّيتوفيّالملائكةّ

ّوأد ّوجوههم ّيضربون ّكفروا ّبالض ربّهمّالذين ّيقوم ّمن ّأن  ّإلى ّبعضهم ّيذهبّتفكير ّقد بارهم
ّكفرواّ ّالذين ّ)الل   ه( ّيتوفي ّترىّإذ ّولو ّوالت قدير ّتقديم؟ ّليسّفيها ّالآية ّإن  ّنعتبر ّلا ّولماذا أنفسهم,

ّالملائكةّيضربونّوجوههم,ّفتكونّالملائكةّمستأنفة.
 تقديم شبه الجملة:  -4
رّالأصليّفيكونّخبرًا,ّوحينئذّيشترطّفيّالظ رفّالواقعّقدّيقعّالظ رفّخبرًا,ّأوّيتقد مّالجاّّ

ّيحصلّبالإخبارّبهّفائدةّبمجردّذكره,ّ ّوفيّالجارّالأصليّمعّالمجرورّكذلكّإْنّيكونّتامًا,ّأي: خبرًا
يكملّبهّالمعنىّالمطلوبّمنّغيرّخفاءّولاّلبس ,ّولابدّللظ رفّأوّالجارّوالمجرورّمنّمتعلقّحتىّ(64)و

عنى,ّوإل اّلمّتكنّمنهماّفائدة.ّوسوفّنقفّمعّبعضّالن ماذجّالقرآنية؛ّلنرىّماّأفاءّتتمّالفائدةّأوّالم
ّالل   هّبهّمنّأسرارّبلاغيةّلهذاّالت قديم.

 تقديم الجار والمجرور:  -1
ّالن حل: ّسورة ّفي ّتعالى (65)َّمس خس حس جس مخ جخ محمججحُّٱقال

عب رّ, 
ّ ّالمتمثلّبقوله: ّوالمجرور( ّ)الجار ّالجملة ّالظ رفّشبه ّالفعل َّخسُّالن يسابوريّعنّسببّتقديم  على

ّهوّ َّمسُّ ّمنها ّالأكل ّبالاختصاصّفلأن  ّالمؤذن ّالظ رف ّعلى ّيتقدم ّتأكلون ّ"ومنها بقوله:
الأصلّالذيّيعتمدهّالن اسّفيّمآكلهمّعادة,ّأم اّالأكلّمنّغيرهاّكالد جاجّوصيدّالبرّوالبحرّفكغيرّ

ّغالبّأطعمتكمّإن ماّيحصلّمنهاّلأن كمّتّالمعتدّبهّالجاريّمجرىّالت فكه,ّويحتملّأنّْ حرثونّبالبقر,ّيرادّأن 
وهذاّ.ّ(66)وتكتسبونّبإكراءّالإبلّوتشترونّبنتاجهاّوألبانهاّوجلودهاّجميعّماّتشتهونّمنّالأطعمة"

ّقال ّالز مخشريّمنّقبلّعندما ّوالحبّالقولّأك ده ّبالبقر, ّتحرثون ّلأن كم ّمنها؛ ّطعمتكم ّويحتملّأن  :
ّوتبيعو ّالإبل, ّبإكراء ّوتكتسبون ّمنها, ّتأكلونها ّالت ي ّوجلودهاوالث مار ّوألبانها ّنتاجها ّقولّ(67)ن ّفهو ,

ّأغلبّالمفسرينّاعتمدوهّفيّتفاسيرهم.ّأوّيكونّبهذاّالت قديمّ يطمئنّلهّالقلب؛ّلأن  ترتاحّلهّالن فس,ّو
ّالل   هّسبحانهّ(68)حافظاًّعلىّرؤوسّالآي ,ّوهذاّالر أيّفيهّنظر,ّوالجوابّعنهّمنّوجهين:ّالأو ل:ّأن 

الكلامّفيّتراكيبّعجيبةّمنّغيرّتقديمّحق هّالت أخير.ّوالآخر:ّلوّعدناّإلىّوتعالىّقادرّعلىّأْنّيجعلّ
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,ّتحملّالت قديمّذاته,ّوهيّبعيدةّعنَّّٱَّجس مخُّ لفظّيسبقّهذاّالت قديمّفيّالآيةّنفسها؛ّلوجدناّقوله:
 فاصلة.ّّ

 تقديم الّظرف:  -2
(69)َّجت هب مب خب حبجب هئ  مئ خئ حئُّٱ:قالّتعالىّفيّسورةّق

قالّالن يسابوريّفيّتقديمّ ,
ّالجملةّالظ رفية ّعلىّقولهم"َّجت هبُّٱ:شبه ّوهوّرد  ّعلىّغيرنا ّ"لا ّالأمرّبيدنا ّأن  ,ّفذكرهّ(70),ّأي:

ّيتي سرّأوّّ(71)َّىي مي خيُّٱ القرآن ّلا ّأن  ّالظ رفّدلالةّعلىّالاختصاص,ّأي: ّفيّتقديم أوّأن 
مدّالقادرّعلىّكلّشيء,ّفهوّهينّعلىّ علىّالواحدّالأحدّالفردّالص   ّ يتس هلّمثلّذلكّالأمرّالعظيمّإلا

 ٰهُّٱ القدير,ّيستطيعّجمعّالأرواحّبالأجسادّوالر ميمّالمتمزقةّوالأممّالمتفرقة,ّفلاّيشغلهّشأنّعنّشأن,

(72)َّهت مت هب مب هئمئ هي مي خي حي  جي
ّإيجادّ,  ّعلى ّالجب ارة ّالقدرة ّدليل فهذا

َّ مخجخ مح جح مجٱُّٱ .ّوفيّموقعّآخرّمنّسورةّقّقالّتعالى:(73)الوجود
(74)

أشارّالن يسابوريّإلىّ, 
ّالظ رفّ ّفيّتقديم ّ"ولعل  ّالظ رفّفيّهذهّالآيةّبقوله: ّكتقديم المسلطّعلىّالمؤمنينّولهذاّإشارةّإلىّأن ه

يمانهم وهذاّمم اّيقو يّطرفّالمجبرة,ّوقيل:ّأرادّإنكّرؤوفّرحيمّبهمّلستّفظًاّغليظًا,ّوالأو لّّوقعّإ
,ّ(75)أولى؛ّبدليلّقولهّفَذَك ِّرّْإلىّآخره,ّأي:ّأتركّهؤلاءّوأقبلّعلىّدعوةّمنّينتفعّبتذكيركّوالل   هّأعلم"

َمًا,ّوَّقفّتج برهمّعلىّالإسلامّ)أوّأن كّت ّوَخَات حًا ّفَاتِّ ِّثُْت ّبُع مَا ّفَلَاِّإن َّ حَهُ, ّوَفَوَاتِّ ّالْكَلَامِّ ُأْعطِّيُتَّجوَامِّــَع
ّالْمُشْرُِّكونَ( كُمُ ّعليهّ, (76)يُهْل ِّكَن َّ ّرسولّالل   هّ)صلىّالل   ه ّيا ّقالوا: يرّعنّابنّعباسّقال: أخرجّابنّجر

(77)َّحص مس خس حس جسُّٱ:ّوسلم(:ّلوّخوفتناّفنزلت
,ّولوّأن هّقال:ّ(78)فكانتّبمثابةّترهيبّلهم. 

ّالن بيّ)صلىّالل   هّعليهّبجبارّعليهم؛ّلأشكلّ الأمرّبأن هّلمّيكنّجب ارًاّعليهم,ّولاّعلىّغيرهم,ّوالحقيقةّأن 
 . (79)َّحنجن يم ىم مم خم حم جم يلىل مل خلُّٱ وسلم(ّرحيمّبالمؤمنين,ّشديدّعلىّالكافرين

  

 المطلب الثّاني
 نماذج من التّقديم العام

ّبالواوّّّّّّّ ّتكونّالألفاظّمعطوفة ّمراعاتّالعامل,ّوعادةّما ّمنّغير ّوالت أخير ّالت قديم المقصودّمنه
ابقّواللاحق,ّوالمقارنّ هاّتعطفّالس  ّمنّخصائصّالواوّأن  الذيّلاّيتبينّمعهّالأو لّمنّالث اني؛ّلأن 

ّماّقبلّالفاءّهوّالأو لّوماّ ّأن  هاّترتيبية,ّأي: بعدهاّهوّالث انيّفيّالت رتيب؛ّولذلكّفيهاّتفيدّالفاءّبأن 
ّهذاّالن وعّمنّالت قديمّيبدأّمنّالكلمةّالواحدة,ّ ينبغيّمعرفةّأسرارّالمتقد مّمنّالمتأخ رّمعّالواوّعلمًاّأن 

ّفشبهّالجملة,ّفالجملّبأنواعها,ّفالآيات,ّوالس ور.ّ
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ّعنايّّّّّّّ ّكانتّبه ّفما ّوالاهتمام. ّللعناية ّيكون ّإن ما ّالت قديم ّوالعنايةّإن  ّالكلام, ّفي ّقدمته تكّأكبر
هاّلفظةّمعينةّبلّقدّتكونّالعنايةّبحسبّمقتضىّالحال.ّولذاّكانّعليكّ بال لفظةّلاّتكونّمنّحيثّأن 
ّمراعاةّمقتضىّالحالّتقتضيّذاك,ّوالقرآنّ ّتؤخ رهاّفيّموضعّآخر؛ّلأن  أْنّتقد مّكلمةّفيّموضعّثم

يؤخرهاّمرةّأخرىّعلىّحسبّالمقام,ّوالذيّيهمناّهناّأعلىّمثلّفيّذلكّفإن اّنراهّيقد مّلفظةّمر ةّو
ّتقديمّالكلماتّبعضهاّعلىّبعضّمنّخلالّعطفّالواحدةّعلىّالُأخرى.ّّ

 تقديم بحسب الرّاحة والمشّقة: -1
ّالن يسابوريّعنّ(80)َّحط مض خض حض جض مص خصُّٱقالّتعالىّفيّسورةّالن حل: ّعب ر ّ,

ّ َّحطُّ على َّخضُّ سببّتقديم ّرد  ّ"الإراحة ّليلًاّبقوله: ّحيثّتأويّإليه الإبلّإلىّمراحها
ّالجمالّفيهاّأظهرّ بلهمّسرحًاّإذاّأخرجوهاّبالغداةّإلىّالمرعى,ّوق دمّالإراحة؛ّلأن َّ يقال:ّسرحّالقومّإ و

ّلأهلها" ّحاضرة ّتأويّإلىّالحظائر ّثم ّالض روع, ّوقالّالماورديّ(81)حينّتقبلّملأىّالبطونّحافلة .
"مّالر واحّعلىّه(:ّّ"وقدّقدّ 450ّ) ّالن فسّبهّأسَر ُ ؛ّ(82)الس راحّوإْنّكانّبعدهّلتكاملّدر ها,ّولأن 

ّوسر حوهاّ ّالر عيانّإذاّرو حوهاّبالعشي  لأن هّمنّأغراضّأصحابّالمواشي,ّبلّهوّمنّمعاظمها,ّلأن 
ّ)الث غاءّوالر غاء( ّالأفنيةّوتجاوبّفيها ّوتسريحها ,ّوأنستّأهلهاّوفرحتّ(83)بالغداة,ّفزي نتّبإراحتها

ّالن اس ّعند ّوالحرمة ّالجاه ّوكسبتهم ّإليها, ّالن اظرين ّعيون ّفي ّوأجلتهم  يهُّٱ.(84)أربابها,

,ّوأكثرّماّتكونّهذهّالر احةّأيامّالر بيعّإذاّسقطّالغيثّ,ّونبتّالعشبّوالكلأّوخرجتّ(85)َّحيجي
نتفاعّبها؛ّالعربّللن جعةّ,ّوأحسنّماّتكونّالن عمّفيّذلكّالوقتّفمنّالل   هّسبحانهّوتعالىّبالت جميلّوالا

لأنهّمنّأغراضّأصحابّالمواشيّبلّهوّمنّمعظمها؛ّلأنّالر عاةّإذاّسرحواّالن عمّبالغداةّإلىّالمرعى,ّ
ّبعًضا,ّفعندّذلكّ ّبالعشيّإلىّالأفنيةّوالبيوتّيسمعّللإبلّرغاءّوللش اءّثغاءّيجاوبّبعضها وروحوها

ّعن ّوقعها يعظم ّو ّوالبيوت, ّالأفنية ّبها ّوتتجمل ّبها ّأربابها ّالن اسيفرح ّالز ركشيّّ.(86)د وقال
ّوهيّخماص794:ىف)المتو ّكانّإسراحها ّ"لم ا ّوهيّبطان(87)(: ّوإراحتها ,(88)ّ ّلأن  ّقدمّالإراحة؛ ,

َمالّبهاّحينئذّأفخر" بلهّأوّغنمه,ّفإن هّيجدّمنّ.ّ(89)الج ّالر اعيّعندماّيسرحّفيّإ والذيّيراهّالباحثّأن 
هاّتتوجهّوتنتشرّفيّكلّصوبّ ماّفيّبدايةّتوجههّبهاّإلىّالكلأّفيّأو لّالن هار,ّفإن  المشق ةّوالعياءّولاسي َّ

ّالإعياءّوالت عب,ّفتراهّيخرجّا لأصواتّكيّيحاولّرد هاّطلبًاّللمرعى,ّفتجدّالر اعيّمشغولًاّبهاّإلىّحد 
ّشكلّبطونهاّ ماّفيّأوقاتّالقحط,ّفلاّيجدّراحةّإلاّعندماّيعودّبهاّإلىّمراحها,ّحت ىّأن  إليه,ّولاسي َّ
ّلمنظرها,ّ ّويرتاحون ّأهلها, ّتسر  ّالش كل ّجميلة ّالبطون ّممتلئة ّوأصبحتّشبعى ّأبدنت ها ّلأن  ّتغي ر؛ قد



 

                                                                                 

                                                                              

 

 

 

 2019 -الأول  كانون – الثلاثون مجلة جامعة الأنبار للغات والآداب

268 

رحةّليسّلأهلهاّفحسب,ّبلّحتىّالحيواناتّتفرحّويستسرونّبجمالها,ّوهيّتلتقيّبصغارها,ّفتكونّالف
ّوهيّتعودّإلىّصغارها,ّفتد رّلهمّالل بنّبعدّماّكانتّخماًصاّوالل   هّأعلم.

 تقديم الأهم على المهم: -2 
 مم خم حم جم هل مل  خل حل جل مك لك خك حك جك مقُّٱقالّتعالىّفيّسورةّالبقرةّ:

(90)َّهب مب هئمئ هي مي خي حي جي ٰه  مه جه هن منخن حن جن
عب رّالن يسابوريّعنّ, 

وإن ماّقد مّطلبّالأمنّعلىّسائرّالمطالب؛ّلأن هّلولاهّ"سببّتقديمّطلبّالأمنّعلىّسائرّالمطالبّبقوله:ّ
ّيفرغّالإنسانّلشيءّآخرّمنّمهماتّالد ينّوالدنياّومنّهناّجازّالت لفظّبكلمةّال كفرّعندّالإكراه.ّ لم

حة؟ّفقال:ّالأمن ّالأمنّأفضلّأمّالص  هاّّوسئلّبعضّالحكماءّأن  ّشاةّلوّانكسرتّرجلهاّفإن  دليلهّأن 
هاّلوّرُبطتّفيّموضع,ّورُبطّبالقربّمنهاّذئبّتصحّبعدّزمان,ّثمّ هاّتقبلّعلىّالر عيّوالأكلّوإن  إن 

ّالض ررّالحاصلّمنّالخوفّ ّذلكّعلىّأن  هاّتمسكّعنّالعلفّولاّتتناولّشيئًاّإلىّأنّتموت,ّفدل  فإن 
ّالبلدّإذاّكانّآمناّومطمئنًاّوحصلّفيهّا(91)أشد ّمنّالألمّالحاصلّللجسد" ّذلكّعلىّأن  لخصبّ.ّفيدل ُ

ّفلاّيستطعّأهلهّمواصلةّ ّذلك, ّكانّالبلدّعلىّغير ّالل   هّسبحانهّوتعالى,ّوإذا ّتفرغّأهلهّلطاعة والخ ير
وماّذُكرّفيّفيّسورةّ َّحل جل مك لك خك ُّٱ .ّوالفرقّبينّماّذُكرّهنا(92)العبادةّعلىّالوجهّالمطلوب

(93)َّيي ىي مي خي حيٱُّٱ ابراهيم:
ّالمطلوبّهناّمجردّالأمنّللبلدّوالمطلوبّ,  هنالكّالبلديةّأن 

,ّطلبّمنّالل   هّشيئين:ّأْنّيجعلّهذاّالمكانَّّيي ىي مي خي حيٱُّٱوحينماّقال:,ّ(94)والأمن
ّيجعلهّبلدًا؟ّهناكّأسماءّتؤخذّمنّالمحسات.ّ.ّ.ّفكلمةّغصبّتعنيّ بلدًا,ّوأْنّيجعلهّآمنا,ّوماّمعنىّأن 

ّ.(95)بينماّهوّمتمسكّبهّسلخّالجلدّعنّالش اةّوكأن ّمنّيأخذّشيئًاّمنّإنسانّغصبًاّكأنهّيسلخهّمنه
ّفقدانّالأمنّ ّالخائفّلاّيهتمّبالأكلّوجمعّالمال؛ّلأن  ّسببّتقديمّالأمن؛ّهوّأن  ويرىّالباحثّأن 
ّمنّ ّالض ررّالذيّيخل فهّانعدامّالأمنّعلىّالمجتمعّأعم ُ ينسيهّذلكّهذاّمنّجانب,ّومنّجانبّآخرّأن 

ّمراتالض ررّالذيّيخلفهّالجوعّّونقصّالأموالّ  خي حي جي  يه ىه مه جه ينُّٱوالث

ّالجوعّقدّيؤث رّعلىّالفقيرّدونّالغني,ّونقصّالأموالّيؤث رّعلىّ(96)َّٰر ٰذ ييىي مي ؛ّلأن 
ّالن قصّفيهاّيؤث رّعلىّدخلهمّليسّعلىّ الفقيرّأيًضا,ّونقصّالث مراتّلاّيؤث رّعلىّأصحابّالبساتين؛ّلأن 

ّ ّول كن ّغيرهم, ّتأثر ّولو ّحتى ّحاجتهم ّيسد  ّما ّيجدون ّفهم ّالغنيّمطعمهم, ّعلى ّيؤث ر ّالأمن فقدان
عيف,ّبلّالمجتمعّبأسرهّوالل   هّأعلم.  والض 
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 التّقديم بحسب الرّتبة: -3   
ّالن حل:ّّّّّّّ  جع  مظ حط مض خض حض جض مص خص حصُّٱ قالّتعالىّفيّسورة

(97)َّحف جف مغ جغ مع
ّتقديم,  ّسبب ّعن ّالن يسابوري  َّمعُّ عب ر

ّالس معّأفضلّمنّالبصر,ّ َّجغُّعلى لتقديمهّفيّال لفظ؛ّولأن هّشرطّبقوله:ّ"منّالن اسّمنّقال:
ّسببّ ّالس مع ّولأن  ّبالعمى؛ ّمنّكانّمبتلى ّفمنّالأنبياء ّبخلافّالبصر ّبعثّرسولّأصم  ّفما الن بوة,
ّالس معّ ّالعقولّإلىّالفهم,ّوالبصرّسببّوصولّالمحسوساتّإلىّالمبصر؛ّولأن  وصولّالمعارفّونتائج

ّالسّ  ّفاقد ّولأن  ّالبصر, ّالجهاتّالس تّدون ّبخلافّفاقدّيتصرفّفي ّالن طق, ّفاقد ّالأصل ّفي مع
ّالعقلّبالعلمّ(98)البصر" ّسببّلاستكمال ّوهو ّالبشر, ّبين ّالن تاجّالعقلي ّالت واصلّفي ّيكون ّوبالس مع ,

فالس معّلاّتمنعهّالحواجزّالماديةّمنّأداءّأوّاتقانّعملهّبخلافّالبصرّفإنهّيمتنعّبوجودّتلكّوالمعرفة,ّ
,ّومتىّماّبطلّالس معّبطلّالن طق,ّبخلافّالس معّالذيّلاّهذهّالأشياءّالحواجزّالت يّتمنعهّمنّإدراك

بطاله يؤيدّهذاّالت فضيلّقولهّتعالى:.ّ(99)يبطلّالن طقّبإ   من زن رن مم امُّٱّومم اّيؤكدّو

ّوهمّفاقدوّالس معّعلىّالعميانّوهمّفاقدوّالبصرّقالوا:ّ(100)َّري ٰى ين ىن نن ,ّفقد مّالص م َّ
ّالس معّأفضل ةّالس معّهيّقوةّواحدةّولهاّمحلّوموطنّواحدّوهوّالأذن,ّولاّّ.(101)لأن  ّحاس  إن 

وتّالواصلّإلىّالأذن,ّوليسّلديهّقدرةّعلىّتخصيصّّأوّتحديدّ ّالص  يملكّالس امعّأي ةّقدرةّعلىّرد 
الس معّببعضّالمسموعاتّمنّدونّبعضهاّالآخرّبخلافّالبصرّفمحلهاّالعينّوالر ائيّلديهّالامكانيةّفيّ

ّّاختيار المرئىّدونّغيره,ّبوساطةّالأجفانّحيثّأن هّيطبقّتلكّالأجفانّإذاّأرادّصرفّالن ظرّعنّأي 
ّوسائلّالعلمّّتبدأّبالس مع,ّثمّبالأبصار,ّثمّالأفئدة,ّو.ّ( 102)شيءّلاّيريدّرؤيته قالّالش عراوي:ّ"إن 
ّالِإنسانّمن اّإذاّكانومنّالعجيبّأن ّ ّّ-لهّوليدّّهّرتبهاّفيّأداءّوظيفتها؛ّلأن  ّقلناّسابقًا ثمّجاءّّ-كما

ية,ّوعيونّ ّتؤدّبعدّمهمةّالر ؤ ّعينهّلم أحدّبعدّميلادهّووضعّأصبعهّأمامّعينهّفإنهّلاّيطرف؛ّلأن 
يةّإلاّبعدّمدةّمنّثلاثةّأيامّإلىّعشرة,ّول كن كّإذاّجئتّفيّأذنهّوصرختّ الوليدّلاّتؤديّمهمةّالر ؤ

ّأذنهّأد تّ يةّإلاّبعدّانفعلّإنّهذاّدليلّعلىّأن  مهمتهاّمنّفورّولادته,ّبينماّعينهّلاّتؤد يّمهمةّالر ؤ
"ّ ّتلقيّالر سالةّ( 103)مدة ّدليلّعلىّأن  ّالمولودّعندّولادتهّيؤذنّفيّأذنهّفهذا ّعنّذلكّأن  وفضلًا

ّمنك ّقريبًا ّيكون ّيسمعك ّفالذي اعة, ّالط  ّثم ّبالس مع ّتبدأ  خص حص مس خسحس جس مخُّٱ المحمدية

(104)َّمص
ّالس معّ,  ّأهميةّالس معّتقتضيّتقديمه؛ّلأن  يبًاّمنك,ّوإن  والذيّيراكّليسّشرًطاّأْنّيكونّقر

ّقاضيًاّيوصلّإلىّالن طق,ّلوّانعدمّلانعدمّالن طقّمعه,ّوفقدانّالبصرّلاّيؤث رّعلىّالن طقّشيئًا,ّ فلوّأن 
قاضيّحجابّوالقاضيّلاّاستدعىّشاهدًاّفيّقضيةّما,ّوهذاّالش اهدّقدّأدلىّبشهادته,ّوبينهّوبينّوال
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يراهّسوىّأن هّيسمعّصوته,ّفالقاضيّيحكمّولاّضيرّعليهّبمجردّأن هّسمعّكلامه,ّغيرّالذيّيحضرّوليسّ
ّالقاضيّيراه,ّفهذاّ ّلاّتؤخذّمنهّشهادةّحتىّولوّأن  لديهّالقدرةّعلىّالكلامّسوىّالإشارات,ّفهذا

 دليلّأهميةّالس معّوالل   هّأعلم.
 لتّقابلي: التّقديم والتّأخير ا -4

ّالأنعام:ّّّّّّّّ ّسورة ّفي ّتعالى  جسمخ جخ مح جح مجحج مث هت مت خت حت جتُّٱقال

 خف حف جف  مغ جغ مع جع مظحط مض خض حض  جض مص خص حص مسخس حس

(105)َّخم حم جم هل مل خلحل جل مك  لك خك حك جك مق حقمف
وفيّموضعّ ,

 زث  رث يت ىت نتمت زت رت يبىب نب مب  زب ربٱُّٱمنّسورةّالإسراءّقالّتعالى:ّّ:آخر

(106)َّمث
عب رّالن يسابوريّعنّهذاّالت مايزّالبديعّفيّالت قديمّوالت أخيرّبينّهاتينّالآيتينّبقوله:ّ"وإن ماّقالّ ,

ّالت قديرّفيّالآيةّمنّإملاقّبكمّنحنّنرزقكمّ اهُْمّوقالّفيّسبحانّبالعكس؛ّلأن  هاهنا:َّنحُْنّنَرْزُقُكُْمّوَِإي َّ
ّوإي ّ ّتتعلق ّالت ي ّزيدتّالخشية ّوهناك ّنرزقهمّاهم, ّنحن ّبهم ّيقع ّإملاق ّخشية ّفالت قدير بالمستقبل,

,ّوهذاّمنّالت فننّالبلاغي,ّفحصولّالإملاقّللوالدّ(107)وإي اكم,ّثمّنهىّعنّقربانّالفواحشّكل ها"
هاّالآباءّفهيّبُشارةّلهمّبزوالّذلكّماّهمّ ّالل   هّيتكف لّبرزقكمّأي  يلّبأن  وخشيتهّمنّهذاّالفقرّجاءّالت نز

ّ ّمنّإملاق, ّالل   هّفيه ّبأن ّالت طمين ّفجاء ّميسورينّول كن همّيخشونّالإملاقّالمستقبلي, ّكانوا ّإذا وأم ا
,ّأوّ(108)سوفّيرزقهمّوإي اكم,ّويضمنّمعيشتهمّفلاّمعنىّلقتلهم,ّأوّالخشيةّمنّمستقبلّلمّيجيء
ّالإملاقّالد افعّللوأدّالمحكيّبهّفيّآيةّسورةّالأنعامّهوّإملاقّالآباءّدونّالبناتّفقد مّا لإخبارّبأن ّأن 

الل   هّسبحانهّوتعالىّهوّرازقهمّورازقّبناتهم,ّوأم اّالإملاقّالمذكورّفيّآيةّسورةّالإسراءّفهوّالإملاقّ
ّالل   هّسبحانهّوتعالىّ ّوقوعهّمستقبليًا,ّوالأكثرّتوقعًا؛ّإن هّإملاقّالبنات,ّفلذلكّقد مّالإعلامّبأن  المخشي 

ّنكتّالقرآ ّمن ّوهذا ّآبائهم, ّورازق ّالأبناء ّموجودًاّّ.(109)نرازق ّالفقر ّ"مادام ّالش عراوي: وقال
ّسبحانهّوتعالى:ّ ّليزدادّفقره,ّولذلكّقالّلهّالحق  , َّمظحط مض خضُّفالإنسانّلاّيريدّأولادًا

ّ ّلهمّرزقهمّأن  ّولهمّرزقهم.ّوليسّمعنىّأن  ّرزقكم ّل كم ّفقرًا؛ّلأن  ّمجيءّالأو لادّلنّيزيدكم ّأن  أي:
ّفللأبّ .ّ ّالث انية:ذلكّسينقصّمنّرزقكم. ّالآية ّفي ّأم ا ّرزق,  نب مب  زب ربُّٱ رزقّوللولد

:  يب َّىب ّالفقرّغيرّموجود,ّول كن هّيخشىّأْنّرُزقّبأولادّبأن هّالفقر,ّيقولّلهّالحق   رتزتُّ" فكأن 

ّقولّالل   هّسبحانهّوتعالى:, َّمت ّرزقهمّسيأتيهمّقبلّرزقكم,ّفعندماّتقرأ ّأن   ىك مك  لك اكُّٱأي:

(110)َّيل ىل مل يك
ّختامها: , ّإحداهما ّتكرار؛ّلأن  ّهذا  جل مك لكُّٱمكررةّفيّالآيتينّلاّتظنّأن 
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ميرّمختلفّفيّالحالت ين.ّ, َّىن نن من زن رن مم امُّٱ والث انية:, َّجم هل مل خل حل فالض 
ّفيّالن فسّالمجزيّعنهاّيتقدمّالعدلّ يةّفقد مّالش فاعةّوأخ رّالعدل,ّول كن  مرةّيرجعّإلىّالن فسّالجاز

الأولىّفيّسورةّالإسراءّالأهلّليسواّفقراءّأصلاًّوعندهمّماّيكفيهمّّفالآية.ّ(111)وبعدّذلكّالش فاعة"
ّمنّرزقهمّ ّجزءًا ّالمولود ّيأخذ ّبأْن ّأنجبوا ّالمستقبلّإذا ّفي ّالفقر ّيخشون ّول كن هم ّالفقر, ّيخشون ولا

ّبقوله: ّتعالى ّالل   ه ّفخاطبهم ّفقراء, يصبحوا ّو ّوأولادهم, ّهم ّيكفيهم ّلا ّالر زق يصبح  رتزتُّ و

ي اكم(؛ّلأن هّ؛ّليطمئنهَّمت مّعلىّرزقهمّأولًاّثمّرزقّأولادهم؛ّولهذاّقد مّالل   هّتعالىّرزقهمّعلىّ)إ
أم اّفيّالآيةّالث انيةّفهمّفقراءّفيّ تعالىّيرزقّالمولودّغيرّرزقّالأهلّولاّيأخذّأحدّمنّرزقّالآخر,

لىّيطمئنّالأهلّأن هّالأصلّوهم همّأْنّيبحثواّعنّطعامهمّأولًاّثمّطعامّمنّسيأتيهمّمنّأولاد,ّفالل   هّتعا
ّالأهلّلهمّرزقهمّوالأو لادّلهمّرزقهمّأيًضا ّ .(112)سيرزقهمّهمّأولاًّثمّيرزقّأولادهم؛ّلأن 

ّتقديمّالآباءّعلىّالأبناءّفيّالآيةّالأولىّوتأخيرهمّفيّالث انيةّلهّعلاقةّبالز مان,ّّّّّّّّّ أرىّوالل   هّأعلمّأن 
ّفيّالآيةّالأولىّقالّتعالى فالفقر حاصل والآباء في هذه المرحلة متكفلون بمعيشة  َّحض جضُّ :أي:ّأن 

ّقاَّمظحط مض خضُّأبنائهم, ومسؤولون عنهم, فطمأنهم الباري بقوله: ّالث انية ّفيّالآية ّأم ا ل:ّ,
ّالآباءّ َّىب نبُّ ّمسؤولية ّأن  ّيحصلّبعد,ّبلّكانتّخشيتهمّعلىّمستقبلّمجهول,ّوبما ّلم الفقر

غي ّهذاّالص  رّيصبحّكبيرًاّشديدًا,ّبعدماّيعودّأبوهّضعيفًا,ّفهوّيتول ىّرعايةّمستقبلًاّتقعّعلىّأبنائهم؛ّلأن 
يه,ّفهوّالر اعيّفيّشؤونّأهله,ّفيطلبّالعملّالذيّيرزقهّالل   هّبه؛ّفينفقّعلىّأهله؛ّفقد مّالل   هّرزقّ أبو

 .َّٱمت رتزتُّ الأو لادّعلىّالآباء
 التّقديم لدلالة الّسياق: -5

 مه جه ين ىن منخن  حن جن يم ىممم خم حم جم يلىل مل خلُّٱقالّتعالىّفيّسورةّالأنعام:ّّّّّّ

 يف ىفيث ىث نث مث زث رث يت ىت نت متُّٱّ,ّوفيّموضعّآخرّفيّآيةّسورةّغافر:(113)َّىه

(114)َّىق
ّالذيّكانّلسياقّالآيةّأثرّفيّوجودهّبقوله:ّ"وإ نماّ,  ّالت قديم عب رّالن يسابوريّعنّهذا

ّ ّالش ركاءّ َّحن جن يم ىممم خم حم جمُّٱقالّهاهنا ّبعدّذكر وفيّ)المؤمن(ّبالعكس؛ّلأن هّوقعّهاهنا
ّخلقّالس مواتّوالأرضّفكانّتقديمّ والبنينّوالبناتّفكانّرفعّالش ركّأهم,ّوهنالكّوقعّبعدّذكر

ّماّفيّسورةّالأنعامّجاءّبعدّقولهّتعالى:(115)الخالقيةّأهم"  مع  جعمظ حط مض خض حضُّٱٱ؛ّلأن 

أتىّ َّىت نت  متُّ,ّفلم اّقالّسبحانهّوتعالى:ّ(116)َّحك  جك مق حق مفخف حف جف مغ جغ
ّلل   هّسبحانهّشركاء,ّفقال:  يتُّ ثمّقالّسبحانه: ىف َّيث ىث نث مثُّ بعدهّبشيءّيدفعّقولّالذينّجعلوا
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  مث هت مت خت حت ُّٱأم اّفيّسورةّغافرّجاءّهذاّالقولّبعدّقولهّتعالى:, َّزث رث

(117)َّجس مخ جخ مح جح مج حج
فكانّالكلامّعلىّإثباتّخلقّالإنسانّووجوده,ّ, 

ّكانّعليهّفيّالآيةّالأولى,ّفكانّتقديملاّ هاهناّ َّزث رث يتُّ علىّنفيّالش ركاءّعنهّهنا,ّكما
ّ .(118)أولى
ّالس ياقّعندماّكانّفيّإنكارّالش ركّوالد عوةّإلىّي ميلّالباحثّإلىّماّجاءّبهّأغلبّالمفسرينّمنّأن 

احبةّوالولد,ّجاءّبذكرّكلمةّالت وحيد ّرفعّالش ركّأهم,ّيثَُّّمثّنثّىثّالت وحيدّالخالص,ّونفيّالص  ؛ّلأن 
ّأهم ّالخالقية ّتقديم ّكان ّخلقها, ّالس ماواتّوالأرضّوعظمة ّذكر ياقّفي ّالس  ّكان  رث يتُّٱولم ا

 والل   هّأعلم. ,َّٱزث

 

 

 : الخاتمــة
هذاّماّتيس رّللباحــثّجمــعهّوم ناقشتهّفيّهذاّالعملّالمتواضع,ّوإن يّأوجزّماّتوصــلتّإليهّفيّّّّّّّ

ّ: النقاطّالآتیة
ّلفظةّفيّالتعبیرّالقرآنيّجاءتّمــقصودةّلذاتها,ّووضعتّموضعهاّالذيّوضعتّفيهّفيّّإنّ ّ-1  كل 

ّأیًضاّ ّتؤديه ّتؤديهّلفظةّأخرىّغیرها,ّولا ّلا ّتؤديّمــعــنىّمــقصودًا السیاقّالقرآني,ّمــنّأجلّأْن
,ّولوّحــدثّلاختلّالمــعــنىّنفسّاللفظةّإذاّنقلناهاّمــنّموضعهاّالذيّهيّفيهّبالتقدیمّأوّالتأخیر

ّوجلّللتقدیمّوالتأخیرّفيّالنظمّالقرآنيّال كریمّبلاغته,ّودلالاته.ّ ّالمــرادّمــنّالل   هّعز 
ّجاءّلّ-2 ّوإن ما ّ)الفواصــل(, ّالآیات ّرؤوس ّفي ّالموسیقي ّالإیقاع ّلرعایة ّوالتأخیر ّالتقدیم ّیكن م

ّيّوالسیاقّ.ّمــقصودًا؛ّلغرضّیقتضيهّالمــقام,ّوالمــعــنىّالإله
یة,ّوماّفيهّ -3 ّكتابّالل   هّالعزیز,ّبحــســبّالقدرةّالبشر قصدتّمــنّهذاّالبحــثّالإسهامّفيّخدمة

ّمــنّصوابّفهوّبتوفیقهّســبحانه,ّأم اّأخطاؤناّفم ّنّقلةّبضاعتناّالمزجاة,ّوقصورّالإنساــن.
4-ّّ ّالتأخير, ّرتبته ّما ّفيها ّيقد م ّآيات ّهناك ّأن  ّدراستي ِّي ّف ّالتقديمّوجدت ّرتبته ّما ّفيها يؤخر و

حــســبماّيقتضيهّسياقّالكلام,ّوثمــرةّهذاّالتقديمّوالتأخيرّإم اّأنهّيفيدّالاختصاص,ّأوّالغرضّمــنهّ
ّالعــنايةّوالاهتمامّ.

ّأقول:ّّّّّّّّ ّ نّنفسي,ّغيرّأن يّلاّّفماّكانّفيهختامًا مــنّصوابّفمــنّالل   ه,ّوماّكانّمــنّخطأّفم 
ِّيّالخطأ.ّوإْنّأدركتّضالتيّفذلكّمــنّفضلّالل   هُّّأص رُّعليه, يًصاّأْنّلاّأقعّف وحــســبيّأن يّكنتّحر

ِّيّإتمامّهذهّالرساــلةّ.ّوالل   هّالموفقّ. ِّيهّمــنّعونّوتوفيقّوعطاءّف ّ)عزّوجل(ّعلي ,ّوماّأمدنيّف
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 المصادر والمــراجع

 ّه (,982ّمحمدّبنّمحمدّبنّمصطفيّالعماديّ)ت:ّإرشادّالعقلّالس ليمّإلىّمزاياّالكتابّال كريم:ّأبوّالس عود
ّدارّإحياءّالت راثّالعربي,ّّبيروت,ّد.ط,ّد.ت.

 ّ:ه (,ّتح:ّصدقيّمحمدّجميل,ّدارّالفكر,745ّالبحرّالمحيطّفيّالت فسير,ّأبوّحي انّمحمدّبنّيوسفّالأندلسيّ)ت
 ه .1420ّبيروت,ّد.ط,ّ

 ّبنّعاشو ّبنّمحمد ّالط اهر ّمحمد ّوالت نوير: ّالت حرير ّالت ونسيّ)تّ: ّللنشر1393ّر ّالت ونسية ّالد ار تونس,ّّ–ه (,
 ه .1984ّ

 (ّتح:ّأحــمدّفريدّالمزيدي,ّدارّال كتبّالعلمــية,ّط620ّالبرهانّفيّبيانّالقرآن:ّابنّقدامةّالمــقدسي,) 1ّه,
 م.2004ّّ-ه 1425ّّ

 ه (,ّتح:ّد.ّحسنّالمناعي,803ّ,ّتفسيرّالإمامّابنّعرفة:ّأبوّعبدّالل   هّمحمدّبنّمحمدّابنّعرفةّالت ونسي,ّ)ت
 م.1ّ,1986ّمركزّالبحوثّبالكليةّالز يتونية,ّتونس,ّط

 ّ:م.1997ّه (,ّأخبارّاليوم,1418ّتفسيرّالش عراوي:ّمحمدّمتوليّالش عراويّ)ت 
 ّ:ه 1412ّالت فسيرّالمظهري:ّمحمدّثناءّالل   هّالمظهري,ّتح:ّغلامّنبيّالت ونسي,ّمكتبةّالر شدية,ّالباكستان,ّد.ط. 
 ّ ّ)ت, ّالن سفي ّأحمد ّبن ّالل   ه ّالبركاتّعبد ّأبو يل: ّالت أو ّوحقائق يل ّالت نز ّيوسفّعلي710ّمدارك ّتح: ه (,

 م.1998ّّ-ه 1ّ,1419ّّبديوي,ّدارّالكلمّالط يب,ّبيروت,ّط
 ّتقسيرّالقرآنّالعظيم:ّعمادّالد ينّأبوّالفداءّإسماعيلّبنّكثيرّالد مشقي,ّتح:ّمصطفيّالس يدّمحمدّوّمحمدّالس يد

 رشادّوّمحمدّفضلّالعجماويّوّعليّأحمدّعبدّالباقي,ّمؤسسةّقرطبةّوّمكتبةّأولادّالش يخ,ّد.ط,ّد.ت.
 ّ,حــمدّالمطعــنيّ)ت ّ ّم  براهيم ّإ ّعبدّالعظيم ّالقرآنيّوســماتهّالبلاغية: ه (,ّمكتبة1429ّخصائصّالتعبير

 م.1992ّّ-ه 1ّ,1413ّّوهبة,ّطّ
 ّ:ه (,ّتح:756ّالمعروفّبالسمينّالحلبي,ّ)ت:ّّأحمدّبنّيوسفأبوّالعباسالدرّالمصونّفيّعلومّالكتابّالمكنون

 الدكتورّأحمدّمحمدّالخراط,ّدارّالقلم,ّدمشق,ّد.ط,ّد.ت.
 ّ:ّالألوسيّ)ت ّالحسيني ّالل   ه ّبنّعبد ّشهابّالد ينّمحمود ّالمثاني: ّوالس بع ّالعظيم ّالقرآن ّتفسير ّفي روحّالمعاني

 ه .1ّ,1415ّال كتبّالعلمية,ّبيروت,ّطه (,ّتح:ّعليّعبدّالباريّعطية,ّدار1270ّ
 :ّأحمدّبنّالحسينّالبيهقيّ)ت ّبكر ّأبو ّمحمدّالس عيدّبسيونيّزغلول,ّدارّال كتب458ّشعبّالإيمان: ه (,ّتح:

 ه ّ.1ّّ,1410العلمية,ّبيروت,ّط
 ياءّالقزوينيّا احبيّفيّفقهّالل غةّالعربيةّومسائلهاّوسننّالعربّفيّكلامها,ّأحمدّبنّفارسّبنّزكر لر ازي,ّالص 

 م.1997-ه 1ّ,1418ه (,ّط395أبوّالحسينّ)ت,ّ
 ّ:حاحّتاجّالل غةّوصحاحّالعربية:ّأبوّنصرّإسماعيلّبنّحمادّالجوهريّالفارابيّ)ت ه (,ّتح:ّأحمدّعبد393ّالص 

 م.1987ّّ-ّّه 4ّّ,1407ّالغفورّعطار,ّدارّالعلمّللملايين,ّبيروت,ّط
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 يل:ّمــحــمود ه (,ّدارّالقبلة505ّبنّحــمزةّبنّنصر,ّال كرمانيّ)ت:ّنحــوّّغرائــبّالتفسيرّوعجائــبّالتأو
 للثقافةّالإسلامــية,ّجدة,ّمؤسســةّعلومّالقرآن,ّبيروت,ّد.ط,ّد.ت.

 ّ:ه (,850ّغرائــبّالقرآنّورغائــبّالفرقان:ّنظامّالدينّالحــسنّبنّمــحــمدّبنّحــسينّالنيساــبوريّ)ت
ياّعمــيرات,ّدارّال كتبّ  ,ّد.ط,ّد.ت.العلمــيه,ّبيروتتح:ّالشيخّزكر

 ّ ّمــحــمدّبنّعليّبنّمــحــمدّبنّعبدّالل   هّالشوكانيّ)ت: ه (,ّدارّابنّكثير,ّدارّالكلم1250ّفتحّالقدير:
 ه .1ّ,1414ّالطيب,ّدمــشق,ّبيروت,ّط

 ّبن ّالحــسين ّبن ّمــحــمد ّبن ّالل   ه ّهبة ّبن ّالحــمــيد ّعبد ّحامد ّأبو ّالساــئر: ّالمثل ّعلى ّالدائر أبيّّالفلك
يع,ّالفجالة,656ّالحــديد)ت,ّ ه (,ّتح:ّأحــمدّالحــوفي,ّبدويّطبانة,ّدارّنهضةّمصرّللطباعةّوالنشرّوالتوز

 ّّ,ّد.ط,ّد.ت.القاهرة
 ّ:براهيمّبنّعمــرّالخازنّ)ت يل:ّعلاءّالدينّعليّبنّمــحــمدّبنّإ يلّفيّمــعانيّالتنز ه (,ّتح:741ّلبابّالتأو

 ه .1ّ,1415ّتبّالعلمــية,ّبيروت,ّطمــحــمدّعليّشاهين,ّدارّال ك
 ّ:يقىّ)ت ه (,ّدار711ّلساــنّالعرب:ّمــحــمدّبنّمكرمّبنّعلىّأبوّالفضلّجمالّالدينّابنّمــنظورّالإفر

 ه .3ّ,1414ّصادر,ّبيروت,ّط
 يل:ّفاضلّصالحّالسامرائي  .2003ّّ–3ّ,1423ّطّدارّعمار,,ّلمساتّبيانيةّفيّنصوصّمنّالتنز
 يع,ّالأردن,ّد.ط,ّد.ت.مــعانيّالنحــو:ّد  .ّفاضلّصالحّالساــمــرائي,ّدارّالفكرّللطباعةّوالنشرّوالتوز
 ّ ّالرازيّ)ت: ّمــحــمدّبنّعمــر ّالل   ه ّعبد ّأبو ّال كبير: ّالتراث606ّمفاتيحّالغيبّ=ّالتفسير ّإحياء ّدار ه (,

 ه .3ّ,1420ّالعربي,ّبيروت,ّط
 يلّالقاطعّبذويّالإلحادّوالتعطيلّفيّتوجيه براهيمّبنّّملاكّالتأو يل:ّأحــمدّبنّإ المتشابهّاللفظّمــنّآيّالتنز

ّ ّالغرناطيّ)ت, ّالثقفي ّبيروت,708ّالزبير ّال كتبّالعلمــية, ّدار ّالفاسي, ّالغنيّمــحــمدّعلي ّعبد ه (ّتح,
 لبنان,ّد.ط,ّد.ت.

 ّ:ّد.ت.15ه (,ّدارّالمــعارف,ّط1398النحــوّالوافي:ّعباسّح سنّ)المتوفي, 
 ّه (,ّتح:ّمــحــمدّخلفّالل   ه,ّو384ّالقرآن:ّعليّبنّعيسىّبنّعليّبنّعبدّالل   هّالرمانيّّ)ت,ّالنكتّفيّإعجاز

ّم.3ّ,1976د.ّمــحــمدّزغلولّسلام,ّدارّالمــعارفّبمصر,ّط
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 الهوامش
 

ّ.12/465ّ(ّلساــنّالعرب,ّمادةّ)قدم(:ّ(1
ّ.108ّال كبيرّفيّصناعةّالمــنظومّم نّالكلامّوالم نثور:ّ(ّالجامــعّ(2
ّ.1ّ/34ّ(ّالكتابّ:(3
ّ.3/96ّ(ّالمــقتضب:ّ(4
ّ.109ّ(ّينظر:ّالجامــعّال كبيرّفيّصناعةّالمــنظومّم نّالكلامّوالم نثور:ّ(5
ّ.4ّ(ّالفاتحةّالآية:ّ(6
ّ.173(ّالبقرةّمــنّالآية:ّ(7
ّ.3ّ(ّالمائدةّم ّ نّالآية:ّ(8
ّ.109ّّ,112ّينظر:ّالجامــعّال كبيرّفيّصناعةّالمــنظومّمــنّالكلامّوالمــنثور:ّ(ّ(9

ّ.3/281؛ّومعجمّالمؤلفين:2/216ّّ؛ّوالأعلامّللزركلي:228ّّ(ّينظر:ّالتفسيرّوالمفسرون:ّ(10
ّ.229و228ّّ؛ّوالتفسيرّوالمفسرون:18ّّ(ّينظر:ّإيجازّالبيانّفيّعلومّالقرآن:ّ(11
ّ.229؛ّوالتفسيرّوالمفسرون:18ّّانّفيّعلومّالقرآن:ّينظر:ّإيجازّالبيّ((12
ّ.19(ّينظر:ّايجازّالبيانّفيّعلومّالقرآن:ّ(13
ّ.229ّ(ّينظر:ّالتفسيرّوالمفسرين:ّ(14
ّ.2ّّ/234,ّوالأعلام2ّّ/1196ّ(ّينظر:ّكشفّالظنونّ(15
م سّبهّالمعلقاتّالتسع,ّوفرغّعليّبنّمحمدّبنّالرضاّالحسينيّالموسويّعلاءّالدينّالطوسي:ّلهّ"مبارزّالأقران"ّخّ((16

ّ.4/333ّه .ّالأعلامّللزركلي:655ّّمنّتأليفهاّسنةّ
ّالفن,ّوهو:ّكتاب,ّّ((17 وهو:ّأشرفّماّصنفّفيّالهيئة,ّبلّهوّالأم,ّومنه:ّيستخرجّسائرّال كتبّالمؤلفةّفيّهذا

ّ.2/1594ّلبطليموسّالفلوزي,ّالحكيم.ّكشفّالظنون:ّ
ياضيّحنفيّفرضي.ّلهّ)السراجية(ّّ((18 محمدّبنّمحمدّبنّعبدّالرشيدّابنّطيفور,ّسراجّالدينّأبوّطاهرّالسجاوندي:ّر

فيّالفرائضّوالمواريث,ّوّ)الوقفّوالابتداء(ّوّ)الج برّوالمقابلة(ّرسالة,ّوّ)ذخائرّنثارّفيّأخبارّالسيدّالمختارّصل ىّالل   هّ
ّ.7/27ّ.ّالأعلامّللزركلي:ّعليهّوسلم(

عبدّالرزاقّ)جمالّالدين(ّبنّأحمدّ)كمالّالدين(ّابنّأبيّالغنائمّمحمدّالكاشيّ)أوّالكاشانيّأوّالقاشاني(ّ:ّصوفيّّ((19
مفسر,ّمنّالعلماء.ّلهّكتب,ّمنها:ّ)اصطلاحاتّالصوفية(,ّوّ)لطائفّالإعلامّفيّإشاراتّأهلّالأفهام(,ّوّ)السراجّ

ّ.3/350ّي:ّالوهاج(ّفيّتفسيرّالقرآن,ّوغيرها.الأعلامّللزركل
؛216ّّو2ّّ/234ّّ؛ّوالأعلام2/36ّّ؛ّوينظر:ّسل مّالوصولّالىّطبقاتّالفحول:2ّّ/1196ّ(ّكشفّالظنونّ(20

ّ؛17/352ّّوالموسوعةّالفقهيةّال كويتية:ّ
ّ.2/216ّ(ّينظر:الأعلامّللزركلي:ّ(21
ّ.5ّ(ّغرائبّالقرآن:ّ(22
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ّ.2ّ(ّالحشرّالآية:ّ(36
ّ.6/282ّ(ّغرائبّالقرآن:ّ(37
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ّ.12ّ(ّابراهيمّالآية:ّ(52
ّ.58ّ(ّيونسّالآية:ّ(53

ّالساعة:ّالثامنةّصباحًاّ.https://www.mazameer.com/vb/threads/130900  10/10/2018ّ(ّموقع:54(
ّ.124(ّالبقرةّالآية:ّ(55
ّ.394(ّغرائبّالقرآنّ:ّ(56
ّ.64ّ(ّالت فسيرّال كبير:ّ(57
ّ.1/372(ّينظر:ّروحّالمعاني:(58
ّ.328(ّينظر:ّتفسيرّالش عراوي:ّ(59
ّالساعةّالعاشرةّمساءًاّ.islamiyyat.3abber.com/post/236456 ّ15/10/2018ّموقع:ّ((60
ّ.50ّالانفالّالآية:ّّّ((61
ّ.5/213ّّّّّ؛ّوروحّالمعاني:2/265ّ(ّينظر:ّال كشاف:(62
ّ.2/56(ّمعانيّالن حو:(63
ّ.478الن حوّالوافي:ّّ(ّ(64
ّ.5ّ(ّالن حلّالآية:ّ(65
ّ.4/244ّ(ّغرائبّالقرآن:ّ(66
ّ.3/178ّ؛ّوفتحّالقدير:19/175ّّوالت فسيرّال كبير:ّ؛2/594ّّ(ّينظر:ّال كشاف:ّ(67
68)ّ يل: ّالتنز ّأنوار ّينظر: )3/220ّّ يل: ّومداركّالتنز 2/203ّّ؛ يل: ّولبابّالتأو ّالعقلّالسليم:3/67ّّ؛ ّوإرشاد ؛
5/97ّ. 

ّ.44ّ(ّقّالآية:ّ(69
ّ.6/181ّ(ّغرائبّالقرآن:ّ(70
ّ.3ّ(ّقّالآية:ّ(71
ّ.28ّ(ّلقمانّالآية:ّ(72
73)ّ ّال كشاف: ّينظر: )4/393ّّ ّال كبير: ّوالت فسير 28/157ّّ؛ يل: ّالتنز ّومدارك ّالمعاني:3/370ّّ؛ ّوروح ؛
13/344.ّ
ّ.45ّ(ّقّالآية:ّ(74
ّ.6/181ّ(ّغرائبّالقرآن:ّ(75
ّ.4837ّ,7/171ّ(ّأخرجهّالبيهقيّفيّشعبّالايمان,ّتسلسلّالحديث:ّ(76
 .45ّ(ّقّالآية:ّ(77
ّ.9/78ّ(ّينظر:ّتفسيرّالمظهري:ّ(78
ّ.26ّ(ّالفتحّالآية:ّ(79

http://www.tafsir.net/article/4931#art32
https://www.mazameer.com/vb/threads/130900%2010/10/2018
https://www.mazameer.com/vb/threads/130900%2010/10/2018
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ّ.6ّ(ّالن حلّالآية:ّ(80
ّ.4/244ّ(ّغرائبّالقرآن:ّ(81
ّ.3/180ّ(ّالن كتّوالعيون:ّ(82
ِّيرُ,ّالصحاح,ّبا(83 اغِّيَةُّالْبَع اةُّوَالر َّ اغِّيَةُ(ّالش َّ وَمَاَّشاكَلَهُمَاّوَّ)الث َّ وَالْمَعْزِّّ اةِّّ غَاءُ(َّصوُْتّالش َّ ّ.49ّب)ثّغّا(:ّ()الث ُ
ّال كشاف:ّ((84 ّال كبير:2/594ّينظر: ّوالت فسير 19/176ّّ؛ يل: ّالتنز ّومدارك ّالسليم:2/204ّّ؛ ّالعقل ّوإرشاد ؛
ّ.7/343؛ّوروحّالمعاني:5/97ّ

ّ.8ّ(ّالن حلّالآية:ّ(85
ّ.4/80ّ(ّينظر:ّتفسيرّالخازن:ّ(86
المجاعة,ّوهيّمصدرّّخماًصا:ّوالخمصّوالخمصّوالمخمصة:ّالجوع,ّوهوّخلاءّالبطنّمنّالطعامّجوعا.ّوالمخمصة:ّ((87

ّ.5/30ّمثلّالمغضبةّوالمعتبة,ّوقدّخمصهّالجوعّخمصاّومخمصة.ّلسانّالعرب:ّ
ّ.5/2079وبطاناّأيّممتلئةّالأجواف.ّالصحاح,ّمادةّ)بطن(:ّبَطَِّنّبال كسرّيَبْطُِّنّبَطَناً:ّعَظُمَّبطنهّمنّالشبع,ّّ((88
ّ.3/262ّالبرهان:ّّ((89
ّ.126ّ(ّالبقرةّالآية:ّ(90
4/198ّغرائبّالقرآن:ّّ((91
ّ,3/134ّ؛ّوفتحّالقدير:4/48ّّينظر:ّالت فسيرّال كبير:ّّ((92
ّ.35ّ(ّابراهيمّالآية:ّ(93
ّ.3/112فتحّالقدير:ّ((94
ّ.582ّ(ّينظر:ّتفسيرّالش عراوي:ّ(95
ّ.155ّ(ّالبقرةّالآية:ّ(96
ّ.78ّ(ّالن حلّالآيةّ:ّ(97
ّ.153ّ,154ّ(ّغرائبّالقرآن:ّ(98
ّ.2/295ّر:ّ(ّينظر:ّالت فسيرّال كبي(99

ّ.73ّ(ّالفرقانّالآية:ّ(100
ّ.3/254(ّينظرّالبرهان:ّ(101
ّ.4/288(ّينظر:ّفتحّالقدير:ّ(102
ّ.7/4414(ّتفسيرّالش عراوي:ّ(103
ّ.46(ّطهّالآية:ّ(104
ّ.151ّ(ّالأنعامّالآية:ّ(105
ّ.31ّ(ّالإسراءّالآية:ّ(106
ّ.3/133ّ(ّغرائبّالقرآن:ّ(107
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ّ.8/65ّ؛ّوروحّالمعاني:6/211ّّكثير:ّ؛ّوتفسيرّابن5/219ّّ(ّينظر:ّالدرّالمصون:ّ(108
ّ.15/88ّ(ّينظر:ّالتحريرّوالتنوير:ّ(109
ّ.48ّّ,123ّ(ّالبقرةّمنّالآيتين/ّ(110
ّ.320ّ(ّتفسيرّالش عراوي:ّ(111
ّ.593ّ(ّينظر:ّلمساتّبيانية:ّ(112
ّ.102ّ(ّالأنعامّالآية:ّ(113
ّ.62(ّغافرّالآية:ّ(114
ّ.3/136ّ(ّغرائبّالقرآن:ّ(115
ّ.100ّ(ّالأنعامّالآية:ّ(116
ّ.57ّ(ّغافرّالآية:ّ(117
يل:ّ(118 يل:168ّّ(ّينظر:درةّالتنز  4/230؛ّوروحّالمعانيّ:341ّ؛ّوملاكّالتأو

 


