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ABSTRACT
The case of Al-Taqdeem & Al-Takheer is a unique door that has a profound effect
on changing the concept to change the position of the word, and that the
emergence of this duality in the Noble Qur’an has a unique Qur’anic peculiarity.
The Quranic word differs from other words, because it carries with its specific
ideas, visions and meanings that affect the text a specific aesthetic in its specific
context. As if this place and this site created that specific word for it and in the
same specific location. He studies this important topic, because any other word or
word itself in a location other than the site itself cannot fulfill the same meaning,
so every word is placed in its place to perform its share of meaning the strongest
performance, and he studies this topic through the interpretation of al-Shanqeeti may God have mercy on him - which is considered for the sake of contemporary
interpretations, The paper will be presented in the form of two sub-chapters and a
conclusion.
Key Words: Taqdeem, Takheer, Rhetoric, Qur’anic word.

 أعلم النّاس مبراد،السالم علی النّبی األمنی
ّ  و،ًاحلمد هلل الّذی نصب للحق دلیال
ّ الصالة و
 وعلی صحابته الکرام رضوان اهلل علیهم وعلی من تبعهم بإحسان إىل يوم،اهلل تعاىل
 وأن بروز، فالتّقدمي والتّأخري باب فريد وله أثرعمیق ىف تغیرياملفهوم لتغريموقع الكلمة،الدين
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لكل تعبري معناه ىف التّقدمي
هذه الثنائیة ىف القرآن الكرمي هلا خصوصیة قرآنیة فريدة ،و ّ
والتّأخري ،ولكل تب ّدل ىف موقع أحدمها هدفه ومغزاه .فالكلمة القرآنیّة ختتلف عن
ألّنا حتمل معها أفكارا ورؤى ومعاىن خمصوصة تؤثّر على النّص مجالیة
سائرالكلماتّ ،
خمصوصة ىف سیاقها املصخصو ..فكأنّ هذا املكان  ،وهذا املوقع خلق له تل اللّفةة
أي كلمة أخرى أو الكلمة
املهم ،ألنّ ّ
بعینها وىف ذات املوقع بعینه .فیدرس هذا املوضوع ّ

فكل كلمة وضع ىف موضعها
نفسها ىف غري املوقع نفسه التستطیع توفیة املعىن نفسهّ ،
لتؤدى نصیبها من املعىن أقوى أداء ،ويدرس هذا املوضوع من خالل تفسري الشنقیطي ـ
ّ
أجل التّفاسري املعاصرة ،سیكون تقدمي البحث ىف صورة مبحثنی
رمحه اهلل ـ الّذى يعترب من ّ
وخامتة.
أهمية الموضوع

من املعلوم بداهة أن الکالم يتألّف من کلمات أو أجزاء ولیس من املمکن النّطق
بأجزاء دفعة واحدة ،وال ب ّد عند النّطق بالکالم من تقدمي بعضه وتأخري بعضه اآلخر،

ولیس شئ من أجزاء الکالم فی حد ذاته أوىل بالتّقدمي من اآلخر ،ألن مجیع األلفاظ من
حیث هی ألفاظ تشرتک فی درجة االعتبار ،والقرآن الکرمي أعلی مثل فی ذالک ،فإ ّن نراه
ويؤخرها مَّرة اُخری علی حسب املوضع ،وحبسب ما يقتضیه املقام وسیاق
مرة ّ
يق ّدم لفةة ّ
التّعبري ،لذل الوقوف على أسراردقیقة من ناحیة التّقدمي والتّأخري ىف القرآن الكرمي مهم
كل تقدمي
والبد من إبراز األثر العمیق للتّقدمي والتّأخري ىف تغیري املفهوم لتغري الكلمة ،فإ ّن ّ
وتأخري إّّنا يهدف من ورائه إىل الوصول إىل غاية الّيت من أجلها أنشأ عمله ،فیدرس هذا
أي كلمة أخرى أوالكلمة نفسها ىف غرياملوقع نفسه التستطیع توفیة
املهم ،ألنّ ّ
املوضوع ّ

لتؤدى نصیبها من املعىن أقوى أداء ،ويدرس
فكل كلمة وضع ىف موضعها ّ
املعىن نفسهّ ،
أجل التّفاسري املعاصرة
هذا املوضوع من خالل تفسري الشنقیطي ـ رمحه اهلل ـ الّذى يعترب من ّ
.
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يتضمن البحث متهیدا وفیه ترمجة موجزة للشیخ الشنقیطي ـ رمحه اهلل ـ والتعريف بتفسريه

"أضواء البیان" ومبحثنی  ،البحث األول يشتمل على بیان مفهوم التقدمي والتأخري وأسبابه
وأمهیته ،والبحث الثاين يشتمل على النماذج التطبیقیة من خالل تفسري "أضواء البیان"
للشنقیطي  -رمحه اهلل . -
1

فسر األصولي محمد األمين الشنقيطي
الم ِّ
ترجمة الشيخ العالمة ُ

اسمه ونسبه

هو حممد األمنی بن حممد املصختار بن عبد القادر بن حممد بن أمحد نوح بن حممد بن
سیدي أمحد بن املصختار .من أوالد الطالب أوب  ،الذي هو من أوالد كرير بن املوايف بن
م 2
يعقوب بن جاكن األبر ،جد القبیلة املعروفة باجلكنینی ،اليت يرجع نسبها إىل محْ َري

مولده ونشأته

ُولد الشیخ (رمحه اهلل) سنة ( )1325عند ماء يُسمى (تَـْنبَه) من أعمال (كیفا) من
موريتانیا.
عم من
يتیما؛ إذ تويف والده وهو صيب صغري ال زال يقرأ يف جزء َّ
وقد نشأ الشیخ (رمحه اهلل) ً
القرآن الكرمي .فرتعرع الغالم يف بی أخواله الذين هم من بين عمومته؛ ذل أن والدته
كان ابنة عم أبیه ،وكان ذل البی الذي ترىب فیه الشیخ (رمحه اهلل) يزخر مبزيد من العلم
عموما من انتشار للعلم وذويه ،واألدب
ً
فضال َّ
عما يكتنف تل البیئة من قطر شنقیط ً
وأربابه ،والفروسیة ورجاالهتا.
وملا أمت العاشرة من عمره فرغ من حفظ القرآن الكرمي على خاله عبد اهلل بن حممد املصختار
َّ
بن إبراهیم بن أمحد نوح.
ُُيدثنا الشیخ (رمحه اهلل) عن بداية الطلب فیقول" :وملا حفة القرآن ،وأخذت الرسم
وتفوقْ ُ فیه على األقران ،عُنمیَ يب والديت وأخوايل أشد عناية ،وعزموا على
العثماينَّ ،
فجهَزتين والديت جبملنی ،أحدمها علیه مركيب وكتيب ،واآلخر
توجیهي للدراسة يف بقیة الفنونَّ ،
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علیه نفقيت وزادي ،وصحبين خادم ومعه عدة بقرات ،وقد هیّأت يل مركيب كأحسن ما
فرحا يب ،وترغیبًا يل يف طلب العلم ،وهكذا
يكون من مركب ،ومالبس ْ
كأح َسن ما تكونً ،
3

سلك سبیل الطلب والتحصیل"

همته في طلب العلم

كان الشیخ (رمحه اهلل) يتمتع هبمة عالیة يف طلب العلم ،فلم يكن يـُ َف ِّوت مسألة مما درس
جهودا مضنیة وأوقاتًا طويلة ،وإلی هذه الواقعة
دون استیعاب ومتحیص ،وإن كلَّفه ذل
ً

اليت تنادي مبا ذكرت ،يقول الشیخ (رمحه اهلل)" :جئ للشیخ يف قراءيت علیه ،فشرح يل
كما كان يشرح ،ولكنه مل يشف ما يف نفسي على ما تعودت ،ومل يرو يل ظمئي ،وقم
من عنده وأنا أجدين يف حاجة إىل إزالة بعض اللبس ،وإيضاح بعض امل ْشكل ،وكان الوق
ُ
ظهرا ،فأخذت الكتب واملراجع ،فطالع حىت العصر ،فلم أفرغ من حاجيت ،فعاودت حىت
ً
أيضا ،فأوقد يل خادمي أعو ًادا من احلطب أقرأ على ضوئها ،كعادة
املغرب ،فلم أنته ً
الطالب ،وواصل املطالعة ،وأتناول الشاهي األخضر كلما ملل أو كسل  ،واخلادم
جبواري يوقد الضوء ،حىت انبثق الفجر وأنا يف جملسي مل أقم إال لصالة فرض أو تناول
طعام ،وإىل أن ارتفع النهار وقد فرغ من درسي وزال عين لبسي ،ووجدت هذا احملل من
الدرس كغريه يف الوضوح والفهم  " ..ا .هـ
هكذا كان يصنع (رمحه اهلل) حینما يعرض له إشكال! ! باإلضافة إىل ما كان يكابده من
سهر يف تتبُّع كالم الشَُّّراح للكتاب الذي يشتغل بدراسته طلبًا الستیفاء كل ما قیل يف
4
املسألة أو الباب.
غزارة علمه وسعة اطالعه
فسصخر ذل كله يف
حبا اهلل الشیخ (رمحه اهلل) ذكاءً مفرطًا ،وحافةة نادرة ،ومهة عالیةَّ ،
حتصیل العلم ومجَْعمه مبصختلف فنونه وصنوفه ،من عقیدة ،وتفسري ،وحديث ،وأصول ،وعربیة
...
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الشیخ أفىن
وكان كالمه يف العلم يشد كل من مسعه ،حىت ُُيیل للسامع( أن
الفن وال ُُيسن غريه!

وهذه لیس من املبالغة يف شيء ،ومن قرأ كتابه "الرحلة" ،أو مسع شیئًا من حماضراته
ومناظراته ،سواء يف املدينة النبوية ،أو ما ُس ِّجل له إبَّان زيارته لعشر دول إفريقیة على رأس
سجلة يف التفسري أكرب شاهد
وفد من اجلامعة ،عرف حقیقة ما ذكرت ،كما أن دروسه امل َّ
ُ
على ذل .
ولقد صدق (رمحه اهلل) حینما قال" :ال توجد آية يف القرآن إال درستها على مح َدة" ا .هـ.
وقال" :كل آية قال فیها األقدمون شیئًا فهو عندي"! !
وملا قال له أحد األشصخا" :.إن سلیمان اجلمل -صاحب حاشیة اجلمل على اجلاللنی-
مل يقل هذا" .قال" :أحلف ل باهلل أين أعلم بكتاب اهلل من سلیمان اجلمل بكذا؛ ألين
أخذت املصحف من أوله إىل آخره ،ومل تبق آية إال تتبع أقوال العلماء فیها ،وعرف ما
قالوا" .وكان (رمحه اهلل) ُيفظ من أشعار العرب وشواهد العربیة اآلالف املؤلفة من األبیات،
كما كان ُيفظ أكثر أحاديث الصحیحنی ،وألفیة ابن مال  ،ومراقي السعود ،وألفیة
العراقي ،وغري ذل من املنةومات يف السرية النبوية ،والغزوات ،واألنساب ،واملتشابه من
ورجزا  ،ومن يسمع شیئًا من دروس التفسري مل
نثرا ً
ألفاظ القرآن ،وشیئًا من املتون يف الفقه ً
5
يستكثر ذل علیه.
مؤلفاته  :ترك لنا الشیخ (رمحه اهلل) جمموعة من املؤلفات :رجز يف فروع مذهب مال

(رمحه اهلل)ُ ،يتص بالعقود من البیوع والرهون ،وهو يُعد باآلالف ،ألفیة يف املنطق .نةم يف
الفرائض ،شرح على ُسلَّم األخضري يف املنطق ،الرحلة إىل بی اهلل احلرام .طُبع بعد وفاته

بعشر سنوات.
املنزل للتعبُّد واإلعجاز  ،دفع إيهام االضطراب عن آيات الكتاب  ،وقد
منع جواز اجملاز يف َّ
كتبه الشیخ (رمحه اهلل) يف مخس عشرة لیلة ،وهي إجازة االمتحانات عام (، )1373
مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر .وقد أمالها على طالبه يف كلیة الشريعة اليت افتتح
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يف الرياض عام ( )1374فأمالها يف السنوات األوىل من تدريسه يف الرياض .ومل تُطبع إال
يف عام ( ، )1391آداب البحث واملناظرة  ،أضواء البیان يف إيضاح القرآن بالقرآن (بلغ
فیه سورة قد مسع) (مطبوع) ،وهو أكرب كتبه وأعةمها ،بیان الناسخ واملنسوخ يف آي الذكر
احلكیم (مطبوع يف آخر أضواء البیان) .وهي رسالة صغرية تقع يف حنو أربع صفحات
ونصف ،شرح فیها األبیات العشرة اليت ذكرها السیوطي يف "اإلتقان" يف اآليات املنسوخة ،
شرح على مراقي السعود .أماله على أحد تالمذته ،وهو الشیخ أمحد بن حممد األمنی
الشنقیطي ،وقد فرغ منه بتاريخ ( )1375 / 7 /22وكان قد شرح مجیع املراقي ،لكن
6
يدون شرحها.
قطعة من النةم تقرب من أربعة وستنی ومائة بی مل ّ
وقد طُبع هذا الكتاب بعنوان "نثر الورود على مراقي السعود" ،وهذه التسمیة من حمققه ألن

يسمه .وللشیخ (رمحه اهلل) عدد من الفتاوى واألجوبة أيضا على أسئلة ُو ِّجه
املؤلف مل ِّ
إلیه.
وفاته

وتويف الشیخ (رمحه اهلل) ضحى يوم اخلمیس ،السابع عشر من شهر ذي احلجة ،عام ثالث
وتسعنی وثالمثائة وألف ،يف منزله يف مكة املكرمة ،وقد صلى علیه مساحة الشیخ عبد العزيز
ودفن مبقربة امل ْعالَة ب مريْع احلَ ُجون ،فرمحه اهلل رمحة
بن باز بعد صالة الةهر من ذل الیومُ ،
َ
7
واسعة.
األول  :مفهوم التقديم والتأخير وأسبابه وأهميته
المبحث ّ

من املعلوم أن ما يتطلبه البحث العلمي الدقیق حتديد املصطلحات املوجودة ىف البحث،
لذل نعرفها أوال .وفیه أمور:
األمر األول :مفهوم التّقديم والتّأخير
عند البحث عن معىن التقدمي والتأخري يف اللغة ،جند أن مادة (قدم) تؤدي معاين خمتلفة،
دمة ،وال َق َدم :أي :السابقة يف
ذكرهتا املعاجم العربیة ،فالفراهیدي يف معجم العنی يذكر :ال ُق َ
األمر ،ومنه قوله تعاىل (وبشر الذين آمنوا أن هلم قدم صدق عند رهبم  8)..أي :سبق هلم
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أي :ميضي قُ ُدما
جنوریاملضي،
عند اهلل خري ..وقَ َد َم فالن قومه  :أي  :يكون أمامهم  ،و (القدم:
وال ينثين ،ورجل قُ ُدم  :مقتحم لألشیاء ،يتقدم وميضي يف احلرب قُ ُدما .

قال الزخمشري يف أساس البالغة :تق ّدمه وتق ّدم علیه واستقدم" ،ال يستأخرون عنه ساع ًة
وال يستقدمون 9واستقدم زحالت  .10وفرس مستقدم الربكة .وقدم قومه يقدمهم ،ومنه:
أقدم مبعىن تق ّدم ،ومنه
الرحل :نقیض آخرته .وقوادم الطائر .وق ّدمته وأقدمته فق ّدم و َ
قادمة ّ

مق ّدمة اجلیش :للجماعة املتق ّدمة ،واإلقدام يف احلرب .يقال :تقدمه واستقدم علیه ،وقدمته،
وأقدمته ،فقدم وأقدم مبعىن :تقدم ،ومنه :مقدمة اجلیش للجماعة املتقدمة ،واإلقدام يف
احلرب .ويقال :مضى قدما وتأخر آخرا ،وجاء يف أخريات الناس ،ويقال :قدم رجل إىل
هذا العمل :أقبل علیه .وفالن يتقدم بنی يدي أبیه :إذا تقدم يف الشرف واملكارم ومعايل
األمور،
وقال ابن منةور :القدم والقدمة :السابقة يف األمر ،وتقدم كقدم .وقدم واستقدم :تقدم.
وأخرته فتأخر ،واستأخر كتأخر ،ومنه قوله تعاىل( :ولقد علمنا املستقدمنی منكم ولقد
علمنا املستأخرين) ،11واآلخر :خالف األول ،ويقال :ال مرحبا باآلخر ،أي :باألبعد.
وقال الفريوزآبادي :أقدم على األمر ،وأقدمته وقدمته .وتأخر وأخر تأخريا ،استأخر،
فالتقدمي والتأخري يف اللغة متناقضان ،حیث يعىن األول بوضع الشيء أمام غريه ،وقد كان
خلفه ،ويعىن الثاين بوضع الشيء خلف غريه وقد كان أمامه.
األمر الثاني :تعريف التّقديم والتّأخير اصطالحا

وباملعىن نفسه انتقل هذا املبحث من الوضع اللغوي إىل الداللة االصطالحیة ،إذ اعتاد
العرب تقدمي ما حقه التأخري لفضل داللة ومتام معىن ،وتأخري ما حقه التقدمي للغرض ذاته،
جبعل اللفظ يف رتبة قبل رتبته األصلیة أو بعدها لعارض اختصا ،.أو أمهیة ،أو

وذل
ضرورة.
قال سیبويه" :والةاهر أّنم يقدمون الشيء الذي شأنه أهم ،وهم به أعىن ،وإن كانا مجیعا
مهمنی ".
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ويقول الثعاليب (عبد املل بن حممد بن إمساعیل أبو منصور تـ429هـ)( :العرب تبتدئ
بذكر الشيء واملقدم غريه ،كما قال عز وجل( :يا مرمي اقنيت لرب واركعي مع الراكعنی)
(آل عمران .)43 :فقد تقدم يف اآلية األوىل القنوت والسجود على الركوع وهو قبلهما،
وتقدم يف اآلية الثانیة الكافر على املؤمن وهو األصل.
وال ش يف أن العرب كان تفعل ذل داللة على ملكتهم يف صوغ الكالم ،وحاجتهم
إىل إصابة املع ىن ،وحتقیق الغرض ،حىت أتى هذا املبحث يف كالمهم :وله يف القلوب أحسن
موقع ،وأعذب مذاق.12
وأما مناسبة لفظ التقدم أو التأخر؛ فهو كقوله تعاىلْ ﴿ :األ ََّو ُل َو ْاآل مخ ُر ﴾َ ﴿ ،13ولََق ْد
 14م
م
م
م
علممنَا الْمستَـ ْق مد مم م
َّم أ َْو
َ
ين ﴾  ﴿ ،ل َم ْن َشاءَ مْن ُك ْم أَ ْن يـَتَـ َقد َ
َْ ُْ
نی مْن ُك ْم َولََق ْد َعل ْمنَا الْ ُم ْستَأْخ مر َ
17
16
15
م
م
َّ م
م
م
ين ﴾  ﴿ ،لملَّ مه
َّم َوأ َّ
يـَتَأ َّ
َخَر ﴾  ﴿ ،ثـُلَّةٌ م َن ْاأل ََّول َ
َخَر ﴾  ﴿ ،مبَا قَد َ
نی * َوثـُلةٌ م َن ْاآلخ مر َ
18
ُوىل َو ْاآل مخَرمة ﴾  ،19وأما قوله ﴿ :فَلملَّ مه
ْاأل َْم ُر مم ْن قَـْب ُل َومم ْن بـَ ْع ُد ﴾  ﴿ ،لَهُ ْ
احلَ ْم ُد ميف ْاأل َ
20
م
نی ﴾ .21
ْاآل مخَرةُ َو ْاأل َ
ُوىل﴾ ؛ فلمراعاة الفاصلة ،وكذا قولهَ ﴿ :مجَ ْعنَا ُك ْم َو ْاأل ََّول َ
األمر الثالث :أسباب التّقديم والتّأخير
ولقد ذكر السیوطي يف كتاب "اإلتقان يف علوم القرآن" أنه قد رأى يف القرآن عشرة أسرار
للتقدمي والتأخري ،وأوردها يف كتابه :أما أسباب التقدمي والتأخري وأسراره فقد ظهر يل منها
يف الكتاب العزيز عشرة أنواع:
﴿ش مه َد اللّهُ أَنَّهُ الَ إملَ َـه إمالَّ
األول :التربك كتقدمي اسم اهلل يف األمور ذوات الشأن.ومنه قولهَ :
22
م م
م
ول﴾
الر ُس َ
﴿وَمن يُ مط مع اللّهَ َو َّ
ُه َو َوالْ َمالَئ َكةُ َوأ ُْولُواْ الْع ْل مم قَآئ َما﴾  .الثاين :التعةیم،كقولهَ :
23.الثالث :التشريف ،كتقدمي الذكر على األنثى يف حنو﴿ :إم َّن الْمسلم ممنی والْمسلمم م
ات
ُْ َ َ ُْ َ
مم
نی َوالْ ُم ْؤممنَات﴾  .24الرابع :املناسبة ،وهي إما مناسبة املتقدم لسیاق الكالم،كقوله:
َوالْ ُم ْؤمن َ
25
م
﴿ولَ ُكم فمیها َمج ٌ م
نی تَ ْسَر ُحو َن﴾  ،فإن اجلمال باجلمال وإن كان ثابتاً
َ ْ َ َ
نی تُمرُيُو َن َوح َ
ال ح َ
حاليت السراح واإلراحة إال أّنا حالة إراحتها ،وهو جمیئها من املرعى آخر النهار ،يكون
اجلمال فیها أفصخر؛ إذ هي فیه بطان ،26وحالة سراحها للرعي أول النهار يكون اجلمال هبا
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جنوری
دون األول؛ إذ هي فیه مخا ..اخلامس :احلث علیه و (
)2020به حذراً من
على القیام
احلض
27
التهاون به؛ كتقدمي الوصیة على الدين يف قوله :م
﴿من بـع مد و مصیَّ ٍة ي م
وصي مهبَا أ َْو َديْن﴾
َْ َ ُ

مع أن الدين مقدم علیها شرعاً .السادس :السبق ،وهو إما يف الزمان باعتبار اإلجياد؛
كتقدمي اللیل على النهار ،والةلمات على النور،وآدم على نوح،ونوح على إبراهیم،وإبراهیم
على موسى،وهو على عیسى ،وداود على سلیمان،واملالئكة على البشر يف قوله﴿ :اللَّهُ
صطَمفي مم َن الْ َمالئم َك مة ُر ُسالً َومم َن النَّاس﴾  .28السابع :السببیة؛ كتقدمي العزيز على احلكیم؛
يَ ْ
ألن ه عز فحكم ،والعلیم علیه؛ألن اإلحكام واإلتقان ناشئ عن العلم .ومنه تقدمي العبادة
ب
على االستعانة يف سورة الفاحتة؛ ألّنا سبب حصول اإلعانة وكذا قوله﴿ :إم َّن اللّ َه ُمُي ُّ
ين﴾ 29ألن التوبة سبب للطهارة.الثامن :الكثرة،كقوله﴿ :فَ ممن ُك ْم
نی َوُمُي ُّ
التـ ََّّوابم َ
ب الْ ُمتَطَ ِّه مر َ
َكافمٌر َوممن ُكم ُّم ْؤممن﴾ 30ألن الكفار أكثر ،6قل فقدمهم على املؤمننی.التاسع :الرتقي من
م
م
ٍ م
نی
األدىن إىل األعلى،كقوله﴿ :أَ َهلُ ْم أ َْر ُج ٌل ميَْ ُشو َن هبَا أ َْم َهلُ ْم أَيْد يـَْبط ُشو َن هبَا أ َْم َهلُ ْم أ َْع ُ ٌ
يـب م
ص ُرو َن مهبَا أ َْم َهلُ ْم آذَا ٌن يَ ْس َم ُعو َن مهبَا ،31 ﴾...بدأ باألدىن لغرض الرتقي ،ألن الید أشرف
ُْ
من الرجل والعنی أشرف من الید والسمع أشرف من البصر .العاشر :التديل من األعلى إىل
﴿ال يـغَ مادر م
اها﴾ ﴿32الَ تَأْ ُخ ُذهُ مسنَةٌ َوالَ نـَ ْوم﴾
صَ
صغ َريةً َوَال َكبم َريةً إمَّال أ ْ
َح َ
األدىن ،كقولهَ ُ ُ َ :
..33
وقد يكون التقدمي لغرض آخر كاملدح والثناء والتعةیم والتحقري وغري ذل من األغراض،
إال أن األكثر فیه أنه يفید االختصا ..ومن التقدمي الذي ال يفید االختصا .قوله تعاىل:
وب ُكالًّ َه َديْـنَا َونُوحاً َه َديْـنَا ممن قَـْب ُل﴾ 34فهذا لیس من باب
﴿وَوَهْبـنَا لَهُ إم ْس َح َ
اق َويـَ ْع ُق َ
َ
التصخصیص إذ لیس معناه أننا ما هدينا إال نوحاً وإّنا هو من باب املدح والثناء  ،وحنو قوله:
م
السائم َل فَ َال تَـْنـ َه ْر﴾ 35إذ لیس املقصود به جواز قهر غري الیتیم
یم فَال تَـ ْق َه ْر َوأ ََّما َّ
﴿فَأ ََّما الْیَت َ
وّنر غري السائل وإّنا هو من باب التوجیه فإن الیتیم ضعیف وكذل
القهر فقدمهما لالهتمام بشأّنما والتوجیه إىل عدم استضعافهما .36

السائل ومها مةنة
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األمر الرابع :أهميّة التّقديم والتّأخير
التقدمي والتأخري مسة أسلوبیة هلا عةیم األثر يف روعة األسلوب وبالغته ،ومن أهم مباحث
علم املعاين ،الذي يبحث يف بناء اجلمل ،وصیاغة العبارات ،ويتأمل الرتاكیب ،لكي يربز
مايكمن وراءها من أسرار ومزايا بالغي .وينقل لنا السیوطي أن السلف – رضوان اهلل
علیهم – قد أشكل علیهم معىن بعض اآليات  ،فلما عرفوا أّنا من باب التقدمي والتأخري
اتضح مدلوهلا  ،فقد أخرج ابن أيب حامت عن قتادة يف قوله تعاىل ( :فال تعجب أمواهلم وال
أوالدهم إّنا يريد اهلل لیعذهبم هبا يف احلیاة الدنیا  37)..قال :هذا من تقادمب الكالم ،يقول:
ال تعجب أمواهلم يف احلیاة الدنیا ،إّنا يريد اهلل لیعذهبم هبا يف اآلخرة  ..وأخرج الطربي عن
ابن عباس – رضي اهلل عنهما – يف قوله تعاىل  ( :فقالوا أرنا اهلل جهرة  38) ..قال :إّنم
ال ابْ ُن
َّم َوُم َؤ َّخٌرقَ َ
"ج ْهَرًة أَ مرنَا اللَّهَ "قَ َ
الُ :ه َو ُم َقد ٌ
إذا رأوا اهلل فقد رأوه  ،وإّنا قالوا :قَالُواَ :
َج مري ٍر :يـَ ْع مين أ َّ
َن ُس َؤا َهلُ ْم َكا َن َج ْهَرًة  ..39وأمهیة التقدمي والتأخري يف كالم العرب تتضح من
وجهنی األول - :أنه مسة بارزة يف الكالم ،تشهد للعرب بتمكنهم يف الفصاحة ،وامتالكهم
ناصیة الكالم ،وتصرفهم فیه على حكم ما ُيتارونه ،وانقیاده هلم لقوة ملكتهم فیه ،ويف
معانیه ،ثقة بصفاء أذهاّنم ،فهو عالمة من عالمات مسو التفكري عند العرب.40
الثاين -:أنه كما يقول عبد القاهر اجلرجاين :باب كثري الفوائد ،جم احملاسن ،واسع
التصرف ،بعید الغاية ،ال يزال يفرت ل عن بديعه ،ويفضي ب إىل لطیفه ،وال نزال ترى
شعرا يروق مسمعه ،ويلطف لدي موقعه ،مث تنةر فتجد سبب أن راق ولطف عندك،
أن قدم فیه شيء ،وحول اللفظ عن مكان إىل مكان ،41وتكمن أمهیة التقدمي والتأخري يف
األسلوب القرآين من حیث أن كل تقدمي وتأخري فیه على حكمة بالغة ،وقدرة فائقة ،لیس
فیه ما يفسد املعىن ،وإّنا فیه الواضح اجللي البلیغ ،ولیس هناك ما يقوم مقامه ،فكأن املعىن
يقتضي ما تقدم أو تأخر اقتضاء طبیعیا  ،مبا يؤثر يف املتلقي تأثريا واضحا.
قال عبد القاهر اجلرجاين :اعلم أنه إذا كان بینا يف الشيء أنه ال ُيتمل إال الوجه الذي هو
علیه ،حىت ال يشكل ،وحىت ال ُيتاج يف العلم بأن ذل حقه وأنه هو الصواب ،إىل قكر
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)2020
غري الوجه الذي
جنوری احلال
وروية ،فال مزية ،وإّنا تكون املزية وجيب الفضل إذا احتمل (يف ظاهر
جاء علیه وجها آخر ،مث رأي النفس تنبو عن ذل الوجه اآلخر ،ورأي للذي جاء علیه
حسنا ،وقبوال ،تعدمهما إذا أن تركته إىل الثاين .ومثال ذل  :قوله تعاىل( :وجعلوا هلل
شركاء اجلن) 42لیس خباف أن لتقدمي (الشركاء) حسنا وروعة ،ومأخذا من القلوب ،أن
ال جت د شیئا منه إن أن أخرت فقل  ( :وجعلوا اجلن شركاء هلل) ،إذ أدرك اجلرجاين أن
(للتقدمي فائدة شريفة ،ومعىن جلیال ال سبیل إلیه مع التأخري ،بیانه :أنا وإن كنا نرى مجلة
املعىن وحمصوله أّنم جعلوا اجلن شركاء وعبدوهم مع اهلل تعاىل ،وكان هذا املعىن ُيصل مع
التأخري ح صوله مع التقدمي ،فإن تقدمي ( الشركاء) يفید هذا املعىن  ،ويفید معه معىن آخر،
وهو أنه ما كان ينبغي أن يكون هلل شري ال من اجلن وال من غري اجلن.
وإذا أخر فقیل( :جعلوا اجلن شركاء هلل) مل يفد ذل  .ومل يكن فیه شيء أكثر من اإلخبار
عنهم بأّنم عبدوا اجلن مع اهلل تعاىل ،فأما إنكار أن يعبد مع اهلل غريه ،وأن يكون له شري
من اجلن وغري اجلن ،فال يكون يف اللفظ مع تأخري ( الشركاء ) دلیل علیه ،وذل أن
التقدير يكون مع التقدمي :أن ( شركاء ) مفعول أول جلعل ،و(اهلل) يف موضع املفعول
الثاين ،ويكون (اجلن) على كالم ثان ،وعلى تقدير أنه قیل( :فمن جعلواشركاءهلل تعاىل)،
وإذا كان التقدير– كذل – وقع اإلنكار على كون شركاء هلل تعاىل على اإلطالق من غري
اختصا .شيء دون شيء ،وحصل من ذل أن اختاذ الشري من غرياجلن قد دخل يف
اإلنكار دخول اختاذه من اجلن ....،وإذا أخر فقیل ( وجعلوا اجلن شركاء هلل) كان الشركاء
خمصوصا غري مطلق ،من حیث كان حماال أن ُجيرى خربا على اجلن ،مث يكون عاما فیهم
ويف غريهم ،وإذا كان كذل احتمل أن يكون القصد باإلنكار إىل اجلن خصوصا أن
يكونوا شركاء دون غريهم ،جل اهلل تعاىل عن أن يكون له شري وشبیه حبال .وقد رأى
الس ّكاكي :أن تقدمي املفعول الثاين (لفظ اجلاللة :اهلل) ،على األول (شركاء) بناء على هذا
التقدير ،كان للعناية به ،واالهتمام بشأنه ..ويف احلقیقة عندما ننةر يف أجزاء اجلملة،
ونتأمل اجلزء الذي قدم فیها ،فسنراه أهم أجزائها ،ومل يقدم إال لكونه هو األهم  ،وموضع
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عناية الناس وانشغاهلم ،فالعناية واالهتمام أصل يف كل تقدمي ،إال أنه ينبغي أن ميتد تأملنا
إىل أبعد من هذا ،فنعرف سبب العناية ،ونقف على دواعي األمهیة ،وقد حذر اإلمام عبد
البالغي من أن يقف عند العناية واالهتمام ،ويعدمها سببا للتقدمي ،دون أن ينقب
القاهر
ّ
عن دواعي االهتمام ،ويفتش عن أسباب العناية.
يقول عبد القاهر اجلرجاين" :وقد وقع يف ظنون الناس أنه يكفي أن يقال :إنه قدم للعناية
 ،وألن ذكره أهم ،من غري أن يذكر من أين كان تل العناية ،ومل كان أهم ،ولتصخیلهم
ذل  ،صغر أمر التقدمي والتأخري يف نفوسهم  ،وهونوا اخلطب فیه .43"..
المبحث الثاني :أثر داللة التقديم والتأخير فى تفسير أضواء البيان للشنقيطي -رمحه

اهلل -

جل
املثال األول :تقدمي الضمري املنفصل املعمول على العامل ىف سورة الفاحتة ،قال اهلل ّ
وعال " :إياك نعبد وإياك نستعنی".44
قال الشیخ الشنقیطي – رمحه اهلل – حت هذه اآلية" :قوله تعاىل( :إياك نعبد) ،أشار يف
هذه اآلية الكرمية إىل حتقیق معىن ال إله إال اهلل; ألن معناها مركب من أمرين :نفي وإثبات.
فالنفي :خلع مجیع املعبودات غري اهلل تعاىل يف مجیع أنواع العبادات .واإلثبات :إفراد رب
السماوات واألرض وحده جبمیع أنواع العبادات على الوجه املشروع .وقد أشار إىل النفي
من ال إله إال اهلل بتقدمي املعمول الذي هو"إياك"45
ذكر الشیخ الشنقیطي  -رمحه اهلل  -فیها إفادة تقدمي الضمري املنفصل املعمول على
العامل ،وأن املقصود اإلهلي يربز ىف هذا التعبري وهو أن استحقاق العبادة منحصرة ىف ذات
جل وعال دون غريه ،وهذا األسلوب دائر بنی اإلثبات والنفي ،واستدل هبذا املعىن من
اهلل ّ

اآليات القرآنیة اآلخرى أيضا بقوله:
" وقد بنی معناها املشار إلیه هنا مفصال يف آيات أخر كقوله" :يا أيها الناس اعبدوا ربكم
الذي خلقكم ."46فصرح باإلثبات منها بقوله( :اعبدوا ربكم) ،وصرح بالنفي منها يف آخر
اآلية الكرمية بقوله" :فال جتعلوا هلل أندادا وأنتم تعلمون "47وكقوله" :ولقد بعثنا يف كل أمة
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2020وا) اهلل) وبالنفي
جنوری(أن اعبد
رسوال أن اعبدوا اهلل واجتنبوا الطاغوت"48فصرح باإلثبات (بقوله:
بقوله( :واجتنبوا الطاغوت) ،وكقوله" :فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن باهلل فقد استمس

بالعروة الوثقى "49فصرح بالنفي منها بقوله( :فمن يكفر بالطاغوت)  ،وباإلثبات بقوله:
(ويؤمن باهلل) ،وكقوله" :وإذ قال إبراهیم ألبیه وقومه إنين براء مما تعبدون إال الذي
فطرين "50وكقوله" :وما أرسلنا من قبل من رسول إال نوحي إلیه أنه ال إله إال أنا

فاعبدون"51وقوله" :واسأل من أرسلنا من قبل
53
يعبدون"52إىل غري ذل من اآليات.
وكما ذكر أن تقدمي املعمول من صیغ احلصر والقصر عند قوله تعاىل :وقال اهلل ال تتصخذوا
إهلنی اثننی إّنا هو إله واحد فإياي فارهبون"" .وقدم املفعول يف قوله :وإياي فارهبون،
من رسلنا أجعلنا من دون الرمحن آهلة

للداللة على احلصر .وقد تقرر يف األصول يف مبحث " مفهوم املصخالفة "54ويف املعاين يف
مبحث القصر ":أن تقدمي املعمول من صیغ احلصر .أي :خافون وحدي وال ختافوا سواي.
وهذا احلصر املشار إلیه هنا بتقدمي املعمول بینه  -جل وعال  -يف مواضع أخر ; كقوله:
فال ختشوا الناس واخشون 55 .وقوله :الذين يبلغون رساالت اهلل وُيشونه وال ُيشون أحدا

إال اهلل ،56وقوله :إّنا يعمر مساجد اهلل من آمن باهلل والیوم اآلخر وأقام الصالة وآتى الزكاة
ومل ُيش إال اهلل  ،57وقوله :إّنا ذلكم الشیطان ُيوف أولیاءه فال ختافوهم وخافون إن كنتم
59
مؤمننی58إىل غري ذل من اآليات.
ويقول رمحه اهلل عند قوله تعاىل" :يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون
 60 ".نادى اهلل جل وعال عباده املؤمننی ،وأكد هلم أن أرضه واسعة ،وأمرهم أن يعبدوه
61
وحده دون غريه ،كما دل علیه تقدمي املعمول الذي هو إياي .
احلاصل من كالم الشیخ الشنقیطي  -رمحه اهلل – أن تقدمي املعمول ىف كل من هذه اآليات
الكرميات قد أفاد احلصر واالختصا ، .وكان هذا املعىن احلصري مقصودا إهلیا ىف حینه .
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املثال الثاين ،تقدمي" ظامل لنفسه "على" منهم مقتصد" وعلى" ومنهم سابق باخلريات " ىف
سورة الفاطر  .قوله تعاىل" :مث أورثنا الكتاب الذين اصطفینا من عبادنا فمنهم ظامل لنفسه
62

ومنهم مقتصد ومنهم سابق باخلريات بإذن اهلل ذل هو الفضل الكبري "
ذكر الشیخ الشنقیطي – رمحه اهلل – حت هذه اآلية سبب تقدمي " ظامل " على "
مقتصد" و "سابق " بعد بیان مفهوم الةامل واملقتصد والسابق بقوله  : "..فقد بنی تعاىل
يف هذه اآلية الكرمية أن إيراث هذه األمة هلذا الكتاب دلیل على أن اهلل اصطفاها يف قوله:
مث أورثنا الكتاب الذين اصطفینا من عبادنا وبنی أّنم ثالثة أقسام :األول :الةامل لنفسه
وهو الذي يطیع اهلل ،ولكنه يعصیه أيضا فهو الذي قال اهلل فیه  " :خلطوا عمال صاحلا
وآخر سیئا عسى اهلل أن يتوب علیهم63. .. .وأوهلم الةامل لنفسه يدل على أن هذه اآلية
من أرجى آيات القرآن ،ومل يبق من املسلمنی أحد خارج عن األقسام الثالثة ،فالوعد
الصادق باجلنة يف اآلية شامل جلمیع املسلمنی؛ ولذا قال بعدها متصال هبا " :والذين كفروا
هلم نار جهنم ال يقضى علیهم فیموتوا وال ُيفف عنهم من عذاهبا كذل جنزي كل كفور
64
إىل قوله :فما للةاملنی من نصري.
واختلف أهل العلم يف سبب تقدمي الةامل يف الوعد باجلنة على املقتصد والسابق ،فقال
بعضهم :قدم الةامل لئال يقنط ،وأخر السابق باخلري لئال يعجب بعمله فیحبط ،وقال
بعضهم :قدم الةامل لنفسه ; ألن أكثر أهل اجلنة الةاملون ألنفسهم ،ألن الذين مل تقع
منهم معصیة أقل من غريهم ; كما قال تعاىل :إال الذين آمنوا وعملوا الصاحلات وقلیل ما
65 66
هم .
احلاصل من كالم الشیخ الشنقیطي  -رمحه اهلل – أن تقدمي الةامل لنفسه يدل على أن هذه
اآلية من أرجى آيات القرآن ،وأن ال يئس الةامل وال يعجب السابق بعمله اخلري فیحبط،
وسبب ثان لتقدمي الةاملنی ألنفسهم كثرهتم وقلة غري العاصینی ،لذل
والتأخري.

وقع هذا التقدمي
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67

قوله تعاىل " :ال يستوي أصحاب النار وأصحاب اجلنة أصحاب اجلنة هم الفائزون

"

قال الشیخ الشنقیطي – رمحه اهلل – حت هذه اآلية"...وقد نبه أبو السعود على تقدمي
أصحاب النار ،يف الذكر على أصحاب اجلنة بأنه لیبنی ألول وهلة أن النقص جاء من
جهتهم كما يف قوله :هل يستوي األعمى والبصري أم هل تستوي الةلمات والنور )، (68
وبیان ذل أن الفرق بنی املتفاوتنی يف الزيادة والنقص ،ميكن اعتبار التفاوت بالنسبة إىل
النقص يف الناقص ،وميكن اعتباره بالنسبة إىل الزيادة يف الزائد.
فقدم اجلانب الناقص؛ لیبنی أن التفاوت الذي حصل بینهما ،إّنا هو بسبب النقص الذي
جاء منهما ال بسبب الزيادة يف الفريق الثاين ،والنتیجة يف ذل عدم إمكان جانب النقص
االحتجاج على جانب الزيادة ،وفیه زيادة تأنیب جلانب النقص ،ويف اآلية إمجال أصحاب
النار وأصحاب اجلنة)". (69
احلاصل من كالم الشیخ الشنقیطي  -رمحه اهلل – أن تقدمي أصحاب النار ،يف الذكر على
أصحاب اجلنة هنا داللة على وجود النقص ىف أنفسهم ومن جهتهم  ،والتنبیه على كسب
معصیتهم وجرمهم.
المثال الرابع  ،تقديم" عدوي " على " عدوكم " فى سورة الحشر

قوله تعاىل  " :ياأيها الذين آمنوا ال تتصخذوا عدوي وعدوكم أولیاء تلقون إلیهم باملودة ..

"70
قال الشیخ الشنقیطي – رمحه اهلل – حت هذه اآلية:
 "..وقد ناقش بعض املفسرين قضیة التقدمي والتأخري يف تقدمي عدوي أوال ،وعطف عدوكم
علیه ،فقال الفصخر الرازي :التقدمي ألن عداوة العبد هلل بدون علة ،وعداوة العبد للعبد لعلة،
وما كان بدون علة فهو مقدم على ما كان بعلة .اهـ.
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والذي يةهر واهلل تعاىل أعلم أن التقدمي لغرض شرعي ،وبالغي ،وهو أن عداوة العبد هلل
هي األصل ،وهي أشد قبحا ،فلذا قدم  ،وقبحها يف أّنم عبدوا غري خالقهم ،وشكروا
غري رازقهم ،وكذبوا رسل رهبم وآذوهم.
وقد جاء يف األحاديث القدسیة ما يستأنس به يف ذل فیما رواه البیهقي واحلاكم عن
معاذ ،والديلمي وابن عساكر عن أيب الدرداء ما نصه« :إين واجلن واإلنس يف نبأ عةیم
أخلق ويعبد غريي ،وأرزق ويشكر غريي»71وفیه «خريي إىل العباد نازل ،وشرهم إيل
صاعد أحتبب إلیهم بالنعم ويتبغضون إيل باملعاصي» كما أن تقدميه يؤكد بأنه هو السبب
يف العداوة بنی املؤمننی والكافرين ،وما كان سببا فحقه التقدمي.
ويدل على ما ذكرنا من أنه األصل ،أن الكفار لو آمنوا باهلل وانتف عداوهتم هلل ألصبحوا

إخوانا للمؤمننی ،وانتف العداوة بینهما ،وكذا كونه مغیا بغاية يف قوله تعاىل ":فال تتصخذوا
منهم أولیاء حىت يهاجروا يف سبیل اهلل  "72ومثله قوله تعاىل يف قوم إبراهیم ":وبدا بیننا
وبینكم العداوة والبغضاء أبدا حىت تؤمنوا باهلل وحده "73فإذا هاجر املشركون وآمن
74
الكافرون ،انتف العداوة وجاءت املواالة.
احلاصل من كالم الشیخ الشنقیطي  -رمحه اهلل – أن تقدمي عدوي على عدوكم جاء
لغرض شرعي و بالغي وهو أن عداوة العبد هلل هي األصل وأشد قبیحا ،لذل قدم
عداوة العبد هلل تعاىل على عداوة العبد للعبد ،وأيضا عداوة العبد هلل تعاىل بدون العلة
فقدم .
المثال الخامس ،تقديم" الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس " فى سورة الصف

قوله تعاىل  " :تؤمنون باهلل ورسوله وجتاهدون يف سبیل اهلل بأموالكم وأنفسكم ذلكم خري

لكم إن كنتم تعلمون )" (75
قال الشیخ الشنقیطي – رمحه اهلل – حت هذه اآلية:
 "..تنبیه يف هذه اآلية الكرمية تقدمي اجلهاد باملال على اجلهاد بالنفس يف قوله تعاىل":
وجتاهدون يف سبیل اهلل بأموالكم وأنفسكم  ،ويف آية  " :إن اهلل اشرتى من املؤمننی "
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) ،(76قدم النفس عن املال فقال :اشرتى من املؤمننی (
)2020ويف ذل سر
جنوریوأمواهلم،
أنفسهم
لطیف  ،أما يف آية «الصف» فإن املقام مقام تفسري وبیان ملعىن التجارة الراحبة باجلهاد يف
سبیل اهلل.
وحقیقة اجلهاد بذل اجلهد والطاقة ،واملال هو عصب احلرب وهو مدد اجلیش ،وهو أهم
من اجلهاد بالسالح ،فباملال يشرتى السالح ،وقد تستأجر الرجال كما يف اجلیوش احلديثة
من الفرق األجنبیة ،وباملال جيهز اجلیش ،ولذا ملا جاء اإلذن باجلهاد أعذر اهلل املرضى
والضعفاء ،وأعذر معهم الفقراء الذين ال يستطیعون جتهیز أنفسهم ،وأعذر معهم الرسول -
صلى اهلل علیه وسلم  -إذ مل يوجد عنده ما جيهزهم به كما يف قوله تعاىل " :لیس على
الضعفاء وال على املرضى ،إىل قوله :وال على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قل ال أجد ما

أمحلكم علیه تولوا وأعینهم تفیض من الدمع حزنا أال جيدوا ما ينفقون)"(77
وكذل من جانب آخر ،قد جياهد باملال من ال يستطیع بالسالح كالنساء والضعفاء ،كما
قال صلى اهلل علیه وسلم« :من جهز غازيا فقد غزا» (78) .
أما اآلية الثانیة فهي يف معرض االستبدال والعرض والطلب أو ما يسمى باملساومة ،فقدم
النفس؛ ألّنا أعز ما ميل احلي ،وجعل يف مقابلها اجلنة وهي أعز ما يوهب  ...فالتجارة
هنا معاملة مع اهلل إميانا باهلل وبرسوله ،وجهادا باملال والنفس ،والعمل الصاحل)(79
احلاصل من كالم الشیخ الشنقیطي  -رمحه اهلل  -أن اجلهاد باملال أهم من اجلهاد بالسالح
 ،فاملال يؤدي دورا كبريا مامل يؤدي غريه  ،وقد جياهد باملال من ال يستطیع بالسالح
كالنساء والضعفاء واملرضى  ،لذل قدم اجلهاد باملال على اجلهاد بالسالح ىف سورة
الصف .
المثال السادس :تقديم" الضمير المتصل إنا " فى سورة القدر

قوله تعاىل  " :إنا أنزلناه يف لیلة القدر)" (80
قال الشیخ الشنقیطي – رمحه اهلل – حت هذه اآلية "  :وقد يشعر بذل املعىن
وباالختصا .تقدمي الضمري املتصل إنا ،وهذا املقام مقام تعةیم واختصا .هلل تعاىل
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سبحانه ،ومثله :إنا أعطیناك الكوثر ) ، (81وقوله :إنا أرسلنا نوحا ) ، (82إنا حنن حنیي
وّنی ) ، (83وإنزال القرآن منة عةمى  ،وقد دل على تعةیم املنة وتعةیم اهلل سبحانه يف
قوله :كتاب أنزلناه إلی مبارك لیدبروا آياته [ ، ]29 \ 38فقال :كتاب أنزلناه بضمري
84
التعةیم،
احلاصل من كالم الشیخ الشنقیطي  -رمحه اهلل  -أن املقام يقتضي التعةیم واالختصا.
جل وعال ،ألن سورة القدر تبدأ ببیان إنزال القرآن الكرمي  ،وإنزال القرآن منة عةمى
هلل ّ
على البشرية اجلمعاء  ،وهو كتاب هداية للناس  ،وهذا أمر مهم للغاية  ،وبیان هذه األمهیة
حصل من تقدمي الضمري املتصل إنا .
المثال السابع  ،تقديم" نفي الولد على نفي الوالدة " فى سورة اإلخالص ،
مع أن األصل يف املشاهد أن يولد مث يلد .

قوله تعاىل  " :مل يلد ومل يولد)" (85
قال الشیخ الشنقیطي – رمحه اهلل – حت هذه اآلية : "..وقد أورد بعض املفسرين سؤاال
يف هذه اآلية ،وهو ملاذا قدم نفي الولد على نفي الوالدة؟ مع أن األصل يف املشاهد أن
يولد مث يلد؟
وأجاب بأنه من تقدمي األهم ألنه رد على النصارى يف قوهلم :عیسى ابن اهلل ،وعلى الیهود
يف قوهلم :عزير ابن اهلل ،وعلى قول املشركنی :املالئكة بنات اهلل ،وألنه مل يدع أحد أنه
سبحانه مولود ألحد ،فكان دعواهم الولد هلل فرية عةمى .اهـ.
كما قال تعاىل " :كربت كلمة خترج من أفواههم إن يقولون إال كذبا" (86) .
وقوله :وقالوا اختذ الرمحن ولدا لقد جئتم شیئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق

األرض وختر اجلبال هدا أن دعوا للرمحن ولدا ) ، (87فلشناعة هذه الفرية قدم ذكرها ،مث
الرد على عدم إمكاّنا بقوله :وما ينبغي للرمحن أن يتصخذ ولدا إن كل من يف السماوات
واألرض إال آيت الرمحن عبدا)(88
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نفي الوالدة من
جنوریلد على
احلاصل من كالم الشیخ الشنقیطي  -رمحه اهلل  -أن تقدمي (نفي الو
أجل تقدمي األهم  ،وفیه رد على قول النصارى والیهود واملشركنی  ،فإن دعواهم الولد هلل
جل وعال  ،وىف جانب آخر مل
سبحانه وتعاىل  ،وهذا افرتاء عةیم وكذب كبري على اهلل ّ
يدع أحد أنه تعاىل مولود ألحد  ،فإلظهار قباحة هذا الكالم وشناعته قدم نفي الولد على
نفي الوالدة  ،فكل هذه التقدميات والتأخريات القرآنیة جاءت ىف مقامها وموضعها  ،وهي
تؤدي معاين ومفاهیم التؤدي غريها.
خاتمة البحث
احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات  ،والصالة والسالم على النيب األمنی وعلى آله
وصحبه وسلم تسلیما كثريا ،وبعد !
فهذا ماتیسر يل ىف هذا البحث املتواضع  ،ومن خالل دراسة موضوع داللة التقدمي والتأخري
وأثرها ىف تفسري " أضواء البیان " للشنقیطي – رمحه اهلل – ظهرت نتائج  ،وإين أوجز إلیها
ىف النقاط اآلتیة :
-1

-2

-3

إ ّن كل لفةة يف التعبري القرآين جاءت مقصودة لذاهتا  ،ووضع موضعها
الذي وضع فیه يف السیاق القرآين ،من أجل أن تؤدي معىن مقصودا ال
تؤديه لفةة أخرى غريها .وال تؤديه أيضا نفس اللفةة إذا نقلناها من موضعها
الذي هي فیه بالتقدمي أو التأخري ،ولو حدث الختل املعىن املراد من اهلل ~
عز وجل~.
كل التقدمي والتأخري لرعاية اإليقاع املوسیقي يف رؤوس اآليات (
مل يكن ّ
الفواصل ) فحسب ،وإّنا جاء مقصودا لغرض يقتضیه املقام ،واملعىن اإلهلي،
والسیاق  .وكل تقدمي وتأخري فیه جرى على حكمة بالغة ،وقدرة فائقة  ،لیس
فیه ما يفسد املعىن ،وإّنا فیه الواضح اجللي البلیغ.
الشیخ الشنقیطي – رمحه اهلل – من املفسرين الذين قد قاموا بأبراز أسرار
التقدمي والتأخري ىف تفسريهم و بیان حكم جلیة فیه.
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قد ذكر الشیخ الشنقیطي – رمحه اهلل – دقائق بالغیة ىف تفسريه من ناحیة
التقدمي والتأخري ىف القرآن الكرمي.

كثريا.
وصلى اهلل وبارك وسلم على سیدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما ً
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