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Özet 

Kur’an kıssaları ayetlerinin tertibine bağlı olarak söz konusu ayetlerde murat 

edilen mananın açıklanmasına, sözün fesahatine etkisi olan takdim-te’hir 

meselesi belagat ve beyan ilimlerinin temel faktörlerinden birisidir. Birçok 

kelime bulunduğu yerden takdim veya te’hir edilirse manası ve ahengi 

bozulacaktır. Mananın bozulmadığı durumlarda bile en azından Arap dili 

fesahatini ihlal edecektir. Her kelimenin cümle içerisinde bulunduğu yere göre 

özel bir manası vardır. Araştırma, Kur’an kıssalarının ayetlerinin incelenmesine, 

tahlil edilmesine, takdim ve te’hir konusunun edebi tahlillerine ve Kur’an 

kıssalarının oluşumuna etkisini açıklamaya dayanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Delalet, takdim, te’hir, kıssa oluşumu. 
 

The Connotations for Words and Information Arrangement and Its 

Effect on the Storytelling of the Holy Quran 
 

Summary  

The issue of displaying the information and words (which one comes first and 

which one after) and everything related to the arrangement and organization of 

the stories in the Holy Qur'an, and also all the indications which have effects in 
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clarifying the meaning of the verse and also the effects on eloquence, in addition 

to that it is considered one of the important elements of rhetoric. 

There are many words in the Holy Qur'an. If you do not put them in the right 

order they will give wrong meanings, and we will lose the beauty of their real 

meanings. It also shows that you do not know the basics of the correct Arabic 

expressions. Every single word has its own place and meaning.   

This research is based on the study of the stories of the Holy Qur'an in order to 

analyze and deduction of rhetorical connotations, and shows its effects on the 

storytelling. 
 

Keywords: Semantic, words order, storytelling  
 أثر التقديم والتأخير من علم المعاني على البناء القصصي في القرآن الكريم  

 صفية الرفاعي

 ملخص البحث

إن قضية التقدمي والتأخري وما يتعلق منها بنظم وترتيب آيات القصص القرآين، وما حتويه من دالالت  

هلا أثر يف بيان معىن املراد من اآلية، وأثر يف فصاحة الكالم، ومن أهم مقومات البالغة والبيان، وكثري 

له ورونقه، أو على أقل تقدير من الكلمات لو قدمتها أو أخرهتا عن حملها لفسد عليك املعىن وضاع مجا

كنت خمال بأساسيات التعبري العريب الفصيح، فلكل كلمة يف موضعها من اجلملة معىن، متقدمة كانت 

أو متأخرة. ويأيت هذا البحث يف أنه يعتمد على النظر يف آيات القصص القرآين، وحتليلها واستنباط 

 ثره على البناء القصصي.الدالالت البالغية للتقدمي والتأخري منها، وبيان أ

 الكلمات املفتاحية: دالالت، التقدمي، التأخري، البناء القصصي.
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 المقدمة

وأشعارها مثل أمة ا طبهما ُعرفت أمٌة على وجه األرض، تُ ْعىنى بفصاحة الكلمة، وبالغِة األسلوب يف خُ 
الطَّنَّانىة والقصائُد الرَّنَّانىة، اليت العرب، ومن فرط عنايتها بذلك كانت تُقيم أسواقاً، تُ ْعرىُض فيها اخلطُب 

ٍع، وشاعٍر ُمْفِلٍق، وُتْضرىُب اخليام للحكا الذين حيكمون بالصواب، م ي ىتىبىارىى هبا كلُّ خطيٍب ِمْصقى
ويىنطقون بفصل اخلطاب، وكان هؤالء احلكام يبنون أحكامهم على قواعدى وأصوٍل، ُوِضعىت يف قوالبى 

ضُّ املتبارون واملشجعون ب ىْعُد، مقتنعني قاعديٍة عند علماء النحو  فى على  -والبالغة يف عصر التدوين، وي ىن ْ
بق يف تلك   -حٍد سواٍء  ب السَّ بتلك األحكام الصادرة عن أساطني الفصاحة والبالغة، وكان قىصى

من رؤًى  نَّ الكلم ةى القرآني ةى ختتلف عن سائر الكالم؛ ملا حتملهوإ .األحكام ألسلوب التقدمي والتأخري
ومعاين متدفقٍة، ت ضفي على النص مجاليًة يف مكاهنا املخصوص، ويف ِسياقها املخصوص، فكأن هذا 
، وهذا املوقعى مرهوٌن هلذه الكلمة، وموقوٌف عليها بعينها؛ إلبراز املعىن املراد يف قوٍة وجالٍء وتأثرٍي  املكانى

 بالٍغ بأوسع نطاق
وأنَّ أي كلمٍة سواها، ال تستطيع تأديةى املعىن نفِسِه وافياً باملستوى نفسه الذي أدته الكلمة األوىل، وال 
اِل، لو وضعت يف غري هذا املوضع، جلاء املعىن مشوهاً،  ا على ف ىْرِض اْلُمحى قريٍب منه، كما أن الكلمة ذاهتى

قدمي والتأخري مسةى التغلغل واالنتشار يف سياقات ترفضه العقول، وتتحاماه البصائر، كما أنَّ ألسلوب الت
القرآن الكرمي كافًة، سيما يف احلوار القصصي، وما كان لقصة أن تسبق أختها إال لنكتٍة بالغيٍة، وِداللٍة 

 معنويٍة ذاِت أمهيٍة بالغٍة. 
 

 

 أسباب اختيار موضوع البحث:

ين إليها كثرياً ملا فيها من دُّ شُ كانت تى   عندما كنت أقرأ البالغة كمادة من مواد املنهاج الدراسي .1
اٍت تكمُ  تىاٍت وِنكى  ثري املعىن.مما يُ  العبارة ن وراءى لىفى
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 كان أسلوب التقدمي والتأخري من أكثر أحباث علم البالغة لفتًا للنظر ملا حيمله من معانٍ  .2
يضاً مساه )باب عنواناً عر  (اخلصائص)وإحياءاٍت ث ىرٍَّة مما محل ابن جين على أن يضع يف كتابه 

لك إمنا هو احلذف والزيادة والتقدمي والتأخري ذى  اعلم أن معظمى "يف شجاعة العربية(. قال حتته: 
 1."مل على املعىن والتحريفواحلى 

القرآن الكرمي عندما حتدى العرب ما حتداهم بإعجازه العلمي وال الغييب وال التشريعي بل  .3
 خف حف جف مغ جغ مع جع مظ ":بإعجازه البالغي فقال

 من خن حن"مث بت بالنتيجة القاهرة فقال: 2" حك جك حقمق  مف
 ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن
مما شدين بقوة إىل كل ما ميت إىل الدراسات البالغية  3" ٍّ ٌّ ٰى ٰر

 بصلة.

فكيف  ،يف كالم املتكلم للقصة اهلادفة أكثر من غريها ِمْن طىْبِع اإلنسان أن يكون مشدوداً  .4
إذا كانت القصة اليت تشتمل على أعلى درجات الكمال وجالل املعىن من قصص القرآن 

 هت  مت خت حت جت هب:"لاملعجز الذي صدر من عند من يقو 
 :"قالو 4" مس خس حس  جس مخ جخ مح جح مج حج مث

     5" خف حف جف مغ جغ مع جع

    
                                                           

)القاهرة: اهليئة املصرية  ،4ه (، اخلصائص، ط:392أبو الفتح عثمان بن جين املوصلي )املتوىف:   1
 326/ 2 للكتب(،

 23البقرة: 2
 88اإلسراء: 3
 3يوسف: 4
 111يوسف: 5
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 :مشكلة البحث

على البناء تكمن مشكلة البحث يف اإلجابة عن السؤال الرئيس: ما دالالت التقدمي والتأخري؟ وما أثره 

 ؟ وينبثق عن هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية:قصصيال

 ما دالالت التقدمي والتأخري يف القصص القرآين؟  1

 ما أثر التقدمي والتأخري على البناء القصصي؟ 2

  أهمية البحث:

الكلمات يف آيات القصص القرآين، وما حيويه  تكمن أمهية البحث من حيُث أنه يتعلق بِنىْظِم وترتيبِ 

ذلك من ِدالالٍت، كما أن موضوع النظم والرتتيب له األثر البالغ يف حتديد املعىن املراد من اآليات، وأثٌر 

از البالغي، ولو ُسِلكى يف الرتتيب قومات اإلعجأبلُغ يف فصاحة الكالم، وهو يف الوقت نفِسه من أهم مُ 

بى رونُقه وهباؤه، أو على أقل تقدير كان خمالً بأساسيات التعبري  غرُي الوجه املطلوب لفسد املعىن، أو ذىهى

حسب  -العريب الفصيح. ومما يزيد البحثى أمهية أن كل من كتب يف التقدمي والتأخري يف القرآن الكرمي 

إمجااًل يف مجيع القرآن، وهذا يعين أنه مل يأخذ حقه الوايف من الدراسة  إمنا تناوله - ما اطلعت عليه

 املفصلة يف القصص القرآين خبصوصه.

 

 :أهداف البحث

 تربز أهداف البحث من خالل: 

   بيان دالالت التقدمي والتأخري يف القصص القرآين. 1
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   بيان أثر التقدمي والتأخري على البناء القصصي.2

 حدود البحث:

تتبع اآليات يف القصص القرآين اليت ورد فيها التقدمي والتأخري وبيان الدالالت البالغية فيها وبيان أثر 

 .البناء القصصيالتقدمي والتأخري يف 

 الدراسات السابقة: 

على دراسة خاصة تناولت موضوع التقدمي والتأخري من حيث بيان الدالالت البالغية  ةطلع الباحثتمل 

والتأخري يف القصص القرآين، وهناك دراسات توجهت لدراسة أسلوب التقدمي والتأخري يف  وأثر التقدمي

 القرآن الكرمي إمجااًل، أو جبزئية منه، وسأكتفي بالتعريف عن أهم الدراسات 

ـ أحكام التقديم والتأخير في القرآن: دراسة نحوية تطبيقية، تأليف يوسف سمية عثمان علي، 1

 2004هـ/ 1425معة أم درمان، عام رسالة ماجستير من جا

: التقدمي والتأخري يف بعض املرفوعات خمتارة منها ما يتجلى فيها بشكل واضح هذا تناولت الدراسة

 األسلوب، وهلا أمثلة يف القرآن، وكانت موضع نقاش لدى كثري من النحاة، وكذلك املنصوبات. 

والتأخري فيها مثل الصلة على املوصول، وأن : أن هناك أشياء ال جيوز التقدمي وخلصت الدراسة إلى

قضية التقدمي والتأخري قد ناقشها كثري من النحاة وعلى رأسهم سيبويه، وأن أكثر متعلقات الفعل ورودا 

يف القرآن اجلار واجملرور وبعدها املفعول به، وأن من أهم أسباب التقدمي احلروف اليت هلا الصدارة والظرف 

 واجلار واجملرور.
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ـ داللة التقديم والتأخير في الثنائيات الضدية في القرآن الكريم دراسة تحليلية داللية. إعداد  2

 م2014الطالب حيدر يوسف فرحان الخوالدة، رسالة ماجستير، الجامعة الهاشمية، األردن، لعام 

لت هذه الدراسة : مسألة التقدمي والتأخري يف الثنائيات الضدية يف القرآن الكرمي، وحاو تناولت الدراسة

الوقوف على أسباب التقدمي والتأخري ومفهوم التضاد وأمهيته يف البناء اللغوي وأهم آراء علماء اللغة يف 

التقدمي والتأخري وتناولت اجلانب التطبيقي حيث اختارت أبرز الضديات اليت ورت يف القرآن وحللتها 

 دالليا 

فهم الرتكيب السياقي، حىت إنه أصبح أسلوبا واضحا  : أن التضاد له أثر بالغ يفوخلصت الدراسة إلى

 عند كثري من اللغويني واألدباء والشعراء وله تأثري واضح يف مكنونات النص.

وتميزت رسالتي عن الدراسات السابقة بعدة أمور لم تجتمع في أي دراسة سابقة حسب ما اطلع 

 عليه الباحث منها:

 لقرآين حصرا من ناحية بالغية.  ظاهرة التقدمي والتأخري يف القصص ا1

   دالالت التقدمي والتأخري. 2

 البناء القصصي.أثره على   و  3

وهذا مامل تدرسه الدراسات السابقة حيث بعضها تناول املوضوع من ناحية لغوية حنوية، وبعضها اختص 

صص القرآين، تناول بسورة حمددة أو جبزئية كمتشابه القرآن، أو الضديات يف القرآن، وما تناول منها الق

 اإلعجاز البالغي يف قصة واحدة، كقصة سيدنا موسى، أو تناول أثر داللة السياق يف القصة القرآنية.
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 منهج البحث:

يعتمد البحث على حتليل واستنباط الدالالت البالغية للتقدمي والتأخري، وبيان أثرها على البناء 

من أجل اخلروج حتليلي، يركز على االستقراء آليات القصص القرآين،  القصصي، فهو منهج وصفي

بنتائج موضوعية حبتة، وذلك تبعا ملا نصت عليه بعض مناهج البحث احلديثة وخباصة ما يتعلق منها 

 بالدراسات القرآنية.

 دالالت التقديم والتأخير في القصص القرآني

استخدم بشكل عشوائي، وإمنا حيتاج إىل من يتمكن  إن التقدمي والتأخري ال ميكن أن يؤدي غرضه إذا

 من معرفة دقائقه، ويستطيع أن يسرب أغواره.

وال يتمكن من السبق يف هذا املضمار إال صاحب علم غزير، وإملام واسع مبفردات اللغة وأسرار تراكيبها، 

ال إال من سهل حىت يستطيع أن يبني باإلشارة، ما تعجز عن توضيحه العبارة، وهذا شيء صعب املن

 6اهلل عليه طريقه، وفتح له مغاليقه، لذلك ال تكاد حتس بأثره واضحاى يف غري القرآن الكرمي

مث إن أسلوب التقدمي والتأخري ال تظهر قيمته الفنية إال إذا وظفه األديب أو الشاعر يف جتسيد     

 أغراض فنية خاصة ال تتأدى بغري ذلك األسلوب.

لتقدمي والتأخري يف القصص القرآين وجدنا أن القرآن الكرمي بلغ أعلى الدرجات فيه، وإذا نظرنا إىل ا    

 كما هو احلال يف سائر األساليب البالغية.

                                                           
  331م(،1981ه    1401، )األردن: الرسالة احلديثة،1لغة القرآن الكرمي، طعبد اجلليل عبد الرحيم،   6
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وقد بلغ القرآن الكرمي الذروة يف وضع الكلمات الوضع الذي تستحقه من التعبري حبيث تستقر يف  

ظة مبراعاة السياق الذي وردت فيه، بل راعى مكاهنا املناسب. ومل يكتف القرآن الكرمي يف وضع اللف

مجيع املواضع اليت وردت فيها اللفظة، ونظر إليها نظرة واحدًة شاملًة يف القرآن كله. فرتى التعبري متسقاً 

واحدٌة متكاملٌة مكتملة.  7متناسباً مع غريه من التعبريات كأنه لوحٌة فنية ٌ

ه مزيدًا من اخلفايا واألسرار، والذي أريد أن أنبه إليه أن إن التقدمي والتأخري يف القرآن حيمل يف طيات

القرآن قد حوى أسرارًا مجة يف التقدمي والتأخري، وما ذكره العلماء منها شيء يسري بالنسبة حلقيقتها، 

إن هذا التعبري يدل داللةً واضحًة على فخامة  8وقد يكون يف املوضع الواحد أكثر من حكمة أو فائدة.

قرآين وعلوه، كما يشري إشارة جلية على أن كل لفظ فيه وضع وضعًا فنيًا مقصوداً، فالقرآن التعبري ال

الكرمي "دقيق يف وضع األلفاظ ورصفها جبنب بعض دقة عجيبة، فقد تكون له خطوط عامة يف التقدمي 

 9ى صورة"والتأخري، كل ذلك مراعي فيه سياق الكالم، واالتساق العام يف التعبري على أكمل وجه، وأهب

والقصص القرآين كغريه من سور القرآن ال خيلو من التقدمي والتأخري، فإذا ما قلبنا آياهتا، وتنقلنا بينها، 

وجدنا مناذج متنوعًة ألساليب التقدمي والتأخري، ورأينا من خالهلا روعة النظم القرآين الذي يعجز أن 

 يكون يف مقدور البشر. 

                                                           
 52م(، 2006ه    1427ن: دار عمار، ا، )عم4التعبري القرآين، طفاضل صاحل السامرائي،   7
 331لغة القرآن الكرمي، مرجع سابق، حممد رواس قلعه جي،  8
 53التعبري القرآين، مرجع سابق، فاضل السامرائي،  9
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وهو التقدمي املعنوي، الذي يكون فيه الرتتيب لأللفاظ تابعاً للمعاين، أي" أن التقديم للعلة والسببية: 

ويتمثل يف ))تقدمي األسباب على    10يقدم واملعىن عليه، أو يقدم وهو يف املعىن مؤخر، أو بالعكس"

 "حك جك مق مفحق  خف حف جف مغ    "قوله تعاىل: ومنها: 11مسبباهتا((
التوجه إىل اهلل   سبحانه وتعاىل   بالعبادة، ونتيجة اإلقرار هلل حيث قدم ذكر الربوبية؛ ألهنا سبب 12

 جح مج حج مث هت مت خت"قال تعاىل:  بالربوبية، هي إفراده بالعبادة.

فتقلب الكفني   وهو كناية عن احلسرة والندامة   كان بسبب إهالك جنته ومثره، وبعبارة     13"محجخ

 أوضح: إهالك جنته سبب يف ندمه وحسرته.

والتأخير لمراعاة السياقالتقديم   

إن الناظر يف السياق القرآين جيد هذا األسلوب هو " مادة اإلعجاز يف كالم العرب كله، ليس من     

شيء إال وهو معجز، وليس من هذا شيء ميكن أن يكون معجزاً، وهو الذي قطع العرب دون 

بشر قوة، وسياق التقدمي والتأخري ، والسياق القرآين وحيوي على خصائص تركيبية تفوق لغة ال14املعارضة

                                                           
 3/238ه (،1391(، )بريوت:794حممد بن هبادر بن عبد اهلل الزركشي، الربهان يف علوم القرآن، )تويف:  10
ه (، الطراز ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز، 745حيىي بن علي بن إبراهيم، املؤيد باهلل احلسيين العلوي الطاليب، )تويف: 11

 2/33ه ( 1423، )بريوت: املكتبة العصرية1ط:
 ٣٦مريم:  12
 42الكهف: 13
ه (، إعجاز القرآن والبالغة النبوية، 1356القادر الرافعي، )تويف:  مصطفى صادق بن عبد الرزاق بن سعيد بن أمحد بن عبد 14

 1/131م(، 2005ه    1425، )بريوت: دار الكتاب العريب 8ط:
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واحد من خصائص القرآن وفرائده، سيق إلبراز مقام املوقف بعمقه، وسنقف بإذن اهلل مع السياقات 

يأيت منها تقدمي العزة على احلكمة يف السياقات اليت تتحدث عن قدرة اهلل و .بآيات القصص القرآين

 مك لك خك حك جك مق مف خف حف جف"يف قوله تعاىل:  وحدانيته وذلك

ويف مقام احلديث عن كالم اهلل تعاىل والقرآن الكرمي وتنزيله من السماء يتقدم أيضا 15 " حل جل

 حل جل مك لك خك حك جك مق حق :"تعاىل قوله ذكر العزيز على احلكيم يف

 16"مه جه هن من خن جنحن مم خم حم جم هل مل خل

فلو جعلت األشجار اليت يف األرض أقالما لكتابة كلمات اهلل، وجعل مدادها البحر املتصل مبدار سبعة 

أحرف أخرى، وكتب بتلك األقالم وبذلك املداد كلمات اهلل، فإن تلك األقالم ومعها املداد تنفذ دون 

 17أن تنفذ كلمات اهلل. 

آخر على خالف ما سبق، تقدم فيه )العليم( ورمبا جاءت آيات أخرى حاملة يف سياقاهتا أسلوبا    

 جحمح مج  حج مث هت مت خت ٱ"قال تعاىل:  على )احلكيم( لعله يقتضيها السياق.

                                                           
 118املائدة:  15
 ٢٧لقمان:  16
أبو القاسم حممود بن عمرو الزخمشري، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل، حتقيق: عبد الرزاق  17

 3/508املهدي، )بريوت: دار إحياء الرتاث العريب(، 
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قدم الشقي على السعيد؛ ألن الكالم ورد يف سياق التحذير من   18"  حس جس مخ جخ

أعون وهذا يقتضي تقدمي الشقي، ألن تقدميه يف مثل هذا املقام ، الظلم والتخويف من عذاب اآلخرة

 ين ىن من خن ٱ"     قال تعاىل:19على الزجر وأبلغ يف التحذير والتخويف.

فسبق احلكم هنا 20"  ٰى ٰر ٰذ يي ىي خيمي حي جي يه مهىه  جه

العلم، ألن هذا التفضيل مظهر للحكمة مث عقب بعليم ليشري إىل أن ذلك اإلحكام جار على وفق 

 21العلم.

 

 

 التقديم للتخصيص والقصر

مواضع زيادة يف املعىن مع حتسني يف اللفظ، وإليه املرجع يف فنون العربية، والتقدمي للتخصيص، يفيد يف 
ويفيد الزيادة يف املعىن فحسب يف مواضع أخرى، وذلك حسب السياق، إال أنه يف كل حاالته يضفي 

هذا الغرض كثريا ما يكون يف باب تقدمي املفعول به على فعله، ألن هذا الضرب و ، على الكالم إجيازا
 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ "قوله تعاىل:يفيد االختصاص، ومنه  قدمي غالباً من الت

                                                           
 105هود: 18
ه (، نظم الدرر يف تناسب اآليات 885أبو بكر، إبراهيم بن عمرو بن حسن الرباط بن علي بن أيب بكر البقاعي، )تويف:   19

 3/579م(،1995ه    1415والسور، حتقيق: عبد الرزاق غالب املهدي، )بريوت: دار الكتب العلمية 
 ٨٣األنعام:  20
دار سحنون  التونسية )تونس: م(، التحرير والتنوير، ط:1393حممد الطاهر بن حممد التونسي ابن عاشور، )ت: 21

 7/336م(،1997
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وهو منصوب بفعل تقديره إيَّاي  .22"نب زبمب رب يئ  ىئ نئ مئ
)ارهبوا( فارهبون، وجيب تقدير)ارهبوا( ألنه من غري املمكن أن يعمل فيه )فارهبون( املذكور يف الكالم؛ 
شغوٌل مبفعوله وهو الياء احملذوفة، ولذلك جيب تقدير فعل بعد )إيَّاي(؛ ألنَّه من الضمائر املنفصلة،  ألنَّه مى

هذا التقدير يعمل فيها ما بعدها ال ما قبلها؛ ألنَّه لو كان الضمري قبل الفعل؛ والضَّمائر املنفصلة على 
  23لوجب أن يتصل به ال أن ينفصل، وميكن أن يرد ذلك يف ضرورة الشعر فقط

 مئ خئ حئ جئ يي ىي ني  مي زي ٱقوله تعاىل:" ومن ذلك

هئ جب حب خب  مب هب"24 حيث قدم اجلار واجملرور )علّي( على املسند)هنّي( ألنَّ 
(، وإن   ِسياق املوضوِع يتعلَُّق باهلل وُقدرتِه، فدلَّ التَّقدمي على االختصاص، فكأنَّه يقول: )هو عليَّ هنين

 كانى صعباً عليكم أن ت ىتىصوَُّروا أن يُولد غالٌم لرجٍل هرٍِم وامرأٍة عىاِقر.25. 

 من خالل: أثر التقديم والتأخير في البناء القصص

الزمانيمراعاة الترتيب  أواًل:  

 جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن ٱ":قال تعاىل 

 حت  جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ
                                                           

 40البقرة: 22
ه (، روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، 1270شهاب الدين حممود بن عبد اهلل احلسيين اآللوسي، )تويف:  23

 7/403ه (،1415، )بريوت: دار الكتب العلمية 1ق: علي عبد الباري عطية، ط:حتقي
 9مرمي: 24
، )دمشق: دار 1(، البالغة العربية، ط:1425كة امليداين، )تويف:عبد الرمحن بن حسن حبنَّ ينظر،  25

  1/384م(،1996ه   1416القلم
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 جس مخ جخ مح  جح مج حج مث هت مت خت

حس خس مس حص  خص مص جضحض خض مض حط مظ "26 جاء 

 اً يَّ فسِ اً ونى منيَّ عداً زى الرتتيب يف هذه اآليات حسب الرتتيب الزمين للقصة بأسلوب بالغي أعطى القصة بُ 

ق هلم من م مبا حقَّ رهُ كن ذى اب، فبدأ أوالً يُ تَّ ه الكُ جُ هِ تى نْ الذي ي ى  يف األسلوب القصصيّ  غري ما جيري عادةً 

  ىه مه جه ين ىن :"على رأسها بدر اليت قال فيها االنتصارات يف معارك ماضيةٍ 

يهجي حي خي مي ىي يي  "27 وغريها كثري. مثَّ  ثى ىنَّ  مبِ ا أصى اهبى م يوم حُ نني مِ ن 
عنكم  غنِ مل تُ  :أي ،يللِ قْ للت ى  (شيئاً )يف ريُ نكِ والتى  ،يئاً عنهم شى  نِ غْ ة اليت مل ت ُ يَّ دِ دى ثرة العى جب بالكى العُ 

ن هلم يف امِ الكً  عليهم العدوُ  دَّ ع حني شى لى عر واهلى م من الذُ اهبى مبا أصى  ثى لَّ ث ى  و ،ليلثري وال قى م ال كى كُ تُ رى ث ْ كى 

اقة بل لب نى يقوموا هلم حى  بت فلمحُ ت عليهم األرض مبا رى اقى ضى فى  ،الليلِ  سقِ ني يف غى نى ادي حُ وى  اتِ جى نعرى مُ 

ت إال رسول اهلل ومعه حنو ثبُ ومل يى  ،على ع واهلى دافُ ة التى دَّ بعضاً من شِ  مُ طن م حيى  كاد بعضهُ دبرين حىتَّ وا مُ لَّ وى 

وأرسل إىل  ،زل سكينته على رسوله وعلى الذين آمنواه أنى أنَّ  -سبحانه-احلق  أضافى  مثّ  ،عشرة فقط

ة ه رسول اهلل مسريْ عطيْ عب الذي أُ منها الرُّ  لعلَّ  ؛هبا دٍ ألحى  لى بى ال قِ  ،شديد أسٍ ويل بى أُ  جنوداً  أرض املعركةِ 

شهر، ومنها املالئكة،" حج مج جح مح جخ مخ"28 ، وعى ذَّ ب اهلل هبذه اجلنودِ  اإلهليةِ  الذين  

                                                           
 ٢٦ - ٢٥التوبة:  26
 ١٢٣آل عمران:  27
 31املدثر:  28
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 ٢٦ - ٢٥التوبة:  26
 ١٢٣آل عمران:  27
 31املدثر:  28

 
 

كفروا، وذلك جزاءُ  الكافرين.29 واستخدم احلقُّ  – سبحانه- حرف العطف ) مث ( املفيد للرتتيب 

رَّراً ثالث مراتٍ ، مرَّ ة بى ني ضِ يق األرض على املؤمنني، وبى ني توليهِ م مُ دبريْ ن فقال:"  والرتاخي30  ُمكى

حب خب مب هب جت  حت خت مت هت" 31، ومرَّ ةً  بى ني 

 مخ جخ مح  جح مج حج مث ٱ":وليهم وبني إنزال السكينة عليهم فقالتى 

جس"32، ومرة بني إنْ زالِ  السى كينى ة على املؤمنني وبني تى وبة اهللِ  على منْ  يى شاء ممَّ ن عى لمى  اهللُ  

 ىميم مم خم حم جم يل ىل مل خل :"ليهم فقالته عى لهم لتوبى هُّ أى منهم تى 

جن حن  خن من"3433. واملالى حى ظُ  أنَّ ه مل يكنْ  بني شُ عورِ  املسلِ منيى  بضيقِ  األى رضِ  عليهمْ  وبنيى  

 اهللِ  مِ لْ ينة وبني عِ كِ السى  الِ زى إن ْ  وال بنيى ، عليهم ينةِ كِ السى  الِ يهم وبني إنزى لن وال بني توى ، دبرينيهم مُ تولن 

 حىت كأنَّ  ،به أنفسهم طويالً  سُّ وحتُ  ،قيالً عليهم ثى  ميرُّ  الوقتُ  ا كانى ملَّ  ولكنْ ، ةهلى ه عليهم مُ تِ وبى تى لهم لِ هُّ تأى 

ل تسلسُ  ى أنَّ فى وال خيْ  .اخي( الدالة على الرتى ب    )مثّ  - سبحانه- عنه احلقُ  ربَّى عى  وليلةٍ  كيومٍ   فيهِ  اللحظةى 

. مينّ ها الزى ماً مع ترتيبِ تناغِ مُ  جاءى  األحداثِ   

                                                           
  1/492الصابوين، صفوة التفاسري،ينظر،   29
 10/157ابن عاشور، التحرير والتنوير،  30
 25التوبة: 31
 26التوبة: 32
 27التوبة:  33
 28التوبة: 34
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  مخالفة الترتيب في ذكر األحداثثانيًا: 

 ام ٱ" بدأت القصة بقول احلق سبحانه:حيث قصة إهالك قوم لوط يف سورة احلجر ما جاء يف 
قدم املفعول به )ألى لوٍط( هنا على الفاعل )املرسلون( بينما  35"نن من زن رن مم

رى املفعول يف سورة  مى املفعول هنا يف ، 36"ىل مل يك  ىك "هود يف قوله تعاىل:ُأخن وإمنا ُقدن
  كرِ بالذن  املقصودُ  هُ عليه وأنّ  ةِ القصَّ  دارى مى  همُّ وأنَّ األى  هُ لى أنَّ عى  لَّ سورة احلجر ليدُ 

ى
  ،باحلديثِ  يننُ عْ وامل

ى
 دارُ فامل

 ؛اً رى حصْ  رسلوا إليهِ وهم قد أُ  ،مليهِ عى  فى رَّ الذي تعى  وى وهُ ، ت إليهجاءى  اهللِ  لُ سُ رُ ف ى  لوطٍ  اهللِ  على نيبن  إذنْ 
 ،هعلى ضيفِ  افى هو الذي خى  هُ وأنَّ  ،هِ أهلِ بِ  ريى سِ يى  وهو الذي طُِلبى منه أنْ  ،هِ ومِ قى لِ  ثُ حدُ ا سيى لِيُ ْعِلُموه مبى 

 ىك ٱ."الفاعلُ  مى دن قُ  بينما يف سورة هود ؟كدى عنْ  دٍ أحى  ةِ عن استضافى  كى هى ن ْ مل ن ى وى وهو الذي قال له قومه أى 
وهم  ،ةصَّ يف القِ  ةِ دى قْ العُ  رى وى م حمْ هُ ف ى  لِ سُ على الرُّ  كانى   يزى كِ والرتَّ  ارى املدى  ألنَّ  37؛" ىل مل يك

 وكانى  ،فهاءء السُّ يُ مِ  هم كانى أجلِ  ومنْ  ،اً يبى صِ عى  اليومُ  م كانى هِ لِ ومن أجْ  يقٍ ضِ  نْ مِ  ل لهُ صى فيما حى  بى بى السَّ 
 من األهى  قدميِ تى  قاعدةِ  بى حسْ  فكانى  ،مأهنِ ه يف شى قومِ  فهاءِ سُ  وبنيى  لوطٍ  اهللِ  بني نيبن  الذي دارى  ويلُ الطَّ  وارُ احلِ 
 الفاعل وهو )رسلنا(.  ِ دميمن تقْ  دَّ البُ 

 الزمنِ  من حيثُ  - عليه السالم  - لوطٍ  ة قومِ قصَّ  ألحداثِ  قي  املنطِ  الرتتيبُ  ومن ناحية أخرى كانى 
 اقى يء هبم وضى سِ  اهللِ  سلى أى رُ ما رى  لى أوَّ  اهللِ  نيبَّ  وذلك أنَّ  ،سورة هودا يف هى دِ روُ وُ  بى حسْ  يكونى  ي أنْ يقتضِ 
 :فقالوا :مكُ ر لى أطهى  نَّ نايت هُ بى  هؤالءِ  يا قومِ  :ه قومه فقالمث جاءى  ،ومهقى  فهاءِ عليهم من سُ  وفاً خى  رعاً هبم ذى 

وه خربىُ عندما أى  وهُ نُ مأى وهنا طى ، ديدشى  نٍ ي إىل ركْ وِ أو آى  م قوةً كُ يل بِ  لو أنَّ  :قال ،من حقٍ  كى اتِ نى ما لنا يف ب ى 
 مثَّ  ،ماهبُ صى ها ما أى صيبُ ه مُ أته فإنَّ  امرى من الليل إالَّ  ةٍ دأى ه يف هى أهلِ  جبميعِ  سريى يى  وه أنْ رُ مى أى  مثَّ  ،هربن  سلُ م رُ أهنَّ 

رِيٍب، بينما  ،عليهم ارةِ الغى  نُّ فيها شى  أُ يت يبدى الَّ  فرِ الصن  اعةى سى  وا لهُ دُ حدَّ  ْبُح بِقى ْبُح أىلىْيسى الصُّ ُهُم الصُّ ْوِعدى ِإنَّ مى
 ين" :عليهم فقال لوطٍ  اهللِ  نيبن  فِ رُّ عى بت ى  ةُ القصَّ  دأتِ يف سورة احلجر فقد بى  قد اختلفى  الرتتيبى  الحظُ نُ 

                                                           
 61احلجر : 35
 77هود:  36
 77هود: 37
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  ذكرِ م فبدأوا بِ أنتُ  نْ م فمى كُ فُ عرِ أي ال أى  "ري ٰى
ُ

 ني مي"ها أجلِ  رسلوا منْ اليت أُ  ةِ همَّ امل
وه أمرُ  مثَّ  " مب خب حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي

أىنَّ دابِرى  ،اهلجومِ  موعدى  وا لهُ دُ دَّ مث حى  ،ل يف سورة هوده كما حصى أتى وا امرى ومل يستثنُ  ،أمجعني بأهلهِ  جى خيرُ  أنْ 
ْقُطوٌع ُمْصِبِحنيى وعىِلمى هبم قوُمه األشرار قال تعاىل  جغ  مع جع مظ ":هُؤالِء مى

وا وُ رعى ا مل يى فلمَّ  يفهِ يف ضى  وهُ  خيزُ م أالَّ هى دى اشى رشيد فنى  فيهم رجلٌ  بقى مل يى  هُ ألنَّ  ؛يمهكذا بصيغة التعمِ  " مغ
 دلُّ وهذا يى  ،للجميع األبِ  مبقامِ  بوصفهِ  القبيلةِ  بناتِ  أو أرادى  الالً حى  وا هبنَّ زوجُ يتى  ه أنْ اتِ عليهم بنى  ضى رى عى 

 فهاءِ السُّ  ل إىل هؤالءِ سَّ وى وملا ت ى  ،عليهم وفاً عر خى هذا الذُّ  كلُّ   هُ ابى تى  ملا ان ْ وإالَّ  ،هوفِ ف على ضيُ عرَّ تى مل ي ى  هُ على أنَّ 

 جه ين ىن من"ن قال تعاىل: عمهوُ م يى هتِ كرى ه يف سى وبينما قومُ  ،ه عليهمبناتِ  بعرضِ 
وهنا انتهت القصة. وقد  " يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه

ْسبى ترتيبِ لًة تسلسِ ة يف سورة احلجر مُ مِلى ملْى تأت القصَّ  سائلٌ  سألُ يى  اً كما يف سورة منين اث زى األحدى  حى
 ةِ وباملهمَّ  ،اهلل رسلِ بِ - عليه السالم  - لوطٍ  هِ ين بِ نى  ةى عرفى هنا مى  مى دَّ قى   - جل جالله - اهلل  هود؟ اجلواب: أنَّ 

  راً ؤخَّ مل حتصل إال مُ  الزمينن  الرتتيبِ  بى حسْ  املعرفةِ  هذهِ  مع أنَّ  فهاءِ السُّ  دومِ قُ  لى ها قبْ أجلِ  اؤوا منْ يت جى الَّ 
وهو اهلل  شديدٍ  كنٍ ي إىل ُر وِ وأنت تأْ  -غي لك بى ينْ  ه كانى اهلل يقول لنبين  ت ذلك سورة هود كأنَّ كدى كما أى 

ك يوفى ضُ  بأنَّ  تى قد علمْ  كما لو كنتى   ك اخلوفُ ابُ وال ينتى  ، قيمى هلم وزناً دين وال تُ املفسِ  بايلى هبؤالءِ  تُ أالَّ  -
بل جرمية يُعاقىُب عليها  مةً وهتُ  ةً بَّ عندهم سُ  هارةُ الذين صارت الطَّ  كى قومِ  دمريِ جاؤوا لتى ك سل ربن هم رُ 

 ىم ":قال تعاىل حكاية عنهم املمتلكاتِ  وتأميمِ  اجلنسيةِ  املتطهرون بالنفي من البلد وسحبِ 
 يف كالم اهللِ  مُ قدَّ ال يُ  وهكذا دائماً  38"مه جه ين ىن خنمن حن جن  يم
 39.بحانهسُ  ا اهللُ هى ريدُ يُ  ةٍ مى  حلكْ إالَّ  رُ ؤخَّ وال يُ  شيءٌ 

 

                                                           
 56النمل: 38
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 :النتائج 

ينبغي عدم البىتن والقطِع يف حتديِد الداللة البالغية لنوٍع من أنواِع التقدمِي والتأخرِي يف آياِت    1
القصص القرآين، حبيث ال يأتيها الباطل من بني يديها وال من خلفها؛ ألن األمرى يف هنايِة 

اً على اهلل.املطاِف حمىُْض اجتهاٍد  قْ فى  ختتلُف فيه األىْنظىاُر، بينما يبقى املعىن احلقيقي وى

للتقدمي والتأخري أثٌر بالٌغ يف بناِء النص يف القصص القرآين، من حيُث ترتيُب األحداِث   2
اءىُة  ابِقِه، أو الُبدى ْسبى وقوِعها زمانياً، أو تقدمي ما وقع مؤخراً على سى داخلى القصِة الواحدِة حى

 تائِج قبلى الشروِع يف القصِة؛ استعجاالً ألخِذ العربِة ومعرفِة سنِن اهلِل يف خلقِه.   بالن
 

 المصادر والمراجع

روح المعاني في تفسير ه (، 1270شهاب الدين حممود بن عبد اهلل احلسيين، )تويف:  ،اآللوسي

)بريوت: دار الكتب العلمية ، 1، حتقيق: علي عبد الباري عطية، ط:القرآن العظيم والسبع المثاني

 ه (1415

نظم ه (، 885أبو بكر، إبراهيم بن عمرو بن حسن الرباط بن علي بن أيب بكر البقاعي، )تويف: 

، حتقيق: عبد الرزاق غالب املهدي، )بريوت: دار الكتب العلمية الدرر في تناسب اآليات والسور

  م(1995ه    1415

ه (، 744، )تويف: البرهان في علوم القرآنحممد بن هبادر بن عبد اهلل، الزركشي 

 ه ( 1391)بريوت:
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 :النتائج 

ينبغي عدم البىتن والقطِع يف حتديِد الداللة البالغية لنوٍع من أنواِع التقدمِي والتأخرِي يف آياِت    1
القصص القرآين، حبيث ال يأتيها الباطل من بني يديها وال من خلفها؛ ألن األمرى يف هنايِة 

اً على اهلل.املطاِف حمىُْض اجتهاٍد  قْ فى  ختتلُف فيه األىْنظىاُر، بينما يبقى املعىن احلقيقي وى

للتقدمي والتأخري أثٌر بالٌغ يف بناِء النص يف القصص القرآين، من حيُث ترتيُب األحداِث   2
اءىُة  ابِقِه، أو الُبدى ْسبى وقوِعها زمانياً، أو تقدمي ما وقع مؤخراً على سى داخلى القصِة الواحدِة حى

 تائِج قبلى الشروِع يف القصِة؛ استعجاالً ألخِذ العربِة ومعرفِة سنِن اهلِل يف خلقِه.   بالن
 

 المصادر والمراجع

روح المعاني في تفسير ه (، 1270شهاب الدين حممود بن عبد اهلل احلسيين، )تويف:  ،اآللوسي

)بريوت: دار الكتب العلمية ، 1، حتقيق: علي عبد الباري عطية، ط:القرآن العظيم والسبع المثاني

 ه (1415

نظم ه (، 885أبو بكر، إبراهيم بن عمرو بن حسن الرباط بن علي بن أيب بكر البقاعي، )تويف: 

، حتقيق: عبد الرزاق غالب املهدي، )بريوت: دار الكتب العلمية الدرر في تناسب اآليات والسور

  م(1995ه    1415

ه (، 744، )تويف: البرهان في علوم القرآنحممد بن هبادر بن عبد اهلل، الزركشي 

 ه ( 1391)بريوت:

 
 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه الزخمشري، أبو القاسم حممود بن عمرو،  

  1 ، حتقيق: عبد الرزاق املهدي، )بريوت: دار إحياء الرتاث العريب(التأويل

ه (، مفاتيح الغيب أو 606 حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي، )تويف:أبو عبد اهلل الرازي،

 ه (1420، )بريوت: دار إحياء الرتاث العريب3التفسري الكبري، ط:

 م(2006ه    1427ار عمار،  ، )عمان: د4ط التعبير القرآني،السامرائي فاضل صاحل، 

 م(1981ه    1401)األردن: الرسالة احلديثة،، 1، طلغة القرآن الكريمعبد اجلليل عبد الرحيم، 

، )دمشق: دار 1، ط:البالغة العربية(، 1425بد الرمحن بن حسن حبنكة امليداين، )تويف:ع

 م(1996ه   1416القلم

التونسية  ، ط:التحرير والتنويرم(، 1393حممد الطاهر بن حممد التونسي ابن عاشور، )ت:

 م(1997دار سحنون  )تونس:

 ، حتقيق: إبراهيم مشس الدين، ط:تفسير القرآن الحكيم المشهور بتفسير المنارحممد رشيد رضا، 

 م(1971)بريوت: دار الكتب العلمية،  بدون

 (1997ه    1417القاهرة: دار الصابوين،)، 1، ط:صفوة التفاسير، حممد علي الصابوين

إعجاز ه (، 1356ر الرافعي، )تويف: مصطفى صادق بن عبد الرزاق بن سعيد بن أمحد بن عبد القاد

 (م2005ه    1425، )بريوت: دار الكتاب العريب 8، ط:القرآن والبالغة النبوية

الطراز ألسرار البالغة ه (، 745حيىي بن علي بن إبراهيم، املؤيد باهلل احلسيين العلوي الطاليب، )تويف:

 ه ( 1423، )بريوت: املكتبة العصرية1، ط:وعلوم حقائق اإلعجاز




