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  وتقدیرشكر 

ثم ،ـ أوًال ـ هللا تعالى أن وفقني وأعانني ویسر لي إكمال هذا  البحـث الشكر والحمد

أســـأل اهللا لهـــم  ،الذین غیـــبهم عنـــا المـــوت،الشـــكر واالمتنـــان والـــدعاء لمشـــایخي وأســـاتذتي

ـــل الرضـــا ودثـــار العافیـــة،الرحمـــة ـــَیهم حل إذ لـــوالهم لمـــا  ؛ثم لألحیـــاء مـــنهم أرجـــوه أن ُیْكِس

وصلت إلى ما وصلت إلیه،ثم ألسرتي،ولمن هي نعم العوُن زوجي الصالحُة، ثـم إلخـوان 

ومـن قبلهمـا الشـیخ السـر یوسـف  ،واألخ عبـد الـرحمن إبـراهیم ، األستاذ سعید حامـد :كرام

قضـــى اهللا أوطـــار الجمیـــع،وجزاهم اهللا ،وغیـــرهم ممـــن وجـــدُت مـــنهم الســـند والمددأحمـــد ، 

وكلیـة اللغـة ،الشكر لجامعـة أم درمـان اإلسـالمیة ممثلـًة فـي كلیـة الدراسـات العلیاخیرًا، ثم 

وكـذا الشـكر لمكتبـة جامعـة القـرآن الكـریم، والشـكر  ،ومكتبتها المركزیة وأشید بها ،العربیة

ســدد ،أجزلــه لــوزارة التعلــیم العــالي والبحــث العلمــي علــى ابتعاثهــا إیَّــايَّ إلعــداد هــذه الرسالة

ثم الشكر تلو الشكر ألستاذي العالم فضیلة الـدكتور  !في خدمة العلم والعلماء اهللا خطاها

فقــد أفــدت ،وزاد بــه أوالد المســلمین نفعــًا وعلماً ،أطــال اهللا بقــاءه،محمــد الحســن علــي األمین

وٕاصـابتي الحـقَّ فیمـا أصـبت  .جزاءه اهللا عني خیراً  ،منه أیَّما فائدة، وانتفعت منه أیَّما نفع

     .!ا البحث ـ من حسناتهفیه ـ في هذ

  

  

  

  

  



 ج 

  
ـان األكمـالن علـى  ،الحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات ثم الصالة والسـالم األتمَّ

صـلى اهللا علیـه وعلـى آلـه المقـدمین ،وُمـِنَح البیان،من أعطـي جوامـَع الكلم ،أفصح الثقالن

كتـــاب اهللا وأصـــحابه الـــذین هـــدوا لمكـــامن اإلعجـــاز فـــي ،فـــي مضـــمار البالغـــة والفصاحة

       .فرضي اهللا عنهم ورضوا عنه،تعالى، َفَعِلُموا وعملوا بما فیه

أمـــا بعـــد فلمـــا قـــرأت كتـــاب اإلمـــام عبـــد القـــاهر الجرجـــاني دالئـــل اإلعجـــاز وقفـــت 

واســع ،جم المحاسن،طــویًال عنــد قولــه فــي بــاب التقــدیم والتــأخیر:" هــو بــاب كثیــر الفوائــد

عـن بدیعة،ویفضـي بـك إلـى لطیفـة،وال تـزال تـرى التصرف، بعید الغایة، ال یزال یفتـر لـك 

أن ،شعرًا یروقك مسمُعه،ویلطف لدیك موقُعه،ثم تنظر فتجد سبب أن راقك، ولطف عندك

. فأثـار هـذا الكـالم فـي نفسـي عــددًا )١(قـدم فیـه شـيء،وحول اللفـظ عـن مكـان إلــى مكـان "

بعیــد الغایــة ؟ مــا وجــه كثــرة فوائــده ومحاســنه ؟ وكیــف هــو واســع التصــرف و  :مـن األســئلة

والتوصیُل إلـى النكتـة اللطیفـة ؟ ثـم قـرأُت قولَـه ـ بعـَد أن  ،ولماذا استمر فیه ظهوُر البدیعة

إال أن الشـأن فـي أنـه ،" فهـذا جیـد بـالغ:وقتَل زیٌد رجـًال ـ ،بین الفرق بین قتَل الخارجيَّ زیدٌ 

ویفسـَر وجـُه ،ىینبغي أن ُیْعَرَف في كل شـيء قـدم فـي موضـع مـن الكـالم مثـُل هـذا المعن

. إذًا هـي دعــوة مـن الشــیخ للتأمـل فـي النصــوص هـذا التأمــل، )٢(العنایـة فیـه هــذا التفسـیر"

لمن أراد أن یعــرف وجــَه وصــدَق مــا قــال فــي مقدمــة فصــل ،والوقــوف علیهــا هــذا الوقــوف

فحرك هذا في نفسي تشویقًا لدراسة التقدیم في ضوء ما قالـه الشـیخ عبـد  ،التقدیم والتأخیر

القــاهر فــي هــذه القضــیة، ومــا أضــافه العلمــاء الــذین جــاءوا بعده.والتقــدیم والتــأخیر قضــیة 

فقد ُعِنــَي بهــا علمــاء ،شــغلت بــاَل العلمــاء والبــاحثین فــي اللغــة العربیــة فــي كآفــة مســتویاتها
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ثــم تناولهـــا  ،وأكثروا الكــالم فیهــا،مــا عنــي بهــا علمــاء النحــوك ،اللغــة القــدامى والمحــدثون

 ،ودرســـوها دراســـة متأنیـــة ودقیقـــة،ووقفـــوا فیهـــا وقوفـــًا طـــویًال جداً  ،علمـــاء البالغـــة والبیـــان

فالتقــدیم والتــأخیر فــي علــم البالغــة ،ویأخــذ بیــد هــذا كــالُم شــیخ البالغیــین الــذي تقــدم ذكره

ًة وفســاداً قضــیٌة حمالــُة أوجــٍه، فهــي مــن ناحیــة درا ومن ناحیــة ،ســة تتصــل باألســلوب ِصــحَّ

هـــي الموضـــع الـــذي تتفـــاوت فیـــه مراتـــب الرجـــال عنـــد ســـیاحتهم فـــي أودیـــة القـــول وفنـــون 

وهــذا مــا  ،الكالم،ومـن ناحیــة أخــرى كانــت وجهــًا مــن وجــوه اإلعجــاز فــي كتــاب اهللا تعــالى

ز فـي كتـاب اهللا سعى إلیـه اإلمـام عبـد القـاهر فـي تأصـیله لنظریـة الـنظم الـذي بـه اإلعجـا

بــل مــن أهــم مباحــث علــم  ،إذًا التقــدیم والتــأخیر مــن أهــم مباحــث علــم المعــاني؛عــز وجــل

وممــا یــدل علــى هــذا أن َكثُــَر وروُده والنظــر فیــه عنــد علمــاء علــوم القــرآن الــذین  ؛البالغــة

كمـا سـترى هـذا بینـًا فـي الفصـل الرابـع ـ إن شـاء اهللا ـ  ،أفـردوا لهـذا العلـم كتبـًا خاصـة بـه

ووقع اختیـاري علـى كتـاب ،فصممت العزم على دراسة هذه القضیة دراسة تطبیقیة تحلیلیة

اللؤلـــؤ والمرجـــان فیمـــا اتفـــق علیـــه الشـــیخان (البخـــاري ومســـلم) للعالمـــة محمـــد فـــؤاد عبـــد 

وهي كــل مـا اتفـق علیهــا ،وقیمـة هـذا الكتــاب أن جمـع أعلـى أنــواع الحـدیث صـحة ،البـاقي

فــي تخــریج أصــل الحــدیث، وورد فیــه ســتة وِتْســُعمائة وألــُف  اإلمــام البخــاري واإلمــام مســلم

،وفــي )١(والســبب فــي اختیــاري علــَم الحــدیث قلــة الدراســات البالغیــة التطبیقیــة فیــه ،حــدیثٍ 

هــذا یقــول الــدكتور ُعــودة خلیــل:" أمــا الدراســات التــي دارت حــول الحــدیث النبــوي الشــریف 

أما جانـب اللغـة ،وهـو جانـب التشـریع،األولفإنهـا لـم تشـمل ـ تقریبـًا ـ إال الجانـب األساسـي 

. فـــأردُت أن یكـــون )٢(والناحیـــة الفنیـــة واألســـلوبیة فـــي الحـــدیث الشـــریف فهـــي قلیلـــة جـــدًا "

  البحث خطوة في هذه الدراسة القلیلة.
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                      :أ اع

ومن هنا تنبع أهمیُة الموضـوع؛ إذ بدراسـة التقـدیم والتـأخیر تتبـین مواضـع الجمـال 

وموافقِتـه لحـال  ،فندرك مدى صحة األسلوب الذي أخرج فیه النص ،والفصاحة في النص

حتى نـــــــــتمكن مـــــــــن الحكـــــــــم علـــــــــى ؛َوْفـــــــــق مـــــــــا قالـــــــــه علمـــــــــاء البالغـــــــــة ،المخاطـــــــــب

وهـذه ـ فیمـا ـ ،ووضـعه فـي مكانـه المناسـب مـن حیـُث النصـوُص األخرى،وتقویمه،النص

وممـا یـدل علـى قیمـة  . الیب البالغیـةأرى هي الغایُة الكبرى من الدراسات التطبیقیة لألس

كتاب اللؤلؤ والمرجان فیما اتفق علیه الشیخان إلیك قول محمد فؤاد عبد الباقي عـن قیمـة 

):" فـــدونك أیهــا القــارئ كتابـــًا أحصــى جمیـــع رمحــه اهللاكتابــه فــي علـــم الحــدیث روایــًة یقـــول(

ـحة،فأحرز نفسـك فـي ِحـْرزِِه، واشـدد  األحادیث التي هي فـي أعلـى درجـة مـن درجـات الصِّ

     . )١(یدیك ِبَغْرزِِه "

ت اراا:                  

وركنــًا ركینــًا فــي نظریــة  ،والتــأخیر مــن حیــث كوُنــه أســلوبًا بالغیــاً  الحــق أن التقــدیم  

النظم التـي بهـا اإلعجـاز مـا مـن دارس ألسـالیب علـم المعـاني تطبیقـًا وتحلـیًال ودراسـًة إال 

ر، بدءًا سیبویه و عبد القاهر في دالئل اإلعجاز، و مـرورًا ووقف عنده زمنًا لیس بالقصی

 ،والسكاكي في مفتاحه ،ویحیى بن حمزة العلوي في الطراز ،بابن األثیر في المثل السائر

وقـــد  ،وغیـــرهم مـــن المتقـــدمین والمتـــأخرین ،وكـــذا شـــراح التلخـــیص ،والخطیـــب فـــي كتابیـــه

أبــو موســى فـي دالالت التراكیــب مــن حیــث إنــه مــن أســالیب  تناولـه الــدكتور محمــد محمــد

 .خاصـة فـي التحلیـل والنظـر فـي مـا وراء ظـاهر اللفـظ،القصر،وقد أفدت منه غایة اإلفادة

لكــن فــي هــذا الموضــوع تحدیــدًا لــم أجــد بحثــًا َدَرَس التقــدیم والتــأخیر فــي الحــدیث النبــوي 

ها من مكتبات. وهذا ـ أیضًا ـ من فیما وقفت علیه من مراجع وزرت،دراسة بالغیة مختصة

فــي  ،األســباب الداعیــة الختیــار الموضــوع، وٕان كــان ترتــب علــى هــذا بعــض المشــكالت
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وهـذا أمـر خطیـر  ،كوني أتوصل إلى نتائج لم أسبق إلیها بناء على ما قادني إلیه تحلیلي

   .لیه وسلمعإذا الكالم في سنة رسول اهللا صلى اهللا 

اف اأ:                    

فائـدة أسـلوب التقـدیم والتـأخیر فـي خدمـة  ف عـن مـدىإلى الكشیسعى هذا البحث   

ــي أرادهــــا رســــول اهللا مــــن خــــالل كتــــاب اللؤلــــؤ  ،أو أراد إیصــــالها ألمتـــه،)(المعـــاني التــ

والمرجان، ثم تبییِن أكثر أسالیب التقدیم ورودًا في كالمه، أعني بذلك ـ مثالًـ الكشف عن 

اسم (إن)، أكثر ورودًا من اسم كان بل لم أجد نماذج تستحق أن تقدیم المسند إلیه، وهو 

ومثــل أن تقـدیم الخبـر والمــراد بـه التنبیـه علــى أنـه خبـر ال نعــت أقـل مــن  ،الوقـوف عنـدها

ومثل أنه لم َیِرْد تقدیم الجار والمجرور على عامله في فصل تقدیم  ،وردوده لالختصاص

الغالـب فـي هـذا الموضـع ـ إال فـي  متعلقـات الفعـل والغـرض االختصـاص ـ مـع كونـه هـو

  .ونحو ذلك ،موضعین

                      :أ ادر

أنـي عولـت تعــویًال شـدیدًا علـى كتـاب دالئــل اإلعجـاز لعبـد القاهر؛ألنـه هــو  الحـق

فـي دراسـة البالغـة العربیة،خاصـة  ءوا بعـدهالعلماء الـذین جـاقطب الرحى الذي دار علیه 

و  ،أو التأكید، ثم كتاب الكشاف للزمخشـري ،في مسألة تقدیم المسند إلیه والغرض المدح

وكتــاب الطــراز لیحیى،ومفتـــاح  ،كتــاب المثــل الســائر البــن األثیــر فــي بــاب االختصــاص

وال ســـیما ،العلـــوم للســـكاكي والتلخـــیص وشـــروحه واإلیضـــاح  فـــي القیـــاس علـــى األغـــراض

وأفـدت جـدًا مـن ،وغیرهـا مـن كتـب المحدثین ،وكتـاب عـروس األفـراح،كتاب مواهب الفتاح

ـــه ،أبـــي موســـى فـــي دالالت التراكیـــب في كیفیـــة التحلیـــل واالســـتنباط والقیـــاس علـــى مـــا قال

كـــان لـــي وقفـــات مـــع كتـــاب البرهـــان فـــي علـــوم القـــرآن الزركشـــي،  أیضـــاً علمـــاء البالغـــة، 

لتقـــدیم لـــبعض الكلمـــات أو بعـــض الجمـــل علـــى خاصـــة فـــي الفصـــل األخیـــر مـــن البحث(ا

ومــن ناحیــة أخــرى قــد كــان مــن أهــم  ،هــذا .بعضــها الــبعض مــن حیــث الرتبــة فــي الكــالم)

 ،الكتــب التــي عولــت علیهــا شــرح صــحیح البخــاري لإلمــام الحــافظ ابــن حجــر العســقالني



 ز 

وشــــرح صــــحیح مســــلم لإلمــــام الحــــافظ النــــووي وكــــدُت اســــتغني عــــن شــــروح الصــــحیحین 

وهما لـیس ،،ما راجعت مسألة عند غیرهما إال ووجدتها عندهم مع زیادٍة وفوائـدَ  بهما؛ألني

ولكني عولــت علیهمــا فــي فهــم الحــدیث الــذي انبنــى ،لهمــا صــلة مباشــرة بموضــوع البحــث

   .علیه تحلیلي،فال أشرع في تحلیل الحدیث حتى أرجع إلیهما

   



 ح 

ا :                    

وفي كـــل ،فصـــل عـــدد مـــن المباحـــث وفي كـــل،قســـمت البحـــث إلـــى أربعـــة فصـــول  

بیــد أن الفصــل الرابـــع ،راعیـــت فیهــا تقســیم الســـكاكيِّ والخطیبِ ،مبحــث عــدد مــن المطالب

 ،وقبــل ذلــك كتبــت مقدمــة وتمهیــداً ،أفــدت فــي كثیــر مــن تفاصــیله مــن علمــاء علــوم القرآن

الفصـل  .تعرضت في التمهید إلى مقدمة موجزة عن التقـدیم والتـأخیر عنـد علمـاء البالغـة

 ،األول تحدثت فیه عن دواعي وأسباب تقدیم المسند إلیه على المسـند وفیـه ثالثـة مباحـث

وكل مبحث أوردت فیه عددًا  ،وآخر عن الفاعل،ومبحث عن اسم إن ،مبحث عن المبتدأ

بحسب األغراض التي وجدتها في األحادیث، و إنمـا اكتفیـت بهـذه المباحـث ،من المطالب

للؤلؤ والمرجان مما هو عندهم مسند إلیه، أو وجدت ما ال ألني لم أجد غیرها في كتاب ا

  .یعتد به مبحثاً 

فتناولـت أســباب تقـدیم المسـند علــى المسـند إلیه،وفیـه ثالثــة  الفصــل الثـاني أمـا فـي

عن تقدیم خبر(إن)،ثم األخیر عن تقدیم  :والثاني ،عن تقدیم خبر المبتدأ :األول ،مباحث

خبر كان، واكتفیت بها؛ ألني لم أجد غیرها في هذا الكتاب مما یعتد به،ولم أذكر الفعل، 

وٕان عــدوه فــي أنــواع المســند؛ألن مكانــه فــي النصــوص التــي بــین یــدي التقــدیم مــن حیــث 

   .وما جاء على أصله ال یسأل عن سببه ،كوُنه هو األصلَ 

ـــفَ ثالــــث فــــي الفصــــل الو  الجــــار  :وذكرت منهــــا،فــــي متعلقـــات الفعــــلالقــــول  تُ لْ صَّ

ولـم أذكــر غیرهـا مـن المتعلِّقـات لعـدم ورودهــا  ،والحـال ،والمفعـول بـه ،والمجرور،والظـرف

وراعیــت فــي كــلِّ البحــِث الترتیــَب مــن حیــث كثــرُة األمثلــة، فــإن تســاوت  .فــي غیــر مكانهــا

األغــراض مــن حیــث عــدد النصــوص، راعیــت ترتیــب الحــدیث مــن حیــث َرقُمــه فــي كتــاب 

  .اللؤلؤ والمرجان

 ،ففیــه مبحثــان: تناولــت فــي األول  تقــدیم بعــض الكلمــات علــى بعــض الفصــل الرابــع أمــا

بینــت  بخاتمــةوأخیــرًا ذیلــت البحــث  .الجمــل تقــدیم بعــض الجمــل علــى بعــض وفــي اآلخــر

  .ثم ختمت الدراسة بالفهارس الفنیة .فیها أهم النتائج التي قادني إلیها البحث
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ولـم ُأحــِص كـل النصــوص التـي وردت فیهــا  ،بحثـي المــنهج التطبیقـيَّ التحلیلــيَّ اتبعـت فــي 

وٕانمــا اختـــرت نصوصــًا فیـــه نــوع مـــن  ،الفعــلأو المســند، أو متعلقـــات ،أنــواُع المســند إلیـــه

والســبب فــي ذلــك أن مــا قیــل فــي هــذا  ؛أو أغراضــًا تكــررت فأخــذت منهــا نمــاذج،التمیــز

فطبقـت خالصـة مـا فهمتـه ممـا  ،وٕان اختلف موضـوع الحـدیث،المثال یقال في هذا المثال

مــن على مــا ورد ،قالــه علمــاء البالغــة فــي مختلــف عصــورهم فــي قضــیة التقــدیم والتــأخیر

قـال :وراعیت في هـذا الكتـاب األقـوال التـي قیـل فیهـا ،األحادیث في كتاب اللؤلؤ والمرجان

رسـول اهللا ـ صـلى اهللا علیـه وسـلم ـ ولـم أتعـرض لتحلیـل أقـوال الصـحابة أو التـابعین التـي 

ــي الكتــــاب وال أذكــــر راوَي  ،)(وٕان كانــــت وردت فــــي ثنایــــا كــــالم رســــول اهللا ،وردت فــ

علـى كالمـه،  )(وما قاله إال إذا كان َیتوقُف فهُم كالِم رسـوِل اهللاِ الحدیث من الصحابة 

ثــم راعیــت فــي ترتیــب  .وأحللــه هكــذا."الحیــاء ال یــأتي إال بخیــر" :فمــثًال أورد الــنص فــأقول

     .المطالب كثرة النصوص

وقد راجعت تخـریج األحادیـث فـي المواضـع التـي أشـار إلیهـا المؤلـف فوجـدتها صـحیحة 

لكــن  ،واكتفیــت بتخریجــه ،فلــم أخــرج الحــدیث مــرة أخــرى فــي الصــحیحین ،منهجــه كمــا قــال َوْفــقَ 

كما تجنبت  ،لتسُهل مراجعُة الحدیث فیه ؛أشرت لرقم الحدیث في الكتاب في هامش الصفحات

ولــم أفــرد للدراســة النظریــة جــزء خاصــًا بــه، وٕانمــا ضــمنتها فــي  ،هــذا .التعریــف بعلمــاء البالغــة

وحرصـــت علـــى  ،والتزمـــت رســـم المصـــحف فـــي اآلیـــات التـــي ذكرتهـــا ،خـــالل الدراســـة لتطبیقیـــة

 ،الرجـــوع إلـــى شـــرَّاح الصـــحیحین ال ســـیما النـــووي وابـــن حجـــر، وأفـــدت منهمـــا جـــدًا فـــي التحلیـــل

فـــإن أصـــبت فـــذلك مـــا أرجوه،وحرصـــت علیـــه،ولم أدخـــر  .واســـتنباط المعـــاني التـــي وراء األلفـــاظ

ولیس ذلـك ببعیــد ،لكي أتـداركها؛و التنبیـَه علیهـاُوْسـعًا فـي الوصـول إلیـه، وٕان تكـن األخـرى فـأرج

    .وما توفیقي إال باهللا علیه توكلت وٕالیه أنیب .أو عزیز؛ ألنه عمل من صنع البشر

                        

  الباحـث          
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اهتمــامهم إن التقــدیم والتــأخیر مــن القضــایا التــي أوالهــا العلمــاء :كمــا أســلفت القــول

" العـرب تبتـدئ بـذكر الشـيء :فقد قـال أبـو منصـور الثعـالبي ،بمختلف  دراساتهم وتناولهم

. وهذا األمر نفسه أشار إلیه أحمد بن فارس فقال:"من سنن العـرب تقـدیم )١(والمقدم غیره"

. إذًا هذا تنبٌه من العلماء )٢(وتأخیره وهو في المعنى مقدم "،الكالم وهو في المعنى مؤخر

ولكن یستفاد من كالمهم أن التقدیم والتـأخیر أسـلوب  ،وهم لم یعللوا لما قالوه،لهذه الظاهرة

ونحـوك  ،لكن ینبغي إذا أردنا أن ننسج على منـوالهم ،عربي خالص لم یأخذوه من غیرهم

أن ننظر في الكالم ـ إذا ورد فیه اسم على اسم ـ في علة تقدیمه ما  ،الكالم على مهیعهم

یعــد أفضــل تنــاول التقــدیم والتــأخیر  ؟ ولقــد تنبــه إلــى هــذا اإلمــام عبــد القــاهر الــذي)٣(هــي

 ،واألغراض التي یمكن أن ترد في التقدیم والتأخیر ،ألنه من حدد طریقة تحلیلها؛بالتحلیل

ــــم یــــذكروا لكــــل مــــن التقــــدیم والتــــأخیر دواعــــي  ــده ل لكنــــه وكــــذا العلمــــاء الــــذي جــــاءوا بعــ

والحـــق أن . )٤(فهمـــا متالزمـــان  ،ألنه إذا تقـــدم أحـــد ركنـــي الجملـــة تـــأخر اآلخـــر؛خاصـــة

قسـموا دراسـة التقـدیم والتـأخیر علـى  ،العلماء بعد عبد القاهر وال سـیما السـكاكيِّ ومدرسـِته

وقــد أشــار العالمــة عبــد الــرحمن الشــربیني  .حســب المســند والمســند إلیــه ومتعلقــات الفعــل

وقـد صـرح صـاحب ،كیف یطلـق التقـدیم علـى المسـند إلیه :" فإن قلتَ :لمسألة مهمة، فقال

 :التقــدیم ضــربان :؟. قلــتُ )٥(الكشــاف:بأنه یقــال مقــدم ومــؤخر للُمــزال ال للقــارِّ فــي مكانــه

أو المفعــول علــى الفاعــل ونحــو ذلــك ،تقــدیم علــى نیــة التــأخیر، كتقــدیم الخبــر علــى المبتــدأ
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 ،وتقـدیم ال علـى نیـة التـأخیر ،مما یبقى له مع التقدیم اسمه ورسمه الذي كان قبل التقـدیم

وذلــك بــأن َتْعِمــَد إلــى اســم فتقدمــه تــارة  ،والفعــل علــى الفاعــل ،دأ علــى الخبــركتقــدیم المبتــ

نحو قــام زیــد. ،وتــؤخره تـارة أخــرى فتجعلــه فـاعالً  .نحو: زیــد قـام،علـى الفعــل فتجعلـه مبتــدأ

ــَة هــو الضــرب األول  ،وتقــدیم المســند إلیــه مــن الضــرب الثــاني ومــراد صــاحب الكشــاف َثمَّ

العلماء قرروا أنه ال یقال قـدم لغـرض لكـذا إال إذا كـان جـائز ألن ؛. وهذا الكالم نفیس)١("

وهنــاك تقــدیم لــیس علــى تلــك االعتبــارات وٕانمــا باعتبــار  .التــأخیر كمــا ســأذكر ذلــك الحقــاً 

وقــد أورد  ،التقــدم فــي الــذكر الختصاصــه بمــا یوجــب لــه ذلــك ولــو أخــر لمــا تغیــر المعنــى

والمعـاني لهـا فـي  ،أن األلفاظ تابعة للمعاني" اعلم :فقال،العلوي لهذا التقدیم أحواًال خمسة

نحــو تقــدم الواحــد علــى  ،والتقــدم بالــذات ،تقــدم العلــة علــى المعلــول :التقــدیم أحــوال خمســة

نحو تقـدم اإلمـام ،والتقـدم بالمكـان ،نحو تقدم األنبیـاء علـى األتبـاع ،وتقدم الشرف ،االثنین

    . )٢(وتقدم بالزمان " ،هونحو من یقرب من الحائط دون من تأخر عن،على المأموم

" التقــدیم والتــأخیر بــاب طویــل :فقــال،والبــن األثیــر كــالم ال یختلــف عــن هــذا كثیراً 

یخـــتص بداللـــة األلفـــاظ علـــى  :األول :وهـــو ضـــربان ،عـــریض یشـــتمل علـــى أســـرار دقیقـــة

والثـاني یخـتص بدرجـة التقـدم فـي  ،لو أخر المقدم أو قدم المـؤخر لتغیـر المعنـى ،المعاني

  . )٣(الذكر الختصاصه بما یوجب له ذلك،ولو أخر لما تغیر المعنى "

فهذه كلمة مـوجزة عـن بعـض مالمـح التقـدیم والتـأخیر بمختلـف أحوالـه عنـد بعـض 

   .وقد بسطت القول عن هذه القضایا وغیرها في ثنایا البحث ،العلماء
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  المقدمه  

هــو ، مــا قالتــه العلمــاء مــن كــون العــرب یقــدمون الــذي هــو أهــم عنــدهمالحــق أن 

والمـراد بالتقـدیم أن ال  ، علـى المسـندإلیـه تقـدیم المسـند نفسه العلة والسبب األصیل فـي 

     . ، ال أن رتبته التأخیر فقدم عنهاأوالً  نطق بهبأن یُ  ، ل عن مرتبتهیحوَّ 

وهذه األغـراض ، هذا الفصل تناولت فیه أغراض تقدیم المسند إلیه على المسندو   

ال تخــرج فــي والمكــررة  ، ومنهــا مــا ورد مــرًة أو مــرتین، منهــا مــا تكــرر فــي كــل الفصــل

وقـد ذكـر اإلمـام عبـد القـاهر لهـذا الغـرض ـ  ، جملتهـا عـن التأكیـد وتقویـة الحكـم وتقریـره

مـا سـبق فیـه إنكـار منكـر،أو یجـيء فیمـا :هـي، ـ سـبعة مواضـععنـده ه حسب مـا أحصـیتُ 

وفي كـل خبـر علـى فیمـا القیـاس أنـه ال یكـون، أو، أو فـي تكـذیب مـدعٍ اعترض فیه شك،

فــي یكثــر و  ،،وممــا یحســن فیــه الوعــد والضــمانخــالف العــادة وعمــا یســتغرب مــن األمر

ومــــــــن                      .)١(المدح

ـــه ، ت فـــي هـــذا الفصـــل التعظـــیمتكـــرر األغـــراض التـــي  بـــن یعقـــوب اوالتعظـــیم أشـــار إلی

 عظیمــهكتعجیــل إظهــار ت ":بقولـه عنــدما تحــدث عــن أغـراض تقــدیم المســند إلیــه المغربـي

ألن إظهـار التعظـیم والتحقیـر حاصـل  ؛تعجیـل :وٕانمـا قلنـا، ... رجل فاضل عنـدنا :نحو

 وتأمـل، والحق أن هذا كالم دقیق )٢("اإلظهار تعجیلوالمختص بالتقدیم ، أیضاً تأخیر بال

"وال شـــك أن :داعمـــًا ومؤكـــدًا هـــذا المعنـــى )رمحـــه اهللا(وقـــد قـــال الشـــیخ الدســـوقي  . عمیـــق

  .)٣(التعجیل خاٌص بالتقدیم"

كـان التشویق إلى ذكر المسـند  وهـو یكثـر إذا  ومن األغراض التي تكرر ذكرها 

ممــا یالحـظ هنـا أنهــم اشـترطوا لهـذا الغــرض و  . وهنـا أیضـاً  عمومــاً  اسـم موصـولالمبتـدأ 

ألن الحاصـل بعـد الشـوق ؛ إلـى المسـند بحیـث یوجـب التشـویقَ  ، المسند إلیـه كلمةِ  طولَ 

ن أثــرة وروده فــي بــاب اإلخبــار بالــذي وبهــذا یمكــن أن نعلــل ك)٤(فــي الــنفسألــذ وأمكــن 

                                 

)١ (
ھـ) تحقیق محمود محمد شاكر،  مطبعة ٤٧٤أو ٤٧١دالئل اإلعجاز،  لإلمام عبد القاھر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني ت(

.١٣٥ـ  ١٣٣م،  ص ١٩٩٢ھـ/ ١٤١٣القاھرة،  المدني،  
 

)٢ (
.٣٩٥،  ص٢شروح التلخیص، مطبعة دار السرور،  بیروت،  لبنان،  دون تاریخ،  ج

 

)٣ (
انظر حاشیة العالمة محمد بن محمد بن عرفة الدسوقي على شرح العالمة مسعود بن عمر سعد الدین التفتازاني على التلخیص،   

.٣٩٤،  ص ١،  لبنان،  دون تاریخ،   ج مطبعة دار السرور،  بیروت
 

)٤ (
.  ٣٩١،  ص ١شروح التلخیص،  ج 
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وفـي نهایـة هـذا  . المسند إلیه نوع من الطولوجود جملة الصلة التي تكسب هو السبب 

وأحلـــل داللـــة ، فـــي المباحـــث المختلفـــةســـأحاول أن أربـــط بـــین هـــذه األغـــراض  البحـــث

وقــــــــــــــــــــــــــــــرر                    . تكرارها

والمعنـى أن ، على المسند تقدیمـه ألنـه األصـلإلیه العلماء أن من أغراض تقدیم المسند 

والمحكــوم علیـه متقــدم فــي الــذهن علــى  ،بــه والمسـند محكــوم ، المسـند إلیــه محكــوم علیــه

ألن معنــى ؛ العـدول والجـري علــى األصـل إنمــا یكـون عنــد انتفـاء ســببِ  ، )١(المحكـوم بــه

ــا كــون الشــيء األصــالة  ولكــن هــذا أیضــًا  )٢(كًا بــه عنــد انتفــاء جمیــع العــوارضتمَســمُ هن

تكـرر هـذه مالمـح عامـة ألهـم األغـراض التـي .ا كـان علـى األصـلَمـلِ ، یفتقر إلـى التأمـل

وقــــد بســــطت القــــول فــــي هــــذه  ، ، وبعــــض أراء العلمــــاء فیهــــاالفصــــلا هــــذفــــي  وروُدهــــا

ولكـــن ممـــا أحـــب أن أنبـــه إلیـــه أن العلمـــاء عـــددوا أنـــواع  . األغـــراض فـــي ثنایـــا الفصـــل

ــم أجــد كــل تلــك األنــواع فــي هــذا الكتــاب، المســند إلیــه  ، وٕانمــا وجــدت المبتــدأ ، ولكنــي ل

         . فكانت هي محور الدراسة . والفاعل ، واسم (إن)

                                 

)١(
.٣٨٩،  ص ١السبكي،  ضمن شروح التلخیص،  ج حمد بن علي بن عبد الكافيانظر عروس األفراح،  أل

 

)٢(
.  ٣٩٠،  ص ١انظر مواھب الفتاح،  البن یعقوب المغربي،  ضمن شروح التلخیص،  ج
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   ول اا  
  

  ا اول  
   اأ

هـو المبتـدأ الـذي ،سـند إلیههذا المبحث سأتناول فیه األغراض البالغیة لتقدیم الم

 هــي: ، ي فــي جملتهــا ال تخــرج عــن ســبعة أغــراضوهــ ،الــذي هــو الخبــرعلــى المســند 

 ، كـــي یـــتمكن الخبـــر فـــي ذهـــن الســـامع؛ إلـــى ذكـــر المســـندالتشـــویق و ، والتعظـــیم، التأكیـــد

والتعجــب مــن ، وٕایهــام أنــه ال یــزول عــن الخــاطر ، والتقــدیم ألنــه األصــل ، والتخصــیص

وقـــادني إلیهــا التأمـــل فـــي تلـــك ، هــذه هـــي األغـــراض التــي وجـــدتها. المســند إلیـــه وٕانكـــاره

فـي  العلمـاء ذكـروا غیرهـاوال یخفـى أن  . مـن ألفاظهـا َوْفق مـا فهمتـه، األحادیث الشریفة

 )(جــاء فــي كالمـــهأنــه و ، ومــا أراه أن ورود هــذه األغــراض لــم یكـــن مصــادفةً ، كتــبهم

اســـتعمال أســـلوب التقـــدیم  وٕانمـــا هـــي أغـــراض كانـــت مقصـــودة فـــي ، هكـــذا كیفمـــا اتفـــق

نهایـة  إلـى ، نتـائج فـي الحقیقـةالتـي هـي  ، وسأرجئ الحدیث عن هذه القضیة .والتأخیر

وهـــــــذه                     . الفصل

وهـم ـ حقیقـة ـ أكثـروا  ، فـي هـذا البـاباألغـراض قـد أشـار إلـى معظمهـا علمـاء البالغـة 

وخیــر مثــال علــى ذلــك أن اإلمــام عبــد  ، بالمبتــدأإلیــه مــن االستشــهاد فــي بــاب المســند 

حـین إذ تحـدث عـن التأكیـد وتقویـة الحكـم وتقریـره فـي ذهـن السـامع  فـي  )رمحه اهللالقاهر(

 . فیمـا وقفـت علیـه ، وكـذا العلمـاء الـذین جـاءوا بعـده، )١(یمثل بغیـر المبتـدأهذا الباب لم 

نعم  . بخالف سائر أنواع المسند إلیه األخرى ، في الكالم وروده ولعل السبب أنه یكثر

تنـوع األغـراض فیـه قلیـل مقارنـة  لكـنَّ ، النبـويالحظت كثرة ورود اسم (إن) فـي الحـدیث 

وقـــد یكـــون الســـبب أن تقـــدم المســـند إلیـــه فـــي بابهـــا هـــو  . المبتـــدأتنوعهـــا فـــي بـــاب مـــع 

        . بل ال یصح خالفه إال إذا كان الخبر ظرفًا أو جارًا ومجرورًا كما هو معلوم ، األصل

  

  

  

                                 

)١( 
.  ١٤٠ـ  ١٢٨انظر دالئل اإلعجاز،  ص 
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  و ا ا :  اول

"�����������������������������������")١(                   

ثم إن االهتمام كان مـن أجـل أن . قدم المبتدأ في هذا المثال للعنایة واالهتمام به

. یًة إلـى انحصـار الخیـر فـي الحیاء،وأنـه ال یجـيء منـه سـوى ذلـكفي تقدیمه تأكیدًا وتقو 

  . وال یخفى أن في هذا التأكید حضًا وحثًا للتخلق بهذا الخلق العظیم

لیلــة أســري بــه:"رأیت موســى وٕاذا )) قــال رســول اهللا(حــدیث أبــي هریــرة (

ــبْ ،ورأیــت عیســى فــإذا هــو رجــل رَ )٢( ةَ وءَ نُ كأنــه مــن رجــال َشــ ، َرِجــلٌ  ، رجــل َضــْربٌ  ة َع

    .)٤( ”وَأَنا َأْشَبُه َوَلِد ِإْبَراِهیَم ِبهِ  ، )٣(اسٍ یمَ ، كأنما خرج من دِ أحمر

ــِد  ”:فــي قولــه ، البالغــي الــذي ظهــر لــي مــن تقــدیم المبتــدأ الغــرض   ــا َأْشــَبُه َوَل وَأَن

) أكثر وأشد وأقرب بیان هذا أن الضمیر أفاد أن رسول اهللا ( ، التأكیدِإْبَراِهیَم ِبِه" هو 

شـبهًاُ◌ بخلیــل اهللا سـیدنا إبــراهیم ـ علــى نبینـا وعلیــه أفضـل الصــالة وأتــم التسـلیم ـ دون 

  .ضمیر من التأكیدلما في تقدیم ال ؛ فانتفى أن یكون غیره أشبه به منه سائر أوالده.

 "��������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������” )٥(.                

) حـین أخبـرهم أن اهللا ـ قـدم الضـمیر فـي جملـة الحـال ألن سـیدنا رسـول اهللا (  

) مـن المسـجد الحـرام إلـى المسـجد األقصـى فـي جـزء مـن تبـارك وتعـالى ـ أسـرى بـه (

هنا )(رسول اهللا ف .فحینها ُرِفع البیت إلیه فوصفه لهم ، أنكر القوم إنكارًا شدیداً  ـاللیل 

فوصــفه لهــم وهــو ینظــر إلیــه، فــأخبرهم عــن  ، یخبــر مــن بحضــرته أن اهللا رفــع لــه البیــت

 ، لكــن تقــدیم الضــمیر أفــاد أن وصــفه كــان عــن رؤیــة عــین ، وهیئتــه ، وعالمتــه ، آیاتــه

                                 

  ).٢٣الحدیث رقم ( ،تاريخعبد الباقي،مطبعة دار الفكر،دون  فيما اتفق عليه الشيخان، حملمد فؤاد اللؤلؤ واملرجان  )١(
 

)٢( 
صر بن األزد،  ولقب بذلك َشنُوَءة: قال ابن حجر:" حي من الیمن ینسبون إلى شنوءة وھو عبد هللا بن كعب بن عبد هللا بن مالك بن ن 

 لشنآن كان بینھ وبین أھلھ،  والنسبة إلى شنوءة،  شنوئي،  وشنئي،  وقال ابن قتیبة: سمي بذلك لتباعده من األدناس. وقال الداودى:رجال
.  .  ٦٠٠،  ص٦فتح الباري، ج”. األزد معروفون بالطول

 

)٣( 
)،  كتاب اإلیمان،  باب اإلسراء برسول ٢٧٢: جاء في روایة لإلمام مسلم بعني (َحمَّاَماً) انظر صحیح مسلم،  حدیث رقم (الدیماس 

،  قال ابن ١٤٨والسرب: بیت في األرض مآدة سرب، ص   ، ر الصحاح ھو السرب، مادة د م س.   وفي مختا٤٩٤،  ص ١ج )، (هللا 
حمام من جملة الكن. والمراد من ذلك وصفھ بصفاء اللون،ونضارة الجسم،وكثرة ماء الوجھ". فتح حجر:" ویطلق أیضاً على الكن، وال

.   ٦٧٧،ص٦الباري ج
 

)٤( 
 ). ١٠٦الحدیث رقم ( 

 

)٥( 
  ). ١٠٩الحدیث رقم (  
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فأكــد وحقــق نظــره إلــى بیــت المقــدس فــي نفــس الســامع  ، ونظــر حدقــة ، ومشــاهدة بصــر

   . أو إمالء الملك ، الوصف كان بإخبار الوحي فامتنع الشك أنَّ  ، بتقدیمه الضمیر

"�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������”)١( .              

)هنـــا یحقـــق علـــى الظـــاهر لـــي أن تقـــدیم المبتـــدأ داٌل علـــى التأكیـــد والتقریـــر؛ فـــالنبي (

الغلط أو التجوز أن  أو أن یظن به ، ن اإلنكارعویباعده  ، ویمنعه من الشك ، السامع

هم أجمعـون سألوا اهللا كلُّ ف ، اهللا دعوة تجاب لهم كل األنبیاء وجمیع المرسلین قد أعطاهم

 ، فالذي یهمنا ویعنینا هنـا . فاستجیبت :)في بقیة الحدیثلذا قال ( . فأعطاهم سؤالهم

 ؛ نبیـــاءال أن الســـؤال وقــع مـــن كــل األ ، ) دعــوا اهللاأن كــل األنبیـــاء خــال رســـول اهللا (

            . ) وحده لم یدع كما دعا إخوانهألن الذي یراد أن یبنى على هذا أنه (

"����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������” )٢( .              

ونتجـــوز فیهـــا، الســـیما إن وجـــد  ، ) هنـــا یحضـــنا ویحثنـــا أن نخفـــف الصـــالةالنبـــي (

فیجـب أن نخفـف وٕان كّنـا فـي أشـّد حـاالت الخشـوع والشـوق للوقـوف  ، الداعي إلـي ذلـك

بــل وٕان وصــلنا إلــي درجــة التلــذذ واألنــس بمناجــاة ومخاطبــة  ، بــین یــدي اهللا عــز وجــل

     .  فیجب أن نخفف إن كنا نصلي بالناس، حتى ال نفتنهم فیها ، )عز وجلالحق (

) وهــو فــي أعلــي درجــات ألن تقدیمــه أكــد أنــه ( ؛ َأَنــا"”فهمــت هــذا مــن تقــدیم الضــمیر

 . فیخفـف ، یدخل الصالة ورغبته وعزیمته وهمته ونیته اإلطالـة فـي الصـالة ـاألنس باهللا 

  . فحق لغیره اتباعه والتأسي به

"�������������������������������������������������������������”)٣(.          

) وَمرامه وهمه اتباع أوامر نبیه ( ، الحق أن المؤمن غایته إرضاء ربه  

البزاق في  :األفعال واألقوال والحركات والسكون. فإذا قیل له يمعرفة أحكام الشریعة ف

 :له،فإذا قیل یعرف حكم ذلك الفعلوتشوف قلبه إلى أن ، اشرأّبْت نفسه . المسجد

                                 

   ). ١٢٢الحدیث رقم () ١(
   ). ٢٧١الحدیث رقم () ٢(
  ) . ٣٢٤الحدیث رقم () ٣(
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تقویة الغرض من التقدیم  جسمه من فعله هنالك. إذاً  رواقشع ، تباعد من ذلك . خطیئة

حصل منه  ماذا یفعل إن سهواً :فیقع في خاطره.حكم كون البزاق في المسجد خطیئة

ثم إنه   . تقدیمها بالذي یهمه ویعنیه هو معرفة كفارة ذلك، فناسذلك وما كفارته ؟إذًا 

إن كفارة البزاق في  :فیكون المعنى ، ال مانع من أن یفید تقدیم الكفارة هنا القصر

أو وضع  ، دون غیره من األفعال واألقوال كاالعتذار من ذلك ، المسجد دفنها فقط

ِ أو حّك
  .بعض من ال ذوق له

"���������������������������������������������������������������������������")١( .        

أفضل الخلق ـ صـلى اهللا علیـه وسـلم، وجـزاه اهللا عـن أمتـه خیـر الجـزاء ـ مـا فتـئ 

بـل شـأنه  ، ولكـن ال یـدلنا علـى الخیـر فقـط ، یدلنا على مـا نرفـع بـه درجاتنـا یـوم القیامـة

فتقدیمـه صـالة  ؛ وتحقیقهـا ، بتأكیـد وتقویـة األخبـار ، وعادته ودیدنه حضنا وأمرنا بـذلك

ما في  ىوال یخف ، وهو من أكبر مزایا التقدیم ، الجماعة أكد به ذلك الفضل بقلیل اللفظ

  . التأكید من الحض والحث على االلتزام بصالة الجماعة

"�����������������������������������������������������������������������”)٢(.       

ـــدیم المبتـــدأ هنـــا أفـــاد تأكیـــد وتقر  ـــة قـــراءة اآلیتین.و تق التأكیـــد أفـــاد الحـــث یـــر وتقویـــة كفای

ــا یأخــذ بیــد هــذا قــول مســلم فــي ترجمــة البــاب ، والحــض علــى قراءتهمــا .. . بــاب ”:وممَّ

 ألن ؛ مــانع مــن أن التقــدیم للتعظــیموال ) ٣(.”ةوالحــث علــى قــراءة اآلیتــین مــن آخــر البقــر 

  الغایة من التعظیم على القول به هي نفسها الغایة من التأكید. 

 "����������������������������������������������������”)٤( .            

ثــم إن الــداعي  ، ى عــذاب المیــت فــي قبــره بمــا نــیح علیــهتقــدیم المیــت أكــد وقــوَّ   

المیـت فـي  ىوالرحمـة علـ ، والعطـف ، وتحریك مشـاعر الرقـة ، للتأكید زجر أهل المیت

ولكن لمـا  ، وكفوا ، ألنهم إذا علموا أن فقیدهم یعذب ببكائهم علیه انزجروا ؛ قلوب أهله

                                 

   ). ٣٨١الحدیث رقم() ١(
   ). ٤٦٥الحدیث رقم( )٢(

)  صحیح مسلم،  كتاب صالة المسافرین وقصرھا،  باب فضل الفاتحة وخواتیم سورة البقرة،  والحث على قراءة اآلیتین من آخر البقرة،  (٣
  ).  ٨٠٧حدیث رقم (

   ). ٥٣٤الحدیث رقم( )٤(

ها بالقدم كما یفعله  ،شيء من غیر التراب على البزاق
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، أكـد وكـذا مایتبعـه مـن النیاحـة ، النفـوسالمیت أمر مستقر فـي سـوس  ىكان الجزع عل

  . ) هذا المعني لیكون أدعي للكفالمصطفى (

� �

����������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������)١( ���������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������

ـــــــ  .)٢( �������������������������������������������������������� ـــــــدأ دِّ ُق م المبت

ـا ذبـح ) ( ةهنا لیرسخ حكم كـون هـذه الشـاة شـاة لحـم فـي ذهـن أبـي ُبـْرَدَة؛ فـأبو ُبـْردَ  لمَّ

لتقویـة الحكـم وتقریـره فـي ذهـن  . ، َفُقـدَِّم المبتـدأ)٣(أراد أن یعلم حكـم ذبحـه ، قبل الصالة

  . أبي بردة

   

                                 

اللؤلؤ والمرجان،   ”.  افة . .. وأجیب بأن اإلضافة بتقدیر محذوف،أي شاة طعام لحمواستشكلت ھذه اإلض” ) قال محمد فؤاد عبد الباقي:١ (
 . ٣ص  ٣ج 

 )١٢٨١) الحدیث رقم (٢ (
ألبي بُْرَدة ضح باْلَجَذع من اْلَمَعز ولن تجزي عن أحد بعدك،  حدیث رقم )(صحیح البخاري،  كتاب األضاحي،  باب قول النبي  ) ٣ (
 ).١٩٦١كتاب األضاحي،  باب وقتھا،  حدیث رقم ()،  صحیح مسلم،  ٥٥٥٦(
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ما ا :ا  

���������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������� )١(          .  

 سســید للنــا ، والمرســلین ءســائر األنبیــا نهــو دو  ) یخبرنــا أنــه هــوفالرســول (        

ومـا  ؛ ) بتلـك الدرجـة الرفیعـةفالتقدیم أفاد تخصـیص انفـراده ( ، في ذلك الیوم العظیم

نفســي! نفســي! نفســي ! إال  :ذاك إال ألن المرســلین وأولــي العــزم یقــول كــل واحــد مــنهم

                                                                                          أمتي أمتي یارب!. :) یقولرسول اهللا (

" . ..����������������������� ��������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������

���������� ."..)٢(.                    

هـذا الكــالم سـیقوله النــاس یـوم القیامــة، وقــد دنـت الشــمس مـن رؤوســهم فیبلـغ مــنهم الغــم 

مناقبـه ـ كمـا ویعـدون ) (، فیمدحونـه )(فیأتونـه ، والكـرب مـاال یطیقـون وال یحتملـون

ـــذي خصـــاك اهللا برســـالته :فیقولـــون فعلـــوا مـــع غیـــره ـ ـــدیم الضـــمیر أفـــاد  . أنـــت ال فتق

عامـة )(ولكن لمـا كانـت رسـالته  ، تبیان هذا أن اهللا أرسل رسًال كثیرین ؛ التخصیص

صـار كأنـه المرسـل الوحیـد مـن  ، بخالف غیره من الرسـل ، شاملة للثقلین ، لكل الخلق

یــا محمــد أنــت أولــى النــاس بالشــفاعة لــدى اهللا ـ  :لــذا فكــأنهم بقولــون ؛ قبــل اهللا تعــالى

                                 

   ). ١٢٠الحدیث رقم () ١
  ).  ١٢٠) الحدیث رقم (٢
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فـالكالم هنـا علـى  ، وخـاتم النبیـین :أمـا قـولهم . الیوم العصـیب هذاسبحانه وتعالى ـ في 

ثم إن في  . حقًا وصدقًا خاتم النبیین)(ألنه  ؛ فالتقدیم أیضًا أفاد التخصیص ، أصله

  . لذُِّ◌ُ◌روة العلیاهذین الوصفین من المدح والثناء ا

"�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������"..)١( .   

  والخضـــــــوع واألنـــــــس بمـــــــواله والتعبـــــــد ) هنـــــــا فـــــــي مقـــــــام التبتـــــــل والتـــــــذلل الرســـــــول (

) بأنـه منـور السـموات واألرض عـز وجـل) الحق ((جل جالله في عاله) فخص وقصر (

.ثم إن اوهـــو وحـــده المتكفـــل بإعانتهـــا ورزقهـــ ، وهـــو وحـــده القـــائم بحفظهـــا ، ومـــن فیهمـــا

وغایـة النظـر  ، ء العـین والقلـبهـو أن الـذي هـو مـل، التقدیم مـع القصـر أفـاد أمـرًا آخـر

فناسب ذلك تقدیم الضـمیر،  ، والمقصور علیه المشاهدة حینئٍذ هو اهللا ، في ذلك الوقت

لكنـه مـن بـاب تقـدیم المسـند علـى  ، وكذا األمـر فـي تقـدیم الجـار والمجـرور أفـاد القصـر

   . المسند إلیه

 "���������������������������������������������������� ."..)٢(.          

 ، تقدیم المبتدأ نص على أن المسلمین وحدهم انفردوا بأنهم آخر األمم میالداً   

سائر األمم، فاالختصاص والتأكید فهم من  نأنهم السابقون في دخول الجنة، دو  دبی

والفخر المعلى على الفخر  ، وال یخفى ما في هذا النص من الفرح ، تقدیم الضمیر

  . اهللا لهمباختصاص وفضل ورحمة 

� �

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������”)٣( .    

تقــدیم الضــمیر(هم) هنــا أفــاد أن الخســراَن والخــزَي اللــذین لــیس بعــدهما خســراٌن، 

                                 

   ). ٤٤٠الحدیث رقم () ١
   ). ٤٩٦الحدیث رقم () ٢
   ) . ٥٧٥الحدیث رقم () ٣
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دون  ، إنمـا یكـون مقصـورًا علـى األكثـرین أمـواًال فقـط، وخزٌي، ودائـرَة السـوء یـوم القیامـة

فهمــت كــّل هــذا التخصــیص  )١(. ســائر األمــة إال مــن أنفــق یمینــًا وشــماًال وأمامــًا وخلفــاً 

ر اإلیجـــاَز واالختصـــاَر مـــع أن ْصـــفالتقـــدیم أفـــاد مـــع القَ  . والقصـــر مـــن تقـــدیم الضـــمیر

 أُولَئـك الَّـذين خسـرواْ أَنفُسـهم    {:جـار اهللا الزمخشـري فـي قولـه تعـالي لذا قـال هو؛ المعني هو

تـرى أحـدًا  ):" الرحمـه اهللا(قـال. )٢( 

  .)٣( ”أبین خسرانًا منهم

� �

����������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������)٤( .                  

هـو وحـده دون الیهـود أولـى وأحـق بـالفرح  هأنـ ، ) هنـا یـرد علـى الیهـودالنبي (

) ٥(. بنجاة سیدنا موسى ـ على نبینـا وعلیـه أفضـل الصـالة والسـالم ـ وبنـي إسـرائیل مـنهم

ألن تقدیمه ال یفیـد المعنـى المـراد  ؛ وأخر الخبر (أحق) ، فقدم المبتدأ لهذا االختصاص

ــــــــــــــــــــــــي               . صوهو االختصا ــــــــــــــــــــــــم إن ف ث

) ألنــه إن كــان( ؛ االختصــاص نكتــة لطیفــة،وهي بطــالن وفســاد وضــالل دیــن الیهــود

 )وهــو(ـ  أحـق وأولــى بســیدنا موســى ـ علــى نبینــا وعلیــه أفضــل الصــالة وأتــم التســلیم

) بـريء مـنهم. كیـف ال و اإلسـالم مهـیمن أولـى بـه(مـن بـاب ريء منهم إذًا كلـیم اهللا ب

  ! على كل الدیانات السماویة السابقة له

� �

����������������������������������������������������������������������������������������������������

                                 

)،  صحیح مسلم،  كتاب الزكاة،  باب ٦٦٣٨، حدیث رقم ()() صحیح البخاري،  كتاب األیمان والنذور،  باب كیف كان یمین النبي١(
  ). ٩٩٠تغلیظ عقوبة من ال یؤدي الزكاة،  حدیث رقم (

  .٢٢،  ٢١سورة ھود، اآلیة: )  (٢
ھـ)،  مطبعة دار ٥٣٨ـ  ٤٦٧() الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون األقاویل في وجوه التأویل،لجار هللا محمود بن عمر الزمخشري(٣

 .   ٢٦٤ص  ٢ھـ،  ج١٤٠٣م،  ١٩٨٣الفكر،  
   ). ٦٩٢الحدیث رقم () ٤(
)، صحیح مسلم،  كتاب الصیام،  باب صوم یوم ٢٠٠٤) صحیح البخاري،  كتاب الصوم،  باب صیام عاشوراء،  حدیث رقم (٥(

  ). ١١٣٠عاشوراء،  حدیث رقم (

 مرالَ ج{ أَ مي انَّهف آلخ  ونفْتَرا كَانُواْ يم مهنضَلَّ عو ونرساألَخ مه ةر
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����������������������������������������������������������������������)١( .  

قدم المبتدأ لقصر وتخصیص اإلذن على السـكوت؛فالبكر تسـتحیي أن تـرد بـاللفظ أو   

)عــن كیفیــة رد ) رســول اهللا(رضــي اهللا عنــهالمــؤمنین( اإلشــارة علــى قبولهــا الزواج،لــذا ســألت أمُّ 

وظاهره العموم في كل بكـر  ”:. قال النواوي)٢(في نكاحها؛ألنها تستحیي تالبكر التي استأمر 

  . )٣(”وكل ولي،أن سكوتها یكفي مطلقاً 

"��������������������������������”)٤(.                 

هـو الـذي یتقـدم  :والفـارط ) بفـتح الفـاء والـراء(الَفـَرُط  :قـال أهـل اللغـة ”:قال فـي المنهـاج

لیصــلح لهــم الحیــاض والــدالء ونحوهــا مــن أمــور االســتقاء  فمعنــى فــرطكم علــى  الــُورَّادَ 

. والظاهر أن التخصیص بتقـدیم الضـمیر كـان مـن )٥(”الحوض سابقكم إلیه كالمهيء له

مــن  )(أجــل التعجیــل بالمســرة لقلــوب أصــحابه ـ رضــوان اهللا عــنهم ـ لمــا فــي تقدمــه

ــــه ؛ البشــــارة باألمــــان والفــــوز والســــعادة ــد { قــــال اهللا تعــــالى: )(لكمــــال شــــفقته بأمت لَقَــ

      وفؤر نينمؤــالْم ــيكُم بِـ ــرِيص علَـ ــتُّم حـ ــا عنـ ــه مـ ــز علَيـ ــن أَنفُســـكُم عزِيـ ــولٌ مـ جـــاءكُم رسـ

يمح٦(}ر(   

  

   

                                 

   ). ٨٩٦الحدیث رقم () ١(
)، صحیح مسلم، كتاب النكاح،  باب استئذان الثیب ٩٦٤٦صحیح البخاري،  كتاب اإلكراه،  باب ال یجوز نكاح المكره،  حدیث رقم ( ) ٢

 ).  ١٤٢٠في النكاح بالنطق  والبكر بالسكوت،  حدیث رقم (
) ، تحقیق عصام الصبابیطي،  ٦٧٦ـ  ٦٣١المنھاج في شرح صحیح مسلم بن الحجاج،  لإلمام محیي الدین یحیى بن شرف النووي( )٣(

  . ٢٢١ص  ٥م.  ج ٢٠٠١ھـ ،  ١٤٢٢وحازم محمد،  وعماد عامر،  مطبعة دار الحدیث،  القاھرة،  مصر،   
 

  ).  ١٤٧٥) الحدیث رقم (٤(
  .  ٦٥ص  ١٥ج  ٥) المنھاج،  مجلد ٥(
  .  ١٢٨) سورة التوبة: ٦(
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ا ا :ا ذ إ ا  

قــــــــــــدم         .)١("��������������������������������������������������������������������������" 

إذ  نبیــًا ورســوالً ) ( محمـد ألن الــذي رضـي بــاهللا ربــًا، وباإلسـالم دینــًا، وبســیدنا؛ المبتـدأ

علــى  والــدلیلِ معرفــة آیــة إیمانه،یتشــوف ویترقــب بتشــوق  إلــى ــ" انِ یَمــاْإلِ  ةُ "آَیــ:یســمع قولــه

فـإذا قیـل  . اوله حظیرة اإلیمان أو خروجه منهعلى دخ السمةو  تمكن اإلسالم في نفسه،

 بادراستقرارًا  واستقّر في سوسها، ، المعنى في نفسهتمكن ذلك  ، هي حب األنصار:له

ثم إن المبتدأ هو محط األنظار، والمقصـود، والـذي یهمنـا ویعنینـا  . وسارع إلى حبهم به

   ناسب أن یذكر متقدمًا. اأن نعرف حقیقته، وكنهه؛ لذ

 "����������������������������������������������������������������������”)٢(.        

وكــان كالمــه  ، ومنــع الشــك ، ونفــى الشــبهة ، ) أكــد وقــررســیدنا رســول اهللا (  

وترك فـردًا  ، كمن سلب منه أهله  وماله ، أدخل في تحقیق أن من فاتته صالة العصر

 . فلیحــذر مــن تفویتهــا كحــذره مــن ذهــاب أهلــه ومالــه . مــالال و  لفبقــي بــال أهــ ، منهمــا

كأنمــا وتــر الــذي تفوتــه صــالة العصــر أهلــه  :وهــذا المعنــى ال یكــون هــو بعینــه لــو قیــل

لمــا فــي هــذه  . كأنمــا وتــر أهلــه ومالــه الــذي تفوتــه صــالة العصــر :أو لــو قیــل ، ومالــه

   . الذي سیرد عنه الكالم الحقاً  ، العبارة من التشویق للخبر، باستعمال اإلخبار (بالذي)

"�����������������������������������������������������������������”)٣(.        

وٕان  ، المترتـب علیهمـا بوالثوااألصح أن معناه ال یـنقص أجرهمـا، ”قال النووي:  

وفائدة الحدیث رفع ما یقـع فـي القلـوب  ”:وقال ابن حجر العسقالني )٤(. ”نقص عددهما

هـذا بالنسـبة لمعنـى  )٥(".وعشـرین أو وقـف فـي غیـر یـوم عرفـة من شك لمـن صـام تسـعاً 

رض منه التشویق بالنسبة لنظمه فالظاهر لي أن تقدیم المسند إلیه كان الغ اأمَّ ، الحدیث

غیـر أو وقـف فـي ، صـام تسـعًا وعشـرین حتى یرسخ صحة صـیام مـنإلى معرفة الخبر،

                                 

   ). ٤٧الحدیث رقم () ١(
   ). ٣٦٤الحدیث رقم () ٢(
   ). ٦٥٩الحدیث رقم() ٣(
) ، تحقیق عصام ٦٧٦ـ  ٦٣١المنھاج في شرح صحیح مسلم بن الحجاج،  لإلمام محیي الدین یحیى بن شرف النووي()٤(

  .  ١٩٨، ٣م،ج٢٠٠١ھـ ،  ١٤٢٢الصبابیطي،وحازم محمد،وعماد عامر،مطبعة دار الحدیث،القاھرة،  
  

ھـ)،  تحقیق محمد ٨٥٢ـ  ٧٧٣) فتح الباري  في شرح صحیح البخاري،  للحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن أحمد بن حجر العسقالني(٥(
 . ١٨١،  ص ٤م،  ج ٢٠٠١ھـ/  ١٤٢١فؤاد عبد الباقي،  وعبد العزیز بن باز،  دار مصر للطباعة،  مصر،  
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   . عرفة

 "�������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������”)١(.    

المـراد ـ واهللا أعلـم ـ بیـان ماهیـة أفضـل وأعظـم وأحـب  ألنقـدم المبتـدأ ـ وفیـه تشـویق ـ 

حتــى یحـرص المـؤمن المســارع إلـى مرضـاة ربــه ألفضـل القربـات فــي  ؛ الصـالة إلـى اهللا

وال یخفـى  . لیـتمكن فـي ذهـن السـامع روأخـر الخبـ ، اإلسالم على الوجه الـذي یحبـه اهللا

نبینــا وعلیــه أفضــل  مــدى الترغیــب فــي هــذه الصــالة بإضــافتها إلــى ســیدنا داود ـ علــى

  . الصالة والسالم

 "����������������������������������������������������������������������” )٢(.        

أخـرج الخبـر ـ أي الجملـة االسـمیة كلهـا  ـ هـذا المخـرج لیـتمكن الخبـر فـي ذهـن   

ألن بــدء الكــالم بــأحق الشــروط أن  ؛ فیبــادر مســرعًا إلــى الوفــاء بهــذه الشــروط ، الســامع

ـــــــــــــو                      . هو ؟ توفوا به، یشوق النفس لتعلم ما ـــــــــــــال أب ق

فیــه نــوع مــن التشــویق إلــى  همــوطن تقــدیم المســند حالــة كونــ هالســكاكي عنــد ذكــر  بیعقــو 

وحــق هــذا االعتبــار تطویــل الكــالم فــي المســند وٕاال لــم یحســن ذلــك  ”:ذكــر المســند إلیــه

. بناء على هذا الحظت أن المواضع التـي فیهـا تشـویق إلـى ذكـر المسـند فـي )٣(”الحسن

مثـال ذلـك المثـال الـذي أورده  ، فیهـا طـول كـذلكعلى المسـند مواضع تقدیم المسند إلیه 

أبـي الشـاعر وهـو قـول  ، وغیرهم )٦(، والشیخ أحمد الدمنهوري)٥( والسیوطي ، )٤(الخطیب

  :العالء المعري (من الخفیف)

   يهةُ فرِيالْب تاري حالَّذاد�����  ومج نم ثدتَحسم انوي٧( ح(  

"�����������������������������������������������������������������������������������")١(.        

                                 

   ). ٧٢٠الحدیث رقم () ١(
   ). ٨٩٤الحدیث رقم () ٢(
م،  ١٩٩٠ھـ  ـ ١٤١١)،مطبعةمصطفى البابي الحلبي، مصر ٦٢٦مفتاح العلوم،ألبي یعقوب یوسف بن محمد بن علي السكاكي(ت  ٣)(

  . ١٢٤ص 
ھـ)، مطبعة دار ٧٣٩) اإلیضاح في علوم البالغة،  للخطیب جالل الدین أبي عبد هللا محمد بن عبد الرحمن بن عمر القزویني ت(٤( 

  . ٣٩٢، ١ون تاریخ،  جالسرور،  بیروت،  د
شرح عقود الجمان في علم المعاني والبیان،  تألیف الحافظ جالل الدین عبد الرحمن بن الكمال بن محمد بن سابق ابن ھمام الدین  )٥(

  .   ٢٣م،  ص ١٩٣٩ھـ،  ١٣٥٨ھـ)،مطبعة مصطفى=  البابي الحلبي وأوالده،  مصر،    ٩١١ـ  ٨٤٩الخضیري السیوطي(
  

    .٦٨م،  ص ١٩٣٩ھـ ـ ١٣٥٨اللب المصون على الجوھر المكنون،  للشیخ أحمد الدمنھوري،  مطبعة مصطفى البابي الحلبي،  مصر  ) ٦(
  دیوان أبي العالء المعري.  ٧)(
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 وهــو أحــد ”:قــال فــي مفتــاح العلــوم عــن التقــدیم لــتمكن الخبــر فــي ذهــن الســامع

. والقیــاس علــى هــذا یقتضــي أن یكــون )٢(”خــواص التراكیــب فــي التقــدیم فــي بــاب الــذي

تقدیم المبتدأ في هذا النص الشریف لیتمكن الخبر ومـا فیـه مـن الصـورة البشـعة المخیفـة 

تــزداد شــدته  ، الباعثـة علــى الرهبــة والخـوف مــن تلــك الحالـة لیحــذر المــؤمن حـذرًا شــدیداً 

لمـا فیـه مـن السـرف  ، باستحضار العذاب األلیم الذي ینتظر من یشرب في آنیة الفضة

      . )٣(وقیل غیر ذلك ، أو كسر قلوب الفقراء ، والخیالء

 "�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������")٤(.                    

معنى الساعي الذي یذهب ویجيء في تحصیل ما ینفع األرملـة  ”:قال ابن حجر  

":  أي الســــاعي فــــي �������������������������������������������������������������":وقولــــه :. وقــــال)٥(والمســــكین 

ووجـه ذلـك أن  ، فالذي ظهـر لـي أن تقـدیم المبتـدأ كـان ألنـه هـو األهـم . )٦(”مصالحهما

، لضـعفهما ؛ تهمـافالِ وكَ  ، المراد من الحدیث الحث على القیام بشؤون األرملـة والمسـكین

ثم ذكر فضله  ، إذًا یقتضي هذا تعظیم الساعي أوالً  . واحتیاجهما أبدًا للرعایة واالهتمام

، لتعظـــیم قـــدر الســـاعي علـــى األرملـــة والمســـكینمـــانع مـــن أن یكـــون التقـــدیم  وال . ثانیـــاً 

ذكر األجر والثواب والدرجة الرفیعة لمن  التعظیم كان ألن في السعي قلنا:إن نالسیما إ

   . وهي درجة لیس فوقها درجة ، یكفلهما

  

                                                                                               

  ).  ١٣٣٧) الحدیث رقم (١(
  .  ١٠٩) مفتاح العلوم،  ص ٢(
  . ١٣٩ص  ١٠) فتح الباري،  ج ٣(
  ).  ١٨٧٨) الحدیث رقم(٤(
  . ٥٥٨ص  ٩) فتح الباري،  ج ٥( 
 . ٦١٧ص  ١٠) فتح الباري،  ج ٦(
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 ااا :ا م ا  

����������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������)١(.    

 ، قــدم المبتــدأ (َصــَالُة اللَّْیــِل) ألن الــذي یهمنــا ویعنینــا شــأنه مــا هیئــة صــالة اللیــل

) إنمــا هــو جــواب ســائٍل عــن وكیـف هــي صــورتها ؟ ویــدل علــى ذلــك أن كالمــه هــذا (

عنـده أن  رواسـتق ، تمكـن ذلـك فـي نفـس السـامع. مثنى مثنـى :. فلما قیل)٢(صالة اللیل 

وال مــانع مــن أن )٣(صــالة اللیــل یكــون الســالم فیهــا مــن كــل ركعتین.كــذا قــال ابــن حجــر

                          . ال سیما أن صالة اللیل طریق الوالیة ؛ یكون الغرض من التقدیم التعظیم

��������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������)٤(.            

فقـدم المبتـدأ  )٥("المراد أنـه كالواحـد مـنهم فـي إفشـاء سـرهم بحضـرته".:قال النووي

واألصـل فـي المحكـوم علیـه التقـدیم كمـا هـو  ، للعدول عنـه ىوال مقتض ، إذ هو األصل

  . وال یخفى أن المراد اإلخبار عنه . )٦( معلوم

���������������������)٧( ���������������������������������������������������

������������������������������������������������������)٨(.        

لـذا  ؛ ال القبلـة فـي نفسـها ، یعنینـا بیـان مكـان القبلـة الظاهر لـي أن المهـم والـذي

وٕانمـا كـان مهمـًا حتـى یلـزم النـاس اسـتقبال  ، أخر الخبر (القبلـة) إذًا التقـدیم هـو األصـل

  . هذا المكان

                                 

   ). ٤٣٢الحدیث رقم () 1(
)،  صحیح مسلم، كتاب صالة المسافرین وقصرھا،  حدیث ٩٩٠)صحیح البخاري، كتاب الوتر،  باب ما جاء في الوتر،  حدیث رقم (2(

  ). ٧٤٩رقم (
 .  ٦٨١ص  ٢) فتح الباري،  ج3(
   ). ٦٣٣الحدیث رقم () ٤(
  .١٦٨،  ص ٤) المنھاج في شرح صحیح مسلم بن الحجاج،  للنووي،  ج ٥(

  .   ٢٣) شرح عقود الجمان في علم المعاني والبیان،  تألیف الحافظ جالل الدین السیوطي، ص (٦
  ) المقصود بالبیت الكعبة المشرفة.  ٧(
   ). ٨٣٩الحدیث رقم () ٨(
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 "�����������������������”)١( .                

هـو مـن إضـافة المصـدر للفاعـل عنــد  ”َمْطـُل اْلَغِنــيِّ  ”:قولـه ”:قـال صـاحب الفـتح  

والمعنى أنه یحرم على الغني القادر أن یمطل بالدین بعـد اسـتحقاقه بخـالف  . الجمهور

. اسـتنادًا علـى هـذا )٣(”" ولفظ المطل یشعر بتقدم الطلـب:وقال محمد فؤاد . )٢( ”العاجز

والمـراد  ، نه األصـلأقول قدم المبتدأ ـ واهللا أعلم ـ في المقام الذي قدم فیه في الحدیث أل

" :، وفـي روایـة”َمْطُل اْلَغِنيِّ ُظْلـمٌ  ”:قوله ”:هذا وقد قال ابن حجر ٠والحكم علیه  ، بیانه

وأطلـق ذلـك  ، . والمعنـى ـ أي علـى الروایـة األخیـرة ـ أنـه مـن الظلـم”اْلَمُ◌ْطُل ُظْلـُم اْلَغِنـيِّ 

سـیر والتحلیـل مـن ابـن حجـر هذا الشـرح  والتف :. قلت)٤(”للمبالغة في التنفیر عن المطل

  بناء على أن الغرض من التقدیم هنا كان من أجل القصر والتخصیص. 

"������������������������������������������������������”)٥(.            

إن  ”:ذكــر العالمــة أحمــد الــدمنهوري فــي شــرحه علــى منظومــة الجــوهر المكنــون  

فقصدوا أن  . والبد من تحققه قبل الحكم ، األصل ألنهه من أغراض تقدیم المبتدأ تقدیمَ 

. بناء على ذلك فالحلف قدم )٦( ”وال مقتضى للعدول عنه ، یكون في الذكر أیضًا مقدماً 

 ”:هنـا ـ واهللا أعلـم ـ حتـى یتنبـه السـامع للحكـم الـذي ینبنـي علـى الیمـین. قـال ابـن حجـر

    .)٧( ”البركةإنه یمحق ففأوضح الحدیث أن الحلف الكاذب وٕان زاد 

"�������������������” )٨(.                  

إذ الحـدیث عـن الحـرب المفیـدة ، قدم المبتدأ ألنه هو األهم إذ تقدیمه هو األصل  

"معنـى الحـرب خدعـة أي الحـرب :ومّما یؤید هذا قول ابن حجر، التي من ورائها النصر

وذلك لخطـــر ؛المواجهـــةالجیـــدة لصـــاحبها،الكاملة فـــي مقصـــودها إنمـــا هـــي المخادعـــة ال 

  .)٩(المواجه وحصول الظفر مع المخادعة بغیر خطر"

                                 

   ). ١٠٠٨الحدیث رقم() ١(
  .  ٦٦٤ص  ٤) فتح الباري،  ج (٢
  .   ١٤٧ص  ٢) اللؤلؤ والمرجان،  ج ٣(
  .  ٦٦٣ص  ٤) فتح الباري،  ج ٤(
   ). ١٠٣٥الحدیث رقم() ٥(
  ٦٨)الجوھر المكنون،  ص ٦(
  .٤٤٩ص  ٤فتح الباري،  ج  ) ٧(
   . )١١٣٤الحدیث رقم ( ) ٨(
    فتح الباري. ) ٩(
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���������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������)١(.              

إذ المراد الحكم ومجرد اإلخبار عن المـرء  . قدم المبتدأ ـ واهللا أعلم ـ ألنه األصل

   . ولیس المراد القصر الذي یكون لو قدم الخبر ، بمعیته مع محبوبه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

                                 

  ).  ١٦٩٤) الحدیث رقم (١(
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 اا :ا  

"����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������)١(”.          

 ، فـالمراد مـن هـذا الـنص بیـان فضـیلة الیـد العلیـا ، قدم المبتـدأ عنایـة واهتمامـًا بـه

الیــد العلیــا  مفقـدم المبتــدأ وأخــر الخبـر لتعظــی ، والحـث علــى اإلنفــاق فـي وجــوه الطاعــات

  . والتنویه بخیریتها، ودنوَّ وحطة الید السفلى

)، َفَقـاَل: َجـاَء َرُجـٌل ِإَلـى النَِّبـيِّ ( :َقـالَ  )رضي اهللا عنهمـاْبِن َعبَّاٍس (هللا عبد ا"َحِدیُث 

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������” )٢(.                  

ـ أوًالـــ أن المــراد فــي قولــه:" َفــَدْیُن اِهللا" هــو الصــوم،وٕانما لــم یقل:الصــوم، اعلــم 

لتعظیمـه؛ إذ هـو حــق هللا تعـالى،إذًا المــراد مـن تقـدیم المبتــدأ تعظیمـه،ومما یأخــذ بیـد هــذا 

ثــم إن فــي تقدیمــه حــض وحــث وٕاعجــال بــأداء الصــوم  . إضــافة الــدین هللا تبــارك وتعــالى

   . ه،أو التهاون والتماطل في قضائهعن المیت،وتخویف من ترك أدائ

أكنتم فررتم یا أبا عمـارة یـوم حنـین وسأله رجل: ، )(بن عازب " حدیث البراء 

ولكنــه خــرج شــبان أصــحابه وأخفــاؤهم حســرًا ، )ال واهللا ! مــا ولــى رســول اهللا ( :؟ قــال

فرشـقوهم ،جمع هوازن وبني َنْضٍر ما یكاد یسـقط لهـم سهمٌ ، فأتوا قومًا رماة، لیس بسالح

وابن ،) وهـو علـى بغلتـه البیضـاءفـأقبلوا هنالـك إلـى النبـي (، رشقًا ما یكادون یخطئون

فنـزل واستنصـر،ثم قال:َأَنـا النَِّبـيُّ  ؛ عمه أبو سفیان بُن الحرث بن عبد المطلب یقـود بـه

  .)٣( ”َال َكِذَب َأَنا اْبُن عبد المطلب.ثم صف أصحابه

ي غـــزوة حنـــین حـــین فـــر شـــبان  أصـــحابه ) فـــهـــذا الحـــدیث قالـــه رســـول اهللا (

 ، أنــا النبــي والنبــي ال یكــذب :كأنــه قــال ”:قــال ابــن حجــر ، وأخفــاؤهم حــین ُرمــوا بالســهام

وأنــا متــیقن بـأن الــذي وعــدني اهللا بـه مــن النصــر  ، فلسـت بكــاذب فیمـا أقــول حتــى أْنَهـِزمَ 

                                 

   ).  ٦١٣الحدیث رقم ( ) ١(
   )  ٧٠٥الحدیث رقم ( ) ٢(
   ) ١١٦٣الحدیث رقم( ) ٣(
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كان مـن أجـل تعظیمـه ففهمت من هذا أن تقدیم المبتدأ  .)١(فال یجوز عليَّ الفرار" ، حق

   . ذاته الشریفة المعظمة

 "�������������������������������������������������������������” )٢( .        

الظـــاهر لـــي أن تقــــدیم الخیـــل كـــان مــــن أجـــل تعظیمهـــا وتفضــــیلها وبیـــان رفعــــة   

وفیــه إشــارة إلـى أن المــال الـذي یكتســب باتخــاذ الخیـل مــن خیــر  ”:الخیل.قـال ابــن حجـر

" فیـه إشـارة إلـى تفضـیل الخیـل علـى :ثـم قـال ابـن حجـر بعـدُ  .)٣( ”وجوه األمـوال وأطیبهـا

الخیــر فــي نواصــي الخیــل إلــى یــوم  :وهــذا ال یكــون لــو قیــل) ٥(.)٤(غیرهــا مــن  الــدواب"

  . نواصي الخیل،أو غیر ذلكالخیر إلى یوم القیامة في  :أو لو قیل ، القیامة

"���������������������������������������������������������������������������” )٦(.      

 ، أم عبــــــد اهللا، الحـــــق أن الحــــــدیث عـــــن فضــــــائل ومناقـــــب ومــــــآثر أم المـــــؤمنین  

 ، . فلمــا كــان ذلــك كــذلك وجــب تقــدیم المبتــدأ)ارضــي اهللا عنهــ(الصــدیقة بنــت الصــدیق عائشــة 

 . )رضـي اهللا عنهــالمـا فیـه مـن العنایــة واالهتمـام المتمـثالن فــي التعظـیم لمكانـة الســیدة عائشـة(

   . ثم ال یخفى مكان روعة التشبیه

 "�������������������������������������������������������������” )٧(.          

" :فقد قال محمد فـؤاد ؛ والتنویه بشأنه، ورفعته ، المراد ـ عندي ـ تبیین فضل هذا المكان

. قـال ابـن )٨( ”لم یثبت خبر عن بقعة أنها من الجنة بخصوصها إال هذه البقعة المقدسة

وأن المراد أنه روضة حقیقیة بـأن ینتقـل ذلـك الموضـع  ، .. أو هو على ظاهره. ":حجر

وقــد  . البقعــة المباركــة المقدســة. إذًا المــراد تعظــیم هــذه )٩(بعینــه فــي اآلخــرة إلــى الجنــة"

  . ولكن نفسي تسكن إلى الغرض األول ، یكون الغرض التشویق إلى ذكر المسند

   

                                 

  .٧٨٢،  ص ٧فتح الباري في شرح صحیح البخاري البن حجر العسقالني،  ج  ) ١(
    ). ١٢٢٦الحدیث رقم( ) ٢(
     .  ٨٠،  ص٦فتح الباري،  ج   ) ٣(
   ).  ٦١٣الحدیث رقم ( ) ٤(
 . ٨٠ص  ٦فتح الباري،  ج   )٥(
    ). ١٥٨٨لحدیث رقم (ا  ) ٦(
  ).٨٧٨الحدیث رقم (  ) ٧(
    ٨٦ص ٢اللؤلؤ والمرجان فیما اتفق علیھ الشیخان،لمحمد فؤاد عبد الباقي،مطبعة دار الفكر،دون تاریخ،ج  ) ٨(
  .١٤٤ص ٤فتح الباري،  البن حجر العسقالني،  ج  ) ٩(
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  إ أم  ول  اط: ا ادس

�����������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������� )١(  
    

یَمـانُ ” قـدم المبتـدأ  فـي هـذا الـنص الشـریف إیهامـًا أنـه ال یـزول عـن الخـاطر  ”اْإلِ

تبیـــان هـــذا  أن ؛ وللتنویـــه برفعـــة شـــأنه،وأنه هـــو مـــلء الخـــاطر والقلـــب والعقـــل واللســـان

مــا أن یقــع فــي ســمعه  ، واســتحكم فــي نفســه ، المــؤمن الــذي خــالط اإلیمــان بشاشــة قلبــه

یَمانُ  فــإذا عـرف أنــه  . وحقیقتـه ، حتـى یتشــوف ویتطلـع إلــى أن یعـرف ماهیتــه ”قولـه:"اْإلِ

وتمكـن فـي  ، ذلك فـي نفسـه اسـتقرارًاَ◌ وخـامر عقلـه وقلبـه ر.. الخ، استق. َأْن ُتْؤِمَن ِباهللاِ 

، وٕانمــا قلنــا إیهامــاً  . عتقــادبموجــب هــذا اال لوالعمــ ، العتقــاد ذلــك عأعمــاق نفســه؛ فســار 

إنمـا یـدل علـى وتقـدیم المسـند إلیـه  ، ألن عدم زواله عن الخاطر أمـر غیـر ممكـن عـادةً 

ألن المرغـوب مــن شــأنه ال یــزول ، مطلوبــًا ومرغوبــًا فیــه ، وهــو اإلیمـان ، كـون المــذكور

  . )٢( عن التصور

والحق أن هذه  ، وبذا أكون قد تناولت األغراض التي وجدتها في تقدیم المبتدأ

ماعدا الغرضین األخیرین فلم أجد ، ولكنها نماذج لكل غرض، النصوص لیست كلَّ 

وهناك أغراض ذكرها العلماء ولم أجدها في هذا الكتاب،  ، هما مثاًال آخرنلكل مثال م

جموع األغراض التي وردت في م. و ونحو ذلك، رة أو العكس،والتحقیركالتعجیل بالمس

وهو  ،التأكید وتقویة الحكم وتقریره في ذهن السامع  :على النحو التالي مبحثهذا ال

ثم تلوته ،  ثم ثنیت بالتخصیص ،حثاأكثر األغراض ورودًا؛ لذا صدرت بها المب

ثم  ،بالتعظیم  ، ثم قفوتهالتقدیم ألنه األصل الغرض الذي هو ثم أعقبته ب، بالتشویق 

، لم ألجد غیره ، ل عن الخاطر وفیه نص واحدإیهام أنه ال یزو ما الغرض فیه أتبعته ب

وأیضًا فیه نص واحد لم  ، التقدیم للتعجب من المبتدأبثم ختمت أغراض هذا المبحث 

من حیث و  ، الترتیبُ من حیث هذا وسأناقش هذه األغراض . في هذا الكتابأجد سواه 

                                 

   ). ٥حدیث رقم () ١(
  .  ٣٩٤،  ص ١) انظر مواھب الفتاح،  ج ٢(
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في ضوء أهداف  رد في المبحث الثاني والثالثتس األغراض التيهذه األغراض ب صلةُ 

      . البحث العامة
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  المبحث الثاني
  تقدیم اسم إن

  

جعلـت  ، نحویـة خاصـة بـهوالحـق أن لـه أحكامـًا ، اسم إن من أنـواع المسـند إلیـه

( فتقدیمـه ألنـه ، أو جـارًا ومجـروراً  كالالزم مـا لـم یكـن ظرفـاً  تقدیمه على المسند (خبر إنَّ

، باعتبـار عـدد النصــوصممـا جعـل دراســتي لـه دون دراسـة المبتـدأ  ، األصـل كثیـر جـداً 

ولكنهـا تكـاد تتفـق  ، وٕان كانت النصوص التي ورد فیـه هـذا النـوع مـن المسـند إلیـه كثیـرة

الكالم فـي أسـلوب التقـدیم والتـأخیر مـن حیـث إثبـات المعنـى المـراد  في الغایة من إخراج

ولعـل هـذا كـان  ؛لتأكیـدالتقویـة مقـدمًا علـى المسـند وروده یكثـر  ـ أیضـاً ـ ولكـن  . إثباتـه

 كون الخبـر جملـةً واألمر الثاني  ، باعتبار الوضع اللغويداللة إن على التأكید  :ألمرین

ألن ؛ في الحـدیث الشـریف وهذا قد یعلل كثرة استعمال اسم إنَّ  .واالسم مقدم علیه فعلیة

ف،وهو ـ فیمـا أرى ـ أمـر النبـوي الشـریأسلوب یكثر فـي الحـدیث التأكید بأنواعه المختلفة 

ذلك فـي خاتمـة البحـث إن  وسوف أبین العلة والسبب في ، )(رسول اهللا مقصود من 

لــم یــوردوا لــه نمــاذج  )رمحهــم اهللا(إلــى أن العلمــاء ـ قبــُل ـ وقــد أشــرت   . تعــالىشـاء اهللا 

مـن أمثلـة یقـوم فالتحلیـل مـع مـا ورد فـي كـل هـذا المبحـث  ، وأمثلة كما فعلوا مـع المبتـدأ

  . والنظر إلى ما قالوه في المبتدأ على القیاس

  
ا و ول: اا ا� �

� �

����������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������)١(�����������������

����������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������

                                 

  وفي ھذا النص المبارك دخلت (أن) الناصبة على خبر كاد الفعل المضارع،  وھو قلیل. ) ١(



23 

������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������� )١( .  

َلُیَؤیِّــُد َهـــَذا الــدِّیَن ِباْلرَُّجـــِل (للتأكیــد علـــى معنــى الخبـــر ) (إن اهللاَ ند إلیـــه قــدم المســ

كمــا  ، حتــى كــاد بعـض الصــحابة یرتــاب ؛ فــي الجملــة شــيء مـن الغرابــة ألن ؛ اْلَفـاِجِر)

، وتقـدیم لـذا أكـد مضـمون الحـدیث مـن ثالثـة وجـوه؛ )( ذكر ذلك سـیدنا أبـو هریـرة ،أنَّ

   ، والالم .  المسند إلیه

� �� ���������������������� ���� �� ��������������� ������ �������� ���������� ������������ �����

������������� )٢(.                  

 ، قدم اسم إن لتقویة وتقریر وتأكید مبیت الشیطان على خیشوم النائم    

   . ثالثًا عند االستیقاظ من النوم والغایة من التأكید حض وحث المؤمن على االستنثار

        .)٣( ”جحرهاإن اإلیمان لیأِرز إلى المدینة كما تأرز الحیة إلى "

ــــتتقــــبض  :اً وزَ رُ أُ ًا وَ زَ رْ َأ زُ رِ أْ َیــــ زَ رَ َأ ــــال  )٤( .وتجمــــع وثب معنــــاه أن  "الســــیوطي:الجــــالل ق

قلـت الكـالم هنـا عـن تأكیـد اجتمـاع وانضـمام وثبـات  .)٥( ”اإلیمان أوًال وآخرًا بهذه الصفة

وأن اإلیمان فیهـا لـیس كاإلیمـان  ، ال للتعریض ببلدة أخرى ، اإلیمان في المدینة المنورة

وكـذلك یكثـر ـ أي تقـدیم  ”:قـال اإلمـام عبـد القـاهر . ـفي المدینة ـ وٕان كان األمر كـذلك 

ــ  ومنِعـه مـن الشـك فـي فعلـه ، ل الفعلالفاعل إلرادة التحقیق على السامع أن الفاعل فع

وذلــك أن مــن شــأن المــادح أن یمنــع الســامعین مــن الشــك فیمــا یمــدح،   ، ... فــي المــدح

ومالهــا مــن ، وبیــان فضــلها، فلمــا كــان الغــرض مــدح المدینــة.)٦( ”ویباعــدهم مــن الشــبهة

  . هذا المخرجأخرج الكالم ؛ وما فیها من الرفعة ، وما بها من المزیة، الفضیلة والمنقبة

�����������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������

                                 

    ).٧١الحدیث رقم ( ) ١(
  ).١٣٨الحدیث رقم ( ) ٢(
  ) ٨٩لحدیث رقم( ا ) ٣(
    ،  مآدة أ ر ز٨٥، ص١بیروت، دون تاریخ، ج ابن منظور االفریقي، دار صادر: البي الفضل محمد بن مكرم)لسان العرب، ٤(
ھـ) ، تحقیق أبو إسحاق الجویني  ٩١١ـ  ٨٤٩الدیباج على صحیح مسلم بن الحجاج،  لجالل الدین عبد الرحمن بن الكمال السیوطي( ) ٥(

  .٦٥،  ص١م، ج١٩٩٦ھـ، ١٤١٦األثري،مطبعة دار ابن عفان،المملكة السعودیة،
  . ١٣٥الجرجاني،  ص  ) دالئل اإلعجاز،  لإلمام٦(
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�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������)١( .                  

وال مـانع مـن أن یكـون تقـدیم  ، قدم اسم إن لتأكید وتقویة عـدم نجاسـة المـؤمن

محلهـا التعجـب ) التـي سـبحان اهللاویأخذ بیـد هـذا تقـدیم لفـظ ( ، اسم إن لتعظیم المؤمن

ولعـــل الغایـــة مـــن  ؛ )٢(عنـــد رؤیـــة عجیـــب وبـــدیع صـــنعته ) تبـــارك وتعـــاىل(والتعظـــیم هللا 

  . التعظیم أن یستشعر المؤمن عظیم وعمیم وجلیل فضل اهللا علیه

����������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������

����)٣( ،��������������������������������������������������������������������������

������)٤( �����������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������� )٦( )٥(.            

هـذا البـاب ـ أي بـاب إن  یلـزم تقـدیم االسـم فـي ”:بـن عقیـلعبـد اهللا قـال العالمـة 

إال إذا كــــان الخبــــر ظرفــــًا أو جــــارًا ومجــــرورًا فإنــــه ال یلــــزم  ،وتــــأخیر الخبــــر ، وأخواتهــــا

ولكـن التقـدیم مـع هـذا أفـاد  ، لذا وجب تقدیم الضمیر في هذا الـنص الشـریف .)٧(تأخیره"

ــذا قــال العالمــة ابــن حجــر (رضــي اهللا عنهــاالتــوبیخ والتقریــع الشــدید للســیدة عائشــة ( رمحــه ). ل

ي إظهار خـالف مـا والمراد أنهن مثل صواحب یوسف ف ، " صواحب جمع صاحبة:)اهللا

ن هــذا الخطــاب وٕان كــان بلفــظ الجمــع فــالمراد بــه واحــد وهــي عائشــة ثــم إ . فــي البــاطن

ووجــه المشــابهة بینهمــا فــي  . صــواحب" صــیغة جمــع والمــراد َزِلیَخــا فقــط”كمــا أن ، قــطف

زیــادة علـــى  ، ومرادهاة وأظهــرت لهــن اإلكــرام بالضــیافة،ذلــك أن زلیخــا اســتدعت النســو 

 وأن عائشـة أظهـرت أن سـببَ  ، ها في محبتـهنَ رْ ذِ عْ إلى حسن یوسف ویَ  نَ رْ ظُ نْ أن یَ  ، ذلك

                                 

  ).  ٢١٠) الحدیث رقم (١(
من جواھر القاموس لمحبي الدین ابي الفیض محمد بن محمد بن محمد مرتضى الحسیني  الواسطي الزبیدي الحنفي،  تاج العروس) ٢(

  مآدة س ب ح.،  ١٥٧/ ص٢مطبعة دار صادر: بیروت، دون تاریخ ، ج
  الناصبة على خبر كاد الفعل المضارع،  وھو قلیل.) وفي ھذا النص المبارك دخلت (أن) ٣(
  . ١٣٥) دالئل اإلعجاز،  لإلمام الجرجاني،  ص ٤(
  وفي ھذا النص المبارك دخلت (أن) الناصبة على خبر كاد الفعل المضارع،  وھو قلیل. ) ٥(
  ).  ٢٣٩) الحدیث رقم (٦(
تحقیق   ھ)٧٦٩ -ھ ٦٩٨( على ألفیة ابن مالك، القرشي الھاشمي العقیلي یلعقعبدهللا بن عبدالرحمن بن عبدهللا بن  ) شرح عبد هللا بن ٧(

  .   ٢٨٣– ٢٨٢،  ص١جم، ٢٠٠٥الموافق ھ  ١٤٢٦، مطبعة مكتبة دار التراث: القاھرة، محمد محیي الدین عبد الحمید 
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ــ علــى  ومرادها زیــادةٌ یســمع المــأمومین القــراءة لبكائــه، ال هُ صــرف اإلمامــة عــن أبیهــا كوُن

  .   ”)١(وهو أن ال یتشاءم الناس به ، ذلك

، عائشـة یـا":أتنـام قبـل أن تـوتر؟ فقـال ، یـا رسـول اهللا :) قلـترضـي اهللا عنهـاحدیث عائشـة (“

          .)٢( ”ِإنَّ َعْیَنيَّ َتَناَماِن َوَال َیَناُم َقْلِبي

وٕانمـا أكـد ینام، ) أن عینـه تنـام ولكـن قلبـه الرضـوان اهللا عنهـا(عائشـةیؤكد للسیدة  )(لالرسو 

إذ هـــــي مـــــن عمـــــوم الفـــــة المعتـــــاد والخـــــروج عـــــن المـــــألوف،الخبـــــر لمـــــا فیـــــه مـــــن مخ

هذا من خصائص األنبیاء ـ صلوات اهللا وسـالمه ):"رمحه اهللا( )؛ لذا قال النووي(معجزاته

أن عینیـه علـى السـامع  والتحقیـقُ  التقـدیم التأكیـدُ  . فالغرض الذي ظهر لي من)٣(علیهم ـ

ــــت. تنامــــان وال ینــــام قلبــــه  . م عینیــــه ولــــم یؤكــــد نــــوم قلبــــهنــــو  )أكــــد(النبــــي  :فــــإن قل

الجملــــــــة عینیــــــــه بطریقین:أولهما: )أكــــــــد نــــــــوم(حاصـــــــل األمــــــــر أن رســــــــول اهللا قلت:

 . وتقدمـــــــه یفیـــــــد التأكیـــــــد كمـــــــا هـــــــواالســـــــمیة،التي تقـــــــدم فیهـــــــا الفاعـــــــل علـــــــى الفعـــــــل

 ي مؤكـــدة بـــإنَّ هـــأما الجملـــة الثانیـــة فنیهمـــا:دخول (إن)الموضـــوعة للتأكیـــد.وثا.)٤(معلـــوم

وٕانمــا جــيء بــالكالم علــى هــذا المنحــى ألن الشــك وحــدها، وهــذا معلــوم مــن واو العطف.

فلمـا جـاء عجـزه وجـد القلـب للتحقیـق زال لمـا أكـد صـدر الكالم، الداعي للتأكید والموجـب

       .من أداة فاقتضى هذا أن یكون ذكره خالیًا من التأكید بأكثرمن اإلنكار والشك  خالیاً 

ــْمَس َواْلَقْمــَر َال َیْنَكِســَفاِن لِمــْوِت َأَحــٍد ِمــَن النَّــاسِ   ، ولكنهمــا آیتــان مــن آیــات اهللا ، " ِإنَّ الشَّ

                . )٥(”فصلوا وافإذا رأیتموهما فقوم

ف الشـمس والقمـر لمـوت أحـد. قدم اسم إن هنا لتأكیـد وتقویـة وتقریـر عـدم انكسـا

كســـفت :مـــن أجـــل أن النـــاس قـــالوا نوالـــذي ظهـــر لـــي أن الـــداعي الســـتعمال التأكیـــد كـــا

كمــــا جــــاء فــــي حــــدیث آخــــر رواه  )(الشــــمس لمــــوت إبــــراهیم ابــــن ســــیدنا رســــول اهللا 

إذًا هـــم ینكـــرون بلســـان الحـــال أن .)٧(، وهـــذا ممـــا كانـــت تـــدین بـــه الجاهلیـــة )٦(البخـــاري

   . رَ كِ الذي ذُ  فاقتضى ذلك ذلكم التأكیدَ  ، لغیر ذلك الشمس تنكسف

                                 

  ٢١٨ص  ٢فتح الباري،  ج  ) ١(
  ) ٤٢٦الحدیث رقم ( ) ٢(
  .٢٧٧ص  ٣المنھاج،  ج ) ٣(
  .  . ١٣٣اإلعجاز،  ص  دالئل ) ٤(
  ).  ٥٢٧) الحدیث رقم(٥(
  ). ١٠٤٣) صحیح البخاري،  كتاب الكسوف،  باب الصالة في كسوف الشمس،  حدیث رقم (٦(
  . ٧٥٠ص  ٢) فتح الباري،  ج ٧(
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������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������)١(.        

 ، قــدم اســم إن لتقویــة التأكیــد والتقریــر فــي تحــریم الرضــاعة مــا یحــرم مــن الــوالدة

رضـي اهللا السـیدة عائشـة ( ألن ؛ نَّ یكتِف بالجملة االسمیة وجيء بـأ الظاهر أنه لم :وقلت

وال ، بـــالكالم علـــى هـــذا المنحـــى )(فجـــاء رســـول اهللا  ، ) كأنهـــا تعجبـــت مـــن ذلـــكعنهــا

ُیوِجـُب التأكیـد . أن فـي التعجـب ضـربًا مـن عـدم التـیقن واالطمئنـان بـادئ ذي بـدء ىیخف

  بحسبه قوة وضعفًا.

������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������)٢( .    

تقــدیم اســم إن علــى خبــره الفعلــي كــان لتقویــة التأكیــد فــي تحــریم اهللا ورســوله لبیــع 

                      :والتأكید یظهر في وجوه، والخنزیر واألصنامالخمر والمیتة 

ـــه  -األول  ، وحـــده  )(أو برســـوله ، .فلـــم یكتـــِف بـــاهللا وحـــده”إن اهللا ورســـوله”:)(قول

                                            .  وٕانما جمع بینهما

)الموضــوعة للتأكیــد  لالتأكید،فقــد أدخــ تمــع أن الجملــة االســمیة أفــاد - الثــاني علیها(ِإنَّ

                      . یحرم :ولم یقل ، الفعل الماضي )(استعمل  -الثالث 

ن  للنـــاس لـــئال یفعلـــوا هـــذه الشـــدیدی والوعیـــدِ  التحـــذیرِ علـــى الـــداعي لكـــل هـــذا التأكیـــد و 

    . وتفتخر بفعلها ، ألن العرب كانت تستحل هذه األشیاءَ  ؛ المحرمات

الحـــــق           .)٣(��������������������������������������������������������������

ودعـا إلیهـا فـي غیـر مـا  ، أن مخالفة الیهود والنصارى مما حـث علیهـا الـدین اإلسـالمي

كـــان مـــن أجـــل التأكیـــد علـــى عـــدم صـــبغ الیهـــود  اســـم إنَّ لـــذا أرى أن تقـــدیم  . موضـــع

                                 

  ).  ٩١٦) الحدیث رقم (١(
  ).  ١٠١٨) الحدیث رقم (٢(
  ).  ١٣٦٢) الحدیث رقم (٣(
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  . لفتهمحتى یتأكد وجوب مخا ؛ والنصارى
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ما ا :ا م   

�����������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������)١(.        

إذ هـو محكـوم علیـه بـأن العجلـة للمرسـل  ، تقدیمه هـو األصـل ألنقدم اسم لعلَّ 

وفـــي خـــروج الكـــالم هـــذا  .)٢(ثـــم إن التركیـــب النحـــوي یمنـــع تقـــدیم الخبـــر )(إلیـــه منـــه 

یــدل علـى هـذا قــول ، وممـا )٣(علـى إعجالــه األنصـاري )(المخـرج اعتـذار لطیــف منـه 

  .)٤( ”أي عن فراغ حاجتك من الجماع :”َأْعَجْلَناكَ :" َلَعلََّنا ابن حجر في قوله

َالةِ  ُفوِف ِمْن ِإَقاَمِة الصَّ وا ُصُفوَفُكْم؛فِإنَّ َتْسِوَیَة الصُّ           .)٥( ”"َسوُّ

من بضــعة عشــر ضـفــي بـاب تســویة الصــفوف وٕاقامتها، هـذا الحــدیث أورده اإلمـام مســلم

وهـو أحـد  ، الصف من تمام الصـالةرده البخاري في باب إقامة و وأحدیثًا في هذا الباب،

قــدم .ف)٦(علیهــا تســویة الصــفوف وٕاقامتهــا والحــثِّ  إذًا الكــالم عــن فــي هــذا البــاب.حــدیثین 

 . والمــراد الحــدیث واإلخبــار عنــه، والذي القلــب ببیانــه أعنــىواألهم،،ألنــه األصــل اســم إنَّ 

   . ومما یدل على هذا الجزء األول من الحدیث الشریف

�������������������������������������������������������������������������� )٧(.                                                

؛إذ المطلــوب بیــان اتصــاف شــدة الحــر الكــالم عــن شــدة الحــر ألنقــدم اســم إن   

َجهَـنََّم"، اسـتقر ذلـك فـي الـنفس اسـتقرارًا یجعـل المسـلم یتقـي  "ِمـْن َفـْیحِ :فلمـا قیـل ، بالخبر

ألن الجملـة التـي فیهـا محـل  ؛ الصالة في هذا الفیح، وهو المراد والغایـة مـن هـذا الخبـر

                                 

  ).  ١٩٦) الحدیث رقم (١(
   . ٢٨٢، ص٢، جابن عقیلشرح  ) ٢(
)، صحیح مسلم،  كتاب الحیض،  باب ١٨٠صحیح البخاري،  كتاب الوضوء،  باب من لم یر الوضوء من المخرجین،  حدیث رقم ( ) ٣(

  ).  ٣٤٥إنما الماء من الماء،  حدیث رقم (
  .٤١٤ص  ٣فتح الباري،  ج  ) ٤(
  )٢٤٨) حدیث رقم (٥(

  )٣٥٧) الحدیث رقم((٦
  ).  ١٩٦یث رقم () الحد٧(
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  .  شاهدنا كانت علة لما قبلها

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������
)١(.        

      

إذ الغایـة  . والكـالم فیـه ، والحـدیث عنـه ، موهـو األهـ ، قدم المبتـدأ ألنـه األصـل

وقبـــیح  ، ســـیئ معـــادهمبیـــان و  ، ســـوء عـــاقبتهم والكشـــف عـــن ، اإلخبـــار عـــن المكثـــرین

  . والتصدیر بهم ، واالبتداء باسمهم ، مآلهم. فلزم من هذا تقدیم ذكرهم

������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������)٢( .    

في نه محكوم علیه بأنه قبل المشرق، فناسب ذلك أن یكون مقدمًا ألقدم اسم إن 

   . أي أن المراد الحدیث عنه ؛ وباعتبار آخر تقدیمه هو األصل . الذكر

  

  

                                 

  ).  ٥٧٨) الحدیث رقم (١(
  ).  ١٨٤٠) الحدیث رقم (٢(
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ا ا :ا  

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������)١(.                      

إذ المــراد تعظــیم وتهویــل عــذاب  ، نــه هــو الــذي یعنینــا ویهمنــاألقــدم اســم إن هنــا 

الغایة والمرمى في أصل المعنى  ألن ؛ وهذا هو وجه العنایة به ، أهل النار یوم القیامة

وٕاذا اعتبرنا طول الكـالم فـي المسـند إلیـه  .ٕانذار الناس لیتقوهاو من هذا التعظیم، تحذیر 

 ، ولكـن التشـویق یكـون ـ غالبـًا ـالنـار لـى ذكـر المسـند لكـي یتقـىكـان الغـرض التشـویق إ

   . في المحبوب إلى القلب

����������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������)٢( .     

وأمــا الحالــة التــي تقتضــي تقــدیم المســند إلیــه علـــى  ”:قــال أبــو یعقــوب الســكاكي

ثــم إن كونــه أهــم یقــع باعتبــارات مختلفــة إمــا ألن  . فهــي متــى كــان ذكــره أهــم ؛ المســند

قـــدم لفـــظ قیاســـًا علـــى ذلـــك أقول:. )٣( ”تقدیمـــه ینبـــئ عـــن التعظـــیم والمقـــام یقتضـــي ذلـــك

؛ إذًا المـراد تعظــیم اهللاوهـذا یفهــم مـن سـیاق الـنص،الجاللـة لتعظـیم ذات واسـم اهللا تعالى.

   . لذا كان من األدب، بل والبالغة تقدیم المعظم

�������������������������������������������������������������������������������)٤(  .  
  

إلدخال السـكینة فـي نفـوس المـؤمنین ، وٕاشـعارهم بـأن الرحمـة مقدمـة ُقدََّم رحمتي 

 على غضبه ، وأنه ال ُیْیأس من رحمته ، وحثهم على التوبة وطلـب المغفـرة ورجـاء ذلـك

 ، وفطیمــا ، تصــحب اإلنســان جنینــًا، ورضــیعاً  يالرحمــة التــ هلتعظــیم أمــر هــذوقــدمت  ،

یصـــدر عنـــه مـــن الـــذنوب مـــا  أن حقـــه الغضـــب إال بعـــدوال یل ، وناشـــئًا،إلى آخـــر حیاتـــه

والغایـة مـن  ، عسى أن یتوب فیتوب اهللا علیه، یستحق به ذلك بعد التكلیف مع اإلمهال

 ، تقــدیمها للتعظــیم أن یتعلــق اإلنســان بهــا، ویعلــم أن خالقــه بــه بــر رحــیم عطوفــًا رحمــن

                                 

  ).  ١٢٧) الحدیث رقم (١(
  ).  ٢٢٦) الحدیث رقم (٢(
  .  ١١٠،  ١٠٩مفتاح العلوم،   ص ) ٣(
  ).  ١٧٤٩) الحدیث رقم (٤(
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تقدیم لتأكید تغلب الرحمة مانع من أن یكون ال وأرى أن ال . فیسعى وَیِجُ◌دُّ في مرضاته

فعبارة (ُهــَو ن التعظــیم أفدتــه مــن تمــام الحــدیث.علــى الغضــب، والغایــة فیهمــا واحــدة.ثم إ

  . في ذلك الكتاب بَ تِ ِعْنَدُه َفْوَق اْلَعْرِش) فهمت منها تعظیم ما كُ 

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������)٢(.                  

قــدم اســم إن لتعظــیم وتبجیــل والتنویــه برفعــة هــذه الزمــرة، والغــرض مــن تعظیمهــا 

جعلنـا اهللا  . حث المؤمنین وتشویقهم لیتنافس كل واحد منهم أن یكون من تلكم العصـابة

مــنهم بمنــه وفضــله وكرمــه ! وٕاذا أمعــن النظــر فــي طــول عبــارة المســند إلیــه جــاز لنــا أن 

  نقول: إن الغرض من التقدیم كان من أجل التشویق إلى ذكر المسند.  

  

  

                                 

  .  ٢٨٩،  ص ٣) األلوة األنجوج: عود الطیب.  اللؤلؤ والمرجان،  ج١(
  ).  ١٨٠٥) الحدیث رقم (٢(
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اا ا :ا  

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������:      ي إِنَّـكـدعب ـنم ـدأَحي لغنبلْكًا لَّا يي مل بهي ول راغْف بر

ابهالْو أَنت )٢(.)١(                  

قــال  . عفریــتٍ  هــذا تنكیـرُ  مــامَ ،وممــا قـاد زِ تحقیـر هــذا العفریتأفـاد تقــدیم عفریــت 

البحث الرابع في تنكیره ـ أي المسند إلیه وذلك ألمور  السیوطي في شرح عقود الجمان:"

فــي )(قولــه ممـا یــدل علــى التحقیــرو  )٣(شــأنه".التحقیــر بمعنــى انحطــاط  ومنهــا،...منهـا

إن التحقیـر أفـاد هـوان وخسـة :وقلـت ".)٤(فرده اهللا خاسـئًا  :"روایة أخرى ذكرها ابن حجر

ألنــه فــي مقــام المبتــدأ الــذي تقــدم علــى  ؛ وقــد یفیــد التأكیــد . الشــیطان مهمــا كــان جنســه

  . ةالفعلی الذي هو جملة  ، خبره

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������)٥( .         

وابتعــادًا عــن ســوء  ، تركــه النــاس اتقــاء فحشــهقــدم اســم (إن) لتحقیــر هــذا الــذي   

مــانع مــن كــون الغــرض تمكــن الخبــر فــي  وأرى أن ال . وتجنبــًا لســوء معاشــرته ، خلقــه

فــي اســم إن تحریكــًا للــنفس لمعرفــة مــن هــو شــر النــاس ؟وفــي كــال  ألن ؛ ذهــن الســامع

المسـلك،  وهي النهـي الشـدید مـن أن یسـلك اإلنسـان هـذا،الحالین الغایة من الكالم واحدة

ویمكن أن یكون التقدیم للتعجیـل بتقـدیم بمسـاءة  .و أن یكون من هذا الجنس من الناسأ

   . )٦(ألن نكات التقدیم ال تتزاحم ؛ وال عجب في ذلك ، من تركه الناس اتقاء فحشه

                                 

  . ٣٥ص" اآلیة ”) سورة١(
  ).  ٣١٤) حدیث رقم (٢(
  .  ١٩) شرح عقود الجمان،  ص ٣(
    . ٨٠٥ص  ١) فتح الباري،  ج٤(
  ).  ١٦٧٢) الحدیث رقم (٥(
  . ١٦٣،  ص ٢) انظر حاشیة الدسوقي،  ج ٦(
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�����������������������������������������������������)١(.          

فلـیس هنـاك أحـد أحـق بـالتحقیر والهـوان والخسـة  ، لتحقیـرهإنما قدم المسند إلیـه    

ثـم إن المـرام مـن هـذا التحقیـر  ، والذل من هذا الذي جعـل نفسـه محـل بغـض اهللا تعـالى

. وأرى أن ال مــانع مــن )٢(وٕاثبــات الباطــل  ، النهــي عــن اللــدد والخصــومة فــي دفــع الحــق

أن ا سـیم،الاسـتقرارًا تاماً  فـي ذهـن السـامع ویتمكن ویستقر الخبرأن یكون التقدیم لیرسخ 

                                      . الغایة واحدة

  

  

  

  

                                 

  ).  ١٧٠٧) الحدیث رقم (١(
 .  ٢١٦ص ٣) اللؤلؤ والمرجان،  ج ٢( 
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ا ا : إ اا ذ  

���������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������)١(.         

 ؛ فــي الـنفس، ویــتمكن فــي القلــب رلیرسـخ ویســتقر الخبــ اقـدم اســم إن وأخــر خبرهــ

إذًا الغــرض  ؛ لخبــرمعرفــة االمــؤمن الســاعي لمرضــاة ربــه ل فــي االســم تشــویقًا عنــد ألن

وٕانمــا أریــد رســوخه وتمكنــه واســتقراره ـ أي الخبــر ـ لیعمــل التشــویق إلــى ذكــر الخبــر. 

  . المساجدوعلى هذه في  ،البیوتفیحرص ویلتزم على تلك في  ،ذلك ىبمقتض

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������)٢(.  

المـؤمن الكـیِّس  ألنوذلـك  إلـى معرفـة المسـند؛ ◌ً الحق أن في المسـند إلیـه تشـویقا

 ـ وهــو َأْعَظـــَم اْلُمْســِلِمیَن ُجْرَمـــًا ـ الحــریص علــى صـــالح دینــه إذا ســـمع المســند إلیـــه

استشرفت نفسـه معرفـة المسـند؛حتى یبتعـد عنـه،وینأى عنه،وهـذه هـي الغایـة مـن الخبـر؛ 

لذا قال شیخ اإلسالم النووي:"ومقصود أحادیث البـاب ـ أي الـذي ورد فیـه هـذا الحـدیث ـ 

ـــــك الســـــؤال،واالبتداء بالســـــؤال عمـــــا ال یقـــــ مـــــننهـــــاهم عـــــن اإلكثـــــار )(أنـــــه ع،وكره ذل

لمعاٍن:منهــــــا أنـــــــه ربمـــــــا كـــــــان ســـــــببًا لتحـــــــریم شـــــــيء علـــــــى المســـــــلمین، فـــــــیلحقهم بـــــــه 

  . إذًا الغرض من تقدیم اسم إن أن یتمكن الخبر في ذهن السامع)٣(المشقة...".

                                 

  ).  ٤٤٧) الحدیث رقم (١(
  ).  ١٥٢١) الحدیث رقم (٢(
ھـ) ،   تحقیق رضوان جامع  ٦٧٦ـ ٦٣١) المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج،  لإلمام محیي الدین یحیى بن شرف النووي (٣( 

 .١٢٠ص  ١٥الجزء   ٥م،  المجلد  ٢٠٠١رضوان،  مطبعة الشركة الدولیة،  القاھرة،  
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  ا : ا ادس

��������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������)١( .         

وٕامــا ألن كونــه متصــفًا بــالخبر  ”:قــال أبــو یعقــوب عــن دواعــي تقــدیم المســند إلیــه

. )٢( ”الزاهـــد یشـــرب ویطـــرب:كیـــف الزاهـــد ؟ فتقـــول :إذا قیـــل یكـــون هـــو المطلـــوب كمـــا

النفقة هـو  بون قریش لم تكمل بناء الكعبة بسبقدم المبتدأ ألن ك :استنادًا إلى هذا أقول

مواصــلة ســؤال الســیدة عائشــة وٕاجابــة رســول ویــدل علــى هــذا  . هالمطلــوب اإلخبــار عنــ

   . ولوال أن قومها كذا لكان كذا ، وأن قومها فعلوا كذا ، بأن قومها فعلوا كذا) (اهللا

واألغراض تنوعت ، خبرههذه هي األغراض التي وقفت علیها في تقدیم اسم إن على 

المعاني المراد  اختالف إلىـ عندي ـ وهذا التنوع معزاه ، أغراضوتعددت إلى ستة 

ي قطب الرحى الذ والترغیب والترهیب أرى أنهما ، فهي تختلف ترغیبًا وترهیباً إثباتها 

ولكن ینبغي أن ننظر إلى أن هذه األغراض ، دار علیها لفظ الحدیث النبوي الشریف

 . إن التي وضعتها العرب للتأكیددخول سببها  ، وٕان تعددت إال أن فیها تأكیدًا وتقویةً 

،  التقدیم ألنه األصلو  ، ، التأكید وتقویة الحكم :وعلى كل حال هذه األغراض هي

في الجمع األولي للمادة وٕان كان عدد النصوص التي أحصیتها واكتفیت بهذا القدر 

فیه مزید على ولم أرى في غیر هذه النصوص ما ، ولكنها تكاد تتفق في العلة ،كثیر

لم ، التحقیر ومن األغراض ، التعظیمتقدیم اسم إن أغراض ومن ، النماذج التي أوردتها

بالغرض  مبحثوختمت ال ، ومنها التشویق إلى ذكر المسند، أجد غیرها في هذا الكتاب

وأرى أن هذا التنوع من حیث عدُد النصوص  .وفیه نص واحد الذي هو اتصافه بالخبر

 ذه األحادیث،وقد حاولت أن أقف على التدرج الزمني لقول ه ، وتعمد لم یرد دون قصد

                                 

   ). ٨٤٣) الحدیث رقم (١(
  .  ١١٠) مفتاح العلوم،  ص (٢
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وعلى من  أو على المكان الذي قیَلْت فیه، أو على السیاق ـ في كثیر من النصوص ـ

 حكمًا علمیًا وعقلیًا ومنطقیًا، قیل هذا الكالم في حضرتهم وحقهم، وحالهم، حتى أصدر

فلم  من حیث أسلوب التقدیم والتأخیر، ادیثعلى القیمة األسلوبیة والفنیة لهذه األح

ألن ترك العلماء لدراسة الحدیث النبوي  ؛ أوفق ولكني لن أترك البحث في هذه الجزئیة

أستاذي الدكتور  وقد قال لي ، ة أمٌر ینبغي أن نمعن النظر فیهالشریف من هذه الناحی

بغض النظر عن محمد الحسن األمین:" قد یكون السبب أنها رویت بالمعنى". لكن 

ما هي القیمة األسلوبیة  للفظ نسأل سؤاًال،كون هذه األحادیث رویت بالمعنى أو با

لحوجة إلیها،  وهو والفنیة والجمالیة لهذه النصوص ؟ فهذه األحادیث، عند أمس وجه ا

كذا، فما بال الدراسة األدبیة والفنیة !.  )(قیل فیها: قال رسول اهللا جانب التشریع،

، وٕاال فقد نصر كثیر من العلماء أن  عاة لمن قال أنها رویت بالمعنىوهذا مرا

                  . األحادیث التي رویت بالمعنى قلیلة

   

   



37 

ا ا  

ا   

التـي تتعلـق بالمسـند التقدیم والتـأخیر الحق أن العلماء عندما تحدثوا عن مسائل  

وهـذا إمـا ألنهـم ، غیر المبتدأ مـن أنـواع المسـند إلیـه كما لم یذكرواإلیه لم یذكروا الفاعل 

كانوا في مرحلة التأصیل والتنظیر والتقعید لمسائل البالغة، وٕاما ألن تقدیم الفاعل علـى 

الكـالم عـن مقتضـى والغرض البالغي في الغالـب یلـتمس فـي خـروج ، الفعل هو األصل

، الفاعــل علــى غیــره مــن المعمــوالتومعلــوم أن الكــالم هنــا عــن تقــدیم  .واألصــلالظــاهر 

لـذا كـل النصـوص التـي ورد  . أما إذا تقدم على عامله فال یسمى فـاعًال كمـا هـو معلـوم

ـــى غیـــره مـــن المعمـــوالت  ـــىتقدیمـــه جـــاء  ایمكـــن أن یقـــال فیهـــفیهـــا تقـــدم الفاعـــل عل  عل

یكــون  أنــه ، وبیــان هــذا . أخــرى دل علیهــا الســیاق لكنــه مــع هــذا أفــاد معــانيَ  ، األصــل

بـل تقریبـًا كـل النصـوص التـي جمعتهـا فـي الجمـع ، لتقدیم فیها ألنه األصل هو الظاهرا

ولكـــن أحیانـــًا  ، التقـــدیم فیهـــا ألنـــه أصـــل التركیـــب اللغـــوي الصـــحیحجـــاء للمـــادة  يِّ ِلـــاألوَّ 

ولكن هذه نصـوص قلیلـة جـدًا  ، یكون أكثَر ظهورًا من كونه األصلألتمس غرضًا آخر 

وممــا یــدل علــى أن الغــرض البالغــي قــد یكــون فــي التقــدیم مــع ، مقارنــة بالتقــدیم لألصــل

فــي  )رمحـه اهللا تعـاىل(الجرجــاني عبـد القـاهر كـون التقـدیم جـاء لألصــل قـول شـیخ البالغیــین

فقتـل  ، فیـه أنـه یقتـل رلیس له بـأس وال یقـدَّ  إن كان رجلٌ  :ثم قالوا ... :"دالئل اإلعجاز

ذاك  ، ”الً ُجـرَ  دٌ ْیـزَ  لَ َتـقَ  ”:القاتل فیقـول یقدم ذكرَ فإنه ، وأراد مخبر أن یخبر بذلك ، رجالً 

وُبْعـُده  ، ه وموضـع النـدرة فیـهطرافتُـ ، ألن الذي یعنیه ویعني الناس مـن شـأن هـذا القتـل

 ، ومعلــوم أنــه لــم یكــن نــادرًا وبعیـدًا مــن حیــث كــان واقعــًا بالــذي وقــع بــه . كـان مــن الظــن

  )١(.”ولكن من حیث كان واقعا من بالذي وقع منه

إذًا مثال الشیخ وٕان كان التقدیم فیه جاء على األصل إال أنه مع هذا أفـاد معنـًى 

  !         خر بینه الشیخ ـ رحمه اهللا تعالىآ

                                 

  .١٠٨) دالئل اإلعجاز،  ص ٢( 
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   م ا: ا اول

�����������������������������������������������������������������������)١(.          

مـع هـذا فالـذي و  ، تقدیمه هو األصل الجار والمجرور ألن إنما قدم الفاعل علي

إذ الغایة من الحـدیث بیـان حكـم شـرب الكلـب فـي  ؛ ب الكلبشر في المقام األول  یعنینا

  .  اإلناء

��������������������������������������������������������������������������������)٢(.  

ثــم إن تعظــیم اســم اهللا تعــالى بالنســبة  ، األصــلألنــه ؛ قــدم الفاعــل علــي المفعــول

وال یخفـى  . للمفعول به یوجب تقدیمه علیه، ثم لبیان خسة وسوء حال الیهود والنصـارى

    . لذا إن قدم المفعول به أوهم هذا خالف المراد )٣(أن التقدیم للمفعول یفید التخصیص

�����������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������

���������)٤(.                    

 ، المهــم عنــدناألنــه وجــاء الكـالم علــى األصــل  ، إذ هــو األصــل ”النَّــارُ ”قـدم لفظــة

فلـو  ، هـو وقـوع الشـكوى منهـا ، لنـارا وهو األمر العجیب العظیم الداعي لالستعاذة مـن

لــم تجــد الــذي أنــت واجــده فــي الحالــة األولــى مــن الرهبــة  ، اشــتكت إلــي ربهــا النــار:قیــل

  . وهو أمر مقصود فیما أرى . والخوف والوجل

������������������������������������������������������������������������������������)٥(.        

ق مــــا یقتضــــیه الوضــــع ْفـــجـــاء علــــى أصــــله وَ تقــــدیم الفاعل(أحــــدكم) الشـــك أن  

ن الخطـــاب كـــان منـــه أل .وٕانمـــا جـــاء علـــى أصـــله ولـــم یقـــدم المفعـــول فیمـــا أرى؛اللغوي

ـ .فلو قدم المفعول فهم أن األهم فناسب ذلك أن یبدأ بذكرهم أوالً ،،وهم بحضرتهألصحابه

      هذا.والنص ال یساعد على ، المسجدهو ـ في الكالم 

���������������������������������������������������������������������������������������������������

                                 

  ).  ١٦٠) الحدیث رقم(١(
  ).  ٣٠٦) الحدیث رقم(٢(

  .١١٢، ١١١م،  ص ٢٠٠٦ھـ/  ١٤٢٧) انظر علم المعاني،  للدكتور عبد العزیز عتیق،  مطبعة دار اآلفاق العربیة،  القاھرة، سنة(٣
  ).  ٣٥٩) الحدیث رقم (٤(
  ).  ٤١٤رقم () الحدیث ٥(
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���������������������)٢(.                  

والحـق أن تقـدیم لفـظ الفاعـل  . النص الشـریف أقـول فـي نظمـه كمـا قلـت فـي سـابقه هذا

وتكرارهـا فــي  ، یكثــر وروده فـي جملــة الحـدیث الفعلیــة متـى مــا وردت ) (أحـد أو أحـدهم

هـــذا مـــع أنـــي وجـــدت مـــا یربـــو علـــى العشـــرة  ، دلیـــل مـــا قلـــت أظهـــرهـــذین الموضـــعین 

     . مواضع بكثیر على هذا النحو

�����������������������������������������������������������������������)٣(.        

فلــــو  . مــــن تقــــدیم الفاعــــل أن الغــــرض منــــه كــــان أنــــه األصــــلالــــذي ظهــــر لــــي   

قیل:حجبـت بالشــهوات النــار كــان مقتضــى الــنظم أن یكــون الكــالم عــن الشــهوات، وســوء 

سـبق إلـى القلـب  "حفت بالمكاره الجنة”:ولو قیل . وقبیح مآلها ، ووخیم عقابها ، عاقبتها

وجمیــل  ، باهـاقْ وفـوز عُ  ، وفـالح معادهـا ،االصـبر علیهـالمكـاره وحسـن عـن أن الحـدیث 

وٕان كانــا  ، ألن العــرب یقــدمون الــذي بیانــه أهــم لهــم، وهــم ببیانــه أعنــىومآلهــا؛موردهــا 

وبیــان مــا  ، عــن النــار والجنــةالكــالم .ولكــن لمــا كــان أصــل )٤(یهمــانهم ویعنیــانهم جمیعــًا 

 .والنـارفذلك اقتضى تقدیم الذي قدم وهـو الجنـة  ، همایلإا وما یؤدي ویوصل میورد إلیه

            . وقطعًا التخصیص غیر مراد ، وأیضًا قد یفید تقدیم الجار والمجرور التخصیص

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������)٥(.                  

ودنــو الشــمس  " یعــرق النــاس بســبب تــراكم األهــوال،:عبــد البــاقي فــؤادمحمــد قــال 

، إذا ائحًا. ویلجمهم: من ألجمه الماءمن رؤوسهم واالزدحام حتى یذهب عرقهم:یجري س

                    .)٦(بلغ فاه"

ـــدتإذًا    ـــه هـــو األصـــل أن المـــراد  بـــهعلـــى المفعـــول  (النـــاس)م الفاعلیق فـــوق كون

عن عرق الناس في ذلك الیوم ـ وقانا اهللا من شره ـ لبیان شدة وهول یوم  خبارُ والغایة اإل

                                                                                               

) ٢٣٣البقرة اآلیة(الَ تَُضآرَّ َوالَِدةٌ بَِولَِدھَا ال یشیر: ھو نھي بلفظ الخبر،  كقولھ تعالى::” ٢٠١ص  ٣) قال في اللؤلؤ والمرجان،  ج (١
قلُت: قصده ال تضارُّ (بضم الراء المشددة). وھذه قراءة ابن كثیر،  وأبي عمرو،  ویعقوب. انظر البدور الزاھرة ”. وھذا أبلغ من لفظ النھي

مطبعة البیروني،    في القراءات العشر المتواترة من طریقي الشاطبیة والدرة،  لعبد الفتاح عبد الغني القاضي،  تحقیق أسامة ھیثم عطایا،
  م. ص .   ٢٠٠٧ھـ/  ١٤٢٨دمشق،  الطبعة األولى 

  ).  ١٦٨١) الحدیث رقم (٢(
  ).  ١٧٩٧) الحدیث رقم (٣(

  . ١٥، ١٤ص ١) الكتاب لسیبویھ ج (٤
  ).  ١٨٢١) الحدیث رقم (٥(

  .٢٣٦ص ٣) اللؤلؤ والمرجان، ج(٦
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، أمــا لــو قــدم الظــرف صــار هــو األهــم یــوم القیامــة . القیامــة حتــى یفــر المــؤمن إلــى ربــه

   . والحدیث عنه وهذا لیس هو الواقع

�����������������������������������������������������������������������������)١( .        

مالئكـــة ، إِذ المـــراد اإلخبـــار بعـــدم دخـــول التقدیمـــه هـــو األصـــل ألنقـــدم الفاعـــل   

لتــأثیر الكائنــة فــي فلو قــدم المفعــول بــه لفقــد الكــالم قــوة االبیــت الموصــوف بتلــك الصــفة،

ویحرص ،ر المالئكـة أمــر یســعى إلیــه المــؤمنوالســبب فــي ذلــك أن حضــو الجملـة األولى؛

ویجـــزل المـــؤمن یفـــرح ألنها مخلوقـــات یســـعد و ؛یم المالئكـــة.وقـــد یكـــون التقـــدیم لتعظـــعلیه

                     . بحضورها معه

  

  

  

  

   

                                 

  ).  ١٣٦٣) الحدیث رقم (١(
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ما ا :ا  

��������������������������������������������������������������������������������)١(.          

واسـتنهاض الهمـم علـى   ، والحـث ، والترغیـب ، فیـه التعجـب ألنلتعظیمه قدم الفاعل  

ـــد ”:قـــال ابـــن حجـــر . االلتـــزام بهـــا فـــي وقتهـــا ـــه ی ـــة صـــالة الفجـــر علـــى فإن ل علـــى مزی

هـذا بعینـه لـو قیـل: تجتمــع فـي صـالة الفجـر مالئكـة اللیـل ومالئكــة  نوال یكـو  )٢(".غیرهـا

    . لما فیه من القصر والتخصیص ؛ النهار

��������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������)٣(.          

الكــالم عــن ســلوك  وألن ؛ وهــو الــذي یعنینــا ، نــه األهــمأل (األنصــار)قــدم الفاعل

ثـم إن  ، فلـیس هـو األهـم واألولـى بالتقـدیم)٤(األنصار، أما كون المسلوك وادیـًا أو شـعبًا 

وكبیــر  ، وعلــوِّ شــأنهم ، وبیــان رفعــة قــدرهم ، الكــالم عــن فضــل األنصــار، والتنویــه بهــم

فناســب كــل ذلــك ، )٥(ومــا لهــم مــن المزیــة والمنقبــة ) (منــزلتهم عنــد ســیدنا رســول اهللا 

، فهـو إظهـار فـي موضـع  ”لسلكت وادیهـم ”:. وانظر إلى أنه لم یقلتقدیم ذكر األنصار

  ، وتعلق نفسه بهم .؛ لحبه لهم اإلضمار 

���������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������)٦( .            

  

                                 

  ).  ٣٨٠) الحدیث رقم (١(
 .  ١٩٦،  ١٩٥ص  ٢) فتح الباري،  ج ٢(
  ).  ٦٣٤) الحدیث رقم (٣(

ھـ) ، تحقیق أبو إسحاق الجویني  ٩١١ـ  ٨٤٩الدیباج على صحیح مسلم بن الحجاج،  لجالل الدین السیوطي ( وھو الطریق في الجبل) (٤
  م.  ١٩٩٦ھـ، ١٤١٦األثري،  مطبعة دار ابن عفان،  المملكة السعودیة،  

  .   ١٦٨ص  ٤المنھاج،  للنووي،  ج  (٥)
  ).  ٦٨٣) الحدیث رقم (٦(



42 

الفاعل ـ وهو األصل ـ للعنایة واالهتمام والتنویـه برفعـة شـأن هـؤالء )(قدم النبي  

ــــذین فعلــــوا كــــلیالمفطــــر  ــــه فــــي تلكــــم الحالــــة ن ال  ، إلخــــوانهم الصــــائمین، مــــا ینبغــــي فعل

ن ومـدحهم یفالحدیث إذًا سیق لتفضیل المفطـر  ؛ الثناء والمدح والبشارة والشكرفاستحقوا 

  . والتبشیر لهم

قــــــــــــدم   . )١(���������������������������������������������������������������������������������������������������������

ـــاَعُة) ألنـــه أصـــل الكــالم(الفاعــل  أمـــا بالنســـبة إلـــى (َنــاٌر) فالتقـــدیم كـــان مـــن أجـــل  . السَّ

وكـذلك الوصـف الـذي وصـفت  ، وتنكیرهـا یقـوي ذلـك ـ أي التعظـیم ـ ، تعظـیم هـذه النـار

والــذي ظهــر لــي أن النــار المــذكورة فــي حــدیث البــاب هــي التــي  ”:قــال ابــن حجــر . بــه

ي الحــرة وكــان ظهورهــا فــ ”:قــال صــاحب تحفــة الراكــعو  ).٢(”ظهــرت فــي نــواحي المدینــة

. وهذا الخبر فیه )٣(”الشرقیة  من المدینة في جمادى اآلخرة سنة أربع وخمسین وستمائة

ممــا یجعــل المــؤمن   ، مــن الداللــة علــى قــدرة اهللا وعظــیم ســطوته وقدرتــه مــا ال یوصــف

وال  .ویعاملــه بفضــله وكرمــه عنــد نــزول المصــائب ، یفــر ویبتهــل إلــى اهللا أن یلطــف بــه

       من إدخال الروع والمهابة في النفوس .یخفى ما في التعظیم 

         

  

  

      

   

                                 

  ).  ١٨٣٩) الحدیث رقم (١(
  . ١١٥ص  ١٣فتح الباري،  ج  (٢)

) تحقیق صالح سالم النھام ومحمد باني المطیر وصباح ٨٨٣تحفة الراكع الساجد بأحكام المساجد،  لإلمام أبي بكر بن زید الجراعي (ت  )٣(
    . ٢٧٣م،  ص ٢٠٠٤ھـ ـ ١٤٢٥وفیصل یوسف العلمي،  مطبعة المراقبة الثقافیة بإدارة المساجد،  الكویت،     عبد الكریم العنزي
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ا ه: ا ذا  

ــــِزُل َربَُّنــــا(" ــــاَرَك َوتـََعــــاَىل َیْن ــــلَّ َلْیَلــــ )تـََب ــــَماِء الــــدُّْنَیا،كُّ ن یبقــــى ثلــــث اللیــــل حیٍة ِإَلــــى السَّ

ـــــدعوني فأســـــتجیبَ یقـــــول:اآلخر، ـــــه من ی ـــــســـــألُ یمن ،ل   ني فـــــأغفرمن یســـــتغفرُ ه،ني فأعطَی

                    . )١("له!◌َ 

    

المـتالء القلـب  ؛ هنـا للتلـذذ بـإجراء اسـم اهللا تعـالى علـى اللسـان (ربُّنا)قدم الفاعل

وال مــانع مــن أن یكــون  . بــه مشــغول ومــا القلــبُ  ، واللســان یــدل علــى مــا فــي القلــبِ  .بــه

هـو(أي  وجـه األهمیـة ـ وهـي العلـة األصـلیة للتقـدیم ـ وعلـى كـل حـال . التقـدیم للتعظـیم

 ،في هذه الساعات )عاله جل في(الذي یعنینا ویتصل بمسرة من یذكر اهللا  ) نزول ربنا

وفیـه تفضـیل صـالة  . رام الحث على الذكر حینئذٍ مَ والْ  لذا ناسب تقدیمه. وتلك األوقات؛

وقــد أشــار ابــن  ، مــن األغــراض التــي ذكرهــا الخطیــب القزوینــي وهــذا الغــرض .)٢(اللیــل

ألن ؛ إیهـام أنـه ال یـزول عـن الخـاطر الفرق بین هـذا الغـرض وبـین یعقوب المغربي إلى

قبـل الحكـم بـأن والتفریـق بینهمـا یحتـاج إلـى مزیـد تأمـل وتمعـن فـي الـنص ، بینهمـا تشـابه

مع ما قبلـه، یقصـد إیهـام أنـه ال یـزول ولیس هذا تكرارًا  ":فقال، الغرض هو هذا أو ذاك

یفهم من هذا أن إیهـام أنـه ال یـزول عـن  .)٣(”محبوباً إذ لیس كل مطلوب  ، عن الخاطر

   . كما في هذا المثال . بخالف التلذذ ، الخاطر یكون في المحبوب وغیره

التقــدیم ، وهــي ثالثــة، فــي ختــام هــذا المبحــث أجمــل األغــراض التــي وردت فیــهو 

جـاء فیهـا التقـدیم فـي  اوهـذه األغـراض كلُّهـ. واالسـتلذاذ بـذكره ، التعظـیمو ،  ألنـه األصـل

  . المقام األول ألنه األصل

مجــــوع  نأ :لآلتــــي - فــــي خاتمــــة هــــذا الفصــــل - ممــــا تقــــدم یمكــــن أن نخلــــص

وهــذه األغــراض منهــا مــا  ، ســتة عشــر غرضــاً  فصــلاألغــراض التــي وردت فــي هــذا ال

ومنه ما ورد فـي مبحـث واحـد  ، ومنها ما تكرر في مبحثین ، تكرر في المباحث الثالثة

 هنصوصــویالحــظ أن ، فالتقــدیم ألنــه األصــل تكــرر وردوده فــي المباحــث الثالثــة . فقــط

واألغــراض األصـــلیة  ، مــن أكثــر النصـــوص عــددًا مقارنــة بغیرهـــافــي المباحــث الثالثـــة 

                                 

  ).  ٤٣٤) الحدیث رقم (١(
  . ٤٧ص  ٣) فتح الباري،  ج ٢(
  .  ٣٩٤،  ص ٢) مواھب الفتاح،  ج ٣(
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 ، واإلخبـار عـن أمـر مـا، ال تخرج عن التوجیـه واإلرشـادللتقدیم في هذا الغرض البالغي 

أما الغـرض الثـاني واألخیـر  . ولكنه كثر جدًا في التوجیه واإلرشاد ، والترهیب والترغیب

 وردالبالغـي والحظـت أن هـذا الغـرض  ، فـي المباحـث الثالثـة فهـو التعظـیمالذي تكرر 

، األخــالقالمــدح والوصــف بفضــائل  ولكنــه كثــر فــيمــن األغــراض األصــلیة فــي عــدد 

أمــا  . مــن المــدح بســببوالفخــر  ، فــي موضــعوقــد ورد فــي الفخــر  . الصــفاتومحاســن 

والحق أن التأكیـد أكثـر األغـراض  ،: التأكیداألغراض التي تكررت في مبحثین فغرضان

والحـق أن هـذه األغـراض لـم تخـرج عـن  ، أو الثانيسواء في المبحث األول  ، نصوصاً 

وفیمـا جـاء فیـه ، وهـي المـدح ، واضع التي یحسن فیها التأكیـدمفي الما قاله عبد القاهر 

ولكــن ، وفیمــا یســتغرب مــن األمــر وغیــر ذلــك ، أو فیمــا اعتــرض فیــه شــك، منكــرإنكــار 

الـذي تكـرر فـي أمـا الغـرض الثـاني  . فیما اعترض فیه شك أكثر بقلیل من غیرهالتأكید 

خیر فهو التقدیم للتشویق للمسند، ورد في المبحث األول المبحثین األول والثاني دون األ

وأخـر  مُ التـي مـن أجلهـا قـدم المقـدَّ ألغـراض األصـلیة وا ، مـرتینسبع مرات، وفـي الثـاني 

هنـا وٕاذا تنبَّ ، ترهیـب وأواإلخبـار الـذي هـو فـي أصـله ترغیـب  حتنحصر في المد رُ المؤخَّ 

فـــي التقـــدیم یمكـــن القـــول بـــأن أغـــراض هـــذا الفصـــل المـــدح نـــوع مـــن الترغیـــب إلـــى أن 

      . انحصرت في الترغیب والترهیبلتشویق إلى ذكر المسند ل

ففــي المبحــث األول أمــا األغــراض التــي لــم تتكــرر           

 ، على المـدح الفخـر -فیما أرى  - كل النصوص التي وردت فیه مقصورة،و التخصیص

ومن األغراض التي انفرد بها المبحث  . وفي اآلخر إخبار، وورد نصان في أحدهما ذم

وفیــه نــص واحــد الغــرض األصــلي فیــه  األول التقــدیم إلیهــام أنــه ال یــزول عــن الخــاطر

التقدیم للتعجـب مـن المسـند في هذا المطالب آخر و  ، إخبار عن مراتب الدین اإلسالمي

جــاء التقــدیم فیــه فــي أســلوب االســتفهام و  ، وتوجیــه وٕارشــاد، فیــه تــوبیخ وعتــابو  ، إلیــه

    ، اإلنكاري

 والغرض األصلي فیهالتحقیر  :أما المبحث الثاني فاألغراض التي انفرد بها هي

لكــن الـــنص األول فیــه شـــيء مــن اإلخبـــار بفضـــل اهللا  ، اإلخبــار فـــي نصوصــه الثالثـــة

 اً ترهیبــبــه یالحــظ أن  ، إخبــارورد فیــه  أمــا الــنص قبــل األخیــر، )(تعــالى علــى رســوله

الفحـش الموجــب لكــن مـن  ،وفـي األخیــر نفـس األمـر ، مـن اللَّـدد فــي الخصـومة اً وتحـذیر 
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                    . لهجر الناس

وهو التقـدیم للتلـذذ بـذكر المسـند ، ففیه غرض واحد لم یتكررأما المبحث األخیر   

فهــذه هــي  . فــي حقیقتــه حــث وترغیــب فــي خیــر، و إخبــار وهــووفیــه نــص واحــد  ، إلیــه

 ، مع بیان األغـراض التـي سـمیتها أغراضـًا أصـلیةاألغراض التي وردت في هذا الفصل 

األغــــراض فــــي الحـــدیث النبـــوي تنوعــــت فیهـــا بــــأن األغـــراض البالغیـــة  :ویمكـــن القـــول

وأن األغـــراض البالغیـــة للتقـــدیم أدت دورًا عظیمـــًا للمعـــاني التـــي كـــان یریـــد  ، األصـــلیة

وتجتنـــب  ، تجعـــل األمـــة تلتـــزم أوامـــره ، إیصـــالها ألمتـــه بطریقـــة معینـــة) (رســـول اهللا 

             . لبشریة جمعاءل) (وهذه هي الغایة الكبرى من إرساله ، نواهیه
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الحــق أن علمــاء البالغــة قــرروا أن تقــدیم المســند علــى المســند إلیــه الغالــب فیــه 

. وقــد یــأتي لغیــر ذلــك كمــا )١(والكثیــر أن یكــون إلفــادة الحصــر والقصــر واالختصــاص 

لــذا  ؛ )٢(لكــنهم مــع ذلــك اشــترطوا فــي ذلــك أن یصــح االبتــداء بالمتــأخر ، ســنبین الحقــاً 

 ) !رمحهم اهللا تعاىلتجدني تركت عددًا كبیرًا من النصوص لم أجد فیها ما اشترطه العلماء(

لكــــــــــنَّ                       

سـیق الكـالم  هـااألغراض في هذا الفصل تنوعت بتنوع األغراض األصـلیة التـي مـن أجل

ـ و ذلـك والـذم، ونحـ، والمـدح ، والنذارة، والبشارة، واإلخبار، والترهیب، أي أن الترغیب، 

التقـــدیم  مـــنالبالغـــي الغـــرض دور كبیـــر فـــي تحدیـــد  الهــــ األصـــلیة وهـــي األغـــراض 

علـــى هـــذا  ا تقـــدیم المســـندفناقشـــو  الخطیـــب وشـــراح التلخـــیصلهـــذا ولقـــد تنبـــه . والتـــأخیر

تقــدیم لألغــراض البالغیــة لكثــرة النصــوص فــي اتفطنــًا  فــي دراســتهم والتمســُت ، األســاس

نجــد أن أبــا ف، الغالــب فــي تقــدیم المســند هــو االختصــاصإن  :هملُ قــو  حیــث مــنالمســند 

وثنـــى الكـــالم  ، عنـــد مـــا نـــاقش تقـــدیم المســـند  بـــدأ بـــذكر التخصـــیص یعقـــوب الســـكاكيَّ 

 ، وأكثــر مــن األمثلـــة فــي هــذا الغـــرض ، بالتقــدیم للتنبیــه علـــى أن المتقــدم خبــر ال نعـــت

ورودهــا فــي تقــدیم ثــم تحــدث عــن أغــراض أخــرى یمكــن ، ها ثمانیــَة أمثلــةٍ حتــى بلــغ عــددُ 

ونكتـة دقیقـة منـه ـ رحمـه اهللا ـ  ، إشـارة لطیفـة هورأیـت فیـ  ،)٣(المسـند علـى المسـند إلیـه

أمـا التقـدیم للتنبیـه علــى أن  ،واألكثـر الغالـبوهـي إن التقـدیم للتخصـیص فـي البـاب هـو 

ومجمــوع األغــراض  .المتقــدم خبــر ال نعــت فهــو وٕان كــان كثیــرًا، لكنــه دون االختصــاص

 :وهـي، )٤(ذكرها سبعة أغراض لم یزد علیها الخطیب وشـارحو تلخیصـه شـیئًا یـذكرالتي 

، والتنبیـــه علـــى أنـــه خبـــر ال نعـــت،أو أن یكـــون قلـــب الســـامع معقـــودًا بـــه، التخصـــیص

هلك خصـمك لمـن یتوقـع ذلـك،أو ألنـه صـالح للتفـاؤل ولـم یـذكر مثـاًال،أو ألنـه أهـم :نحو

، أو یكـون المـراد بالجملـة أو للتشـویق، تحقهمـن الـرحمن مـا یسـعلیـه  :نحو ، عند القائل

                                 

التلخیص، مطبعة دار السرور،  بیروت،  لبنان،  دون ) انظر مواھب الفتاح في شرح تلخیص المفتاح،  البن یعقوب المغربي،  شروح ١(
  .١١٤،  ص ٢تاریخ،   ج 

  

)  انظر حاشیة العالمة محمد بن محمد بن عرفة الدسوقي على شرح العالمة مسعود بن عمر سعد الدین التفتازاني على التلخیص،  ٢(
     .١١٠،  ص ٢مطبعة دار السرور،  بیروت،  لبنان،  دون تاریخ،   ج 

  .  ١٢٤،  ١٢٣مفتاح العلوم،  صنظر ا) ٣(
  .   ١٢٦ـ  ١٢٣) نفسھ،  ص ٤(
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بـن السـبكي أحمـد ، وقـد نبـه )١(إفادة التجدد دون الثبوت فیجعـل المسـند فعـًال ویقـدم البتـة

 ، أهمـل هـذا الغـرض )٢(الخطیـبأن مـع ، إلى أنه ـ أیضًا ـ یأتي للتشـاؤم وٕاسـاءة السـامع

مباحث الفصـل لـم تخـرج والحق أن األغراض التي وقفت علیها في  .)٣(وال وجه إلهماله

ـ  رمحهــم اهللاـ یـــدل علـــى اســـتقراء العلمــاء  ممـــا ، التـــي ذكرهـــا العلمــاء عــن األغـــراض

إال أن مــن ســمع لــیس ،  وٕان كــان معلومــاً  وهــو أمــرو  ، القواعــد همللنصــوص قبــل تقعیــد

مبحـث فـي بیـد أنـي وجـدت  عندي نتیجة علـى قـدر عـاٍل مـن األهمیـة، يوه . كمن رأى

هنـاك أحادیـث حمالـة أوجـه ،  نعـم . وهـو التعجـب، تقدیم خبر المبتـدأ غرضـًا لـم یـذكروه

وال عجـــب فـــي ذلـــك فقـــد قـــرر العلمـــاء أن نكـــات التقـــدیم ال ، ألكثـــر مـــن غـــرض تصـــلح

، وممـــا یتوقـــف عنـــده أن هنـــاك أغراضـــًا تكـــرر وردوهـــا فـــي مباحـــث الفصـــل . )٤(تتـــزاحم

ــــر فیــــه هــــذا الفصــــل دارت أحــــوال المســــند فــــي و     ته نهایسأناقشها في  علــــى خب

فالنصـوص ، ترتیب جاء علـى حسـب كثـرة األمثلـةهو و  ، وخبر كان ، وخبر إن، المبتدأ

التـي هـي ، خبـر إنالتي ورد فیها تقدیم خبر المبتدأ أكثر من النصـوص التـي تقـدم فیهـا 

 أمـا بقیـة أنـواع المسـند فـي سـائر النواسـخ، خبـر كـانأكثر من النصوص التي تقدم فیها 

وكـذلك تقـدیم الفعـل لـم  . نـي لـم أجـدها البتـةإأو ، لم أجد لها أمثلة یمكن الوقوف عنـدها

مـــا فیــه غـــرض زائــد علـــى كــون تقدیمـــه هــو أصـــل أجــد فــي النصـــوص التــي بـــین یــدي 

              . عنهضربت أف ، التركیب اللغوي الصحیح

  

  

   

                                 

  ١٢٦ـ  ١٢٣،  ص  مفتاح العلوم) انظر ١(
ُد الخطیَب القزوینيَّ صاحب كتاب التلخیص  الذي شرحھ ابن السبكي.  ٢(   ) یقِص
  .  ١١٦،  ص٢) انظر عروس األفراح،  ج٣(
  .  ١٦٣، ص٢على التلخیص، ج ) حاشیة الدسوقي على مختصر السعد التفتازاني٤(
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 ا ما  

  ا اول

 أا   

المســند داللــة تقــدیم فــي تحلیــل علمــاء البالغــة  علیــه خبــر المبتــدأ هــو الــذي دار

ثــم إن مــا قیــل فــي ، هــو أصــل الجملــة االســمیة هعنــدي أنــ والســبب ، علــى المســند إلیــه

تتفـق الخبـر فـي سـائر أنـواع األخبـار ألن تقـدیم ؛ تقدیم هذا یمكن أن یقال فـي خبـر ذاك

ألن تقــدیم ؛ قــد یكــون قلــیالً أنــواع األخبــار  بعــضاالختصــاص فــي  لكــن، فیــه األغــراض

وٕانمـا مـن بـاب ، تقـدیم المعمـول علـى العامـلمـن بـاب  لیسعلى أسمائها النواسخ أخبار 

ـــــى بعـــــض ـــــه قـــــال وتقـــــدیمها ، تقـــــدیم بعـــــض المعمـــــوالت عل ـــــن الســـــبكي:"ال یفیـــــد عن اب

تتفــق فـــي الكــالم تقــدیم األخبـــار فــي ســائر أنــواع أن وممــا یــدل علــى . )١(االختصــاص"

 أنَّـا لـم نجـدهم فرقـوا بـین تقـدیم المسـند،وهو خبـر المبتـدأ، األغراض البالغیة من التقدیم،

ـــة للجـــنس ، لـــیسخبـــر أو  ، هـــو خبـــر كـــان وأ مـــن  ووهـــ ، أو غیـــر ذلـــك، أو ال النافی

 . النصـوص فیـه أكثـرمـع كـون عـدد  الفصـل التي جعلتني أصدر بخبـر المبتـدأ سباباأل

لكنــي ، هــي نفســها التــي ذكرهــا العلمــاء فــي تقدیمــه هنــاالتــي تناولتهــا واألغــراض   

  . واحدٌ  ، وقد ورد فیه حدیثٌ منه أال وهو التقدیم للتعجب، وجدت غرضًا لم یشیروا إلیه

  

ا : ا اول  

  ���������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������)٢(.    

یـدل  ، الظاهر لي أن التقدیم في هذا النص الشریف كان مـن أجـل االختصـاص  

علـى أن الغسـل ال یجـب بخـروج بـه " واسـتدل :)رمحـه اهللا تعـاىلعلى هذا ما قاله ابن حجـر(

ولمـا كـان التخصـیص إنمـا هـو باعتبـار النظیـر الـذي یتـوهم  )٣(.”وهو إجمـاع.. . المذيِّ 

                                 

  .  ١٥١،  ص٢) عروس األفراح، ضمن شروح التلخیص، ج١(
   . )١٧٥الحدیث رقم () ٢(
  .  ٤٧٥ص  ١) فتح الباري،  ج ٣(
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یجـــب منـــه أوكـــان ســـیاق الحـــدیث یفهـــم منـــه أن الكـــالم عـــن المـــذي  ، )١(فیـــه المشـــاركة 

، وتخصیصـــه علـــى نفـــي الغســـل بســـبب المـــذي)الوضـــوء أم الغســـل ـ كـــان كالمـــه(

أي لقصـر ، فلتخصیصـه بالمسـند إلیـه" أمـا تقدیمـه ـ أي المسـند ـ :قال السـعد . بالوضوء

   )٢(.”المسند إلیه على المسند

���������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������)٣(.               

یكون التقـدیم :" قد الشیخ مخلوف المنیاوي في حاشیته على الجوهر المكنونقال 

ألن االختصــاص هـو نـوع مـن االهتمــام كمـا یفهـم مــن  )٤(لغیـر االختصـاص كاالهتمـام".

وفـــــي هـــــذا الـــــنص الشـــــریف كـــــان تقـــــدیم المســـــند(فیكم)  . )٥(كـــــالم الشـــــیخ عبـــــد القـــــاهر

 . هـل فـیكم أحـد مـن غیـركم ) فقـط() قـال: یـا معشـر األنصـار فكأنـه ( . لالختصاص

 ؛ إن االختصــاص هنــا غیــر مفهــوم :ب القــول الســابقوهنــا قــد یقــول مــن قــرأ كــالم صــاح

 ، وهنــا ال نظیــر)٦(. ألن التخصــیص إنمــا هــو باعتبــار النظیــر الــذي ُیَتــَوهَُّم فیــه المشــاركة

أي لمــا كانــت  ، فالظــاهر أن تقــدیم المســند (فــیكم) كــان مــن أجــل العنایــة واالهتمــام بــه

 :وأجیـب عـن هـذا بـاآلتي.األهمهو ألنه ؛ همذكرُ  مَ دِّ الدعوة لألنصار والكالم معهم ولهم،قُ 

) لمـا دعـا األنصـار، فقـد یكـون فـي مجلسـه قبـل حضـورهم أحـد مما یسـبق للقلـب أنـه(

ین وحــدهم ، إذًا الســؤال لــیس لكــل مــن فــي المجلــس . غیــرهم وبــذا  . وٕانمــا هــو للمــدعوِّ

ـــــس هـــــو النظیر،فصـــــح بهـــــذا أن یكـــــون التقـــــدیم ألجـــــل  یكـــــون مـــــن غیـــــرهم فـــــي المجل

  واهللا أعلم. االختصاص.

����������������������������������������������)٧(.                

للعبــد الصــالح فــي للعبــد المملــوك (أي):" فــي شــرح هــذا الحــدیث قــال أحمــد القســطالني

یكـــون أجـــر المملـــوك أضـــعف مـــن  قلـــُت: یلـــزم أن. الناصـــح لســـیده أجـــران ، بـــادة ربـــهع

                                 

  .   ١١٤ص  ٢) حاشیة الدسوقي،  ج ١(
)،  الناشر محمد علي ھـ٧٩٣) مختصر التفتازاني على تلخیص المفتاح للخطیب القزویني،  تألیف مسعود بن عمر سعد الدین ت(٢(

  .   ٣٦٨، ٣٦٧ص  ١ھـ،  ج ١٣٥٧الصبیح،  القاھرة،  
   ). ٦٣٣الحدیث رقم () ٣(

) حاشیة الشیخ مخلوف المنیاوي في على شرح الشیخ أحمد الدمنھوري،  لمتن اإلمام األخضري المسمى الجوھر المكنون في المعاني (٤
  . ١٠٠،  القاھرة،  دون تاریخ.  ص والبیان والبدیع،  مطبعة دار إحیاء الكتب العربیة

  .  ١٠٩،  ١٠٨) دالئل اإلعجاز،  ص ٥(
  .    ١١٤ص  ٢) حاشیة الدسوقي،  ج ٦(
   ). ١٠٨٠الحدیث رقم () ٧(
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وقـد یكــون  ، أجــره مضـاعفًا مـن هــذه الجهـة، أو أنـه ال محــذور فـي ذلـك. أجیـب: بالسـید

        ”)١(.العبدِ  أجرِ  أخرى یستحق بها أضعافَ  لسیده جهات

 والقصــرُ  تكــون الغایــة مــن تقــدیم المســند هــي التخصــیُص  معنــىالهــذا بنــاء علــى 

بنـاء علـى اإلجابـة األولـى  ، لألجرین علـى العبـد الصـالح دون غیـره مـن العبیـد واألسـیاد

الثانیــة للشــارح بنــاء علــى اإلجابــة  ، أو دون غیــره مــن العبیــد غیــر الصــالحین ، للشــارح

الــذین حــث اإلســالم علــى عــتقهم  ال أعلــم دعــوة للعبیــد (علــى كــل حــال و  . (رحمــه اهللا)

مقرونة بالبشـارة بـأعظم  ، والنصح ألسیادهم، لإلحسان في عبادة اهللا ) تلویحًا وتصریحاً 

ـــ أعظــَم الثــواب وأجزلــه،   . فجــزى اهللاُ ”):" للعبــد المملــوك الصــالح أجــرانه (مــن قول

ونصـح  ، ) عن أمته خیر الجزاء، وأنا أشهد أنه بلغ الرسالة، وأدى األمانةاهللا( رسولَ 

فصـلى اهللا علیـه وسـلم ، ودل أمتـه علـى كـل خیـر،وجـال الظلمة،وكشـف الغمـة، ، ألمةل

                  

للتنبیــه علــى أن المســند خبــر ال هــذا والــنص ال مــانع فیــه مــن أن یكــون التقــدیم 

  . ال سیما المسنِد إلیه نكرة ، نعت من أول وهلة

������������������������������������������������������������������)٢(.            

لكـن بشـرط  ، یحتمل إرادة العموم بأن یكون شفاء للجمیـعو .. . ":قال القسطالني

) عنـه ـ أي .. وقـد أخبـر الصـادق المصـدوق (، . وال محـذور فیـه ، تركیبـه مـع غیـره

وحینئـــذ فینفـــع مـــن جمیـــع  . فیجـــب القـــول بـــه . الشـــفاء ـ واللفـــظ عـــام بـــدلیل االســـتثناء

وأرى                     ) ٣(.”األدواء

أن  ، وغیـره مـن شـروح الصـحیحین ، أن األقرب عند تمعن هذا الحدیث وشرحه السـابق

لیس هنـاك دواء فیـه شـفاء  :) قالوكأنه ( ، یكون الغرض من التقدیم هو التخصیص

يخْـرج مـن بطُونهـا شـراب     { :تعـالىفـإن اعتـرض بنحـو قـول  . من كل داء إال الحبة السـوداء

                                 

)،  مطبعة دار الكتاب العربي،  ٩٢٣ت( )  إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري،  ألبي العباس شھاب الدین أحمد بن محمد القسطالني(١
  .  ٣٢٢، ص ٤ھـ،  ج١٣٢٣بیروت،  المطبعة األمیریة ببوالق مصر، سنة 

   ). ١٤٣٠الحدیث رقم () ٢(
  .   ٣٦٦،  ص ٨) إرشاد الساري،  للقسطالني،  ج (٣
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بخــالف اســم الجــنس المعــرف بــاأللف  ، إال أنــه ال یفیــد العمــوم ، وٕان كــان یفیــد التعظــیم

  )٣(واللفظ عام بدلیل االستثناء". ”:لذا قال العالمة القسطالني) ٢(والالم فإنه یفیده 

�������������������������������������������������������������������)٤( .        

)  " وعنـد مسـلم مـن حـدیث ابـن مسـعود(:قال القسطالني في شرح هذا الحدیث  

وروى أیضــًا مــن حــدیث أبــي هریــرة  ، ”ال تقــوم الســاعة إال علــى شــرار النــاس ”مرفوعــاً 

)إن اهللا یبعث ریحًا من الیمن ألین من الحریر فـال تـدع أحـدًا فـي قلبـه مثقـال :) رفعه"

. ”ال إله إال اله :" ال تقوم الساعة على أحد یقول:وله أیضاً  ، ”إیمان إال قبضتهذرة من 
)٥(                   

فـــتهجم  ، وال یبقـــى إال الشـــرار ، هـــذه الـــریح تقـــبض روح كـــل مـــؤمن ومســـلم إذاً 

والذي تهش إلیـه الـنفس ویسـكن إلیـه القلـب أن التقـدیم هنـا للقصـر  . علیهم الساعة بغتة

شــرار النـــاس مـــن على كــونهم وهـــم أحیــاء،، فقصــر مـــن تــدركهم الســاعة ؛ والتخصــیص

فهـو  )٦(ألن هذا هو شرط القصر اإلضـافي ؛ لیسوا متصفین بصفة غیرها تقابلها ، فقط

وأحسـب أن المـراد والغایـة مـن  . قصرًا إضافیاً  ، الصفة على الموصوفمن باب قصر 

معجـزات سـیدنا رسـول  مومـع كونـه مـن عمـی ، وما فیه من اإلخبـار بالغیـب ، هذا الخبر

حض للمـؤمنین والمسـلمین أن یـدعوا اهللا أال یكونـوا ممـن الحث و التنبیه و الهو ، )اهللا (

  .تدركهم الساعة وهم أحیاء

وال یوجد مـا یمنـع كـون الغـرض مـن               

فــي  وهــذا مبنــي علــى الطــول الــذي  ، تقــدیم الخبــر هــو التشــویق إلــى ذكــر المســند إلیــه

                                 

   ٦٩النحل: اآلیة ) (١
  

في أصول الفقھ،  لإلمام أبي إسحاق إبراھیم بن علي بن یوسف الشیرازي،  تحقیق أیمن صالح شعبان،  مطبعة  ) انظر كتاب اللَُّمع٢(
  .  ٣٧المكتبة التوفیقیة،  القاھرة،  دون تاریخ،  ص 

  .  ٣٦٦،  ص ٨) إرشاد الساري،  ج٣(
   ). ١٨٦١الحدیث رقم () ٤(
  . ١٧٥،  ١٠) إرشاد الساري،  ج ٥(
) شروح التلخیص،  مختصر العالمة السعد التفتازاني، ومواھب الفتاح في شرح تلخیص المفتاح البن یعقوب المغربي، وعروس ٦(

  .  ١٧٥،  ١٧٤،  ص ٢األفراح لبھاء الدین السبكي،  مطبعة دار السرور،  بیروت،  لبنان،  دون تاریخ،  ج 

  . سندالم
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ما ا: ام   أم    

���������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������)١(.  

 ، معنـاه اإلخبـار عمـا هـم علیـه مـن قلـة الثیـاب ، لفظـه اسـتخبار" :ابـن حجـر قـال

 ، ووقع في ضمنه الفتوى من طریق الفحوى،كأنه یقول: إذا علمـتم أن سـتر العـورة فـرض

الصـالة فـي الثـوب  فكیـف لـم تعلمـوا أن؛ ولـیس لكـل واحـد مـنكم ثوبـان ، مـةوالصالة الز 

  .  )٢("؟أي مع مراعاة ستر العورة به الواحد جائزة

إیـراد الكـالم علـى أن فتقدیم الجار والمجرور كان من أجل التنبیه مـن أول زمـان 

ــــر ال نعت؛ألنــــه لــــو قیل:ا ــــوهم بــــلمتقــــدم خب دء أن الجــــار ذي بــــ ئداأثوبــــان لكلكــــم ! لت

؛ ألن ، أنـه خبـرألنـه قـد یعلـم، بعـدُ  ، دءذي بـ ئدا: بوالمجرور نعت ال خبر. وٕانما قلت

، وهـو تمكــین یفـوت الغـرض مــن التقـدیمـ أي بالتأمـل ـ وبـذا  الكـالم. الخبـر لـم یـرد فــي

موا أن الصـالة فـي ثـوب واحـد جـائزة.وال یخفـى أنهم لم یعلمنهم في نفوسهم، )تعجبه (

 فقـد)٣(ر علیهمـا عنهمـا مـن ال یقـُد◌ِ  زَ َجـلو وجـب الثوبـان لعَ  هألنما في ذلك من العتاب؛

)٤(  :قــــال اهللا تعــــالى

ٕانمـــا و قال:"

مـن أول األمـر علـى أنـه خبـر ال : للتنبیـه ـ أي التقـدیم ـ قـال ـ أي الخطیـب القزوینـي ـ

لــم یــرد فــي وبــالنظر إلــى أنــه ه خبــر ال نعــت بالتأمــل فــي المعنى،م أنــعَلــألنــه ربمــا یُ ؛نعت

فــي حاشــیته علــى الشــرح المــذكور:" اعلــم أن  قــال الشــمس األنبــابي.”الكــالم خبــر المبتــدأ

                                 

   . )٢٩٤الحدیث رقم () ١(
  .  ٦٨٢،  ص ١) فتح الباري،  ج٢(

  .  ٤٧٤ص ٢) المنھاج،  للنووي،  ج(٣
 .  ٧٨) سورة الحج،  اآلیة ٤(

)١(

 قال:فقد ، كالمھ عن ھذا السبب من أسباب التقدیم أثناءوھذا أفدتھ من كالم التفتازاني 

}ومــــا جعــــلَ علَـــــيكُم فــــي الــــدينِ مــــن حـــــرجٍ     {
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 . )١("أشـد مـن حاجتهـا إلـى الخبر؛فهـي تطلـب النعـت طلبـًا حثیثـاً  حاجة النكرة إلـى النعـت

 . هذا في المبتدأ المعرفة مْ هَّ وَ تَ لذا لم یُ 

�������������������������������������������������������������)٢( .  

فهـو مـن بـاب  ، بـین كـل أذانـین" أي بـین األذان واإلقامـة”)(معنـى قولـه جاء في   

" وال یصــح حملــه :قــال ابــن حجــر )٣(. وفیــه جــواز الصــالة بــین كــل أذان وٕاقامــة ، التغلیــب

" لمـن :لقولـه ، والخبـر نـاطق بـالتخییر ، ألن الصـالة بـین األذانـین مفروضـة ؛ على ظاهره

                       )٤(.”شاء

والـذي ظهـر لـي أن التقـدیم كـان للتنبیـه مـن أول األمـر علـى أنـه خبـر ال نعت؛بیــان 

تحقــق هـذا الجــواز فـي ذهــن والمــراد هـو ، هـذا أن المقــام یقتضـي تعجیــل المـراد مــن الكـالم 

فــرارًا مــن ذهــول الســامع عنــه. والغایــة فــي أصــل المعنــى العنایــة واالهتمــام بهــذه ، الســامع

؛ ذانـین، تُـُوهَِّم أن المجـرور نعـت: صـالة بـین كـل ألشأنها. فلـو قیـلعظیمًا وٕاعالًء الصالة ت

"  :وغیـره وهو تابع البن یعقـوب المغربـي شیته على مختصر التفتازانيقال الدسوقي في حا

فهـي تطلـب النعـت طلبـًا حثیثــًا،  ؛ إن حاجـة النكـرة إلـى النعـت أشـد مـن حاجتهـا إلـى الخبـر

ن النعـت ألنـه ال ُیتَـُوهَُّم ذلـك؛إنه نعت، بخـالف مـا لـو تقـدم؛ فالمسند بعدها ُتُوهَِّم أ فإذا أخر

زلــة ضــمیر الفصــل فــي خبــر وبالجملــة فالتقــدیم فــي خبــر النكــرة بمنال یتقــدم علــى المنعوت.

    ) ٥(للخبریة". في أن كًال منهما ُمَعیِّنٌ المعرفة،

���������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������”)٦( .         

إذا أدى زكـاة إبلـه  ـإن في الحدیث إشارة إلى أن اسـتقراره بوطنـه  :قال ابن حجر

ألنهـا  ؛ ذلـك بعـد فـتح مكـة " كـأنَّ :وقـال) ٧(.”یقوم له مقام ثواب هجرتـه وٕاقامتـه بالمدینـةـ 

                                 

،  ص ١ھـ،  ج١٣٥٧) تقریرات الشمس األنبابي على مختصر التفتازاني على تلخیص المفتاح،  الناشر محمـد علي صبیح،  القاھرة، (١
٣٧٠   .  

   . )٤٨٠الحدیث رقم () ٢(
ھـ)، مطبعة دار إحیاء التراث العربي ٨٥٥) عمدة القارئ شرح صحیح البخاري،لإلمام بدر الدین أبي محمد محمود بن أحمد العیني،ت(٣(

  . ١٣٨ص  ٥ومؤسسة التاریخ العربي،  بیروت،  دون تاریخ،  ج
  . ١٥٣ص  ٢) فتح الباري ج(٤
  . ١١٤ص  ٢) حاشیة الدسوقي، ج٥(
  ). ١٢٢٠الحدیث رقم () ٦(
  .   ٤٥٤،  ص ٣) فتح البارئ،  ج ٧(
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" اعمـل مـن :وقولـه ”):" ال هجـرة بعـد الفـتحبقولـه ( خَ ِسـثـم نُ  عـینٍ  كانت إذ ذاك فرَض 

والمـــراد  )١(.”وراء البحـــار" مبالغـــة فـــي إعالمـــه بـــأن عملـــه ال یضـــیع فـــي أي مكـــان كـــان

          ) ٢(. بالبحار القرى یقال لها ذلك التساعها

إلیه النفس أن التقدیم للمسـند (لـك) كـان مـن أجـل التنبیـه علـى أنـه والذي تطمئن 

جـار هل من إبل لك تؤدي صدقتها؟ لسبق إلى القلب أن ال :ألنه لو قیل ؛ خبر ال نعت

    . م المسندفیفوت القصد من تقدی . والجملة الفعلیة نعت ثانٍ  ، نعت والمجرور

 "�������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������)٣( .  

" فـي كـل كبـد رطبــة أجـر" معنـاه فـي اإلحسـان إلـى كــل :)" قولـه (:قـال النـووي

حیــوان حــي  بســقیه ونحــوه أجــر، وســمي الحــي ذا كبــد رطبــة؛ ألن المیــت یجــف جســمه 

وهــو مــا ال یــؤمر  ، الحــث علــى اإلحســان إلــى الحیــوان المحتــرم :ففــي الحــدیث . وكبــده

  )٤(.”بقتله

 ؛ لتنبیــه الســامع أن المتقــدم خبــر ال نعــت مــن أول األمــر الظــاهر أن التقــدیم كــان

ألن المقام یقتضي تعجیل المراد من الكالم طلبـًا لتحقیـق الخبریـة فـي ذهـن السـامع فـرارًا 

ولـو أخـر الخبـر لظُـنَّ  . لالعتنـاء باإلحسـان لكـل ذي كبـد رطـب ، من ذهوله عن المراد

ین عظــیم األجــر فــي كــل ذي كبــد فیفــوت الغــرض مــن تمكــ ، أنــه نعــت فُیْنَتَظــر الخبــر

  .حيمحترم حیوان كل وهو الحث على اإلحسان إلى  ، رطبة

                       

  

                                 

  .   ٣٦٤،  ص ٧) المرجع السابق،  ج١(
  .  ٧٨٢،  ١٠) انظر المرجع السابق،  ج ٢(
   ). ١٤٤٧الحدیث رقم () ٣(

  . ٢٥٠،  ٢٤٩ص  ١٣) المنھاج،  للنووي،  ج (٤
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ا ا : ا  

���������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������

قــــــــدم الخبــــــــر       .)١(�������������������������������������������

وأحسـب أن االسـتفهام مصـحوب  ، إخـراجهم لـه) اسـتفهم عـن هنا ـ واهللا أعلـم ـ ألنـه (

لــیس مــن كــونهم هــم قطعــًا  ســتبعاداال، ولكــن التعجــب و غراببشــيء مــن التعجــب واالســت

فناسب  ،وقومه ، وأهله ، خروجه من وطنه) في وٕانما التعجب منه ( ، الذین أخرجوه

 وعــن هــذا یقــول شــیخ البالغیــین. فــالغرض التعجــب مــن خروجــه .أن یقــدم مــا قــدم ذلــك

فـإن الـذي  اإلمام عبد القاهر:"واعلم أنا وٕان كنـا نفسـر االسـتفهام فـي مثـل هـذا باإلنكـار،

هـــو محـــض المعنى:أنـــه لیتنبـــه الســـامع حتـــى یرجـــع إلـــى نفســـه فیخجـــل ویرتـــدع ویعیـــى 

بالجواب...أمــا ألنـــه هـــم بـــأن یفعـــل مـــا ال یستصــوب فعلـــه،فإذا روجـــع فیـــه تنبـــه وعـــرف 

    . نا  تنبیه. فاإلنكار في حقیقته ه)٢(الخطأ"

   

                                 

  ).  ٩٩) الحدیث رقم (١(
  .  ١٢١،  ١٢٠) دالئل اإلعجاز،  ص ٢(
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اا ة: ا ا  

������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������

قــــــــــــال             .)١(��������������������������������

، فــال یجــب فقــة علــى األبنــاء واجبــة علــى أبــیهم:"إن النشــرح الحــدیث فــيالعینــي محمــود 

 ، إلنفـاق علـى بنیهـابا) رضـي اهللا عنهـا(أم سـلمة  )النبـي (یأمر ولهذا لم  ؛ بنیها علیها نفقةُ 

أم  مســرةللتعجیــل بأن التقــدیم هنــا  والــذي أراه)٢(.”" لــك أجــر مــا أنفقــت علــیهم:وٕانمــا قــال

 والبــدءِ  ، علــى قلبهــا والحبــورِ  الســرورِ  بإدخــالِ  والتبكیــرِ  والمبــادرةِ  ، )رضــي اهللا عنهــا(المــؤمنین

ـــبثبـــات األجـــر لهـــا فـــي نفقتهـــا علـــى أبنائهـــابتبشـــیرها  قـــال  . ا قالـــت: هـــل لـــي؛ ألنهـــا لمَّ

)(:وعنایتهـا بـاألجر والثـواب مـن عنـد  ، واهتمامها ، ما كان حرصهافعند .”لك ، "نعم

ه ؤ بــدو  . بــأن لهــا أجــرًا علــى هــذه النفقــة) عجــل لهــا ( ، اهللا تعــالى فــي ســائر أعمالهــا

) فــإن فیهــا مــا ذكــرت مــن اإلخبــار  ، هــّال اكتفــى بــنعم :فــإن قلــتَ  . یؤكــد هــذا) بــنعم

لقلـــة حروفهـــا مـــع أدائهـــا  ؛ ومـــن ناحیـــة أخـــرى فیهـــا التعجیـــل المـــذكور ، بثبـــوت األجـــر

وهـذا مسـتفاد  ، بـه غالبـاً  رِ شَّـبَ قلة الكالم في المُ ویوجب والتعجیل یقتضي ، المعنى كامالً 

رضــي اهللا (هنــدٍ . ولكـن لمــا كــان حــال أمنـا صــدقتَ  :قلــتُ  . مـن مــدلول كلمــة التعجیـل نفســها

لــذا  ؛ ألن النفقـة واجبــة علـى اآلبــاء فقـط دون األمهــات ؛ هـذا األجــر كأنهـا تســتبعد )عنهـا

الزائـدة هـذه  ومعلـوم أن (مـن) هـل لـي أجـر؟ :هـل لـي مـن أجـر؟  ولـم تقـل :تجدها قالتْ 

الیقــین  ، ثابــتَ الــنفس متــیقنَ  ،القلــب ، ومــن یطلــب التأكیــد فهــو لــیس مطمــئنَّ تفیــد التأكیــد

(حتـى مـن أجرلـي هـل :فكأنهـا تقـول مع مـا فـي تنكیـر كلمـة (أجـر) مـن التقلیـل، ،بالحكم

فكأنهـا  . ذا وهكـذابتـاركتهم هكـ: ولسـُت ثـم أنظـر إلـى قولهـا علـى هـذه النفقـة.) و قلـیالً لو 

وهـذا كـالم مـن لـم  . علـیهم النفقـةَ  فلسـُت بتاركـةٍ  ، حتى وٕان لم یكن لي فیهم أجر :تقول

فناســب هــذا تأكیــد  . بثبــات األجــر لمــن هـي علــى نفــس حالهــا هنفُســ طمــئنَّ تو  هقلُبــ یتـیقنْ 

 ، كانــت تكفــي فــي اإلجابــة ألن (نعــم) ؛ كلمة(تأكیــد التعجیــل) ، وقصــدتُ لألجــر التعجیــل

                                 

   . )٥٨٥الحدیث رقم () ١(
  .  ٢٥،  ص ٢١) عمدة القارئ،  ج ٢(
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 ؛ وٕانمــا أكــد التعجیــل . وٕانمــا جــاء بمــا یؤكــد مــدلولها ومعناهــا ، لــم یكتــِف بهــا )ولكنــه(

.  أو مــا یخـــل بإدخــال الســرور كـــامالً قــد یتـــوهم معهــا الثبــات بقیـــد أو شــرط  )نعــمألن (

وال یخفــى مــا فــي كالمــه  . لنفــي هــذا التــوهم ؛ و مــا وردفجــيء بالجملــة الثانیــة علــى نحــ

)لمـــا فیـــه مـــن األجـــر  ؛ بنـــاء) مـــن الحـــث والحـــض للزوجـــات علـــى اإلنفـــاق علـــى األ

  . استطْعَن إلى ذلك سبیالً  نْ إ ، والخیر العمیم والثواب الوفیر، ،الكبیر

  

���������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������

�������
)٢(

ــــــا        .  الشــــــك أن االســــــتفهام هن

ألن التطویـل فـي ؛والنهـي عنهـا، في الصـالة ةأفاد إنكار الفتن )٣(فتقدیم المسند  ، إنكاريٌ 

وهي تكــــون بخـــــروج المصــــلي مــــن الصـــــالة ســــاخطًا علـــــى ،القــــراءة یــــؤدي إلـــــى الفتنــــة

 . كما وقـع ذلـك فـي نـص الحـدیث ، والسبُّ  ، والتالعن، وهي التقاطع، فتقع الفتنة،اإلمام

مـا ، أن یـا معـاذ :إن بتقدیمـه یكـون المعنـى :مـا الفـرق إن قـدم الضـمیر؟ قلـتُ  :فإن قلـتَ 

) أن تقــع منــه ویكــون النهــي توجــه إلــى ســیدنا معــاذ (، ینبغــي أن تصــدر منــك الفتنــة

المـراد، فـالمراد النهـي عـن الفتنـة دون اعتبار إلى غیره من األئمـة، وهـذا بخـالف ، الفتنة

إذًا حاصـل مـا فـي هـذا  . النهي لجمیع األئمة عـن فتنـة النـاس فـي صـالتهم، من أصلها

والتنبیـه علـى أنــه  ، االختصـاص  :هـي علــى النحـو التـاليالتقـدیم المبحـث مـن أغـراض 

    .  والتعجیل بالمسرة ، والتعجب من الخبر ، خبر ال نعت 

                                 

  ]. ١، سورة اآلعلى اآلیة [  ]١سورة الشمس، اآلیة [) ١(
   ). ٢٦٦الحدیث رقم () ٢(

ید ) قلت التمثیل بھذا الحدیث ھنا بناء على أن (فتان) مبتدأ،  ویجوز فیھ أیضاً أن یكون خبراً مقدماً،  وأھملُت ھذا الوجھ، ألنھ ال یف(٣
  التعجب،  وإنما یفید التخصیص.    

} والشمسِ وضُحاها{

}بحِ سم ربك الْأَعلَىسو  ا{
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                            اا م  

    إن

في كتـاب اللؤلـؤ والمرجـان على اسمها ـ  أن تقدیم خبر إنَّ مما یجب اإلشارة إلیه   

إنَّ  وكمـا أسـلفت القـول . أغراضـه ال تخـرج فـي جملتهـا ممـا ذكرتـه ولكـنَّ  ، كثر ورودهـ 

فـي هـذا المبحـث جـرى  مثلةكل األلذا ؛ العلماء لم یفردوا لتقدیم خبر إنَّ أمثلة خاصة به

، وهي أربعة أغـراض األمثلة التي أوردها العلماء في باب خبر المبتدأ علىاً قیاس تحلیلها

مــن  وأكثرهــا التقــدیم للتنبیــه علــى المتقــدم خبــر ال نعــت ، )١(فــي عــدد النصــوصتفاوتــت 

والســر فــي ذلــك أن تقــدیم خبــر إن ، األحادیــث كانــت مــن هــذا البــاب أكثــرو  ، أول وهلــة

جــة النكــرة للوصــف أشــد مــن اومعلــوم أن ح ، یكثــر إذا كــان اســم إن نكــرةعلــى اســمها 

ألنـه ؛ مـن أول وهلـة قـالواوٕانمـا ، أنه الخبـر نَّ لظُ  المسندفلو أخر  ،لإلخبار عنها جتهااح

ووقــع التفریـق بـین النعــت  .)٢(والنظــر إلـى أنـه لــم یـرد خبـربعـد التأمـل أنـه خبــر قـد یعلـم 

ــــــــــــــى المنعــــــــــــــوت ــــــــــــــدم عل ــــــــــــــَم مــــــــــــــن أن النعــــــــــــــت ال یتق ــــــــــــــر بالتقــــــــــــــدیم،لما ُعِل                                                                                                                               والخب

وقد أشار ابـن یعقـوب المغربـي  ، المبتدأ أو اسم إنَّ بخالف الخبر فیجوز أن یتقدم على 

یـــأتي عنـــد اقتضـــاء المقـــام تعجیـــل المـــراد مـــن الكـــالم خـــوف فـــوات فرصـــة أن هـــذا إلـــى 

فــي وقــد ورد .)٣(لالعتنـاء بالمــدح والتعظـیم ،أو لطلــب تحققـه فــرارًا مـن الــذهول عنــه مـثالً 

هنــاك نصوصــًا تحتمــل أكثــر مــن وأشــیر إلــى أن  هــذه النصــوص لغیــر ذلــك كمــا ســترى.

ـــك قـــد أشـــرتُ و ،غـــرض بالغيٍّ  الـــنص بنـــاء علـــى الغـــرض أصـــنف ولكنـــي  ،إلـــى كـــل ذل

،وهــذا أمــر علــى االعتبــار األول التحلیــلإلــى الغــرض اآلخــر فــي نهایــة ،وأشــیر األظهر

فــوس النفیــه ، والــذوق أمــر تتفـاوت وســبب هـذا أن التحلیــل أمــر ذوقـيشـائع عنــد العلماء.

         . ومعرفتها بفنون جید الكالم ،على حسب تمكنها من هذا العلم

  

  

  

                                 

  ) انظر  خاتمة المبحث.  ١(
  .  ١١٤،  ص٢) انظر مواھب الفتاح،  ج٢(
  .  ) المرجع السابق،  الصفحة نفسھا٣(
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  ا  أم   م :ا اول

�������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������)١( .              

فیه بیـان العلـة للمضمضـة مـن اللـبن فیـدل علـى اسـتحبابها  ”:الباريقال في فتح   

لى و أرى أن التقدیم كان من أجل التنبیه من أول بدء الكالم ع  )٢(.”من كل شيء دسم

 تظــرفین ، ألنــه لــو أخــر المســند ظُــنَّ أنــه خبــر بــدءاً أن الجــار والمجــرور خبــر ال نعت؛

وهــذا ینبغــي أال  ، الخبــر فیفــوت الغــرض مــن اإلســراع بتمكــین المعنــى فــي نفــس الســامع

حتـــى یســــارع  ، لــــبنإذ الغـــرض االعتنــــاء بثبـــوت الدســـم ل ، یكـــون غـــرض المــــتكلم هنـــا

  . للمضمضة منه

������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������)٣( .                  

إن المصـلي وظیفتـه أن :معنـاه. ”الً غْ " إن فـي الصـالة ُشـ:)" قوله (:قال النووي

 )٤(.”فـال یـرد سـالمًا وال غیـره ، وال یعرج على غیرها ، فیتدبر ما یقوله ، یشتغل بصالته

أي بقــراءة  ، والتنكیــر فیــه للتنویــع لشــغًال" بزیــادة التأكیــد. ”وفــي روایــة :ابــن حجــروقــال 

ــــدعاء أو ألنهــــا مناجــــاة مــــع اهللا تســــتدعي  ، أو للتعظــــیم أي شــــغالً  ، القــــرآن والــــذكر وال

        )٥(.”االستغراق بخدمته فال یصلح فیها االشتغال بغیره

لظــرف أن ل المــراد مــن التقــدیمأن  ینِ حَ بعــد التأمــل فــي كــالم الشــارِ الــذي یظهــر و 

وقطعـًا هـذا المحـذور قـد یتبـادر إلـى  ، (شغًال) ـخبـر ال صـفة لـ ه ینتبه المخاطب إلى أن

ألنـه حتمـًا سـیعلم أنـه  ؛ قبـل التأمـل :، وٕانمـا قلنـان أخرنـاهإالذهن قبـل التأمـل فـي الـنص 

التقــدیم وغــرض تفــوت نكتـة  بهــذا التـأخیرولكـن  ، خبــرإذ أنــه لـم یــرد فـي الــنص  ؛ خبـر

 وٕاجــالالً  ، الصــالةاعتنــاء بتعظــیم وٕاكبــار  وهــي طلــب تحققــه فــي ذهــن الســامع للمســند 

                                 

   ). ٢٠٣الحدیث رقم () ١(
  . ٤٥٥،  ص ١) فتح الباري،  البن حجر،  ج (٢
   ). ٣١١الحدیث رقم () ٣(
  . ٣٢،  ص ٣)  المنھاج،  للنووي،  ج ٤(

  .  ١٠٨،  ص ٣) فتح الباري،  ج (٥
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 مر الخالق بأدائها علـى الوجـه الـذي أل وامتثاالً  ، ابه اً اهتمامو  ، ألمرها وٕاعالءاً  ، أنهاشل

اســتغراقًا كــامًال یصــرفه  راق العبــد فیهــااألعمــال باســتغأولــى  فهــي ، یحبــه ویرضــى عنــه

فــــــــــــــــــــــــــــــــوت و              . عن أي فعل و عمل سواها

یفـوت تمكـین التعظـیم ربمـا ألن االنتظـار  ؛ الغرض حاصل بانتظار الخبـر المـتم الفائـدة

ألنــه  ؛ لتعظـیم مقصـودلالــذي هـو التمكـین ، وهـذا )١(مــن أول وهلـة  فـي القلـبواإلجـالل 

          . والمحاسنل بالفضائ والوصفِ  ، بمقام المدح أنسبٌ 

��������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������� )٢( .�����������

�����������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������)٤(.    

الذي ظهر لي هنا أن التقدیم من أجل التنبیـه ـ مـن أول وقـت قـول الكـالم ـ علـى 

" إن لكـل قـوم :أن المسند خبر ال نعت. وفائدة هذا أن المراد في أصل المعنـى مـن قولـه

أو طائفــة مــنهم  ، مــن النــاس) بــأن لكــل جــنس وأمــة وشــعب . إخبــار أبــي بكــر(”عیــداً 

یوَم عید یفرحون فیه، ویفعلون ما یدل على الفرح والجذل، وٕان كان مـا یفعلـون فـي ذلـك 

لُتُوهِّم مـن أول وهلـة أن  ، إن عیدًا لكل قوم :فلو قیل . الیوم ال یفعلونه في سائر أیامهم

ي نفـس فیفوت من أول األمـر الغـرض مـن تمكـین هـذا المعنـى فـ ، الظرف خبر ال نعت

رضـي اهللا ()،والغرض إعالمه وأذانه بجواز وٕاباحة وحل ما فعلته ابنته عائشـة الصدیق (

ألنـه  ؛ أي یوم سرور شرعي فال ینكر فیه مثـل هـذا، ) في ذلك الیوم إذ هو یوم عیدعنهـا

)) ظـن أنهمـا فعلتـا ذلـك بغیــر علمـه ( ؛ لكونـه دخـل فوجــده مغطـى بثوبـه كمـا فــي(

ویحتمــل أنــه رأى النبــي نائمًا،فخشــي أن یســتیقظ فیغضــب علــى  روایــة أخــرى للبخــاري.

          )٥( . ابنته،فبادر إلى سد الذریعة

                                 

  .   ١١٥،  ص ٢) انظر مواھب الفتاح،  البن یعقوب المغربي،  ج(١
األنصار: أي بما قالھ بعضھم لبعض من فخر أو ھجاء.  یوم بعاث: ھو اسم حصن وقعت الحرب عنده بین األوس  ) بما تقاولت بھ(٢

والخزرج،وكان بھ مقتلة عظیمة،  وانتصر األوس على الخزرج،  واستمرت المقتلة مائة وعشرین سنة،حتى جاء اإلسالم فألف هللا بینھم 
  . ١٧١ص ١ان ج".انظر كتاب اللؤلؤ والمرج)(ببركة النبي

  ). رضي هللا عنھا) الظاھر أن جملة: ذلك یوم العید.  من كالم السیدة أم المؤمنین عائشة((٣
   ). ٥١٢الحدیث رقم () ٤(

،  ٢).  ج ٩٤٩یوم العید،  حدیث رقم ( ) انظر فتح الباري بشرح صحیح البخاري،  البن حجر،  كتاب العیدین،  باب الحراب والدََّرق(٥
  . ٦٢٩،  ٦٢٧،  ٦٢٤ص 
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����������������������������)١(.              

ألن المقــام ـ  ؛ نعــت مــن أول األمــر تقــدیم (البــن آدم) للتنبیــه علــى أنــه خبــر ال

والتطلَّـب الزدیـاد المـال  ، والطمـع ، وهو وصف حال ابن آدم مع المال بإثبات الحرص

وصـار  ، ، واستحكم فـي نفسـهواستقر في سوس قلبه ، ُجِبل علیهوبیان أنه أمر  ، عنده

هـذا الُخُلــق والمـراد الـذم ل . كإحـدى طبائعهـا ـ یقتضـي ویحـتم التعجیـل للمـراد مــن الكـالم

والحـــض علـــى  ، والحـــث علـــى مفارقتـــه ، المـــؤدي لشـــدید عقابـــه ، المفضـــي لســـخط اهللا

والَخلَّـة  ، والشِّـمال الدنیئـة ، والدعوة إلى التوبة إلى اهللا مـن هـذا الَخْصـلة القبیحـة ، تركه

ظـن بـدءًا أن المجـرور . .. . لو أن ملء واٍد ماًال البـن آدم ألحـب :فلو قیل . الخسیسة

وهذا كله  ، فتلتبس بجواب لو ، رأو أن الجملة الفعلیة هي الخب ، فینتظر الخبر ، نعت

ت الغـرض مـن تمكـین اإلخبـار عـن ابـن آدم  حته بالتأمـل ـوٕان كان سـیعلم عـدم صـ ـ یفـوِّ

ألن االنتظـار یخـل بـامتالء القلـب ؛ وامـتالء قلبـه بـذلك ، بما أخبر عنه فـي قلـب السـامع

  . ، بل هو المشاهد)٢(العلماءمن أول وهلة كما قال 

������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������)٤( .         

المسند هنا كان مـن التنبیـه مـن أول إلقـاء الكـالم علـى أنـه خبـر ال شك أن تقدیم 

ربمـا ظـن السـامع مـن أول وهلـة أن المجـرور  ، إن حواریـًا لكـل نبـي :فلو قیـل . ال نعت

وحاجـــة النكـــرة إلـــى الوصـــف أشـــد مـــن  ، ألن المســـند إلیـــه نكـــرة ؛ نعـــت فینتظـــر الخبـــر

ن النعـــت ال یتقـــدم علـــى حاجتهـــا إلـــى الخبـــر،بخالف مـــا لـــو تقـــدمت فلـــن یظـــن ذلـــك؛ أل

وٕاعمـال الفكـر تـؤدي إلـى أن  ، وٕامعـان البصـر ، ومعلوم أن تـدقیق النظـر . )٥(المنعوت

فهـي  ، ولكن هذه األشـیاء ال تكـون مـن أول لحظـة قـول الكـالم ، المجرور خبر ال نعت

تحتاج إلى وقت قد یفوت به الغرض من تقدیم المسند،وهو رسوخ هـذا المعنـى فـي ذهـن 

                                 

   ). ٦٢٣الحدیث رقم () ١(
  .  ١١٥،  ص ٢) شروح التلخیص،  ج (٢
  ”.  الحواري: الناصر،  وقیل الخاصة:” ١٩٨، ص ٣،  ج ٥) قال النووي في المنھاج مجلد (٣
   ). ١٥٦٤الحدیث رقم () ٤(

  . ١١٤،  ٢د الدین التفتازاني،  ج ) انظر حاشیة الدسوقي على مختصر سع(٥
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 ، ) انفــرد بهـذه الصــفةوهــو كـون الزبیـر ( ، حتــى یبنـى علیـه مــا بعـده ، ریعاً السـامع سـ

وٕانمـا  ، هو األمر الذي سـیق مـن أجلـه الكـالم ـ أي كون الزبیر انفرد بهذه الصفة ـ وهذا

لـة التـي هـي لما في تلك الجملة من التشویق إلـى هـذه الجم ، أخر هذه الجملة على تلك

 ، ) وأریــد تأكیــد مدحــهألن المقــام لمــا كــان فــي مــدح الزبیــر ( . المقصــود مــن الكــالم

فتشـوقت  ، وغزارته بأن ال یزول عن الخاطر هو وأوصافه الالزمة قدمت الجملة األولى

 . علیـه الصـالة والسـالم آخـر األنبیـاءالنفوس لمعرفة مـن الـذي اخـتص بهـذه الصـفة مـع 

وتمكنــت أحســن تمكــن فــي ، خــرى فصــادفت فــي القلــب أفضــل موقــعبالجملــة األ فجــيء

     . )تعظیم وتبجیل سیدنا الزبیر(

�������������������������������������������������������������)١( .  

   

سـبحانه (" واتفق العلماء على أن هذا الحدیث لـیس فیـه حصـر ألسـمائه :قال محمد فؤاد

وٕانمــا مقصــود  . فلــیس معنــاه أنــه لــیس لــه أســماء غیــر هــذه التســعة والتســعین . )وتعــالى

فــالمراد اإلخبــار عـــن  . مــن أحصــاها دخــل الجنــة ، الحــدیث أن هــذه التســعة والتســعین

          ) ٢(.”ال اإلخبار بحصر األسماء ، دخول الجنة بإحصائها

أن التقـدیم للمسـند كـان مـن أجــل  ،ظـاهر مـا یفضـي إلیـه التأمـل فـي هـذا الـنص المبـارك

 ، ملــةتركیــب الج عكــس ألنــه لــو ، التنبیــه علــى أن المســند خبــر ال نعــت مــن أول األمــر

وهي تطلب النعـت طلبـًا حثیثـًا، وهـذا التـوهم قـد  ، ألن المسند إلیه نكرة ؛ لتوهم أنه نعت

عـوت بنعـوت یخـل بـامتالء القلـب مـن أول حـین البـدء بإلقـاء الكـالم بتعظـیم الممـدوح المن

جـلَّ  ، وهـو اهللا . المعظم أبـدًا وعلـى كـل حـال ، والموصوف بأوصاف الجمال ، الكمال

هـذه النعـوت مـن أول لحظـة الـتكلم معـاني فلو قدم االسم فات امتالء القلب ب . في عاله

 ، وتبجیل أعظم العظماء أن یقدم ذكره ، ألن األنسب بمقام تعظیم ملك الملوك ؛ بالكالم

أو مـا یـوهم  ، ما لم یمنـع مـانع نحـوي ، ترتیب األصلي للكالم یقتضي تأخیرهوٕان كان ال

محمد  ولعل فیما قاله     )٣(. خالف المراد كما هو مقرر عند علماء هذا الشأن

التنبیه على أن المتقدم خبر ال نعـت من أن الغرض هو  ، فؤاد ما یأخذ بید هذا التحلیل

                                 

   ). ١٧١٤الحدیث رقم () ١(
  .  ٢٢٠،  ص ٣) اللؤلؤ والمرجان،  ج (٢
  .  ١٠٨،  ١٠٧) انظر دالئل اإلعجاز،  ص ٣(
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بیــان هــذا لمــا كــان أصــل الغــرض والغایــِة مــن الجملــة اإلخبــاَر أن مــن  . مــن أول وهلــة

وأمرهـا  ، دل هذا على أن هذه األسماء شأنها خطیر ؛ أحصى هذه األسماء دخل الجنة

إذًا أصــُل أصــِل الغایــة مــن الكــالم  . ومــا ذلــك كــذلك إال ألنهــا أســماء هللا تعــالى . جلیــل

منهـا فیـه  ألن كـالً  ؛ د إحصـاء هـذه األسـماءبل هذا مفهوم من مجر  ، تعظیم اهللا تعالى 

                      . وأجل وأعظم األوصاف ، وصف هللا تعالى بأسمى وأرفع النعوت
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ما ا :ا  

����������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������)١(.              

 ، " معنــــاه الحــــث علــــى الصــــبر والتســــلیم لقضــــاء اهللا تعــــالى:قــــال یحیــــى النــــووي

فینبغــي أال  ، فلـم یأخــذ إال مـا هــو لـه ، إن هــذا الـذي أخــذ مـنكم كــان لـه ال لكــم :وتقـدیره

وقــال ابــن حجر:"قــدم ذكــر  )٢(.”أو عاریــةٌ  منــه ودیعـةٌ  تْ دَّ رِ تُ تجزعـوا كمــا ال یجــزع مــن اْســ

والمعنـى أن الـذي ، األخذ على العطـاء ـ وٕان كـان فـي الواقـع متـأخرًا ـ لمـا یقتضـیه المقـام

 ؛ فـال ینبغـي الجـزع ، فـإن أخـذه أخـذ مـا هـو لـه ، أراد اهللا أن یأخذه هو الذي كان أعطاه

ویحتمـل أن یكـون المـراد  . األمانة ال ینبغي له أن یجزع إذا اسـتعیدت منـه َدعَ وْ تَ سْ ألن مُ 

أو مـا هـو أعـم ، أو ثـوابهم علـى المصـیبة، باإلعطاء إعطاء الحیاة لمن بقـي بعـد المیـت

مــــل أن تكــــون موصــــولة والعائــــد ویحت ، فــــي الموضــــعین مصــــدریة و(مــــا) . مــــن ذلــــك

وعلـــى الثـــاني هللا الـــذي أخـــذه مـــن  ، هللا األخـــذ والعطـــاء :، فعلـــى التقـــدیر األولمحـــذوف

         ) ٣(.”أو ما هو أعم من ذلك ، األوالد وله ما أعطى منهم

و بناء على ما قرره الدسوقي وغیره من أن تقدیم المسند ال یقال فیه:قدم لغـرض 

تحلیـل هـذا الـنص المبـارك مـن  أقول:) ٤(كذا إال إذا كان جائز التأخیر على المسند إلیه.

ـ ظــاهر مــا قالــه األول                    ار والمجــرور لــه توجیهــان: حیــث تقــدیم الجــ

وله مـا أعطـى". أن (مـا) موصـولة،  ، ):"إن هللا ما أخذاإلمام النووي في تقدیر قوله (

، وعلـى هـذا ال یمكــن أن ا)ملـــ( اثنـین فـي تفســیر الحـافظ ابـن حجـر وهـذا عینـه هـو ثــاني

م المســـند دل علـــى مـــع كـــون تقـــدی . التخصـــیصإن تقـــدیم المســـند كـــان مـــن أجـــل نقـــول:

كما هـو  ، وغیرهما من شراح الصحیحین ینِ هو الذي یفهم من كالم الشارحَ  التخصیص

ه اشــترط جــواز تقــدیم المســند ألنــ ؛ وهــذا تعــارض مــع مــا نــص علیــه الدســوقي . ظــاهر

ذلـك مـن لما فـي ؛ ال یمكن أن نقدم المسند إلیه :مفهوم كالمه في مثل هذا النصف إلیه،

                                 

   ). ٥٣١الحدیث رقم () ١(
  .  ٤٩٦،  ص ٣) المنھاج،  ج٢(
  .  ٢٢٨،  ص ٣) فتح الباري،  ج ٣(
  .  وكان ینبغي علیھ أن یستثني التقدیم للتنبیھ على أن المتقدم خبر ال نعت من أول األمر. ١١٥،  ص ٢) حاشیة الدسوقي،  ج٤(
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وهذا من المواضع التي  ال یجوز فیها أن یتقـدم  ، عود الضمیر على متأخر لفظًا ورتبة

لكـون  ؛ وما أعطى لـه ، إذًا ال یصح أن نقول: إن ما أخذ هللا . )١(خبر إن على اسمها.

أن یكــون  یقــال:ولإلجابــة عــن هــذا  . وهــو متــأخر لفظــًا ورتبــةً یعــود (هللا)  اً الفاعــل ضــمیر 

 ، مـن بـاب ذكـر الضـمیر دون أن یجـري لـه ذكـر لمتعلقـه عنـد وضـوحهم أنـه تقدیر الكال

بــل ورد  ، والورود فــي كالمهــموهــو أســلوب عربــي كثیــر االســتعمال، ، وأمــن عــدم اللــبس

، فالضمیر هنا یعـود إلـى )٢(  :وهو قوله تعالى ، في الكتاب العزیز

}والنهارِ إِذَا جلَّاها{ :ومثل هذا قوله تعالى . ذكرالروح ولم یجر لها  في أحد القـولین  )٣( 

.. وقیل الضـمیر للظلمـة . :"فقد قال اإلمام الزمخشري  في مرجع الضمیر في

 . یریـدون الغــداة ، أصـبحت بـاردةكقولهم: ، وٕان لـم یجـر لهـا ذكـر . ضأو للـدنیا أو لـألر 

 ، فعلى هـذا یكـون الضـمیر یعـود هللا وٕان لـم یجـر لـه ذكـر ) ٤(.”یریدون السماء ، وأرسلت

 ، ألن تقــدیم المســند إلیــه جــائز ؛ وعلــى هــذا ال إشــكال فــي كــون التقــدیم یفیــد التخصــیص

                  اشترطه َفَیْسَلم للدسوقي ما 

ـ الثاني ـ إن هذا االعتراض ـ وٕان كان یجري على اعتبار أن ما مصدریة  أیضًا 

ـــل مـــا ســـبق لكـــن بنـــاء علـــى تأویـــل ابـــن حجـــر فالتقـــدیم للمســـند یفیـــد  ، یجـــاب عنـــه بمث

 ، والغایــة مــن التخصــیص والقصــر التســلیة . وهــذا علــى أن مــا مصــدریة ، التخصــیص

والثـــواب  ، وحُضـــها علـــى مـــا یوجـــب لهـــا األجـــر العظـــیم ، ) البنتـــهوحســـن تعزیتـــه (

أال وهـــو الصـــبر علـــى فقـــد  ، المعـــاد الفــائزو  ، والعاقبـــة الحســـنى،والمآل الـــرابح ، الكثیــر

    .  ابنها

����������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������

                                 

) أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك،  لإلمام أبي محمد عبد هللا بن یوسف بن أحمد بن عبد هللا بن ھشام األنصاري المصري ت ١(
الك إلى تحقیق أوضح المسالك،  للعالمة المحقق محمد محیي الدین عبد الحمید،  مطبعة دار الجیل،  بیروت،  ھـ) ومعھ كتاب عدة الس٧٦١(

  . ٣٣٣، ص ١م.  ج ١٩٧٩ھـ/  ١٣٩٩
   . ٨٣) سورة الواقعة،  اآلیة ٢(
  . ٣)  سورة الشمس،  اآلیة ٣(
  .  ٢٥٨،  ص ٤) الكشاف،  ج ٤(

}جلَّاها{

}لْقُومالْح لَغَتلَا إِذَا بفَلَو{
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���������������������������������������������������)١(.    

ألن الغــرض فیهــا  ؛ فــإن معنــا هـدیًا" تركتهــا”أمــا ، فــإن معنــا أهلـك"”سـأحلل جملــة

الظـــاهر أن تقـــدیم الظـــرف كـــان مـــن أجـــل و  .ولـــم ألتـــزم اإلحصـــاء ، ســـابقكـــالغرض ال

 ؛ إن أهلـــك معنــا وفـــي صـــحبتنا ال مـــع غیرنـــا:قـــال) فكأنـــه ( . والقصـــر ، التخصــیص

لــذا  ؛ )ولیســوا فــي معیــة رســول اهللا ( ، أن أهلــه بالمدینــة ألنــه ربمــا تــوهم ســیدنا علــيٌّ 

  .أي لیسوا مع غیرنا ، إن معنا أهلك :قال

�������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������)٢(.                  

أي تخصـیص وقصـر  ؛ جـاء مـن أجـل التخصـیص في قوله:"من خیـركم"التقدیم 

 ، وأفضــــلهم ، أي بعــــض خیــــر النــــاس ، أحســــن النــــاس قضــــاء بكونــــه مــــن خیــــر النــــاس

والمنزلـة الرفیعـة  ، والثواب ، ال یتعدى ذلك إلى كونه مساویًا للناِس في األجر ، وأمثلهم

وال یخفـى  . الناِس الذین لیسوا بأحسَن الناس قضاءوالمكانة العالیة في الجنة، ، عند اهللا

   . ین قضاءما في ذلك من الحث والدعوة على أن یكون المؤمن أحسن المؤمن

ـــــــــد یكـــــــــون                      وق

لما ُجِبَلْت علیه النفوس من حبها وحرصـها علـى  ، التقدیم للتشویق إلى ذكر المسند إلیه

  . نیل الخیریة على من سواها

��������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������)٣( .      

 ، وقــد تقــدم أن التقــدیم فیــه یفیــد التخصــیص والقصــردیث مــر نحــوه قریبًا،هــذا الحــ  

َبْلـَه أي قصر أحسن الناس أخالقًا على كونه من خیر الناس ال یتعداها إلى كونه مثلهم 

نــص علــى أن  والحــق أن التفتــازاني الصــفة علــى الموصــوف .فهــو مــن بــاب قصــر  ، دونهــم

األمثلـة التـي أوردهـا فـي شــرحه علـى التلخـیص مـن بـاب قصــر الموصـوف علـى الصـفة وكــذا 

                                 

   ). ٧٧٣الحدیث رقم () ١(
   ). ١٠٣٢حدیث رقم () ٢(
   ). ١٥٠٠الحدیث رقم () ٣(
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ــوب األ ــ ــ ــ ــ ــ ــن یعقـ ــ ــ ــ ــ ــا ابـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــي ذكرهـ ــ ــ ــ ــ ـــــة التــ ــ ــ ــ ــا)١(مثلــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــریف مثلهـ ــ ــ ــ ــ ـــنص الشــ ــ ــ ــ ــ ــا أرى أن الــ ــ ــ ــ ــ ــ                         . ، وأنـ
    

مــن  اً إال أن هــذا أكثــر اطالقــًا وعمومــ ، وهــذا الحــدیث وٕان كــان یشــبه الحــدیث الســابق

وحسـن أداء الـدَّْین ینـدرج تحـت الوصــف  . ألن هـذا شـامل ومحـیط لكـل أنـواع األخـالق ؛ ذاك

وال مـانع ـ أیضـًا ـ مـن كـون التقـدیم للتشـویق إلـى ذكـر  . وینضوي في لوائها ، بحسن األخالق

  . اسم إنَّ لما مضى

�����������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������)٢( ��������������������

����)٣(.                      

" إن مـــن أمـــنِّ النـــاس علـــيَّ فـــي صـــحبته ومالـــه أبـــا بكـــر". :) " قولـــه (:قـــال النـــووي

ظـاهر كـالم اإلمـام النـووي أن (ِمـْن)  :قلـتُ  )٤(.”أكثرهم جـودًا وسـماحة لنـا بنفسـه ومالـه :معناه

بــل هــو أمــنُّ النــاس علــى  ، ) لــیس بعــض أمــنِّ النــاسأي أن أبــا بكــر( ، زائــدة فــي المعنــى

) بكونه أمنَّ أي تخصیص سیدنا أبي بكر ( ، إذًا تقدیم المسند كان للتخصیص . االطالق

ــول اهللا ( ــاس علــــى رسـ ـــه ومالــــه)  فــــي النـ ــع  . صــــحبته ل ــدیث مــ ــذا الحــ ــا أفضــــى إلیــــه وهـ مـ

ــدیق ( ــا فیـــه  ، )التخصـــیص بالتقـــدیم مـــن التنویـــه برفعـــة شـــأن الصـ ـــه،وانفراده بمـ وعلـــوِّ كعب

والمآثر أجمعها، فقد یفهم منه ـ واهللا أعلم ـ اإلشارة إلى كونه خلیفـة رسـول اهللا  ، المفاخر كلها

)( وكل األوصاف فهمتها من التخصیص ،  .            

لمــا فــي المســند مــن  ؛ التقــدیم للتشــویق إلــى المســند إلیــهوأرى أال مــانع مــن أن یكــون 

التقـدیم التشـویق إلـى ذكـر  إفادةوالطول في المسند هو ما اشترطه علماء الفن لصحة  ، طول

 ، هوغزارتُــ ، مدحــه وتأكیــدُ  ، وفــي التقــدیم اعتنــاء بشــأن أبــي بكــر وٕاعــالء لقــدره ، المســند إلیــه

         . أوصافه وتعظیمُ ، ه على غیرهوتفضیلُ 

                                 

  .   ١١٣،  ص ٢.  مواھب الفتاح،  ج ١١٣،  ص ٢) مختصر التفتازاني على التلخیص،  ج (١
  ) الخوخة: واحد الَخْوخ،  الباب الصغیر بین البیتین أو الدارین.    ٢
   ). ١٥٤١الحدیث رقم () ٣

  .  ١٦٢،  ص ٣،  ج ٥) المنھاج،  المجلد (٤
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ا ا :إ ا إ ا  

��������������������������������������������������������������������������������������������
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����������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������)٢( .  

الــذي یظهــر لــي أن الغــرض مــن تقــدیم المســند(من عبــاد اهللا) هــو التشــویق إلــى 

) لمـا أمــر بیـان هـذا أن النبـي ( . لیـتمكن الخبـر فـي ذهــن السـامع ؛ ذكـر المسـند إلیـه

إذ هـو لـم  ؛ ) عجیبـة غایـة العجـببالقصاص، كان ردة فعل سـیدنا أنـس بـن النضـر(

رجــل حركتــه  :لقیــلفلــو تــم القصـاص . بــل أقســم علــى ذلـك ، ینـِف وقــوع القصــاص فقـط

ولـم یتمالـك نفسـه إذ سـمع ، فسـتعظم ذلـك ، ه ألختـهوحبُّـ ، وعاطفة الـدم، مشاعر األخوة

منـه علـى  اً ولـم یكـن هـذا اعتراضـ . ) فقـال مـا قـالوالحـاكم( ،ولـيِّ األمـرمـن ما سـمع 

كیـف یصـدر عنـه ذلـك  ، )لشـریعة رسـول اهللا ( أو تعطـیالً  ، حد من حدود اهللا تعـالى

) ! ولكـــــن لمـــــا كـــــان األمـــــر كمـــــا أراد ســـــیدنا أنـــــس بـــــن وهـــــو صـــــاحب رســـــول اهللا (

وكیـف تـم ذلـك مـع طلـب  ، هذا مكان العجب والدهشة ما الذي حصل) كان النضر(

أهـل  يحتى رضـوحرصهم على ذلك ؟ ماذا فعل عبد اهللا هذا  ، أهل الجاریة للقصاص

):" إن مــن عبــاد اهللا" حتمــًا تتحــرك الــنفس لمعرفــة خبــر ؟ فلمــا قــال (ش رْ الجاریــة بــاألَ 

هذا التشوق والتشوف  ؛ إلدراك حالهویتشوق القلب ، والعلم بشأنه ، هذااهللا بعض عباد 

ــــــــــة أرى و   ). جاء ألن محور الحدیث ومحله هو ما حصل ألنس بن النضر ( الغای

 ، وأن لهــم عنــد ربهــم مــا یشــاءون ، مــن كــل الخبــر إثبــات الوالیــة ألولیــاء اهللا الصــالحین

   . منهمالمسلم والحث على أن یكون العبد 

� �

                                 

  .  ٣٠: بوزن الَعْرش دیة الِجراحات.  مختار الصحاح،  مآدة: أ ر ش،  ص) األَْرش١(
   ). ١٠٩٠حدیث رقم () ٢(
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. هـو فـي ”" َأْن ُیْرَفَع اْلِعْلمُ :وقال: قوله. عالماتها :" أشراط الساعةقال ابن حجر:  

 والذي یظهر أن تقدیم المسند كان للتشـویق للمسـند إلیـه )٢(.”ألنه اسم إن ؛ محل نصب

ـــ المـــؤمنَ  ن الســـامعَ إ:تحلیـــل هـــذا.  ه مشـــغول بـــالیوم وعقُلـــ ، بـــاهللا تعـــالى ه معلـــقٌ حقـــًا قلُب

وعلـى  ؟ وكیـف یلقـاه؟متى یلقى ربه . ونفسه همها النجاة من ساعة یوم القیامة ، اآلخر

ولكـن لهـا عالمـات  ،إال اهللا تبـارك وتعـالى وقتهـادنـو أیة حالـة یقابلـه ؟ فالسـاعة ال یعلـم 

 )٤( اْقَتَرَبـِت السَّـاَعةُ  ، )٣(َأِزَفـْت اْآلِزَفـةُ  ، یعرف بها اقتـراب وقتهـا، ویعلـم بهـا حینهـا

 اسـماط السـاعة. تشـوقت نفسـه لمعرفـة إن مـن أشـر  :ه حتمـًا لـو قیـل لـهفلما كان هذا حالَ 

اســتقر ذلــك فــي نفســه  ، اكــذا وكــذ :فلمــا قیــل ، وتشــوف قلبــه لمعرفــة المســند إلیــه ، إن

ق إلیه یقـع فـي النفـوس موقعـًا حسـناً  ؛ ألناستقراراً   ،الغرض من التشویق أن یكون المشوَّ

وذلك ألن الحاصل بعد  ؛ ویكون  له فیها من محل القبول وفضل التمكن الشيء الكثیر

یكون في مواضـع منهـا مـا كـان مثـل  ووه )٥(. الطلب أعز وأمكن من المنساق بال تعب

ال تـزول  ) أي أشـراط السـاعة(ـ أي معرفـة ماهیـة أشـراط السـاعة ـ إیـذانًا بأنهـا  مـا تقـدم

   . عن الخواطر، وال تحید عن القلوب

                                 

   ). ١٧٠٩الحدیث رقم () ١(
  . ٢٦١،  ص ١) فتح الباري،  ج ٢(
  . ٥٧) سورة النجم،  اآلیة ٣(
  .  ١) سورة القمر،  اآلیة ٤(
  . ١١٦،  ص٢) مواھب الفتاح،  ج ٥(
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اا ا : ةا  
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����)٢( .            

وســبب :وقــال):"الشــغل المــذكور كــان فــي تجهیــز جــیش. رمحــه اهللا(بــن حجــرقــال ا

فـــرحهم علمهـــم باختصاصـــهم بهـــذه العبـــادة التـــي هـــي نعمـــة عظمـــى مســـتلزمة للمثوبـــة 

مـا  )٣(.”)مـن تجمـیعهم فیهـا خلـف رسـول اهللا ( ، مـع مـا انضـاف إلـى ذلـك ، الحسنى

والــتمعن فـي الحــدیث أن المـراد مــن تقــدیم  ، بعـد هــذا النقـل مــن كــالم الشـارحلــي یتضـح 

المسند على المسـند إلیـه هـو التعجیـل بالتفـاؤل، وهـو أن یسـمع المخاطـب مـن أول وهلـة 

ـا َسـرَّه أصـحاُبه بانتظـارهم الصـالة إلـى ذلـك فكـأنَّ المعنـى أن النبـي ( . )٤(مـا یسـره ) لمَّ

وداخلـه الرضـا  ، رهـاالوقت المتـأخر، وقـرت عینـه بصـبرهم علـى المشـقة الحاصـلة بتأخی

وهیئتهـا  ورتها الفضـلى،، وصـى أداء العبـادة علـى وجههـا األكمـلعنهم لقوة عـزیمتهم علـ

ــ بــدأ بـذكر الــذي  جسـیمة )٥(، وَأالً وِمنَّـٍة كبیــرة ورأى اختصاصـهم بنعمــة عظیمـة، المثلـى،

مــع كــون القلــب  ، ویكتمــل الســرور ، ویــتم الَجــَذل ، وبســببه یحصــل الفــرح ، بــه التفــاؤل

ـــ، بـــه بـــه  والـــنفس منوطـــةً  اً معلقـــ ـــیهم. ، بوهـــو منتهـــى التََّطلُّ أمـــا  أال وهـــو نعمـــة اهللا عل

كانـت كـالنور  ، ، ومزیـة عظمـىاألوقات فهي نعمة أخرى اختصاصهم بها في وقت من

ففرحنـا بمـا سـمعنا مـن رسـول  ، فرجعنـا :) قاللذا تجد سیدنا أبا موسى( ؛ على النور

  . والشك أن سیاق الكالم یدل على أن الفرح كان بعد أن لم یكن . )اهللا(

                                 

  .  ٧٠ص ٢اللیل: انتصف،  أو طلعت نجومھ واشتبكت،  أو كثرت ظلمتھ.  فتح الباري ج ) ابْھَارَّ (١
   ). ٣٧٥الحدیث رقم () ٢(

  .  ٧١،  ٦٩،٧٠،  ص ٢) فتح الباري،  ج (٣
  . ١١٥،  ص٢.  وحاشیة الدسوقي،  ج١١٥،  ص ٢) مواھب الفتاح،  ج٤(
إلًى)،  مثل: ِمَعًى وأمعاء.  مختار الصحاح ،  لإلمام محمد بن أبي بكر  بن عبد ) أالً: واحدة اآلالء،  وقد تكسر ھمزتھا وتكتب بالیاء (٥(

ل  المحسن بن عبد القادر الرازي،  تحقیق د. عبد الفتاح البركاوي،  مطبعة شركة األمل للطباعة والنشر،  دون تاریخ وذكر للبلد.  مآدة: أ
  .  ٣٣ا،  ص 
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 :وهــيأربعــة عشــر حــدیثًا التــي وردت فــي هــذا المبحــث جملــة النصــوص ختامــًا 

والتخصـــیص وفیــــه خمســــة  ، وفیــــه ســـتة نصــــوص، التنبیـــه علــــى أنـــه ال خبــــر ال نعـــت

ــــث، وهــــو التشــــویق، وفیــــه أحادیــــث تقبــــل غرضــــًا آخــــر ، أحادیــــث  ، وهــــي ثالثــــة أحادی

   . وفیه حدیث واحد فقطوالمسرة التعجیل بالتفاؤل و  ، والتشویق أصالًة وفیه نصان
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ا ا  

    ن

لــم یمثــل لــه العلمــاء ه مــن حیــث كوُنــ )إنَّ (أقــول فیــه مــا قلتــه فــي خبــر كــان خبــر 

قسـته علـى النصـوص مـن أمثلـة  البالغـيَّ  فیـه الغـرَض  فمـا بینـتُ ، بأمثلة هي خاصـة بـه

جیــد مــن شــواهد فــي فیمــا ســاقوه فــي بــاب  خبــر المبتــدأ التــي أوردهــا العلمــاء المشــابهة 

ومــن ثَــمَّ ، ذوقــي وتــأملي افیهــولكــن أعملــت ، ومــا أوردوه مــن أمثلــة ،نثــرًا ونظمــاً  الكــالم

قـــد ذكرهـــا األغـــراض التـــي وردت فـــي هـــذا المبحـــث و .  حكمـــت علـــى الغـــرض بأنـــه كـــذا

 ، فـي مـا وقفـت علیـه مـن النصـوص ولم أقف على نٍص بخـالف مـا قـالوه ، العلماء كلها

أن ویالحـظ  ،وهـذه النصـوص بضـع عشـرة نصـاً ، التي تقـدم فیهـا خبـر كـان علـى اسـمها

هنــا لكنــه  وهــذا وٕان كــان قاعــدة عامــة فــي التقــدیم، مبالمتقــدِّ  اهتمــامٌ  افیهــ هــذه النصــوص

وردت فـي وهو أحـد ثالثـة أغـراض  . في مطلب االختصاصال سیما  ، أظهر من غیره

هذا من ناحیـة ومـن ناحیـة أخـرى الحظـت أن األغـراض التـي مـن أجلهـا سـیق ، المبحث

ـ  في تقـدیم خبـر كـان علـى اسـمها نها األغراض األصلیةإ :یمكن أن نقولوالتي ، الكالم

ـــه خمســـة نصـــوص ـــه واإلرشـــاد وورد فی ـــه نصـــان، انحصـــرت فـــي التوجی  ، والترهیـــب وفی

والترغیـب  ، وفیـه نـص واحـد، واإلخبار بما فیه بیان عن كبیـر فضـل اهللا ورحمتـه بعبـاده

، وٕان كــان ظـاهره أنـه لـیس عبــادةبــإخالص العمـل المنـوط بالخـادم فـي طاعـة اهللا تعـالى 

، في األغراض البالغیـة للتقـدیم هاوجودُ  عَ وَّ نَ تَ األصلیُة  وهذه األغراُض  . وفیه نص واحد

         . هذا التنوع في نهایة الفصلوسأشیر لداللة 

  

  

ا : ا اول  

�������������������������������������������������������������������������������������������
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������)١( .                  

وأرى أن تقــدیم  .)٢(“"عبــادُة اِهللا":واســمه قولــه"أولَّ بالنصــب؛ألنه خبــر كان،:العینــيقــال 

أول مـا أي تخصـیص وقصـر عبـادة اهللا علـى كونهـا  ، أفاد التخصـیصخبر كان على اسمها 

فـي تقـدیم .إذًا التقدیم هنا علـى مـا هـو الكثیـر والغالـب )( یجب أن یدعوهم إلیها سیدنا معاذ

حــد الوا وأنــه اهللا،نزیهــه عــن الشــریك والصــاحبة والولدوت،فــالمعنى أن عبــادة اهللا وحده،)٣(المســند

ولم یكـن لـه كفـوًا أحـد هـو أول مـا یجـب علیـك أن تـدعوهم ،ولم یولـداألحد الصمد الذي لم یلد،

فلــو قــدم المســند إلیــه فلــن یــؤدي .دون الــدعوة إلــى ســائر أركــان الــدین اإلســالمي األخــرى،إلیــه

فـي  تقـدیم خبـر المبتـدأ علیـه:" مفهـوم كـالم یحیـى العلـوي وهـذا.الكالم المعنى الذي أداه تأخیره

فإنـك بتقدیمـه تفیـد أنـه مخـتص بهـذه الصـفة مـن یـبن سـائر  ؛ االختصاص یفید قائم زید،نحو:

   )   ٤(.”سائر أمثالهتفید تخصیصه بالقیام دون غیره من أو حك وغیرها،والض كلمن األصفاته 

����������������������������������������������������)٥( .      

ــنــه یُ إ :العلمــاء" قــال بعــض :قــال ابــن حجــر  وأرى أنثــم قــال  . فــي تأویلــه الخــوُض  هُ رَ ْك

أي ، للتخصـیصوأقول الذي یظهـر لـي أن التقـدیم  )٦(.”لیس على سنتنا وطریقتنا :معناه

قصر من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاهلیة على عدم كونه من النبـي 

)بناء علـى  ، أو على عدم كونه من المسلمین ، )، بناء على أن الضمیر (نا) للمفرد

وال أعظـم  ، أكبـر مـن هـذا وال تجـد زجـراً  . أن الضمیر للجماعة كما هو أصل استعماله

أو لــم  ، )ألن المــرء إن لــم یكــن مــن رســول اهللا ( . منــه فــي النهــي عــن هــذه األفعــال

دنیا واآلخـرة!فمـا أخسـره فـي الـ ، غیرهم وٕان كان من، یكن من المؤمنین،فهو من غیرهم

                  

وشـــق  ، لـــیس مـــن ضـــرب الخـــدود :وهـــذا المعنـــى لـــن یكـــون هـــو نفســـه لـــو قیـــل

ـــة منـــا ، الجیـــوب لـــذا تجـــد اإلمـــام الحـــافظ أحمـــد بـــن علـــي بـــن  ؛ ودعـــا بـــدعوى الجاهلی

                                 

   . )١١) الحدیث رقم (١(
  .  ٢٥،  ص٩) عمدة القاري،  ج (٢
  .  ١١٣،  ص ٢) مواھب الفتاح،  ج (٣
) الطراز المتضمن ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز،  لإلمام یحیى بن حمزة بن علي بن إبراھیم العلوي الیمني،  راجعھ جماعة (٤

  .٦٨،  ص٢من العلماء،  مطبعة دار الكتب العلمیة،  بیروت،  د.ت،  ج
   . )٦٥یث رقم (الحد) ٥(
  .  ٢٠٠،  ص ٣) انظر فتح الباري،  ج ٦(
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فــي الــردع عــن الوقــوع فــي مثــل  فائــدة إیــراده بهــذا اللفــظ المبالغــةُ  :"یقــول )رمحــه اهللا(حجــر

         )١(.ولسَت مني" ، لسُت منككما یقول الرجل لولده عند معاتبته: ، ذلك

��������������������������������������������������������������������������������

�������������)٢( .              

هـذا الـنص الشـریف یصـلح مثـاًال قوله:"لیس فیما دون خمسة أوسق صدقة". في 

مـن كـون الجـار والمجـرور الـذي دخـل علیـه النفـي یـدل علـى أبـو موسـى محمـد لما قالـه 

" :قــال النــوويأو مــا فــوق الخمس،، ة علــى الخمــسألن المــراد قصــر الصــدق . )٣(القصــر

أنـه ال زكـاة  :الثانیة . وجوب الزكاة في هذه المحدودات :إحداهما :وفي الحدیث فائدتان

     )٤(.”فیما دون ذلك

�������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������

��������������)٥( .                   

ألنه قد یكون اإلفطـار  ؛ . لیس هو أبر البر”" لیس من البر:جاء في معنى قوله

هــذا الكــالم مبنــي علــى رأي الجمهــور مــن أن ) ٦(. إذا كــان فــي حــج أو جهــاد ، أبــر منــه

كما یفهم من كالم الحافظ  ، ولم تحصل له مشقة عظیمة، الصوم أفضل لمن قدر علیه

                  )٧(ابن حجر

قصـر الصـوم  ، إذًا تقدیم خبر لیس على اسمها كان ألجـل التخصـیص والقصـر

ال یتجــاوز ذلــك إلــى  ، كونــه لــیس مــن أبــر البــر علــىفیــه فــي الســفر لمــن تقــع لــه مشــقة 

 ، فهــو هللا ، ألن الصــوم نفســه فیــه أجــر كبیــر ؛ مــن أبــر البــر:وٕانمــا قلنــا ، كونــه مــن البــر

. والظــاهر أنـه قصــر البـرِّ  أنـواعِ  وأكبــرَ  فهـو بــر، لكنـه هنـا لــیس أفضـلَ  ، وهـو یجـزي بــه

                                 

  ) المرجع السابق،  نفس الصفحة. (١
   ). ٥٦٧الحدیث رقم () ٢(
  .   .١٧٢م، ص ١٩٧٩ھـ/  ١٣٩٩) دالالت التراكیب، للدكتور محمد محمد أبو موسى، مطبعة دار المعلم،  القاھرة، ٣(
  .  ٥٦،  ص ١،  ج ٣) المنھاج،  المجلد ٤(
   . )٦٨١الحدیث رقم () ٥(

ھـ)تحقیق مصطفى ٤٤٩) شرح ابن بطال على صحیح البخاري،  لإلمام أبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال القرطبي،  ت ((٦
  . ٧٣، ص ٤م،  ج ٢٠٠٣ھـ/١٤٢٤عبد القادر عطا،  مطبعة دار الكتب العلمیة،  بیروت،  

  . ٢٦٤ـ ٢٦١،  ص ٤) فتح الباري،  ج (٧
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ألن النــاس ازدحمــوا  ؛ الرجــلصــیام اق الــنص یؤكــد أن المشــقة حاصــلة بألن ســی ؛ قلــب

، ویبدو أن الصـائم  وُظلَِّل علیه لما بلغه من جهد شدید ، علیه لما حصل له من التعب

بــدلیل أن الصــائم ظــل علــى صــیامه علــى  ، كــان یعتقــد أن الصــوم أفضــل وأكثــر ثوابــاً 

 . ) مـا قـالإلـى أن قـال رسـول اهللا(، الرغم من المشقة الشدیدة التي وجدها من الصیام

ألن شــروع المــؤمن الصــادق مــع  ؛ فــى مــا فــي تقــدیم (لــیس مــن البــر) االهتمــام بــهوال یخ

            . وسعیًا إلیه ، للبر إنما كان طلباً  ؛ المراقب له في كل أوقاته في أي عبادة ، ربه
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ما ا :م   أم  ا  

���������������������������������)١( .              

مـن كـالم البالغیـین أن النفـي حـین یـدخل  مُ هَـفْ " ویُ :قال الدكتور محمد أبو موسى

لكـن  )٢(.”داللـة الزمـة تكون داللته علـى القصـر  ، على المسند الجار والمجرور المقدم

أي َقْصـر عـدم النـذر ه یكـون التقـدیم هنـا مـن أجـل القصـر،االطـالق فـي كالمـ بناء على

، وهـذا غیـر واضـح علـى ابـن آدم ال یتجـاوزه إلـى غیـرهفیما ال یملكه ابن آدم على كونـه 

أو صــفة  ، قصــر موصــوف علــى صــفةألن القصــر إمــا أن یكــون  ؛ الداللــة فــي المــراد

وظـاهر الكـالم أن هـذا مـن بـاب  ، الحـالین إمـا حقیقیـًا أو إضـافیاً  وفـي ، على موصوف

 ال یكـاد یوجـدالحقیقـي وقصـر الموصـوف علـى الصـفة  . ى الصفةقصر الموصوف عل

إال قصــر الموصــوف علــى فلــم یبــَق  )٣(بــل هــو محــال لتعــذر اإلحاطــة بصــفات الشــيء

ألنــه البــد فیــه مــن أن یكــون باإلضــافة  ؛ هنــاوهــذا ال یمكــن تصــوره  ، الصــفة اإلضــافي

     . ل المذكور وینصرف الذهن إلیهیقاب )٤(إلى معین

 كــونِ  " ومحـلُ :یصـادم ظــاهر مـا قالـه الدسـوقي ـأیضًاــ وقـول أبـي موسـى  ، هـذا

وٕاال  ، وقـدم علیـه الخبـر، تقدیم الخبر على المبتـدأ یفیـد الحصـر مـا لـم یكـن المبتـدأ نكـرة

 . ویمكن اإلجابة عن هذا بأن قصد الدسوقي تقدیم الخبر في الكالم المثبـت )٥(.”فال یفید

وٕانمـا هـو للتنبیـه مـن أول األمـر أنـه خبـر ال  ، لیس للقصـرأراه أن تقدیم الخبر هنا وما 

فتفـوت الفائـدة  ، أنـه نعـت مـن أول وهلـة فینتظـر الخبـر نَّ لظُ  الخبرُ  رَ خِّ ألنه لو أُ  ؛ نعت

فیحمــد اهللا  ، وهــي تمكــین هــذا المعنــى فــي قلــب مــن لــم یكــن یعلــم ذلــك ، بهــذا االنتظــار

ــلَ  { . ف وعــدم حــرجوتخفیــ ألنــه دیــن یســر ؛ علــى اعتناقــه هــذا الــدین عــا ج مو ــاكُم تَباج ــو ه

ــرجٍ ُ   ح ــن ينِ مــد ــي ال ف كُمــي }علَ ــم    { :وقــال اهللا تبــارك وتعــالى   )٦(  ــد بِكُ ــر والَ يرِي سالْي ــم ــه بِكُ ــد اللّ يرِي

رس٧(.}الْع(  

                                 

   ). ٧١الحدیث رقم () ١(
  ) دالالت التراكیب،  .  (٢
  . ١٧٢،  ص ٢)  مختصر التفتازاني،  ج (٣
  .   ١٦٧، ص ٢) شروح التلخیص،  ج (٤
  .  ٢٠٢،  ص ٢) حاشیة الدسوقي،  ج (٥
  . ٧٨) سورة الحج،  اآلیة (٦
  . ١٨٥) سورة البقرة،  اآلیة ٧(
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ـــه ترجمـــان".:قولـــه لســـؤال  جـــواب  الظـــاهر أن هـــذه الجملـــة " لـــیس بـــین اهللا وبین

وهــذا مــن مواضــع  . لــذا فصــلت الثانیــة ، األولــى منزلــة الســؤالفنزلــت  ، اقتضــه األولــى

إغنــاء الســائل بلســان  وتنزیــل الســؤال المقــدر منزلــة الواقــع كــان لنكتــة وهــي )٣(. الفصــل

 ، بكـــالم الســـائل )كراهیـــة أن ینقطـــع كالمـــه ( ؛ الحـــال عـــن أن یســـأل بلســـان المقـــال

المـراد أال ینسـى ألن ؛ وهـذا االنتسـاق واالتسـاق مقصـود ، فیفوت انتساق الكـالم واتسـاقه

 الكــالم الســابق والالحـــقالمعنـــى المترتــب علــى المقــام یقتضــي تعظــیم ألن  ، منــه شــیئاً 

وأرى أن السؤال جاء في األصل ألن المـؤمن تقـرر  .لجملة (لیس بینه وبین اهللا حجاب)

ـــِمیُع   :فقـــد قـــال اهللا تعـــالى ، ال یشـــبه خلقـــهاهللا عنـــده أن  ـــَو السَّ ـــِه َشـــْيٌء َوُه ـــْیَس َكِمْثِل َل

هــل هــو كــالم بترجمــان ؟  ، ه مــع خلقــه یــوم القیامــةإذًا كیــف یكــون كالمــ . )٤( الَبِصــیرُ 

ــــــدو         . ما دار بقلبه منزلة ما جرى على لسانه لَ زِّ نُ فَ  والــــــذي یب

والنكتـة  . نعـت مـن أول وهلـة لي أن غرض تقدیم الظرف كـان للتنبیـه علـى أنـه خبـر ال

ویرجع وینزجر عن فـراره مـن  حتى یرعوي ؛ في ذلك تعظیم تلك الحالة في نفس السامع

   . اهللا

������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)٦( .

ألنـه لـو  ؛ المتقـدم خبـر ال نعـتعلى أن من أول وهلة الظاهر أن التقدیم للتنبیه   

لظـن أن المسـند بـادي الـرأي نعـت  ، .. . إن كان خیر في شيء مـن أدویـتكم ففـي :قیل

النافعــة بحصــر أنــواع األدویــة وهــذا ال یناســب المقــام الموجــب للتعجیــل  ، فینتظــر الخبــر

فرارًا من ذهوله عن حصر األدویة فیما سیذكر  ؛ لتحققه في ذهن السامع طلباً  ، إجماالً 

                                 

ْرُجمان: المعبر عن لسان بلسان.  المنھا١(   .   ١٠٦،  ص ١،  ج ٣ج،  المجلد ) التُّ
   ). ٥٩٧الحدیث رقم () ٢(

  . ٥٣،  ص ٣شروح التلخیص،  ج  (٣)
  . ١١) سورة الشورى،  اآلیة (٤
  .      ١٩٩، ص ١٠) الشك من الراوي، وفي رفع یكون أوجھ منھا أن التقدیر: أو إن كان یكون في شيء.  انظر فتح الباري،  ج (٥
   ). ١٤٢١الحدیث رقم () ٦(
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الفائــدة التــي  وكبیــرِ  ، عظــیم نفعهــا وبیــانِ  ، المــذكورةاعتنــاء بمــدح هــذه األدویــة  ، بعــدُ 

بــادئ ذي بــدء بعظــیم قــدر هــذه  والجــوانحِ  الفــؤادِ  كمــا أن االنتظــار یــنقص امــتالءَ  . فیهــا

لهـا ضـیه مقـام المـدح والتعظـیم ألنه هو الـذي یقت ؛ وهذا االمتالء أمر مقصود ، األدویة

    . وحصر الشفاء والعالج فیها

����������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������)١( .    

" كان في بني إسرائیل رجٌل َقَتَل تسعة :في قولهالذي یظهر هنا أیضًا أن التقدیم 

للتنبیه من أول لحظة التكلم بالكالم على أن المسند الذي سبق المسـند . ”وتسعین إنساناً 

. نعــت ثــاٍن أو خبــر )قتــل(وأن جملــة  ، لتــوهم أنــه نعــت ، فلــو أخــر . إلیــه خبــر ال نعــت

یقـال قتـل" نعتـًا ثانیـًا ـ ”جملـةو  ، الجار والمجرور نعتًا أوالً  ـ وهو كون فعلى التقدیر األول

قیـل فـي غیـره مـن أن انتظـار الخبـر یـذهب بـامتالء القلـب مـن أول وهلـة بتمكـین فیه مـا 

، مــن قـوة التـأثیر فیهــاوهــذا لـیس ممـا یفعلــه البلغـاء بقلـوب السـامعین ، فیـه المعنـى المـراد

          . إلیصال ما یریدونه َوْفَق ما یریدونه

 اعتبار الجار والمجرور في محل رفع نعت لرجل وعلى الثاني ـ أي 

وهذا  ، ... قتلخبر ـ یكون المعنى أن رجًال من بني إسرائیل في محل رفع  "قتل”لةجمو 

 اومن أجله ، إال أن به تفوت نكتة كانت في تقدیم المسند المعنى وٕان كان مستقیماً 

 فلو أخر المسند لربما. وهي أن هذا الرجل كان في بني إسرائیل فقط ال في غیرهم، قدم

أو أنها كانت في غیر  ، وفي غیرهم توهم السامع أن هذه القصة كانت في بني إسرائیل

فلما  . ؛ ألن العبرة بمدلول القصة ال بالقصة نفسهاوتجوز في نسبتها إلیهم إسرائیل

تعین وتحتم أن تكون هذه القصة حصلت في بني إسرائیل  ، كان في بني إسرائیل :قیل

ألن االبتداء بالنكرة ال  ؛ مبتدأإن رجًال نكرة وال یجوز تقدیره  :وال یقال . ال في غیرهم

                                 

  ).  ١٧٦٠) الحدیث رقم (١(
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 ؛ وال إشكال في هذا . وهذا مسوغ لالبتداء بها ، نكرة موصوفة نعم هي نكرة لكنهایجوز. 

          . ألن اسم كان نكرة

لة مجقبل الفي التقدیرین أنك قدرت الجار والمجرور  ه یدل علىما قلتَ  :فإن قلتَ 

كان رجل قتل تسعة وتسعین إنسانًا في  :، ویكون التقدیرفما المانع أن تقدره بعدها ، الفعلیة

أي أن جملة  ، هنااهما قیل من ورود المعنیین هناك ینطبق على ما  :قلتُ  ؟بني إسرائیل

 ، أو جملة قتل في محل رفع نعت لرجل ، والجار والمجرور نعت ثانٍ  ، قتل نعت أول

یكون  بناء على أن شبه الجملة نعت ثانٍ  لكنْ .نصب خبر كانمجرور في محل والجار وال

ال لحن وهو وٕاْن كان صحیحًا فصیحًا  فیه الوصف بالجملة قبل الوصف بالجار والمجرور

فلزم تقدیر الوجه األول في الصورة األولى فرارًا من ارتكاب  .)١( ، لكنه قلیل مرجوحفیه

        . یفوت التخصیص محل رفع خبرتأویل أن الجار والمجرور في وعلى 

      

أن ـ أیضًا ـ إن الذي یظهر هنا  :فأنت قلَت أوالً  . في كالمك تناقض:ولك أن تقول

التقدیم للتنبیه من أول لحظة التكلم بالكالم على أن المسند الذي سبق المسند إلیه خبر ال 

لقد  :قلتُ . ؟ یستقیم هذا، كیف وعلى تأویل أنه خبر یفوت التخصیص :ثم قلَت اآلن . نعت

نه مثال لتقدیم إ: في المثال الذي قال العلماء وافقت العالمة المحقق بهاء الدین السبكي

 . ألمر على أن المسند خبر ال نعتالتنبیه من أول ا والغرُض  ، المسند على المسند إلیه

  :األولمن بحر الطویل في رائیته التي )(حسان ابن ثابتالصحابي وهو قول الشاعر 

��������������������������������������� ������������������������������������������������� �

:" الذي قاله العلماءعلى هذا االعتبار  هذا البیتبعد تحلیله  )رمحه اهللافقد قال ( 

 ولقد قرر العلماء أن نكات التقدیم ال )٢(.”إن التقدیم هنا لالختصاص :ویمكن أن یقال

غیر أن ق بینه وبین مثال التلخیص وشروحه ال فر في الحدیث الشریف وهذا المثال  )٣(تتزاحم

  . وعلى كال التأویلین المعنى واحد . وهنا خبر كانالمسند هناك خبر المبتدأ،

  

  

                                 

  . ١١٥،  ص ٢) عروس األفراح،  لبھاء الدین السبكي،  ج (١
 .  ١١٧، ١١٦،  ص ٢) عروس األفراح،  للسبكي،  وھي مطبوعة ضمن شروح التلخیص،  ج (٢
  . ١٦٤ص  ٢) انظر شروح التلخیص ج ٣(
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ا ة  :ا ا  

����������������������������������������������������������)١( .       

              :تقدیم خبر كان ـ أرى ـ أنه یحتمل أمرین اثنین

 ، أنـــه للتخصـــیص وهـــذا بنـــاء علـــى الغالـــب فـــي تقـــدیم المســـند علـــى المســـند إلیـــه: ����

وأحسن عبادة ربه مرتین مقصور علـى  ، ویكون المعنى أن أجر العبد الذي نصح سیده

ویحسـن  ، إلى مـن لـم ینصـح سـیده وال یتجاوزهده،ال یتجاوزه إلى كونه إلى سی ، كونه له

أن  :����������������                                                 . عبادة ربه

ألن الحـدیث فــي بیـان فضــل وثـواب العبــد المتصــف  ؛ التقـدیم للتعجیــل بالمسـرة والتفــاؤل

. فــالمعنى أن العبــد الــذي ینصــح لســیده بــأداء حقــه مــن )٢(بالصــفات المــذكورة كمــا قیــل

ومـع هـذا  ، مؤدیـًا لـه األمانـة علـى صـورتها المثلـى ، وغیرها على الوجه األكملالخدمة 

َوْفـَق سـنة رسـول اهللا واألتـم أي یؤدیها على الوجـه األفضـل واألكمـل  ، یحسن عبادة ربه

) (-  یتشوق ویتطلع ویتعجل أن یعـرف مـا جـزاؤه ؟ وكیـف هـي عاقبتـه ؟ ومـا الثـواب

إلسـماعه  ، الذي ادخره اهللا له ؟ فناسب ذلك كلَّه أن یقدم المسند المشـتمل علـى ضـمیره

هـذا هـو الغـرض وكـون  . والحكـُم لهـا ، ألن الـذي یهمـه نفُسـه ؛ ما یسـرهلحظة من أول 

، بنــــاء علـــى القـــول بـــه هـــو قصـــر إضــــافي روالســـبب أن القصـــ فـــي نفســـي میـــل إلیـــه؛

  المذكور أرى فیه شیئًا من التكلف. والمضاف المقدر بالنسبة للعبد 

                   

*********************  

  

والتنبیه على ، التخصیص  :إذًا مجموع ما ورد في هذا المبحث من أغراض هي

هـذا مـع كونـه یحتمـل أن  ، فقـطأنه خبر ال نعت ، والتعجیـل بالمسـرة وفیـه حـدیث واحـد 

       . یكون للتخصیص

ن مجمـوع فـي أ إن أهم النتـائج فـي هـذا الفصـل تتمثـل :ومن هذا یمكن أن نقول 

فــي المباحــث المكــرر منهــا  الفصــل أحــد عشــر غرضــاً األغــراض التــي وردت فــي هــذا 

                                 

   ). ١٠٧٩الحدیث رقم () ١(
  .  ٢٤٧،  ص ٥) فتح الباري،  ج ٢(
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فــي المباحــث الثالثــة تنحصــر لالختصــاص واألغــراض األصــلیة  ، االختصــاصالثالثــة 

وفـي األخیـر ، أو المـدحواإلخبار المتضمن للترغیـب أو الترهیـب  ، التوجیه واإلرشادفي 

ن الترغیب والترهیـب همـا الغرضـان الـذي إ :ومن هذا یمكن القول ، ص واحد فقطهذا ن

أمــا الغــرض الثــاني الــذي تكــرر فــي تقــدیم  . االختصــاص فــي هــذا الفصــلدار علیهمــا 

ـــى أن المســـند  أن األغـــراض والحظـــت  ، المتقـــدم خبـــر ال نعـــتفهـــو التقـــدیم للتنبیـــه عل

وقـد یكـون اإلخبـار  ، مـاعن اإلخبـار عـن أمـر تكاد ال تخرج األصلیة في هذه المباحث 

للتوجیـه واإلرشـاد، وورد فـي موضـعین التنبیـه ـ أیضـًا ـ ، وجـاء مصحوبًا بمـدح أو ترهیـب

أن التنبیـه علـى علیـه هو الغرض الـذي دار اإلخبار إذًا ، التقریريفي أسلوب االستفهام 

ومن األغراض التـي تكـرر ورودهـا  . في األحادیث التي بین أیدیناالمتقدم خبر ال نعت 

، وورد في كل مبحث مـرة كررةوهو آخر األغراض المالتعجیل بالمسرة في تقدیم المسند 

، وهـو ي أصله إخبار بما فیه سـرور وحبـورالتعجیل كان فوفي المواضع الثالثة ، واحدة

        .ا فیه خیر للممتثل لفحوى اإلخبارالحقیقة ترغیب لمفي 

لـم تتكـرر ففـي المبحــث أمـا األغـراض التـي             

تقـدیم المسـند ورد وفـي المبحـث الثـاني  ، من المسند وورد فیه نص واحـد التعجباألول 

، اإلخبــار كــان الغــرض األصــليَّ مــن التشــویق ،وفیــه نصــان إلــى المســند إلیــهلتشــویق ل

حاصـل  هـذا . ففیـه مجـرد اإلخبـارأمـا الثـاني  ، األول اإلخبـار مقرونـًا بالمـدحولكن فـي 

         . في هذا الفصل التي وردتوالنتائج األغراض 
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یجـري مجـرى  افـي تقـدیمهال تجد أمرًا اعتمـده العلمـاء علیه  قات الفعلمتعلِّ تقدیم 

قــــات:" فــــي أثنــــاء حدیثــــه عــــن المتعلِّ  فقــــد قــــال الســــكاكي ؛ غیــــر االختصــــاص األصــــل

. وقــال الســعد: أي ال ینفــك عــن تقــدیم المفعــول ونحــوه فــي .)١("والتخصــیص الزم للتقــدیم

بــًا. ألن اللــزوم الكلــي غیــر وحكــم الــذوق، وٕانمــا قال:غالأكثــر الصــور بشــهادة االســتقراء 

، كمجــــــــــــــرد االهتمــــــــــــــام، رُخــــــــــــــیكــــــــــــــون ألغــــــــــــــراض أُ إذ التقــــــــــــــدیم قــــــــــــــد  ؛ متحقــــــــــــــق

أضاف ابن و  .)٢(الفاصلة، ونحو ذلك"و واالستلذاذ،وموافقة السامع،ورعایة السجع ،والتبرك

أیضــًا مــا یفهــم مــن كــالم العلــوي أن تقــدیم متعلقــات الفعــل  .)٣(بالمســرة یعقــوب التعجیــلَ 

فـي مـن حیـُث لـزوُم التخصـیِص غالبـًا ـ ـ ولكنَّ كالمهـم . )٤(ها تفید االختصاص علیه كلِّ 

كمـا یفهـم ولـیس فـي تقـدیم بعـض المعمـوالت علـى بعـض قات علـى عاملهـا، تقدیم المتعلِّ 

          .)٥(من كالم ابن السبكي

فـــي تقـــدیم متعلقـــات الفعـــل علـــى ودورانـــًا أكثـــر األســـباب والعلـــل ورودًا االهتمـــام 

الذي أعنیه لیس هو االهتمـام الـذي واالهتمام  . في هذا الكتاب المباركبعضها البعض 

القــاهر بقولــه: اعلــم أنــا لــم نجــدهم اعتمــدوا فیــه شــیئًا یجــري مجــرى قصــده الشــیخ عبــد 

. ألن مـــا فهمتـــه مـــن كـــالم علمـــاء البالغـــة أن مـــراد )٦(األصـــل غیـــر العنایـــة واالهتمـــام"

ــــةِ رمحــــه اهللالشــــیخ( ــــة الذاتیــــة والعرضــــیة ) باألهمی ــــُة المطلقــــة التــــي تشــــمل األهمی  ، األهمی

 ،األصـل، وال مقتضـى للعـدول عنـه مـن أجـل أنـهویعنون بالذاتیة التي یكون فیها التقدیم 

ذهــن الســامع،أو وبالعرضــیة التــي یكــون فیهــا التقــدیم لالختصــاص،أو تمكــیِن الخبــر فــي 

إذًا األهمیــــة فــــي هــــذا  )٧(... الــــخ. عجیــــِل بالمســــاءة،أو التعظــــیمِ أو التالتعجیــــِل بالمســــرة،

التي عناهـا الشــیخ المطلـب هـي مــن األهمیـة العرضــیة،التي تنـدرج فــي األهمیـة المطلقــة،

ومــن ناحیــة أخــرى أننــا إذا تأملنــا المعمــول الــذي تقــدم علــى غیــره  . )رمحــه اهللاعبــد القــاهر(

لكونـه فـي  ؛ من المعموالت وجدنا أن تعلق الفعل بالمعمول المتقدم هو المقصود بالذات

و        ولكون التفات الخاطر إلیه في تزاید. ، عین المتكلم نفسه نصبَ 

                                 

  . ١٣١اح العلوم،  ص ) مفت(١
  . ١٤٩، ص ٢) شرح السعد،  ج (٢
  .  ١٥٢،  ص ٢) مواھب الفتاح،  ج(٣

  .  ٧٣ـ  ٦٨،  ص٢) انظر الطراز،  ج٤
  .  ١٥١،  ص ٢) عروس األفراح،  ج٥(
  .  ١٠٧) دالئل اإلعجاز،  ص ٦(
  .  ١٦٣ـ  ١٦١ص٢.وشروح التلخیص،ج١٦٢ص ٢) حاشیة الدسوقي على السعد،ج٧(
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فـــــي االختصـــــاص قـــــات انحصـــــرت بالغیـــــة فـــــي تقــــدیم المتعلِّ األغـــــراض الالحظــــت أن 

لقلـــة النصـــوص التـــي تقـــدم فیهـــا  ، دون االهتمـــام بكثیـــرهنـــا واالختصـــاص  ، واالهتمـــام

ـــه علـــى التخصـــیص الزمـــة. متعلـــق الفعـــل علـــى عاملـــه أمـــا  ، الـــذي قـــال العلمـــاء داللت

  . الكتابفلم أجدها في هذا التي أشاروا إلیها األخرى  األغراض
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 ا ا  
  

  ا اول
   ار واور

علـــى الفعــــل أو علـــى غیــــره مـــن المعمــــوالت هـــو أكثــــر تقـــدیم الجـــار والمجــــرور 

المباحــث ورودًا فــي الحــدیث، ،بل إنــه أكثــر ذكــرًا فــي الحــدیث النبــوي الشــریفالمتعلقــات 

 ، النصــوص واألمثلــةبینــه وبــین غیــره مــن المتعلقــات مــن حیــث كثــرة بــل إنــه ال مقارنــة 

فإنـه قلیـل ، بخـالف تقدیمـه علـى عاملـه، تقدیمه على غیره من المتعلقاتولكن یكثر فیه 

والغــرض  ، لــذا كثــر تقدیمــه ؛ فــي  الجملــة بتقدیمــه علــى المتعلقــات األخــرىجــدًا مقارنــة 

نعـم هنـاك  . ألن االهتمـام یتكـرر فیهـا ؛ من أجل هذا لم أكثـر مـن األمثلـة ؛ )١(االهتمام

علـى عاملـه مـن  ، األغراض األصلیة لتقدیم الجار والمجروروتباین بین اختالف وتنوع 

اللـذین  مـن حیـث البشـارة والنـذارة، وعلـى غیـره ممـا تعلـق بالعامـل مـن جهـة أخـرى، جهـة

العلمــــــــــــــــــــــــاء و             . )(علیهما مدار كالم رسول اهللا

نظــــروا إلــــى تقدیمــــه علــــى  ، هوقفــــوا عنــــدو عنـــدما تحــــدثوا عــــن تقــــدیم الجــــار والمجــــرور 

فقـد  ، أمـا االهتمـام ، )٣(وهذا عندهم داللته على االختصاص الزمة كمـا تقـدم، )٢(عامله

مـــع أنـــي وجـــدت أنـــه األكثـــر والغالـــب اســـتعماًال فـــي كتـــاب اللؤلـــؤ ، أشـــاروا إلیـــه عرضـــاً 

       . لذا وقفت عنده ؛ والمرجان

  

ا ولا :ا  

��������������������������������������������������)٤(�����������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������.)٥(

" اَإلضــافة مــن بــاب إضــافة المصــدر لفاعلــه،    قولــه:"عن تعــذیب هــذا نفســه لغنــيٌّ

والتأمـل  . فهو من باب تقدیم المعمول علـى العامـل ، والجار والمجرور متعلق بخبر إنَّ 

                                 

  ) أعني االھتمام الذاتي، الذي تحدثت عنھ في مقدمة الفصل،  فانظره ھناك.  ١(
  .  ١٥١،  ١٥٠،  ص٢.  وشروح التلخیص،  ج١٥٠،  ص٢) انظر مواھب الفتاح،  ج٢(
  .  ١٣١) انظر مفتاح العلوم،  ص ٣(
  .١١٣ص  ٤) یھادى: یمشي معتمداً على غیره.  انظر فتح الباري ج٤(
   .  )١٠٦٤) الحدیث رقم(٥(
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ــا نجــزم بــأن التخصــیص فــي هــذا الــنص المبــارك غیــر مــراد، والــذي یبــدو لــي أن  یجعلن

) لمـا رأى الرجـل ومـا لحقــه ( بیـان هـذا أن النبــي ؛التقـدیم هنـا كـان مـن أجــل االهتمـام

 ، یل مرضـاة اهللاوما بلغه من تعـذیب نفسـه فـي سـب ، وما أدركه من النصب ، من التعب

 ناسـبف ،وابتغاء أجره، مع كونه تبـارك وتعـالى غنیَّـًا تمـام الغنـى عـن كـل مـا فعلـه عبـده 

 القلـــب معلـــق بالمشـــقة التـــي أوصـــل العبـــد إلیهـــا ألن ؛ أن یقـــدم المعمـــول علـــى العامـــل

فهـــو ؟.  وهل ثَـــمَّ داٍع إلیـــه،یب الـــذي أوصـــل إلیهـــا نفســـه.ما حكمـــهومعلق بالتعـــذجســـمه،

  . لذا قدم ؛ األهم

مـــــــــــــــــا   .)١(��������������������������������������������������������������������

ـــى الفاعـــل أن تعلـــق الفعـــل  هـــو  بالجـــار والمجـــرورأراه فـــي تقـــدیم الجـــار والمجـــرور عل

فرحـه صـلى  ،ووجـه األهمیـة؛ألنـه األهموالذي القلب به متعلق، وهـو بـه أعنى، المقصود

فـي كـون بعـض الـذي یظهـر ویتجلـى ، بكبیـر فضـل اهللا علیـه وعلـى أمتـه اهللا علیه وسلم

،ففرحه بهــــذا اإلكــــرام ُقــــدِّم ألجلــــه الجــــار أمتــــه یــــدخلون الجنــــة دون عــــذاب أو حســــاب

   . والمجرور

�������������������������������������������������)٢(.      

وقد أورد فیه البخاري  ، المدینةهذا الحدیث ورد في صحیح البخاري في كتاب فضائل    

. فـي كتـاب الحـج بـاب فضـل المدینـة ، وذكـره مسـلم)٣( اثني عشر بابًا في فضائل المدینة

ـــــة وعشـــــرین حـــــدیثًا فـــــي فضـــــل المدینـــــة ، .. ـــــاب ثالث الكـــــالم عـــــن  . إذاً )٤(وأورد فـــــي الب

نصـب هـو الجار والمجـرور المدینـة،وعن فضـلها، ومالهـا مـن منقبـة،وما فیهـا مـن المزیـة،ف

،والعنایـــة بتقدیمـــه تكاثرفـــي إلیـــه والتفات الخـــاطر ،فاالهتمـــام بشـــأنه هنـــا فـــي تزایـــد؛ العـــین

اللهم اجعـل :فلو قیل ـ)٥(وهذا موجب للتقدیم ـ  صارت كالشيء الذي من أجله سیق الكالم

،ولكنَّ بـه المـدعوُّ  األهـمَّ ولكـن صـار  ، ضعفي ما جعلته بمكة بالمدینة؛ فلن یتغیر المعنى

بــه  والـذي القلـبُ  ، األهـمم للحـدیث مـن خـالل مـا أوردتـه یـدل علـى أن والجـو العـا السـیاق

                                 

   . )١٢٩الحدیث رقم() ١(
  ).  ٨٦٧)الحدیث رقم(٢(
  . ١٤٦ـ  ١١٦،  ص ٤) فتح الباري،  ج٣(
  . ١٦٠ـ  ١٤٤،  ص ٥) المنھاج،  للنواوي،  ج ٤(
  .  ١٣٣) مفتاح العلوم،  ص ٥(
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        . البالغة أن یقدم الجار والمجرورمدعوُّ له، فاستدعت هو ال به أتمُّ  والعنایةُ  ، أعنى

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������)١(.                

قالـه رســول أن هـذا الحـدیث  الـذي یبـدو لـي بعـد مــا قرأتـه عنـد شـرَّاح الصــحیحین

أوبـأ ؛ألن المدینـة كانـت )٢(َوْعَكـاً بعـد أن ُوِعـَك بعـُض أصـحابه  بعد الهجرة بقلیل )(اهللا

 )(مــن أجلهــم دعــا النبــيو  )،رضــي اهللا عــنهم(لصــحابةلن إذا الــدعاء كــا )٣(تعــالى أرض اهللا

 ـــ )٤(والعــرب یقــدمون الُمَقــدََّم للعنایـة،وألن ذكــره أهــم ، فلمــا كــان ذلــك هـو األهــم، بمـا دعــا

     . الجار والمجرور على المفعول بهُقدِّم 

���������������������������������������������)٥(.            

إذًا  )٦(،علـى أهـل الكتــابوهـو یعلـم أصـحابه كیــف یسـلمون )(هـذا الحـدیث قالـه النبــي

 ، علـى أهـل الكتـاببالسـالم  الحدیث سیق توجیهًا للصحابة،وداللًة لهم على كیفیة التعبـد

فقـــط لــــیس هـــو محــــور  ســــالم أهـــل الكتــــابف؛ لـــذا قـــدم الجــــار والمجـــرور علــــى الفاعـــل

 ، ... إذا ســــلم أهــــل الكتــــاب علـــــیكم :،فلو قیــــل،ومكان العنایــــةوموضــــع األهمیــــةالكالم،

      . وقطعًا لیس األمر كذلك ، لصار الفاعل هو األهم

� �

���������������)١٠(��������������)٩(�������� )٨(������������ )٧( .  

وسـاق فیـه ، ومـأجوجوفـتح ردم یـأجوج  ، فـي بـاب الفـتن ه مسـلمدأور هذا الحـدیث   

وذكر فیـه جملـة  في باب قصة یأجوج ومأجوج وأورده البخاري ، )١١(عددًا من األحادیث

 ، یتبین من هذا أن الحدیث سیق لإلخبار بما فُـِتَح مـن ردمهمـا )١٢()(من األخبار عنه

                                 

  ).   ٨٧٠) الحدیث رقم(١(
ُك: مغث٢(   . ٣٢٧الحمى،وقد وعكتھ الحمى من باب وعد فھو موعوك. مختار الصحاح،مآدة وع ك،  ص  ) الَوْع
  . ١٤٥ـ  ١٤٢،  ص ٤) فتح الباري،  ج٣(
  . ١٠٨) دالئل اإلعجاز،  ص ٤(
  ).  ١٣٩٨) الحدیث رقم (٥(
  . ٦٤ـ  ٥٨،  ص ١١) فتح الباري،  ج٦(
ْدم: السد الذي بناه ذو القرنین.  فتح الباري ٧(   .١٥٤ص ١٣ج) الرَّ
  .  ١٥٢ص ١٣) یأجوج ومأجوج من بني آدم ثم بني یافث بن نوح،  وقیل غیر ذلك. انظر فتح الباري ج٨(
  ).  ١٨٣٠) الحدیث رقم(٩(
) عقد التسعین: أن یجعل طرف السبابة الیمنى في أصلھا،ویضمھا ضماً محكماً بحیث تنطوي عقداھا حتى تصیر مثل الحیة المطوقة.  ١٠(

       .١٥٤ص ١٣فتح الباري ج

 .  ٢٣١ـ  ٢٢٩، ص ٩) المنھاج،  للنووي،  ج ١١(
 .  ٥٤٠ـ  ٥٣٣،  ص٦) فتح الباري،  ج١٢(
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صدق وعـد ووعیـد والذي به نحن أعنى؛لما في ذلك من تأكید  ، فذكر ردمهما هو األهم

 :تعـالىاهللا قـال  .لمین علـى االسـتعداد لیـوم المیعـاداهللا عز وجل خلَقُه؛أي أنه حث للمس
}اًاللّه ال إِلَـه إِالَّ هو لَيجمعنكُم إِلَى يومِ الْقيامة الَ ريب فيه ومن أَصدقُ من اللّه حديث{  )١ (.      

  

  

  

  

  

  

  

   

                                 

  . ٨٧) سورة النساء،  اآلیة: ١(
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ما ص :اا  

������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������

�����)١( .      

قــال ابــن حجـــر:" قولــه:" بهــذا أمـــرَت" بفــتح المثنــاة علـــى المشــهور،والمعنى هـــذا 

"الـذي أمـرت أن تصــلیه كـل یــوم ولیلـة.وروي الضـم،أي هــذا الـذي أمــرُت بتبلیغـه لــك
)٢( .

إذًا تقــدیم المعمــول أفــاد االختصــاص؛والمعنى علــى هــذا یكــون أن هــذه الطریقــة والكیفیــة 

في هذه األوقات التي صلیت بها معي یا رسول اهللا،هـي التـي یجـب علیـك أداء الصـالة 

وعلـى هـذه األوقـات ، بها وفیها. فالتقدیم أفاد قصر األمر على هذه الطریقة فـي الصـالة

فلیس فیه أكثر من مجـرد اإلخبـار بأنـه  . أمرت بهذا :ن لو قیلدون غیرها. وهذا ال یكو 

أمــر بهــذه النحــو فــي أداء الصــالة وفــي وقتها.وهــذا بنــاء الغالــب فــي تقــدیم المعمول.وقــد 

فقـال فـي شـرحه  ، مثل شرَّاح التلخیص،ومنهم ابن یعقوب المغربي،بمثال قریب مـن هـذا

فـــي إفـــادة التخصـــیص  . عرفـــت " أي مثـــل: زیـــداً :"وكـــذلك بزیـــد مـــررت":لقـــول الخطیـــب

بـــل مفعـــوًال بواســـطة الحـــرف، فإنـــه یفیـــد  ، بزیـــد مـــررت ممـــا لـــیس مفعـــوًال أصـــلیاً  :قولـــك

  .  )٣(”التخصیص

�������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������� )٤(    

                                 

  ).  ٣٥٥) الحدیث رقم ((١
  . ٨ص  ٢فتح الباري،  ج)٢(
  .   ١٥٠،  ص٢) مواھب الفتاح، ج٣(
   ). ٤٤٠الحدیث رقم ()٤(
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قال النووي:"إلیك حاكمت:أي كل من جحد الحـق حاكمتـه إلیـك، وجعلتـك الحـاكم   

بیني وبینه ال غیرك مما كانت تتحاكم إلیـه الجاهلیـة وغیـرهم مـن صـنم وكـاهن وشـیطان 

وقــال ابـن حجــر:" قـدم مجمــوع  )١(.”وال أعتمــد غیـرهونـار وغیرهـا،فال أرضــى إال بحكمـك،

)٢("ولك الحمد".:صالة هذه األفعال علیها إشعارًا بالتخصیص وٕافادة الحصر، وكذا قوله
 

مـــا أتحـــدث عنـــه،ولكن االختصـــاص ورد هنـــا ألن فی والحـــق أن كـــالم ابـــن حجـــر نـــٌص 

)٣(وعــده ووعیــده) هنــا فــي حالــة االعتــراف هللا تعــالى بحقوقــه واإلقــرار بصــدق النبــي(
 

ألن اهللا تعــالى وحــده هــو الــذي یجــب أن یكــون إلیــه  ؛ واالعتــراف یوجــب تقــدیم مــا قــدم

وقــد مثــل الجــالل  . وعلیــه التوكــل، وبــه المخاصــمة ، واإلیمــان ، واإلســالم ، المحاكمــة

  في أرجوزته عقود الجمان  لالختصاص بمثال نحو هذا وهو قوله:  (رمحه اهللا)السیوطي 

)٤(  

������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������)٥(      

قولــه:"ففیهما فجاهـــد" أي خصــمهما بجهـــاد الــنفس فـــي ”):رمحــه اهللاقــال ابــن حجـــر(

ألن صیغة األمـر فـي   ؛رضاهما.ویستفاد منه التعبیر عن الشيء بضده إذا فهم المعنى

قوله:" فجاهد" ظاهرها إیصال الضرر الذي كان یحصل لغیرهما لهما، ولیس ذلك مرادًا 

 )٦(وهو تعب البـدن والمـال". ، قطعًا، وٕانما المراد إیصال القدر المشترك من كلفة الجهاد

ــــي قتــــال  ومــــا جــــيء بهــــذا التخصــــیص إال ألن الرجــــل ظــــن أن الجهــــاد ال یكــــون إال ف

جاهـد فیهمـا لـم یكـن فــي  :فلـو قیـل )٧(. فـُدلَّ علـى مـا هـو أفضـل منـه فـي حقـه ،األعـداء

وهـو الغایـة مـن الخبـر، ولـم یكـن فـي ذلـك منـع مـن  ، ذلك بیان لمـا هـو أفضـل فـي حقـه

                                 

   . ٣١٥، ص٣المنھاج، ج )١(
   . ٨ص  ٣فتح الباري،  ج)٢(
   . ٣١٥، ص٣المنھاج، ج )٣(

  .  ٤٠) شرح عقود الجمان في علم المعاني والبیان،  ص (٤
  ).  ١٦٥٣)الحدیث رقم(٥(
   . ١٩٨ص  ٦فتح الباري ج )٦(
  . ١٩٨ص  ٦فتح الباري ج انظر )٧(
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وهــذا بخـــالف  ، الجهــاد ضــد الكفـــار، بــل قصــاراه حـــث علــى المبالغـــة فــي بــر الوالـــَدْینِ 

  . المراد

�����������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������)١( .      

.. علــيَّ غضــبى" قــال محمــد فــؤاد فــي تعلیقــه علــى هــذا الحــدیث:" . عنــيَّ راضــیةقولــه:"   

هذا حصر فـي غایـة مـن اللطـف فـي الجـواب؛ ألنهـا أخبـرت أنهـا إذا كانـت فـي غایـة مـن 

الغضـــب الـــذي یســـلب العاقـــل اختیـــاره،فال یغیرهـــا عـــن كمـــال المحبـــة المســـتغرقة باطنهـــا 

ترك  بالهجران لتدل بـه علـى أنهـا تتـألم منـه وظاهرها الممتزجة بروحها.وٕانما عبرت عن ال

                  :(من الكامل األول)كما قال الشاعر ، هذا الترك الذي ال اختیار لها فیه

���������������������������������������������������������������������������������������������)٢(  
  

في هذا الحدیث داللة تقدیم الجار والمجرور على خبر كان  والذي یهمنا    

والتخصیص هو الذي یسبق إلى  . ومتعلقًا به، وغضبى)،مع كونه معموًال له ، (راضیةً 

القلب إذا أردنا أنبین سببًا لذلك التقدیم، أي أن رضاها وغضبها في تلك الحالة إنما 

وٕاذا كنت  ، إذا كنت راضیة عني أناإني ألعلم :)، ویكون المعنىیكون مقصورًا علیه(

 . إذًا الحدیث عن رضاها وغضبها علیه هو دون غیره من الناس . غضبى عليَّ أنا

)، وقولها:ال،ورب إبراهیم.غضٌب منها . رضًى منها عنه هو( ورب محمد،  ال فقولها:

والحق أن                   ).علیه هو(

أنه مع ذلك نالحظ أن فیه نوعًا من  التقدیم في هذه الُمُثِل وٕان أفاد التخصیص إال

  )٣(. وهم ببیانه أعنى ، ألنهم یقدمون الذي أهم ؛ االهتمام بالمتقدم

����������������������������)٤(.            

                                 

  ). ١٥٨٠) الحدیث رقم (١(
  ولم أقف لھ على قائل.  . ١٤١ص  ٣اللؤلؤ والمرجان ج )٢(
  .   ١٥٤،  ص٢) مختصر التفتازاني،  ج٣(
   ). ٦٣الحدیث رقم () ٤(
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للمالزمـة غالبـًا. أي أن مـن حمـل ؛ " من حمل". كنایة عن المقاتلة أو القتـل:قوله  

،أي لـیس علـى )(فهـو لـیس مـن النبـي؛ السالح على المسلمین لقتالهم بغیر وجـه حـق

 ، ألنه هـو األهـم ؛ فقدم الجار والمجرور على المفعول به عنایة واهتماًما به . )١(طریقته

ولـم  ، فلما كان اإلنكار والوعید بعذاب اهللا لم ُیرد بـه حمـُل السـالح علـى أعـداء اإلسـالم

مـن حملـه علـى المسـلمین یرد به حملُـه علـى الفئـة الباغیـة مـن المسـلمین، وٕانمـا أریـد بـه 

قــال: مــن حمــل  )(فكأنــه. قــدم الجــار والمجــرور لیفیــد االختصــاص ؛ دون وجــه حــق

  . علینا نحن المسلمین فقط فلیس منا

والحـق  ، االهتمـام  :غرضان هماوحاصل األغراض التي وردت في هذا البحث   

 ، كثیـر جـدًا مقارنـة باالختصـاص أن االهتمام الـذي أحصـیته فـي تقـدیم الجـار والمجـرور

    .   التي أوردتها له انحصر في هذه األمثلة تقریبًا  -بل االختصاص 

  

  

  

  

  

   

                                 

   . ٣٥، ص ١٣انظر فتح الباري،  ج  )١(
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ا ام  
 لا   

الت تقـدیم المعمـوالت علـى هو الذي كان علیـه المعـول فـي دالتقدیم المفعول به 

وحلـل داللتـه ، عبد القـاهر ووقـف عنـدهوأیضًا هو الذي أشار إلیه ، )١(العامل، وتحلیلها 

وممــا  ، فــي كــالم العــرب وأرى أن هــذا ألنــه األكثــر اســتعماالً ، )٢(فــي تقدیمــه علــى الفعــل

بــین مــن أیَّــد داللــة القصــر واالختصــاص فــي تقــدیم أن الجــدال والخــالف هــذا علــى یــدل 

أبـي الحدیـد وبـین مـن أنكـره كـابن  كالزمخشـري وابـن األثیـر وجمهـور العلمـاءالمفعول به 

كان معترك أقـوالهم فـي نصـوص تقـدم فیهـا المفعـول  ؛ ي حیان وابن الحاجب وغیرهموأب

علــى تــزد األغــراض فــي هــذا الكتــاب المبــارك  لــموعلــى كــل حــال  . )٣(بــه علــى الفعــل 

 رَ ثُـوهـو ـ أیضـًا ـ كَ  ، وهـي االهتمـام والتخصـیص، مباحـث هـذا الفصـلغرضـین كسـائر 

قلیـــل مقارنـــة مـــع الختصـــاص لتقدیمـــه ولكـــن  ، اســـتعماله فـــي الحـــدیث النبـــوي الشـــریف

مـن التقـدیم والتـأخیر كمـا سـتالحظ هـذا ولعل معزى هذا إلـى الغایـات الكبـرى  ؛ االهتمام

  . في نهایة الفصل

  
اولا  : ا  

��������������������������������)٥(”)٤(.              

والتقـدیم أفـاد أن الخــاطر  ، عنایـة واهتمامـًا بــه الظـاهر أن المفعـول بــه قـدم علـى الفاعــل  

واالهتمــام والعنایــة بهــا ، ،والقلب مشــغول بهــا غایــة الشــغلإلــى الجنــة ملتفــت كــل االلتفــات

وهـذا ، یتجدد ساعة فساعة، بل لحظة فلحظـة،متى كـان المقـام صـالحًا لـذكرها قـدمتأمر 

هـذه األشـیاء متـى اجتمعـت فـي  ألنثلة القادمة إن شـاء اهللا تعـالى؛أمر ستالحظه في األم

   . )٦(أمر فإنه یجب تقدیمه

                                 

  . ١٤٥،  ص٢) انظر شروح التلخیص،  ج١(
  . ١٢٢، ١٢١) دالئل اإلعجاز،  ص٢(
  . ١٥٢،  ١٥١،  ص٢) انظر عروس األفراح،  ج٣(
. وقال ابن حجر:" الفرق بین القتات والنمام أن النمام الذي ٢٤٢: نم الحدیث،  وبابھ ردَّ.  مختار الصحاح،  مآدة ق ت ت،  ص ) القتُّ 1(

ع من حیث ال یُْعلَُم بھ،ثم ینقل ما سمعھ   . ٦٦٧،  ص ١٠انظر فتح الباري،  ج”. یحضر القصة،فینقلھا،  والقتات الذي یتسمَّ
  ).  ٦٧) الحدیث رقم(2(
  . ١٦٤،  ص ٢انظر اإلیضاح،  للخطیب القزویني،  ج )3(
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�����������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������)١(.      

 :اء في فضل لیلة القدر قوله تعـالىج    

هنــا یوجــه أمتــه  )فــالنبي( . إذًا هــي أعظــم لیلــة فــي الســنة )٢( 

فــال شــك أن  . والرحمــة ویجتهــدوا فــي طلبهــا اهتمامــًا بمــا فیهــا مــن الخیــر، هالكــي یلتمســو 

والتفاتهمـا  ، وهـو تعلـق القلـب بها،وانشـغال البـال بهـا، تقدیمها هنا ألن المقام اقتضى ذلك

     . لها في تزاید

��������������������������������������������������������)٣(.        

والحـق أن التنویـه  . وكـذا مسـلم )٤(هذا الحدیث أورده البخاري في كتـاب فضـائل المدینـة

، فـال غـرو أن قـدم ذكـرهم في متن الحـدیث ما لها من مزیة أمر ظاهربو وأهلها بالمدینة 

وشـدة العنایـة بهـم  ، والتفات الخاطر إلـیهم، فاالهتمام بأهل المدینة ، مفعوًال به همع كون

   . أرى أنه وراء تقدیم المفعول به على الفاعل

���������������������)٥(.                    

"یعنى :وقال مسلم نقًال عن غیره .)٦(" وجاء في روایات أخرى قاطع رحم":قال ابن حجر

ألن ذكـره ؛ وهذا النص تقدم لـه مثیـل فـي تقـدیم المفعـول بـه علـى الفاعـل .)٧(”قاطع رحم

والترقـب لـدخولها. فاقتضـى كـل ذلـك ، مملـوءة بحبهـاوالجـوانح ، والنفس مشـغولة بـه، أهم

   . أن تقدم

����������������������������������)٨(.          

فالكعبة لهـا ، عنایة واهتمامًا به قدم ذكر المفعول به على الفاعل -أیضًا  -هنا   

                                 

  ). ٧٢٦) الحدیث رقم(4(
  . ٥ـ  ١القدر،  اآلیة  سورة) 5(
   ). ٨٧٥الحدیث رقم() ٦(
  .  ١٣٤،  ص٤) فتح الباري،  ج٧(
  . )١٦٥٦الحدیث رقم() ١(
  .  ٥٨٥،  ص١٠) انظر فتح الباري،  ج٢(

  

  .     ٣٥٤،  ص ٨) المنھاج،  ج ٣(
  .  )١٨٤٣رقم(الحدیث ) ٤(

} ومـا أَدراكَ مـا لَيلَـةُ  {  {

٣{ لَيلَةُ الْقَدرِ خير من أَلْف شهرٍ} تَنزلُ الْملَائكَةُ والروح فيها بِإِذْنِ ربهِم من كُلِّ أَمرٍ

{

٢الْقَدرِ{

  ١إِنَّا أَنزلْناه في لَيلَـة الْقَـدرِ

{٤ س يه لَام { }

ــعِ الْفَ ــى مطْلَ {حتَّ ــرِ ٥ج{
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وهــي مــن ، فقصــدها تعبــدًا ممــا بنــي علیــه اإلســالم؛ ومكانــة ال تــدانى ، أهمیــة ال تبــارى

    . لذا ُقدِّم ذكرها ؛ أفضل بقاع األرض
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ما ص: اا  
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

قولــــــــــــــــــه:" وال              . )١(��������������������

بیـان الـذي  الحق أن تقدیم المفعـول هنـا كـان الغـرض منـه ”إال الترابُ  آدمَ  ابنِ  یمأل عینَ 

،وهـذا أمــر مطـرد فــي خاصــة دون غیرهواإلخبــار بأنـه التـراب یمـأل بطـن ابــن آدم مـا هو؟

ـــــدعم مـــــا قلـــــتُ  )٢(واالســـــتثناءتقـــــدیم المفعـــــول فـــــي بـــــاب القصـــــر بـــــالنفي   قـــــولُ  وممـــــا ُی

}إِنَّما يخْشى اللَّه من عبـاده الْعلَمـاء  { :في قوله تعـالى )رمحه اهللا(الزمخشريِّ  هـل  :" فـإن قلـتَ :)٣( 

فإنـك إذا ؛ ال بـد مـن ذلـكقلـت: ؟إذا قدم المفعـول فـي هـذا الكـالم أو أخـر یختلف المعنى

إن الذین یخشون اهللا من عبـاده هـم العلمـاء  :كان المعنى قدمت اسم اهللا وأخرت العلماء

 :كقولـه تعـالى إلـى أنهـم ال یخشـون إال اهللانـى وٕاذا عملت العكس انقلب المعدون غیرهم،

}  داً إِلَّـا اللَّـهأَح نوخْشلَا يو{ والحـق أن هـذا الكـالم هـو نـص  .)٥(”وهمـا معنیـان مختلفـان )٤( 

  . )٦(ما قاله عبد القاهر

�������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������)٨( .                    

علــى الفاعــل،إذا وقعــا قــدیم المفعــول أن اإلمــام عبــد القــاهر نــاقش قضــیة تالحــق 

" :)رمحــه اهللاقــال(یســتوي فــي تقــدیمهما أو تأخیرهما، نال یمكــن أ المعنــىوبین بعــد (إنمــا)،

ذلك یقـع ك،فیقع في الذي تؤخره من الفاعل والمفعولوٕاذا عرفت أن االختصاص مع إال 

" كـان االختصـاص فـي إنمـا ضـرب زیـدًا عمـرو"قلـت:.وٕاذا في المؤخر منهما دون المقدم

وكمـا ال ، كـان االختصـاص فـي المضـروب ”الضارب،وٕاذا قلت:"إنما ضرب عمـرو زیـداً 

                                 

   ). ٦٢٣الحدیث رقم () ١(
  .  ٣٣٨) انظر دالئل اإلعجاز،  ص ٢(
  ).  ٢٨) سورة فاطر،  اآلیة(٣(
  ).  ٣٩) سورة األحزاب،  اآلیة(٤(
 .  ٣٠٧،  ص٣) الكشاف،  ج٥(
  .   ٣٣٩) دالئل اإلعجاز،  ص ٦(
  .  ٣٣،  ص ٣ ) ال خالق لھ: ال حظ لھ،  وال نصیب لھ من الخیر.  اللؤلؤ والمرجان، ج٧(
   ). ١٣٤٠الحدیث رقم() ٨(



96 

والمـراد  .)١(”كذلك ال یجوز مع إنمـا، یجوز أن یستوي الحال بین التقدیم والتأخیر مع إال

والغایــة مــن  . یــوم القیامــة علــى مــن ال خــالق لــه س هــذه الحلــةبْ مــن الحــدیث قصــر ُلــ

   .  االختصاص التحذیر الشدید من ُلْبسها

  

  

  

  

     

                                 

  .  ٣٤٠) دالئل اإلعجاز،  ص ١(
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اا   
فا   

ا  

إذا ، الفعـل یفیـد االختصـاص ىتقدم أن العلماء نصوا علـى أن تقـدیم الظـرف علـ  

، وهـذا السـبب )١(كان الظرف معمـوًال للفعـل وٕان لـم یتقـدم فـالكثیر فیـه أن یكـون لالهتمـام

واألسـباب ،  فـي كـل الفصـلألتمس أنـه أكثـر األسـباب شـیوعًا مقارنـة باألسـباب األخـرى 

، وكــل )٢(أو لرعایــة الفاصــلة، خــوف اللــبس ألن فــي التــأخیر إخــالًال ببیــان المعنــى :هــي

ولــم أجــد فیهــا كلِّهــا غــرَض  ، األحادیــث فــي هــذا الكتــاب تــأخر فیهــا الظــرف عــن عاملــه

   . فیما أرى ، وٕانما انحصرت في االهتمام، فاصلةلتأخیر لرعایة الخوِف اللبس أو ا

� �

���������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������)٣(.      

أو یكـون  ، معناه بعد فراقـي مـن مـوقفي هـذا ”قال النووي:"قوله:"ال ترجعوا بعدي كفاراً 

) أن (أو یكون تحقق ، ال تخلفوني في أنفسكم بغیر الذي أمرتكم به :بعدي أي خالفي أي

فـأفهم مـن هـذا أن النهـي والتحـذیر كـان  .)٤(فنهـاهم عنـه بعـد ممـاتي" ، هذا ال یكون في حیاته

إذًا تقـدیم الظـرف  ، انتقالـه للرفیـق األعلـىبعـد من قتال بعضـهم بعضـًا ) رضي اهللا عنهم(للصحابة 

  .على الحال كان لالهتمام واالعتناء به

�����������������������������������������������������������������������������������������������

������������)٥(.                  

والعاقبـــة ، كـــرامجـــاء التقـــدیم للظـــرف علـــى الحـــال لالهتمـــام بیـــوم القیامـــة؛ألن اإل- أیضـــاً –هنـــا   

  الحسنى للمسلمین إنما تكون فیه؛ومن هذا التكریم دعوتهم غرًا محجلین على رؤوس األشهاد. 

������������������������������������������������������������������������)٦( ������

                                 

  .   ١٤٥،  ص٢شروح التلخیص،  جانظر ) ١(
 .  ١٦٤،  ص ٢،  جنفسھ ) ٢(
  ).  ٤٤) الحدیث رقم(٣(
  .  ٣٣٣ص  ١) المنھاج،  ج٤(
 ).  ١٤١) الحدیث رقم(٥(
  .  ٢٤٨ص  ٢) أال تستعملني: أي أال تجعلني عامالً على الصدقة أو على بلد.  اللؤلؤ والمرجان، ج٦(
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������������������������������������������������������������������)١(.  

وٕانمـا أجابـه بكـالم آخر،ظـاهره ، )  لـم یجـب علـى سـؤاله(یالحظ هنا أن النبـي    

بقوله:" إرادة نفـي ظنـه  )رمحه اهللاوقد أجاب عن ذلك ابن حجر( . أن لیس له صلة بالسؤال

وأنـه لـم یخصــه بـذلك لذاتـه بــل ، أنـه آثـر الــذي واله علیـه، فبـین أن ذلــك ال یقـع فـي زمانــه

وأمــرهم عنــد ذلــك ، الســتئثار للحــظ الــدنیوي إنمــا یقــع بعــدهلعمــوم مصــلحة المســلمین وأن ا

ألن األُْثرة سـتقع فیـه. ومثـل ؛ . فتقدیم الظرف على المفعول به كان اهتمامًا به)٢(بالصبر"

������������������.)٣(�����������������������������������������������������)(هذا قوله

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����)٤(.  

���������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������)٥(.  
  

ـــدِّم :)لـــم یقـــل رســـول اهللا( ال تســـألوني عـــن شـــيء الیـــوم إال بینتـــه لكـــم" وٕانمـــا ُق

الظــرف علــى الجــار والمجرور،والظــاهر أن الغــرض كــان االهتمــاَم والعنایــة بالســؤال فــي 

وٕان كـان االختصـاص فـي . وهذه اللحظـة. وألحـظ فیـه نوعـًا مـن االختصـاص، هذا الیوم

كمــا أشــار إلــى ذلــك ، تقــدیم بعــض المعمــوالت علــى بعــض قــد أنكــره جمهــور البالغیــین

  . )٦(العالمة ابن السبكي في عروس األفراح 

   

                                 

   ). ١٢١٠الحدیث رقم() ١(
  .  ١٣ص  ١٣) فتح الباري،  ج ٢(
   ). ١٧٤٤الحدیث رقم() ٣(
   ). ١٧٧٧الحدیث رقم() ٤(
   ). ١٥٢٣الحدیث رقم() ٥(
  .  ١٦٥،  ص ٢) عروس األفراح، ضمن شروح التلخیص،  ج٧(
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اا ا  

 ا ل  

ا  

 ولـم أقـف فـي ، الحال ال یخلو إما أن یتقدم على عاملهتقدیم الحال أعني به أن 

 والبـد هنـا مـن اإلشـارة، علـى غیـرهوٕاما أن یتأخر عن الفعل ولكن یتقـدم ، على مثال هذا

) ١(حق الحال التأخیر عـن التوابـع :فقد قالواإلى أن التقدم یقتضي أن ال یكون هو رتبته 

، هو الذي تقدم فیه علـى مـا حقـه أن یتـأخر عنـهالذي ینبغي أن نعلل له  الحالِ  تقدمُ  إذاً 

الوارد في الحدیثین الذي اخترتهما مـن أحادیـث قلیلـة جـدًا ورد فیهـا تقـدم وهذا األمر هو 

والجار والمجرور الذي تعلق بالفعل ، الحال على غیره،وهو المفعول له في المثال األول

    .  ولم أجد ما یستحق الوقوف عنده من األمثلة التي أحصیتها ، في المثال الثاني

�������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������

ه الحــــــال(وغیر قـــــدمت جملــــــة       .)٢("�����������������������������

إنــي ألعطـي الرجــل خشـیَة أن یكــبَّ  :أحـب إلـيَّ منــه) علـى المفعــول لـه،ولم تكــن الجملـة

واهتمـــام  ،الخـــاطر إلیــه لاللتفــاتعلــى النـــار فــي وجـــه، وغیــره أحـــب إلــيَّ منـــه،فیما أرى 

) لـه بالعطـاء قـدم (تقـدیم رسـول اهللا. فلما فاته )٣(للتقدیم ةالنفس به، وهذه أشیاء موجب

إذًا االهتمـام والعنایـة  . ) لـهوهـو حـب رسـول اهللا( ، فیما هو أفضـل مـن العطـاءذكره 

   . به وراء تقدیمه

                                 

 .  ١٦٥،  ص٢) مواھب الفتاح،  ج١(
  ).  ٦٣١) الحدیث رقم(٢(
  .  ١٦٤،  ص ٢) انظر اإلیضاح،  للخطیب القزویني،  ج ٣(
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���������������������������������������������)٢(")١(.        

ــدِّم الحــال علــى الجــار والمجــرور   أن هــذا  ووجــه العنایــة، عنایــة واهتمامــًا بــه ؛ فُق

والمـــدح فـــي والفضــیلة والمنقبـــة  ، إبــراهیم علیـــه الســالمیدنا الحــدیث ورد فـــي فضــائل ســـ

وهــو ابــن  ، اختــتن إبــراهیم بالَقــُدوم :فلــو قیــل . اختتانــه بعــد أن بلــغ هــذه الســنة المتقدمــة

لـم تكـن فـي بیـان الفضـل وٕاثبـات مـا یتمـدح بـه مثـل العبـارة األولـى مـع أن  ، ثمانین سنة

فـــالعرب  . ولكـــنَّ الفـــرق فـــي طریـــق إثبـــات المعنـــى ، المعنـــى هـــو نفـــس المعنـــى الســـابق

 ؛ )٣(ن كانــا جمیعـًا یهمــانهم ویعنیــانهموإ وهــم ببیانـه أعنــى، ، نــه أهـم لهــم یقـدمون الــذي بیا

أهــم مــن اإلخبــار مــن أنــه  ، وهــو ابــن ثمــانین عامــاً  ، فــال شــك أن اإلخبــار بأنــه اختــتن

   . اختتن بالَقُدوم

فـــي أغـــراض هـــذا الفصـــل انحصـــرت  أخلُـــص إلـــى أنَّ فـــي خاتمـــة هـــذا الفصـــل   

 ، مرات سبعفي الفصل أما االختصاص فورد  ، وكالهما تكرر ، االهتمام واالختصاص

أو إخبـــار فیـــه ، مـــا توجیـــه وٕارشـــادإواالختصـــاص فـــي هـــذه النصـــوص كـــان فـــي حقیقتـــه 

الغــرض األصــلي فیــه مــن االختصــاص التــذلل  ، واحــدوورد نــص  ، ترهیــب أو ترغیــب

هــو الغــرض بمــا فیــه مــن المعــاني اإلخبــار  لكــنَّ  ، العبودیــة هللا تعــالىواالفتقــار وٕاظهــار 

أمــــا الغــــرض اآلخــــر             . األكثر تكرارًا في الفصل

 ، عشـرة مـرة تسـعورد فـي الفصـل واالهتمـام  ، فهـو االهتمـام الذي تكرر في هـذا الفصـل

 ، والترغیــــب ، والترهیــــب ، وهـــذه األغــــراض دارت فــــي حقیقتهــــا علــــى التوجیــــه واإلرشــــاد

والحــق أن هــذه هــي األغــراض التــي دار  ، واإلخبــار وهــو أكثرهــا ، والتبشــیر ، والمــدح

وبقلیل مـن  ، من خالل هذا الكتابعلیها كالم سیدنا رسول اهللا ـ صلى اهللا علیه وسلم ـ 

 ولـي عـودٌ  . التأمل والتدبر والتأني یمكن إدراج كل هذه األغراض في الترهیب والترغیب

          . في خاتمة البحث إن شاء اهللا تعالىالقضیة إلى هذا  على بدءٍ 

   

                                 

ار،  واللفظ روي بغیر ذلك. المنھاج للنووي، ج١( ُدوُم: بالتخفیف آلة النجَّ   .  ١٣٦،  ص ٨) القَ
  ).  ١٥٢٩رقم( ) الحدیث٢(
  .   ١٥،  ١٤،  ص ١) كتاب سیبویھ،  ج٣(
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فـي تقـدیم بعـض الكلمـات علـى علماء علوم القرآن وقوفًا طویًال ومتأنیـًا  الحق أن

بخــالف جماعـة مــن  ، وفـي تقــدیم بعـض الجمــل علـى بعضــها الـبعض ،بعضـها الــبعض

تنـاولوا ظـاهرة التقـدیم والتـأخیر عنـدما  وبوبـوا أبوابهـا، علماء البالغة الذي دونـوا مسـائلها

 ، )٢(واإلتقـان فـي علـوم القـرآن ، )١(في كتاب اهللا تعالى، ككتـاب البرهـان فـي علـوم القـرآن

وٕانمـا  ، فقـطفهم لـم یتنـاولوا التقـدیم والتـأخیر مـن حیـُث تقسـیُم علمـاء البالغـة  . اموغیره

أو  ، مـن حیـُث تقـدیُم بعـض الكلمـات علـى بعـض الكلمـات ـ ـ أیضـًا  كـان تحلـیلهم لهـا

نعم هم أشاروا إلـى تقـدیم بعـض متعلقـات الفعـل  .تقدیُم بعض الجمل على بعض الجمل

على بعض،  وهي قد تكـون مـن تقـدیم بعـض الكلمـات علـى بعـض،  لكـن التقـدیم الـذي 

أسـباب التقـدیم أن  ، )رمحـه اهللالزركشـي( ذكـرولقـد .  أعنیه أعـم مـن هـذا،  كمـا هـو ظـاهر

یكون أصله التقـدیم وال مقتضـى للعـدول عنـه كتقـدیم الفاعـل  أن :سبعة أسباب هي هعند

جـاء زیـد راكبـًا  :نحـو ، ،وصاحب الحال علـي الحـالوالمبتدأ على الخبر ، على المفعول

.  

أن یكــون فــي التــأخیر إخــالل ببیــان المعنــى نحــو :الثــاني

ومعلوم أن بعض العلماء رد التمثیل بهذه اآلیة، وقال:" إن یكتم  )٣( 

أن  الثالـث:تعدیه بنفسـه فـي القـرآن الكـریم وقد ورد ، وٕانما یتعدى بنفسه. )٤(ال یتعدى بمن

 :نحـــو یــة الفاصــلة،اولرع ، فیقــدم لمشــاكلة الكـــالم ، یكــون فــي التــأخیر إخـــالل بالتناســب

 )٥( .                

ـــــع ـــــظَ عِ لِ  :الراب ـــــه، نحـــــوِم             . )٦(ه واالهتمـــــام ب

ــه تعــالى فــي ســورة  لتفــت إلیــه، والهمــة معقــودة بــه،نحوأن یكــون الخــاطر م :الخــامس قول

                                 

) البرھان في علوم القرآن،  لإلمام بدر الدین محمد بن عبد هللا الزركشي،  تحقیق محمد أبو الفضل إبراھیم،  مطبعة دار المعرفة،  (١
  . ٢٨٧ـ  ٢٣٣،   ص ٣بیروت،  دون تاریخ،  ج 

ـ  ١٣،  ص ٢عبد الرحمن بن الكمال السیوطي،  مطبعة مكتبة الھالل،  بیروت،  دون تاریخ،  ج ) اإلتقان في علوم القرآن،  لجالل الدین٢(
١٦ .  

  ).   ٢٨) سورة غافر،  اآلیة(٣(
  .  ١٦٣،١٦٤،  ص ٢) شروح التلخیص،  ج ٤(
  ). ٥٠) سورة إبراھیم،  اآلیة(٥(
  ).  ٨٣) سورة البقرة،  اآلیة(٦(

}ارالن مهوهجى وتَغْشانٍ ورن قَطم مابِيلُهرس{

}َوأَقيمـــــواْ الصـــــالة وآتُـــــواْ الزكَـــــاة    {:

انَهإِمي كْتُمي نوعرف{
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  . )١(  :األنعام

وجــاء مــن  { ،نحو:أن یكــون التقــدیم إلرادة التبكیــت والتعجــب مــن حــال المــذكور:الســادس

 )٢(.  

)٣(  نحو: ، االختصاص:السابع

،بل وكثیـــر مـــن األمثلـــة التـــي أوردهـــا هـــي فهـــذه األســـباب؛ أن الرجـــل هنـــا تـــابع للســـكاكي

 كمــــا هــــو معلــــوماألمثلــــة نفســــها التــــي أوردوهــــا الخطیب،ومشــــى علیهــــا شــــراح التلخــــیص 

وقــد تأملــت األحادیــث التــي اخترتهــا فلــم تخــرج مــن المقتضــیات التــي أوردهــا  .)٤(وظــاهر

مــا بــین القــرآن والســنة مــن ، بیــد أنهــا فــي كتــاب اهللا تعــالى؛ ولعــلَّ الســبب صــاحب البرهــان

                .  تشابه في أكثر المناحي

 ، مقــدَّ كــان التقــدیم فیهــا للمُ  ن الفصــول الســابقةنجــد أ ومــن ناحیــة أخــرى، هــذا مــن ناحیــة  

    . علیها مقدمةً  والمعنى، الكلمة تأما هنا فتقدم ، وهو في المعنى مؤخر

    

                                 

  ) ١٠٠) سورة األنعام،  اآلیة(١(
  ).  ٢٠) سورة یس،  اآلیة(٢(
  ).  ٥) سورة الفاتحة،  اآلیة(٣(
  .  ٢٣٨،  ٢٣٣،  ص ٢) البرھان في علوم القرآن، للزركشي، ج ٤(

}كَاء الْجِنرش لّهلُواْ لعجو{

نيلسروا الْممِ اتَّبِعا قَوى قَالَ يعسلٌ يجر ةيندى الْمأَقْص{

}نيتَعاكَ نَسوإِي دباكَ نَعإِي{ والحق              . 
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 ا اا  
  

  ا اول

  تا    

ن هـــذا المبحـــث لــــم یتحـــدث عنـــه كثیـــر مـــن علمـــاء البالغــــة إكمـــا أشـــرت قبـــُل 

 )٢(والعلــــوي فــــي الطــــراز )١(نعــــم أشــــار إلیــــه ابــــن األثیــــر فــــي المثــــل الســــائر، بالتفصــــیل

أبـــو محمـــد قـــد تتبعهـــا محمـــد و  ، والزمخشـــري فـــي غیـــر مـــا موضـــع فـــي كتابـــه الكشـــاف

وهـي ال تخـرج ،  فأفـدت منهـا جـدًا فـي التطبیـق علـى الحـدیث النبـوي، وجمعهـا )٣(موسى

وتـأثر التـي لسـابیقیه وقف علـى كـل تلـك األقـوال كثیرًا عما قاله الزركشي الذي یبدو أنه 

وهــذا  ، ویالحــظ فــي األغــراض الــواردة فــي الحــدیث أنهــا تحتمــل أكثــر مــن غــرض . بهــا

إال أنـه هنـا أشـد ظهـورًا ووضـوحًا  ، فـي مـا تقـدم مـن مباحـث ومطالـبـ أیضـًا ـ وٕان كان 

قبل تقریـر لذا كنت أتردد كثیرًا  ، فهم داللة الحدیثفي  إذا اختلف االعتبارُ  ، منه هناك

وممـا یــدل علـى هـذا أن هــذه األغـراض الخمسـة التــي وردت بینهـا تقـارب فــي  ، الغـرض

   )٤(عدد النصوص

  

  اف وا: ا اول

�������������������������������������������������������������������������������������

������������������)٥(.                  

والحق أن تقدیم النفس علـى ـ كلمة (نفسه) على كلمة(ماله) قدم في هذا الحدیث 

ــتَرى مــن الْمـؤمنني أَنفُســهم وأَمـوالَهم بِــأَن لَهــم    :{؛منـه قولـه تعــالىالمـال فـي القــرآن كثیر اش اللّـه إِن

                                 

  . ١٨٠ھـ،  ص١٣١٢) انظر المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، لضیاء الدین ابن األثیر، مطبعة البھیة، القاھرة، ١(
  . ٦٨ـ  ٥٢،  ص٢ج ) الطراز، لحمزة بن یحیى العلوي، ٢(
) البالغة القرآنیة في تفسیر الزمخشري وأثرھا في الدراسات البالغیة، للدكتور محمد محمد أبو موسى،  دار التضامن،  الناشر مكتبة ٣(

  وما بعدھا.  ٣٣٦م،  ص١٩٨٨ھـ/  ١٤٠٨وھبة،  القاھرة،  
  ) انظر خاتمة المبحث. ٤(
  ).  ١٤) الحدیث رقم(٥(



104 

ألن عصـمة  ؛ على المالوفضیلتها والتقدیم في كال الموضعین لشرف النفس  .)١( }اجلَنةَ

أن النفس أشرف من المـال فال شك  . من الهالك أهم من عصمة المال من النفاد النفس

  .  بكثیر

���������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������)٢(.          

لشـرف وفضـیلة ومنقبـة ؛ تقدیم من آتاه اهللا القـرآن علـى مـن آتـاه المـال أرى أن السبب في

ولقد جاء في فضل حفظ كتاب اهللا والعمل به من المزایا ما ال تدانى أو  . صاحب القرآن

    . تجارى

����������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������)٣(.      

. وقـال ابــن حجــر )٤(وعمــوم منافعــه"، لكثــرة مصـالحه قـال النــووي:" اإلمـام العــادل بــدأ بـه

 والظـاهر أن هـذا التقـدیم روعـي فیـه. )٥(”في تقـدیم اإلمـام العـادل:" وقدمـه لعمـوم النفـع بـه

وعمـوم النفـع  ، لكثـرة الفائـدة منـه بیـان هـذا أنـه لمـا بـدأ باإلمـام العـادل؛ األشرف واألفضل

شـك أن نشـؤه فـي عبـادة ربـه معنـاه اتصـافه وال ، ثنى بالشاب الذي نشأ فـي عبـادة اهللا، به

،وكـذا وأن تكـون حركاتـه وسـكناته كلهـا هللا، بالصفات الواردة بعده من تعلق قلبه بالمسـاجد

،ثم ثلث بالـذي قلبـه فعله لكل أفعال البر من صالة وصدقة وذكر هللا تعالى على كل حال

شهادة؛فهي إذًا أشرف ألن الصالة هي الركن األعظم في اإلسالم بعد ال؛ معلق بالمساجد

ألن ؛ ثم عقـب بـالرجلین الـذین تحابـا فـي اهللاوأفضل بهذه الكیفیة مـن الصـفات التـي تلیهـا،

ـــك أن الحـــب فـــي اهللا  الحـــب فـــي اهللا أفضـــل ممـــا یلیـــه مـــن الصـــفات المـــذكورة، ووجـــه ذل

بخــالف األشــیاء التــي ، أمــر یســتمر أیامــًا بــل وســنینًا طــواالً بالصــورة الــواردة فــي الحــدیث 

                                 

  ).  ١١١اآلیة() سورة التوبة،  ١(
  ).  ٤٦٦) الحدیث رقم(٢(
  ).  ٦١٠) الحدیث رقم(٣(
  .  ١٣١،  ص ٤) المنھاج،  ج٤(
 .  ٢٠٦،  ص ٢) فتح الباري،  ج٥(
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، أمـر عزیـزمع هذه المـرأة  ؛ ن العفة في هذه الحالة؛ألثم عقب بذلك الرجل، ءت بعدهجا

؛لذا أثبـــت لســـیدنا یوســـف علیـــه الســـالم فـــي قـــرآن یتلـــى آنـــاء اللیـــل ســـتحیالً یكـــاد یكـــون م

 . بخـــالف الـــذاكر ، ثـــم قـــدم الرجـــل المنفـــق علـــى الـــذاكر لتعـــدي نفعـــه، وأطـــراف النهـــار

  . فالتقدیم في هذا الحدیث روعي فیه األفضُل واألحسن

���������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������

قــدمت                   .)١( ���������

األهم،ووجــــــــه األهمیــــــــة أنهــــــــا أشــــــــرف وأفضــــــــل مــــــــن  ألنهــــــــا؛ الهدیــــــــة علــــــــى الصــــــــدقة

الصدقة،واألفضلیة تجلت في كون الصدقة أكلهـا خـاص لصـحابته،أما الهدیـة فیأكـل منهـا 

  .  والصحابة أیضاً  )(النبي

������������������������������������������������������������)٢(.    

وفضـیلته علـى ذاك،وهـو مـن ، لقـاء اهللا لشـرفهقدم ذكر من أحب لقاء اهللا على من كره    

   من لقائه ، وفیه ـ أیضًا ـ تقدیم الترغیب في حب لقاء اهللا على الترهیب،  شرف المجازاة

  

  

   

                                 

  ).  ٦٥٠) الحدیث رقم(١
  ).  ١٧١٩) الحدیث رقم(٢
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ما ا  :ة واا  

��������������������������������������������������������������������

����������������������)١(.              

،وهكـذا شـارحًا:" خـص اللسـان بالـذكر ألنـه المعبـر عمـا فـي النفس قال ابن حجر

ألن اللسـان ؛ والحـدیث عـام بالنسـبة إلـى اللسـان دون الیـد ، ألن أكثر األفعال بهـا ؛ الید

والموجـــودین والحـــادثین بعـــد، بخـــالف الیـــد،نعم یمكــــن أن یمكنـــه القـــول فـــي الماضـــیین 

... وفـي التعبیـر باللسـان دون ،،وٕان أثرها في ذلـك لعظـیمبالكتابةتشارك اللسان في ذلك 

غیرهـا  ،وفي ذكـر الیـد دون،فیدخل فیه من أخرج لسانه علـى سـبیل االسـتهزاءالقول نكتة

 .)٢(،فیدخل فیها الید المعنویـة كاالسـتیالء علـى حـق الغیـر بغیـر الحـق"نكتة الجوارح من

وتقدیم اللسان على الید كان من أجل أن األذیة باللسان أكثـر وأشـیع وأسـهل لكـل النـاس 

 . ... إلـــخبـــة ونمیمـــة وافتـــراء وقـــول زوروصـــورها أكثـــر مـــن كـــذب وغی، الراعـــي والرعیـــة

     . واألذى بالید  ـ وٕان كان كثیرًا ـ إال أنه لیس في كثرة الضرر باللسان

���������������������������������� )٣(�            

الصـالة فـي المســجد الحـق األحادیـث الــواردة فـي النهـي عــن أكـل الثـوم لمــن أراد 

بـدأ  )(ویبـدو لـي أن النبـي، )٤(كثیرة جدًا بالمقارنة مع األحادیث الواردة في أكـل البصـل

   . لكثرة كراهته له بها

�������������������������������������������������������������������������������������”)٥(.  

الكثـــرة والغلبـــة، ألن حـــب المـــال فـــي  فیـــه جانـــبُ  يَ وِعـــرُ أرى أنـــه وهـــذا الحـــدیث  

 ، لدیها وحب الحسب أرسخ من حب الجمال ، فیهاالنفس البشریة أرسخ من حب الحسب 

  وما أقلهم !   ، والدین إنما یتعلق به ذوو المروءات وأرباب الدیانات

  

                                 

  ).  ٢٥) الحدیث رقم(١(
  .  ٨١،  ص ١) فتح الباري،  ج٢(
  ).  ٣٣٣) الحدیث رقم(٣(
  .  ١١٣) اللؤلؤ والمرجان،  ج ا،  ص ٤(
  ).  ٩٢٨) الحدیث رقم(٥(
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 اا :ا  

الحـــــق         .)١(���������������������������������������������������

حرمت علَـيكُم أُمهـاتُكُم   { أن تقدیم العمة على الخالة ورد ـ أیضًا ـ في قوله تعالى:

وبناتُكُم وأَخواتُكُم وعماتُكُم وخاالَتُكُم وبنـات األَخِ وبنـات األُخـت وأُمهـاتُكُم الالتـي      

بنـائكُم  من نِّسآئكُم الالتي دخلْتُم بِهِن فَإِن لَّم تَكُونُواْ دخلْتُم بِهِن فَـال جنـاح علَـيكُم وحالئـلُ أَ    

 )٢(
 

م یقــدت فلعــلیالحــظ أن فــي هــذه اآلیــة ترقیــًا وتــنقًال فــي ذكــر األقــرب لإلنســان فــاألقرب  

  . الحدیث من هذا البابهذا ذكر العمة في 

�����������������������������������������������������������������������������)٣(،����������������������������������

��������������������������")٤(.              

تدرج مـن أعلـى  هو إذاً ؛ یظهر لي أن التقدیم كان فیه تنقل وتدرج من األقبح إلى القبیح  

ذلـك والـدلیل علـى ، إلى ما هو دونه، أي من األعلى في الذنب واإلثم والعقوبة؛ إلى أدنى

اهللا عــز  هوكــذا األمــر فیمــا كرهــ ، أن النهــي عــن العقــوق الوالــدین اآلیــات فیــه كثیــرة جــداً 

    . بالنسبة إلى المتقدِّم على المتقدَّم علیه وجل لنا

���������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������)٥(.    

یالحظ في هذا النص نهي عـن ذنـب یتعلـق بالبصـر،ونهي عـن ذنـب یتعلـق بالیـد،ونهي   

  .عن ذنب یتعلق باللسان

   

                                 

  ).  ٨٩٠) الحدیث رقم(١(
  ). ٢٣) سورة النساء،  اآلیة(٢(
نََع وھَاِت: حرم علیكم منع الواجبات من الحقوق، وحرم أخذ ما ال یحل من أموال الناس. انظر اللؤلؤ والمرجان، ج٣(   . ١٩٤،  ص ٢) وَم
  ).  ١١١٧) الحدیث رقم(٤(
  ).  ١٣٧٤) الحدیث رقم(٥(

ــ   ــلَف إِن اللّ س ــد ــا قَ نِ إَالَّ مــي ــين األُختَ ــواْ ب عمأَن تَجو بِكُمال{  ــان ــه كَ غَفُ ــ أَص ــن م ينيمــاً الَّــذحوراً ر

ي فـي حجـورِكُم   أَرضَعنكُم وأَخواتُكُم من الرضَاعة وأُمهات نسآئكُم وربـائبكُم الالتـ  
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   ااا : ا  ا  

����������������������������������������������������������)١(.       

فضیلته،ومعنى(احتســابًا)  )٢(د:"معنى(إیمانــًا) تصــدیقًا بأنــه حــق مقتِصــالنوويقــال   

 .)٣(أن یرید اهللا تعالى وحده،وال یقصد رؤیة الناس،وال غیر ذلـك ممـا یخـالف اإلخـالص"

ألن اإلیمـان سـبب وعلـة فـي حصـول ؛ وما أذهب إلیه أن تقدیم اإلیمـان علـى االحتسـاب

المؤمن بأن قیام رمضان فیه أجر عظیم،وهذا األجر االحتساب،ألنه جاء بعد أن صدق 

        . من اهللا تعالى وحده

  

  

  

  

  

  

  

                                 

  ).  ٤٣٥) الحدیث رقم(١(
  ) ضبطتُھا على أنھا اسم فاعل،  وعلى ھذا تكون (فضیلتھ) ومفعوالً بھ.   ٢(
  .  ٢٩٨،  ص ٣) المنھاج،  ج٣(
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ا ا  :ا ا  

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������)١(.                 

أي قدم التي سبق لها نكاح على التي لـیس لهـا ؛ فیه إلى السبق الزمني رَ ظِ هنا التقدیم نُ   

 )(هـو منـدوب عنـد الشـارع،والسبب في ذلك أن النفوس عـادة تمیـل إلـى البكر،بـل نكاح

هــا ت، فلمــا فات)٢(تالعبهــا وتالعبـك" جاریــةً "هـالَّ :لمـن تــزوج ثیبــاً  )(فـي حــدیث رســول اهللاف

   . الرغبة فیها ـ غالبًا ـ قدم ذكرها جبرًا لخاطرها،ودعوًة لعدم اإلعراض عنهنَّ أبداً  كثرةُ 

      

********************  

الشـــرف :وهـــي، هـــا فیـــهوردتأعـــدد النصـــوص التـــي  وفـــي نهایـــة هـــذا المبحـــث ألخـــُص   

والتقـدیم  ، ،والتنقـل ،الكثرة والغلبـة فـي المتقـدِّم  مراعاةُ ثم  ،خرتأوالفضیلة للمتقدِّم على الم

لوجود المتأخر، وأخیرًا التقدیم مراعاة للسبق الزمنـي فـي المقـدَّم علـى  ألن في المتقدِّم علةً 

    .  المؤخر

  

   

        

  

                                 

  ).  ٨٩٥) الحدیث رقم(١(
  .  ١٠٩،  ص ٢)، ج ٩٣١) اللؤلؤ والمرجان،  حدیث رقم(٢(
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ما ا  

  ا    

مـن ذلـك ،بعـض الجمـل علـى بعضعن العلة في تقدیم تحدث اإلمام الزمخشري 

ــتَعني  االســتعانة فــي قولــه تعــالى:العبــادة علــى  تقــدیم ــاكَ نَس وإِي ــد بــاكَ نَع إِي )ألن تقــدیم قــال )١":

لـه اهتمــام كـان الرجـل أن ویبـدو . )٢(”الوسـیلة قبـل طلـب الحاجـة لیسـتوجبوا اإلجابــة علیهـا

ولقد تتبع هذه المسائل العالمة أبو ، اإلعجازعلى لما فیها من الداللة شدید بهذه المسألة 

ان األسس التـي سـارت علیهـا نسـق الجمـل وترتیبهـا ببیالزمخشري قد اهتم " و :فقالموسى 

الزمخشـري  هبمـا قالـفیـه تـأثر فهـذا المبحـث  .)٣(”في القرآن كما اهتم كذلك بترتیب اآلیات

هم ال وقـد الحظـت أن تحلـیل ، علـوم القـرآنوبما قاله بعض علماء ، في نحو اآلیة السابقة

 اتكــرر فیهــ النصــوص التـي اخترتهــاكثیـر مــن لكــن فــي  ، اآلیــات غالـبفــي یختلـف كثیــرًا 

وقــد یكــون هــذا لقلــة النصــوص التــي كانــت فیهــا الدراســة ، كمــا ســترى، البالغــيالغــرض 

فـي أفـادتني جـدًا بنتیجـة  ولكن هذا ـ أیضـًا ـ خرجـت منـه ، مقارنة بجملة األحادیث النبویة

التـــي  ، كتـــاب اللؤلــؤ والمرجــانالشـــریف مــن خــالل الحكــم علــى أســـلوب الحــدیث النبــوي 

       . أرجئت عنها الحدیث إلى نهایة الفصل

ومما ینبغي التوقف عنده أن كثیرًا من هـذه األغـراض یمكـن أن توجـد فـي الـنص 

أیضًا یمكن القـول ، حسب ما فهمته من لفظ الحدیثولكني عولت على األظهر  ، الواحد

      . شیر إلى ما فهمته من داللة هذاوسأ . یصلح لكل غرضأن التقدیم للشرف والفضیلة 

  

  

  

                                 

  ) ٥) سورة الفاتحة،  اآلیة(١(
  .  ٦٦،  ص١) الكشاف،  ج٢(
  .  ٤٥٨) البالغة القرآنیة في تفسیر الزمخشري،  ص ٣(
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 ولاا  :ف واا  

�����������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������)١( .      

فالتقـدیم  .)٢(”خصاله أموره وأحواله أي:قوله:أي اإلسالم خیر؟معناه ":قال النووي

فلمــا تعــدد األفضــل وجــب ، ألن الســؤال كــان عــن األفضــل؛ واألفضــل فهنــا كــان لألشــرا

فاإلطعـام أشـرف ؛ وانتشـار الفائـدة، والشرف كان لعمـوم االنتفـاع، تقدیم األفضل فاألفضل

   . وأفضل من بذل السالم للعاَلم

�����������������������������������)٣(.            

فـي كثیــر مــن اآلیات؛كقولــه  أورد الزركشـي فــي ســبب تقـدیم الــذكور علــى اإلنــاث    

 تعالى:

} والْحافظَـات والــذَّاكرِين اللَّـه كَــثرياً والـذَّاكرات أَعــد اللَّـه لَهــم مغْفـرة وأَجــراً عظيمـاً        ،وقولــه:)٤(

 )٥(
}وبـث منهمـا رِجـاالً كَـثرياً ونسـاء     {وقولـه: ، فقال:"قـدم .)٦( 

أي قــدم ذكـــر ؛ وأرى أن الحــدیث مــن هــذا البــاب .)٧(الــذكر علــى األنثــى لشــرف الــذكورة"

قَوامون علَى النسـاء بِمـا فَضَّـلَ    الرجالُ { الرجال على النساء ألنهم أفضل من النساء،قال تعـالى:

 )٨(  

������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������)١(")١٠(.      

                                 

   ). ٢٤الحدیث رقم() ١(
  .  ٢٨٦،  ص ١) المنھاج،  ج٢(
   ). ٢٤٤الحدیث رقم() ٣(
  ). ٣٥) سورة األحزاب،  اآلیة(٤(
  ). ٢١) سورة النجم،  اآلیة(٥(
  ). ١یة() سورة النساء،  اآل٦(
  .  ٢٥٢،  ص ٣) البرھان،  ج٧(
  ).  ٣٤) سورة النساء،  اآلیة(٨(
  .  ١٢٧،  ص ٤) طابة: من أسماء المدینة المنورة،  فتح الباري،  ج ٩(
ھو على الحقیقة،وال مانع من وقوع ذلك بأن یخلق هللا المحبة في بعض الجمادات،وقیل:ھو على المجاز،والمراد )() قیل:حبُّھ للنبي١٠(

  .١٢٤،ص٦)فتح الباري،ج٨٢سورة یوسف،اآلیة(َواْسأَِل اْلقَْریَةَ أھل أحد،على حد قولھ تعالى:

}اللّه بعضَهم علَى بعضٍ

ـعلْخَاش

 م

 نيقـدتَصالْمو اتـعالْخَاشو ني والْمتَصـدقَات والصـائمني والصـائمات والْحـافظني فُـروجه        والصابِرات وا

}أَلَكُم الذَّكَر ولَه الْأُنثَى{

ادقَات والصـابِرِين  إِن الْمسلمني والْمسلمات والْمؤمنني والْمؤمنات والْقَانتني والْقَانتَات والصـادقني والصـ  {
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حیــث فیــه معجــزة ؛ مــا هــو أعجــب أحــدذكــر وٕان كــان فــي ، قــدم ذكــر المدینــة علــى أحــد  

فقــــدم األفضــــل علــــى ، )٢(ألن المدینــــة أفضــــل الــــبالد علــــى اإلطــــالق؛ )ظــــاهرة للنبــــي(

  . المفضول

�������������������������������������������)٣(.        

    . واألحب هللا تعالى، قدم ذكر من أطاع اهللا على من عصاه؛ألنه األشرف،واألفضل  

    . )٤(”" من رآني في المنام فسیراني في الیقظة، وال یتمثل الشیطان بي

.. لمـا فـي الجملـة األولـى مـن فضـیلة . قدم الجملة الشرطیة على جملة ال یتمثـل    

اآلخــرة رؤیــة  هــا رؤیتــه فــيیوهــي رؤیتــه فــي المنــام یترتــب عل . ومنقبــة واضــحة ، ظــاهرة

أمــا كــون الشــیطان ال یتمثــل  .)٥(ذلــكوحصــول شــفاعته ونحــو ، خاصــته فــي القــرب منــه

  .  ) ولكنه دون األولىففیه خاصیة عظیمة له( )به(

  

  

  

      

  

  

   

                                                                                               

   ). ٨٨٠الحدیث رقم() ١(
  وما بعدھا.    ١٤٠،  ص ٤) ھذا رأي جماعة من أھل العلم.  انظر فتح الباري، ج ٢
   ). ١٢٠٤الحدیث رقم() ٣
   ). ١٤٦١الحدیث رقم() ٤
  . ٣٠،  ص ٨) المنھاج،  ج ٥



113 

ا ام :ا  

����������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������)١( .                    

الث: أن أصل الدیانة منحصـر فـي ثـ:محصل ما قاله ابن حجر في هذا الحدیث

فنبـــه علـــى فســـاد القـــول بالكـــذب،وعلى فســـاد الفعـــل بالخیانـــة،وعلى ، القول،والفعل،والنیـــة

فبنـاء  )٣(،وٕانما وردت فـي حـدیث آخـروالنیة لم ترد في هذا الحدیث )٢(فساد النیة بالخلف

، علــى هــذا یكــون التقــدیم روعــي فیــه التنقــل مــن الخصــلة الفعلیــة إلــى الخصــلة القولیـــة

قــدم الكــذب علــى الخیانــة لكثرتــه فــي النــاس  لتعــدي الضــرر فــي الفعلیــة،أو لشــدته فیهــا.

إال ، ألنه أقبح؛ فـالفجور فـي الخصـومة وٕان كـان قبیحـاً ؛ وقدم الغدر على ما بعده، غالباً 

، ال یســتعجب معـه مــن الفجـور فیهــا وٕان كـان داًال علــى ي أصـلهاأن وجـود الخصـومة فــ

    . النفاق

����������������������������������������������������������������������� } رأَنــذو

بِنيــأَقْر ــريتَك الْ شع{  )٤(، ��������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������)٥(.   

ي النســب والــرحم إلــى األقــرب هــذا الحــدیث روعــي فیــه التنقــل مــن األبعــد عنــه فــ

  .  )منه(

� �

� �

                                 

   ). ٣٧الحدیث رقم() ١(
  . ١٣٤،  ص ١) انظر فتح الباري،  ج٢(
  .  ١٣٣،  ص ١)، ، ج٣٣) فتح الباري،  كتاب اإلیمان،  باب عالمة المنافق،  حدیث رقم(٣(
  ). ٢١٤) سورة الشعراء،  اآلیة(٤(
   ). ١٢٣الحدیث رقم() ٥(
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����������������������������������������������������������������

����� ��������� ������������ ��� ����������� ���� ������������������ ������ �����

�������� �������������������������������� ���������������������� �������� 

��������)١(.                  

فالنصـــر بالرعــــب  ؛ هـــذه الخصـــائص فیهـــا تـــدرج وترقـــي مــــن أدنـــى إلـــى أعلـــى

ولكـــن جعـــل األرض كلهـــا مكانـــًا یصـــح فیـــه الصـــالة أعظـــم منهـــا؛إذ  خاصـــیة عظیمـــة،

النصـــر یحتـــاج إلیـــه فـــي حالـــة الحـــرب فقط،وكــــذلك حـــل الغنـــائم فیـــه فائـــدة أكبـــر ممــــا 

سـبق فـي مقـام المـدح والوصـف بـالتفرد، وأعظـم قبلها،وعموم رسالته أشرف وأفضل ممـا 

بالحیـاة األبدیـة التـي لـیس بعـده ألنهـا تتعلـق ؛ مـن كـل هـذا الشـفاعة الكبـرى التـي هـي لـه

  حیاة.

� �

فــــــــــــــي    .)٢(�������������������������������������������������������������������������

دنــى إلــى األفــأرى أنــه بــاب التنقــل مــن ، هــذا الحــدیث تقــدم لفــظ العمــرة علــى لفــظ الحــج

لكــان  ، أي األدنــى فــي األجــر والجــزاء والثــواب إلــى األعلــى فیهــا،ولو عكــس ؛ األعلــى

   . وال إشكال فیه. وهو التنقل من األعلى إلى األدنى، العكس

               

                                 

   ). ٢٩٩الحدیث رقم() ١(
   ). ٨٥٥الحدیث رقم() ٢(
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ا ا :طا  ا  

������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������")١(.            

بـــاب جـــواز حلـــق ، هــذا الحـــدیث أورده محمـــد فـــؤاد عبـــد البـــاقي فــي كتـــاب الحـــج

إذًا هـذا الرجـل  . )٢( وبیـان قـدرها، الفدیـة لحلقـهووجـوب ، الرأس للمحرم إذا كان بـه أذى

مـن ألـم الهـوامُّ ووجه أهمیته ما سببه له ، فقدم له الذي هو أهم عنده، كان به أذًى شدیدٌ 

ثــم بیــان جبــر هــذا الحلــق یــأتي  ، فكــأني بــه همــه األول كیــف یــتخلص منهمــا أوالً ، وأذى

   . عنده بعد ذلك

���������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������)٣(.     

الــذي تقــدم علــى طلــب ســؤال علــى طلــب الدعاء تقــدم طلــب الــفــي هــذا الحــدیث 

، إمـا لـدفع المضـار الفـرق بـین الثالثـة أن المطلـوب":، وفي هذا یقول ابن حجـرستغفاراال

وفـي السـؤال ، ،ففي االسـتغفار إشـارة إلـى األول،وذلك إمـا دینـي أو دنیـويأو جلب المسار

 ، والحق أن النفس مولعة بحب العاجل .)٤("،وفي الدعاء إشارة إلى الثالثإشارة إلى الثاني

سیما وال شك أن هذا أهم عنده ال ، من استجابة دعائه فقدم للمخاطب الذي هو أهم عنده

ویحتمــــــــل أن یكــــــــون     .   وهذا غالب حال الناس، إن كان في حالة بالء وامتحان

تقدیم الدعاء على السؤال وهو علـى االسـتغفار مـن بـاب تقـدیم األعـم علـى العـام ، والعـام 

على الخاص ؛ ألن الدعاء یشمل السؤال واالسـتغفار ، فهـو أعـم منهمـا ، والسـؤال یشـمل 

  االستغفار ، فهو أعم منه . 

� �

� �

                                 

   ). ٧٤٩الحدیث رقم() ١(
  .  ٣٥،  ص ٢) اللؤلؤ والمرجان،  ج ٢(
   ). ٤٣٤الحدیث رقم() ٣(
  .  ٤٤،  ص ٣) فتح الباري،  ج ٤(
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����������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������)١(.      

إذًا مـا ، تممـا اسـتطعلـم یقـل فیـه ) (ألنه األهم بدلیل أنه النهي على األمر قدم

      .  علیهفحق له التقدم ، التشدید في تركه أكثر من فعل ما أمر به عنه َنَهى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 

   . )٨٤٦الحدیث رقم() ١(
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اا ا :ا  

��������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������

" أن تــــــــــــؤمن :قولــــــــــــه    . )١(������������������������������������������������

آمن الرسولُ بِما أُنزِلَ إِلَيه من ربه والْمؤمنون كُـلٌّ آمـن    ورد قریبًا من هذا الحدیث قوله تعالى: ”... باهللا

  هـلسرو كُتُبِـهو هكَتآلئمو بِاللّه )ومنهـا ـ أي مـن:فقـال، وقـد تحـدث عـن هـذه اآلیـة الزركشـي )٢ " 

فقال:فبــدأ بالرســول قبــل ، وتــال اآلیــة، أنــواع التقــدیم بالســبق ـ ســبق التنزیــه، كقولــه تعــالى

ألنـه قــد یحصــل بــدلیل ؛ ،فبـدأ باإلیمــان بــاهللا  ُكلٌّ آَمَن ِبالّلِه َوَمآلِئَكِتهِ المؤمنین،ثم قال: 

فإنه ثـم قـال ومالئكتـه مراعـاة إلیمـان الرسـول؛، العقل،والعقل سابق على في الوجود الشرع

یتعلـق بالملـك الـذي هـو جبریـل أوًال،ثـم بالكتــاب الـذي نـزل بـه جبریـل،ثم بمعرفـة نفسـه أنــه 

رسول.وٕانما عرف نبوة نفسه بعد معرفـة جبریـل علیـه السـالم وٕایمانـه،فترتب الـذكر المنـزل 

وذلـك ، فظهرت الحكمة واإلعجاز". ثم قال:" وفـي هـذا الترتیـب سـر لطیـف ، بحسب ذلك

ـــــــك ألن النـــــــور والكمـــــــا ل والرحمـــــــة والخیـــــــر كلـــــــه مضـــــــاف هللا تعالى،والوســـــــائط فـــــــي ذل

. والحـق أن الحـدیث الخطـب فیـه قریـب )٣(المالئكة،والمقابل لتلك الرحمة األنبیـاء والرسـل"

أنه مـن مهـام ؛ واألمر هین، من ذلك بل هو مطابق له، لكن فیه تقدیم الرسل على البعث

لكــن تقــدیم . مــن بــاب الســبق أیضــاً  الرســل إعــالم النــاس بالبعــث والنشــور والحســاب،فهو

اإلیمـان باللقــاء علــى اإلیمــان بالرسـل؛فلتعظیم أمــر اإلیمــان باللقــاء وأنـه الغایــة مــن إرســال 

         . الرسل.ألن اإلیمان به یوجب ویحتم على اإلنسان أن یستعد له

                                 

   ). ٥حدیث رقم() ١(
  ).  ٢٨٥) سورة البقرة،  اآلیة(٢(
  .  ٢٤٦،  ٢٤٥،  ص ٣) البرھان في علوم القرآن،  ج٣(
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ا ا :وا ا  

�������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������)١(.                    

مـــن بـــاب األمــر بالســـبب قبـــل األمـــر تقــدیم األمـــر بـــالتقوى علـــى األمــر بالصـــبر     

ألن من اتقى عرف أن ال فاعل في ؛ بیان هذا التقوى في الحقیقة سبب للصبر؛ بالمسبب

علــى  فــي الصــبرمــن اهللا وطلــب الثــواب ، ،فیترتــب علــى هــذا ابتغــاء األجــرالوجــود إال اهللا

                  . المصائب

  

  

  

  

  

  

  

  

                                 

   ). ٥٣٣الحدیث رقم () ١(
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 دساا :ا  

��������������������������������������������������������������������������������������

��������������������)٢( �����������������������������������������������������������������������

������������������������������������)٣( .            

فیـه  ُنِظـرَ  علـى األكـل ممـا یلیـه ثم، سمیة على األكل بالیمینالظاهر أن تقدیم الت

 ، ثـــم باألكـــل بــــالیمین ، فلیبـــدأ بالتســـمیة . إلـــى الترتیـــب الـــذي یفعلـــه الـــذي نــــوى األكـــل

   ، ویمكن أن یكون التقدیم من باب تقدیم األقل على األكثر .  فباألكل مما یلیه

  

*****************  

، للمتقـدموالشـرَف  إذًا مجموع ما ورد من أغـراض فـي هـذا المبحـث كانـت التقـدیمَ 

والتقــدیم مراعــاة للســبق  ، والتقــدیم ألنــه األهــم عنــد المخاطــب، والتنقـل مــن أمــر إلــى أمــر

ثــم  ، ووجــدت لــه حــدیثًا واحــداً ، ثــم التقــدیم ألن المتقــدِّم علــة فــي وجــود المتــأخر ،الزمنــي

ووجـدت فیـه  ، یلتزمـه المخاطـبالتقدیم مراعاة للترتیب الـذي ینبغـي أن ب مبحثالختمت 

 ترتیـبَ فـي ترتیبهـا الوهنالـك أمثلـة تحتمـل أكثـر مـن غـرض  . نصًا واحدًا مـا لـه مـن ثـانٍ 

حسب  ، ولكني عولت على ما رأیت أنه األولى من غیره ، الذي ورد في هذه األحادیث

      . على األمثلة التي تأملتها في كتب العلماءو قیاسي و ي تأملما قادني إلیه 

ني إلیهـا نظـري ادهـالتـي األصـلیة هذه هي أهم األغـراض وفي ختام هذا الفصل 

فـي المكـرر منهـا ، وهي أحد عشر غرضًا في كـل الفصـل ، في الحدیث النبوي الشریف

ـــین التقـــدیم لشـــرف المقـــدم وفضـــیلته دارت األغـــراض  ، وفیـــه عشـــرة نصـــوص ، المبحث

 لكـنَّ  ، واإلخبـار ، والترهیـب ، والفخـر ، والمـدح ، والتوجیـه، على الترغیـباألصلیة فیه 

. والغـرض لـیس كبیـراً  والفارق بینهما ، یلیه الترغیب ، التوجیه هو أكثر األغراض دوراناً 

التنقـل مـن صــفة البالغـي الثـاني الـذي تكــرر فـي المبحثـین هــو التقـدیم الـذي روعـي فیــه 

فـي هـذا الغـرض ومجموع النصـوص التـي أوردتهـا  ، أو من حالة إلى حالة ، إلى أخرى

                                 

  .    ٥٩٠،ص٩) الَحْجر:بفتح الحاء وسكون الجیم،أي في تربیتھ وتحت نظره.  انظر فتح الباري،ج١(
  . ٥٩٠،ص٩) تطیش: تتحرك، فتمیل إلى نواحي القصعة،وال تقتصر على موضع واحد.  انظر فتح الباري،ج٢(
  ). ١٣١٣) حدیث رقم(٣(
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وترهیـــب فـــي ، توجیـــه فـــي نصـــین أن فـــي حقیقتهـــافهمـــت مـــن ســـیاقها ســـبعة نصـــوص 

أیضـًا مـن األغـراض و . وترغیـب فـي نـص ، وفخر فـي آخـر ، نصوٕاخبار في  ، نصین

أي أن المتقـدم سـبب فـي  ، التقدیم بالعلة والسببیةالبالغیة التي وردت في المبحثین معًا 

األول جـاء فـي حقیقتــه والغرضـان  . وورد لكـل غـرض نـص واحـد فقـط ، وجـود المتـأخر

أمـا آخــر  . والثـاني توجیـه وٕارشــاد إلـى مـا فیـه الثــواب الـوفیر ، ترغیـب فـي قیـام رمضــان

 ، مبحـث نـص واحـدكـل لألسبق في الوجود الزمني، وفـي فهي التقدیم األغراض المكررة 

  . یه واإلرشاد والتعلیمالتقدیم كان الغرض  األصلي منه التوجوفي النصین 

فــي المبحــث تكــرر تالتــي لــم أمــا األغــراض             

 . ثــم الــذي یلیــه ، ثــم الــذي یلیــه  ، فــي المقــدَّمفهــي التقــدیم باعتبــار الكثــرة والغلبــة األول 

لـین هـي التوجیـه واإلرشـادوالغایة مـن اختیـار هـذه األغـراض البالغیـة   ، فـي النصـین األوَّ

ومـــن  . واألحســـن فـــي الـــنص األخیـــر فـــي المطلـــبفـــي األفضـــل وٕاخبـــار فیـــه ترغیـــب 

وهــذا ، أي أنــه األهــم عنــده ، لمخاطــبعنــد الالهتمــام  األغــراض التــي لــم تتكــرر التقــدیمُ 

ویالحظ أن األغراض األصلیة انحصرت في التوجیه واإلرشاد  ، د في المبحث الثانيور 

 . ثـم الترهیـب ممَّـا یضـرُّ بـه ، ثم الترغیب في یعـود علـى اإلنسـان بنفـع ، لما ینبغي فعله

 وورد فیـه ، مقصـودالالتقـدیم مراعـاة للترتیـب وآخر األغراض التي لم تتكرر في الفصـل 

             . نص واحد هو في حقیقته توجیه وٕارشاد

البالغیة التي وردت في فصـل التقـدیم إذًا هذه هي أهم األغراض       

ألنهـا  ؛ أصـلیةأهـم األغـراض التـي سـمیُتها أغراضـًا وهـذه ـ أیضـًا ـ  ، مـن حیـث الرتبـة

ر اوله ، سیق الكالمُ  هاالتي من أجل ر ما ُأخِّ إلـى وهذا ممـا أفضـى بـي  . ُقدِّم ما ُقدِّم وُأخِّ

التـي مـن وهـي خدمـة األغـراض البالغیـة للمعـاني األصـلیة  ، إلیهـاالنتـائج التـي وصـلت 

والحــق أن هــذه هــي  ، ممــا َكثـَّـَر إثبــات المعنــى المقصــود ، أجلهــا جــيء بــذاك الغــرض

) رمحـه اهللا(الجرجـانيولإلمام عبـد القـاهر  ، الغایة الكبرى من استعمال األغراض البالغیة

فینبغــي أن تعلــم أن لیســـت  :"دالئــل اإلعجــازفــي یقــول  ، فــي هــذا المعنــى كــالم نفــیس

والمبالغـــة التـــي علـــى ظـــاهره علـــى الكـــالم المتـــروك لهـــذه األجنـــاس المزایـــا التـــي تجـــدها 

ولكنهـا فـي طریقـة إثباتــه  ، التـي یقصـد المــتكلم بخبـره إلیهـافـي أنفـس المعـاني = تحسـها 

لمـا تثبـت  إثباتهـا.. وٕانمـا یعنـون . فإنهم ال یعنون أنفـس المعـاني.. ، . وتقریره إیاه ، لها
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إذ لــم أجعــل غــایتي  ، حلیــل النصــوصوهــذا مــا راعیتــه فیمــا ت .)١(”ویخبــر بهــا عنــهلــه 

وٕانمــا مــا أضــافه اســتعمال الغــرض  ، الغــرض البالغــيبیــان  )٢(بتــيلِ ومنتهــى طَ وهــدفي 

   . وسأتناول الكالم بالتفصیل أكثر في خاتمة البحث . المرادالبالغي للمعنى 

  

  

  

  

  

  

  

                                 

  .  ٤٤٧،  ٤٤٦) دالئل اإلعجاز،  ص ١(
  .  ١٩٠) الطَّلِبَة: بكسر الالم الشيء المطلوب. مختار الصحاح،  مآدة ط ل ب،  ص٢(
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ا  وا  

ـــأخیر  :القـــولممـــا ســـبق یمكـــن  ورد فـــي الحـــدیث النبـــوي إن أســـلوب التقـــدیم والت

فــالتففن فــي أســالیب التقــدیم  ،للقــرآن فالحــدیث النبــوي مكمــل، الشــریف ألغــراض معینــة

 ، وغایــات نبیلــة، جلیلــة جــاء لخدمــة معــانٍ إنمــا فــي الحــدیث النبــوي أنــه والتــأخیر یالحــظ 

، منهـــا التأكیـــدفـــي أمـــور معینـــة ویبـــین لمـــاذا انحصـــرت األغـــراض البالغیـــة وهـــذا یبـــرر 

والتخصــــــــــیص،وألنه األصــــــــــل، والتشــــــــــویق،والتنبیه علــــــــــى أنــــــــــه خبــــــــــر ال ، والتعظــــــــــیم

واتصـــافه ، والتعجـــب منـــه،وٕایهام أنـــه ال یـــزول عـــن الخـــاطر، والتحقیـــر، نعت،واالهتمـــام

، والســببیة،والكثرة والغلبــة، والتنقــلوالعلــة والتعجیــل بالمسرة،والشــرف والفضــیلة، ، بــالخبر

 دارتالبالغیــة وهــذه األغــراض  . والترتیــب، واالهتمــام عنــد المخاطــب ، والسـبق الزمنــي

التوجیــه وهــذه األغــراض كانــت فــي مجملهــا ، مــن أجلهــا قــدم الُمقــدَّمأصــلیة فــي أغــراض 

 ، والترهیـــب مـــن النـــار وعـــذاب اهللا ، فـــي الجنـــة ومكـــارم األخـــالقوالترغیـــب  ، واإلرشـــاد

وأیضًا جاءت في مواضع للمدح ألناس كان لهـم دور فـي نصـرة دیـن  ، يء األخالقوس

فــي غیــر مــا موضــع للفخــر والفــرح برحمــة وفضــل ووردت  ، )(رســول اهللانصــرة اهللا و 

 ، وللتبشــیر ، بمـا یفــرح قلـوب المــؤمنین المخلصـینبالمســرة للتعجیـل وجـاءت كــذلك  ، اهللا

لـة علـى صـدق رسـول اهللا آدوالغایة اإلخبار بـأمور غیبیـة البالغیة وكثر إیراد األغراض 

)(  ُالغایـة  تإن األغـراض البالغیـة للتقـدیم خـدمومن هذا یمكن القول  . به ثَ عِ فیما ب

لتأكید صحة األقوال التي أدى استعمالها فقد  ؛ الكبرى واألصلیة من الكالم خدمة جلیلة

في النفس في تقریـب  بالغٌ  كان الستعمالها أثرٌ ومن ناحیة أخرى  ، ناحیةمن ) قالها (

مـن اسـتعمال وهـذا كمـا أشـرنا الغایـة  ، والمبالغـة فـي إثباتـه ، وتكثیـره، في الذهنالمعنى 

مـــن حیـــث نســـبة أمـــا األغـــراض البالغیـــة  ، فـــي الكـــالم علـــى تركهـــااألســـالیب البالغیـــة 

حیـث فیالحظ أن تقدیم المسند إلیه علـى المسـند هـو األكثـر مـن  ، فیهااألمثلة والنماذج 

وتقــدیم المســند انتقیــت لــه أربعــة وثالثــین  ، ثمــانین نصــاً النصــوص فقــد اختــرت لــه  عــددُ 

 ، نصاً ورد فیه ستة وعشرین علیه أو على بعضها البعض متعلقات الفعل وتقدیم  ، نصاً 

ذكـرت لـه تقدیم بعض الكلمات على بعضها أو تقدیم بعض الجمل علـى بعضـها وأخیرًا 

أن تقدیم المسند إلیه هو األكثر بـل ال مقارنـة إذًا یتضح من هذا  ، ثمانیة وعشرین نصاً 

كثیــر لكــن اختصــرت نعــم تقــدیم الكلمــات والجمــل  ، بینــه وبــین غیــر مــن أركــان الجملــة
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تقـــدیم وأرى أن الســـبب فـــي كثـــرة  ، ها الـــبعضألنهـــا ال تختلـــف كثیـــرًا عـــن بعضــاألمثلــة 

ا كـان َمـلِ  ، لتأكیدالتقدیم ل) المسند إلیه هو كثرة المعاني التي استعمل فیها رسول اهللا(

 ، أو ألن فــي كثیــر مــن أخبــاره إخبــار عــن غیــب ، مــن الشــك واإلنكــار علیــهالنــاس علیـه 

أیضــًا مــن  ، لتطمــئن قلــوبهموٕان كــان الصــحابة ال ینكــرون ولكــن وهــذا یســتدعى التأكیــد 

وهـذا أیضـًا أمـر مقصـود  ، فیها كان ألنه األصـل التقدیمكثرة األمثلة التي أسباب الكثرة 

فــي الغالــب  هــو الســبب فــي التقــدیم لألصــل،بالمســند إلیــه الــذاتي فاالهتمــام  ، )منــه(

 ، نعم أتى لغیر ذلك في أمثلة غیـر قلیلـة ، أن یكون في التوجیه واإلرشادالتقدیم لألصل 

والتوجیه واإلرشـاد فـي الغالـب یكـون الكـالم علـى  ، التوجیه والتعلیم هو األكثر فیه ولكنَّ 

أخلـــص مـــن كـــل هـــذا إلـــى أن األغـــراض  ، بـــه وهـــو فـــي مكانـــهعنایـــة واهتمامـــًا ؛ أصـــله

األهــم فــي كانــت الســبب تــدور علــى الترغیــب والترهیــب ـ وهــي فــي الغالــب ـ األصــلیة 

 . تفاوت عـدد األغـراض البالغیـةوهذا أیضًا یفسر  . استعمال األغراض البالغیة للتقدیم

ومــــــــــن أهــــــــــم                     

هـي ن األحادیـث التـي وردت فـي هـذا الكتـاب إالنتائج التي توصلت لها في هـذا البحـث 

روعتـه ظهـرت ، التي استعمل فیها أسلوب التقدیم والتأخیر استعماًال رائعاً من النصوص 

أدت األمــر المنــاط بهــا أحســن  ، فــي أنــه خــدم المعــاني األصــلیة خدمــة عظیمــة وجمالــه

وهــذا یجعلنــي أوصــي البــاحثین فــي األســالیب البالغیــة لدراســة الحــدیث  . تأدیــة وأكملهــا

 َس رِ ال ســـیما لـــو دُ  ، هـــذه الدراســـة التحلیلیـــة حتـــى یتســـنى الحكـــم علـــى أســـلوب الحـــدیث

    . تقدیم والتأخیره من ناحیة الكلُّ  الحدیثُ 
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  اتـرس اآلیـفھ
  

  رقم الصفحة  رقم اآلیة  السورة

رة ا  

نيتَعاكَ نَسوإِي دباكَ نَع١٠٤،١١٢  ٥  إِي  

  رة اة

  ١٠٣  ٨٣  وأَقيمواْ الصالة وآتُواْ الزكَاة

رسالْع بِكُم رِيدالَ يو رسالْي بِكُم اللّه رِيد٧٨  ١٨٥  ي  

 بِاللّه نكُلٌّ آم وننمؤالْمو هبن رم ها أُنزِلَ إِلَيولُ بِمسالر نآم

هلسرو كُتُبِهو هكَتآلئمو  
١١٨  ٢٨٥  

  رة اء

  ١١٣  ١  وبث منهما رِجاالً كَثرياً ونساء

 اتُكُموأَخو اتُكُمنبو اتُكُمهأُم كُملَيع تمرح

 تاألُخ اتنباألَخِ و اتنبو االَتُكُمخو اتُكُممعو

 ةضَاعالر ناتُكُم موأَخو كُمنضَعي أَرتالال اتُكُمهأُمو

 فَال لْتُم بِهِنختَكُونُواْ د فَإِن لَّم لْتُم بِهِنخي دتالال كُمآئنِّس

جناح علَيكُم وحالئلُ أَبنائكُم الَّذين من أَصالبِكُم وأَن 

١٠٩  ٢٣  

  ١١٣  ٣٤  الرجالُ قَوامون علَى النساء بِما فَضَّلَ اللّه بعضَهم علَى بعضٍ

 نمو يهف بيالَ ر ةاميمِ الْقوإِلَى ي كُمنعمجلَي وإِالَّ ه ال إِلَـه اللّه

  أَصدقُ من اللّه حديثاً
٨٩  ٨٧  

مرة ا  

كَاء الْجِنرش لّهلُواْ لعج١٠٤  ١٠٠  و  

رة ا  

ن وأُمهات نسآئكُم وربائبكُم الالت مرِكُم حجوي في

كَا  ه ياًور غَفُنحاللّ ر إِن لَفس ا قَدنِ إَالَّ متَياألُخ نيواْ بعماًتَج م
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  ١٠٦  ١١١  إِن اللّه اشتَرى من الْمؤمنني أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَن لَهم اجلَنةَ

 تُّمنا عم هلَيع زِيزع كُمأَنفُس نولٌ مسر اءكُمج لَقَد

يمحر وفؤر نينمؤكُم بِالْملَيع رِيصح  
١١  ١٢٨  

  رة د

ونفْتَرا كَانُواْ يم مهنضَلَّ عو مهواْ أَنفُسرسخ ينالَّذ كلَـئالَ  * أُو

ونرساألَخ مه ةري اآلخف مأَنَّه مرج  
١٠  ٢٢ – ٢١  

ارة إ  

ارالن مهوهجى وتَغْشانٍ ورن قَطم مابِيلُهر١٠٣  ٥٠  س  

رة ا  

كي ذَلف اسِ إِنلنفَاء لش يهف انُهأَلْو فخْتَلم ابرا شهطُونن بم جخْري 

ونتَفَكَّرمٍ يةً لِّقَوآلي  
٥٢  ٦٩  

رة ا  

  ٥٤،٧٨  ٧٨  وما جعلَ علَيكُم في الدينِ من حرجٍ

  رة ااء

بِنيالْأَقْر تَكريشع رأَنذ١١٥  ٢١٤  و  

  رة ااب

 نيقدتَصالْمو اتعالْخَاشو نيعالْخَاشو اتابِرالصو ابِرِينالصو قَاتادالصو

 ظَاتافالْحو مهوجفُر نيظافالْحو اتمائالصو نيمائالصو قَاتدتَصالْمو

ين اللَّه كَثرياً والذَّاكرات أَعد اللَّه لَهم مغْفرة وأَجراً والذَّاكرِ

  عظيماً

١١٣  ٣٥  

داً إِلَّا اللَّهأَح نوخْشلَا ي٩٧  ٣٩  و  

ط رة  

  ٩٧  ٢٨  إِنَّما يخْشى اللَّه من عباده الْعلَماء

  
 رة  

صاوالت اتَنقَاالْتني ووالْ  اتنمؤالْمو نينمؤالْمو اتملسالْمو نيملسالْم إِن نيقد
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  الْمدينة رجلٌ يسعى قَالَ يا قَومِ اتَّبِعوا الْمرسلنيوجاء من أَقْصى 

  رة ص

 أَنت ي إِنَّكدعب نم دأَحي لغنبلْكًا لَّا يي مل بهي ول راغْف بر

ابهالْو  
٣٣  ٣٥  

 رة  

 نوعرآلِ ف نم نمؤلٌ مجقَالَ روانَهإِمي كْتُم١٠٣  ٢٨  ي  

  رة ارى

ريصالب يعمالس وهو ءيش هثْلكَم س٧٩  ١١  لَي  

رة ا  

  أَلَكُم الذَّكَر ولَه الْأُنثَى

  ٧١  ٥٧  أَزِفَت الْآزِفَةُ

رة ا  

  ٧١  ١  اقْتَربت الساعةُ

ارة ا  

  ٦٧  ٨٣  بلَغَت الْحلْقُومفَلَولَا إِذَا 

رة ا  

  ٢١  ١  سبحِ اسم ربك الْأَعلَى

رة ا  

  ٢١  ١  والشمسِ وضُحاها

  ٦٧  ٣  والنهارِ إِذَا جلَّاها

  رة ار

لَيلَةُ  }٢} وما أَدراكَ ما لَيلَةُ الْقَدرِ{١إِنَّا أَنزلْناه في لَيلَة الْقَدرِ{

  ٩٥  ٥ـ  ١

 
  
  

والروح فيها بِإِذْنِأَلْف شهرٍ{  نكَةُ  ملَائلُ الْمزتَن { ريرِ خ٣الْقَد 

١١٣  ٢١  

٣

٤ربهِم من كُلِّ أَمرٍ{

١٠٤  ٢٠  

  }٥} سلَام هي حتَّى مطْلَعِ الْفَجرِ{  ٤



127 

ا دس ا 
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س ا  
  

 

 الصفحة                الَعَلم

 ٢٧ )(إبراهیم ابن رسول اهللا

 أحمد بن علي بن حجر 

، ٤٣، ٤٢، ٣٣، ٢٩، ٢٦، ١٩، ١٨، ١٦، ١٥، ١٤، ١٢ح، و، 

٧٦، ٧٥، ٧٢، ٧٠، ٦٧، ٦٦، ٦١، ٥٧، ٥٦، ٥٥، ٥٤، ٥٠ ،

١١٧، ١١٥، ١٠٨، ١٠٦، ٩٦، ٩١، ٩٠، ٧٧. 

 .١٦، ١٣ أحمد الدمنهوري

 . ١٠٠، ٨٤، ٨١، ٤٩، ٤٨ أحمد بن السبكي

 ط . أحمد بن فارس

 . ٥٢، ٥١ أحمد القسطالني

 . ٦٦ أسامة بن زید

 . ١٠٠ أسید بن حضیر

 . ١٠٠، ٨٧، ٧٠، ٤٢ أنس بن مالك

 . ٧٠ أنس بن النضر

 .٩٥، ٨٧، ٢٩د،و،  البخاري

 .١٨، ٧ البراء بن عازب

 . ٧ أبو بردة

 .٦٩، ٦٢، ٢٥ الصدیقأبو بكر 

  بالل بن رباح

 .٨٤، ٦٨، ٥٥، ٥٤، ٥٠ التفتازاني

 .٨٤، ٧٦، ٦٣، ٢٧ جابر بن عبد اهللا

 . ٩٤ ابن الحاجب

 . ٩٤ ابن أبي الحدید

 . ٨١ حسان بن ثابت

 . ٢٧، ٢٥ حفصة بنت عمر

 . ١١٣ أبو ُحمید

 ٩٤ أبو حیان
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 .١٠٤، ٩٠، ٨٤، ٥٤، ٤٧، ٤٤، ١٣ الخطیب القزویني

 .٧٨، ٦٦، ٥٥، ١  الدسوقي

 . ٩ أبو ذر الغفاري

َبیِّع بنت النضر  . ٧٠ الرُّ

 .٦٤، ٦٣ الزبیر بن العوام

 . ١١٨، ١١٣، ١٠٥، ١٠٤، ١٠٣و، الزركشي

 ١١٢، ١٠٥، ٩٧، ٩٤، ٦٧، ١٠و،ي، الزمخشري

 . ٣٥ زید بن ثابت

 .١٠١ سعد بن أبي وقاص

 .٥٥، ٢٩ أبو سعید الخدري

 . ١٨ الحرثأبو سفیان بن 

 .١٠٤، ٨٤، ٤٧، ٣٦، ٣١، ١٤، ١٣و،ط،  السكاكي

 هـ  سیبویه

 .٩١، ٣٣، ٢٤، ١٣ السیوطي

 . ٥٤ شمس الدین األنبابي

 . ١١٥ صفیة بنت عبد المطلب

 .١٠٥، ٩٤و،ي، ضیاء الدین بن األثیر

 .٩٥، ٩٢، ٦٢، ٥٧، ٣٦، ٣٣، ٢٧، ٢٦، ٢٥، ١٩، ١٠ عائشة أم المؤمنین

 . ١١٥ المطلبالعباس بن عبد 

 ي . عبد الرحمن الشربیني

 . ١٢١، ٩٧، ٩٤، ٨٥، ٨٤، ٥٠، ٤٥، ٣٨، ٢٤، ٣، ١ج،د،و،ط، عبد القاهر الجرجاني

 . ٢٥ عبد اهللا بن عقیل

 .٩٧، ٦٧، ٣٠، ١٥ عبد اهللا بن عمر بن الخطاب

 . ١١٣، ٩١، ٦٨ عبد اهللا بن عمروبن العاص 

 .١٠٨، ٧٢، ١٧ عبد اهللا بن قیس

 .٦١، ٥٢، ٣١ اهللا بن مسعودعبد 

 ط . عبد الملك الثعالبي

 . ١٣ أبو العالء المعري

 .٦٨، ٦٧، ٥٠ علي بن أبي طالب
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 .١٠٠، ٩٧، ٢٥ عمر بن الخطاب

 . ١٢٠ عمر بن أبي سلمة

 د . عودة خلیل عودة

 . ١١٥ )(فاطمة بنت رسول اهللا

 . ١١٧ كعب بن عجرة

 . ١٢٣ محمد الحسن األمین

 .١١٧، ٦٤، ٤٠، ١٩، ١٦د،ط، فؤاد عبد الباقيمحمد 

 .٧٥، ٥٧ محمد بن مالك

 . ١١٢، ١٠٥، ٧٨، ٦٧و، محمد محمد أبو موسى

 . ٥٨ محمود العیني

 . ٥٠ مخلوف المنیاوي

 . ٩٠ أبو مسعود األنصاري

 .٩٦، ٩٥، ٨٩، ٨٧، ٥٢، ٢٩، ٦د،ح، مسلم

 . ٧٥، ٢١ معاذ بن جبل

 . ٥٠ مقداد بن األسود

 . ٦١ النجاشي

 النووي
، ١٠٦، ٩٩، ٩١، ٦٩، ٦٦، ٦١، ٥٦، ٣٥، ٢٦، ١٥، ١٢، ١١و،

١١٨، ١١٣، ١١٠ . 

 . ١١٥، ١٠٧، ٦٨، ٥٤، ٥٢، ٢٥، ٢٤، ٢٠، ٨، ٤ أبو هریرة

 . ٥٨ هند أم المؤمنین

 . ٥٧ ورقة بن نوفل

 .١٠٥، ٨٤، ٧٥و،ي، یحیى بن حمزة العلوي

 .٩٠ ،٨٤، ٦٩، ٦٠، ٤٤، ١ ابن یعقوب المغربي
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ادر واس ا  
  

 ، لجالل الدین عبد الرحمن بن الكمال السیوطي ،اإلتقان في علوم القرآن )١

  .  لبنان دون تاریخ ، الطبعة األولى ،بیروت ، مطبعة مكتبة الهالل

ألبي العباس شهاب الدین أحمد بن محمد  ،إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري )٢

المطبعة األمیریة ببوالق  ، بیروت ، مطبعة دار الكتاب العربي ،القسطالني 

   .  هـ١٣٢٣سنة  ، الطبعة األولى ،مصر

لإلمام أبي محمد عبد اهللا بن یوسف بن  ، أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك )٣

ومعه كتاب عدة السالك إلى ، أحمد بن عبد اهللا بن هشام األنصاري المصري 

 ، مطبعة دار الجیل ، مد محیي الدین عبد الحمیدلمح ،تحقیق أوضح المسالك

  . م١٩٧٩ / هـ١٣٩٩ ، الطبعة األولى ،بیروت

للخطیب جالل الدین أبي عبد اهللا محمد بن عبد  ، اإلیضاح في علوم البالغة )٤

  .  دون تاریخ ، بیروت ، الرحمن بن عمر القزویني مطبعة دار السرور

لعبد  ، البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طریقي الشاطبیة والدرة )٥

 ، مطبعة البیروني ، تحقیق أسامة هیثم عطایا ، الفتاح عبد الغني القاضي

   . م٢٠٠٧ / هـ١٤٢٨الطبعة األولى  ،دمشق

 ، لإلمام بدر الدین محمد بن عبد اهللا الزركشي ، البرهان في علوم القرآن )٦

 الطبعة الثانیة ،، مطبعة دار المعرفة ، محمد أبو الفضل إبراهیمتحقیق 

  . دون تاریخ ، بیروت

للدكتور ، البالغة القرآنیة في تفسیر الزمخشري وأثرها في الدراسات البالغیة )٧

 ، الطبعة الثانیة، الناشر مكتبة وهبة ،دار التضامن ،محمد محمد أبو موسى

  . م١٩٨٨ / هـ١٤٠٨ ، القاهرة

للدكتور ُعودة خلیل أبو ، الجملة في الحدیث النبوي الشریف في الصحیحینبناء  )٨

ـــان ـ األردن الطبعـــة االولــــى ،، مطبعـــة دار البشــــیر ، ُعـــودة  / هـــــ١٤١٤، عم�

  م١٩٩٤

لإلمام أبي بكر بن زید الجراعي  تحقیق  ، تحفة الراكع الساجد بأحكام المساجد )٩
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وفیصل   ومحمد باني المطیر وصباح عبد الكریم العنزي صالح سالم النهام

الطبعة  ، الكویت ، مطبعة المراقبة الثقافیة بإدارة المساجد ، یوسف العلمي

  . م٢٠٠٤ /هـ١٤٢٥األولى ، 

الناشر  ، تقریرات الشمس األنبابي على مختصر التفتازاني على تلخیص المفتاح )١٠

  .  ه١٣٥٧القاهرة، ، محمـد علي صبیح

ضــى محمــد بــن محمــد بــن محمــد للعالمــة مرت ،العــروس مــن جــواهر القــاموستــاج  )١١

الطبعـة مرتضى الحسیني الواسطي الزبیدي الحنفي، مطبعة دار صـادر: بیـروت، 

  .  دون تاریخاألولى ، 

جواهر الكنـز تلخـیص كنـز البراعـة فـي أدوات ذوي الیراعـة لعمـاد الـدین إسـماعیل  )١٢

 ،احمـــد بـــن إســـماعیل بـــن األثیـــر الحلبـــيتـــألیف نجـــم الـــدین ، بـــن أحمـــد بـــن ســـعید

دون ، اإلسـكندریة ، مطبعـة منشـأة المعـارف ، تحقیق الـدكتور محمـد زغلـول سـالم

  . تاریخ

لمحمد بن علي بن  ، الحواشي النقیة على كتاب البالغة لنخبة األفاضل األزهریة )١٣

  . دون تاریخ ، مصر ، مطبعة مصطفى محمد ، حسین المالكي

مة محمد بن محمد بن عرفة على شرح العالمة مسعود بن حاشیة الدسوقي العال )١٤

 ، بیروت ، مطبعة دار السرور ، عمر سعد الدین التفتازاني على التلخیص

  . دون تاریخ ، لبنان

لمتن  ، حاشیة الشیخ مخلوف المنیاوي في على شرح الشیخ أحمد الدمنهوري )١٥

مطبعة  ، المسمى الجوهر المكنون في المعاني والبیان والبدیع اإلمام األخضري

  . دون تاریخ ، القاهرة ، دار إحیاء الكتب العربیة

لإلمام عبد القاهر بن عبد الـرحمن بـن محمـد الجرجـاني تتحقیـق  ، دالئل اإلعجاز )١٦

/ هــــ١٤١٣ ، القـــاهرةالطبعـــة األولـــى ،  ، مطبعـــة المـــدني ، محمـــود محمـــد شـــاكر

  م١٩٩٢

، القاهرة، مطبعة دار المعلم، ت التراكیب، للدكتور محمد محمد أبو موسىدالال )١٧

  . م١٩٧٩هـ/ ١٣٩٩ الطبعة األولى ،

 ٩١١ـ  ٨٤٩لجالل الدین السیوطي ( ، الدیباج على صحیح مسلم بن الحجاج )١٨



138 

المملكة  ، مطبعة دار ابن عفان ، ، تحقیق أبو إسحاق الجویني األثري) هـ

  . م١٩٩٦، هـ١٤١٦ ، السعودیة

  دیوان أبي العالء المعري  )١٩

لإلمام أبي الحسن علي بن خلف بن  ، شرح ابن بطال على صحیح البخاري )٢٠

مطبعة دار  ، تحقیق مصطفى عبد القادر عطا، عبد الملك بن بطال القرطبي

  . م٢٠٠٣هـ/١٤٢٤ ، الطبعة الثالثة ،بیروت ، الكتب العلمیة

تألیف الحافظ جالل الدین عبد  ، شرح عقود الجمان في علم المعاني والبیان )٢١

 ، مصر ، البابي الحلبي وأوالده ، مطبعة مصطفى= الرحمن بن الكمال السیوطي

   . م١٩٣٩ ، هـ١٣٥٨

بها الدین عبداهللا بن عبداهللا بن عبدالرحمن بن عبداهللا بن عقیل ابن عقیل شرح  )٢٢

ار بتحقیق محمد محي الدین عبدالحمید، مكتبة د العقیلي ،القرشي الهاشمي 

 . م٢٠٠٥ -ه ١٤٢٦الطبعة الخامسة ، ،  التراث، القاهرة

مختصر العالمة السعد التفتازاني، ومواهب الفتاح في شرح  ، شروح التلخیص )٢٣

 ، تلخیص المفتاح البن یعقوب المغربي، وعروس األفراح لبهاء الدین السبكي

  . دون تاریخ ، لبنان ، بیروت، مطبعة دار السرور

تحقیـق السـید  ، ألبي الحسین أحمـد بـن فـارس بـن زكریـا ، في فقه اللغة الصاحبي )٢٤

  . دون تاریخ ، مصر ، مطبعة مكتبة دار إحیاء الكتب العربیة ، أحمد صقر

لإلمام یحیى بن حمزة  ، الطراز المتضمن ألسرار البالغة وعوم حقائق اإلعجاز )٢٥

مطبعة دار  ، اءراجعه جماعة من العلم ، بن علي بن إبراهیم العلوي الیمني

  . ت . د ،  بیروت ، الكتب العلمیة

، القاهرة، مطبعة دار اآلفاق العربیة، للدكتور عبد العزیز عتیق ، علم المعاني )٢٦

  . م ٢٠٠٦ / هـ١٤٢٧سنة،  الطبعة الثانیة

لإلمام بدر الدین أبي محمد محمود بن  ، عمدة القارئ شرح صحیح البخاري )٢٧

 بیروت ، التراث العربي ومؤسسة التاریخ العربيأحمد العیني، مطبعة دار إحیاء 

  دون تاریخ ، 

بن حجر تح الباري في شرح صحیح البخاري ألحمد بن علي بن أحمد ف )٢٨
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دار مصر  ،ومحمد فؤاد عبد الباقي ،تحقیق عبد العزیز بن باز ،العسقالني 

  .  م ٢٠٠١هـ/ ١٤٢١ ، مصر الطبعة األولى ،،  للطباعة

لإلمام أبي منصور عبد الملـك بـن محمـد بـن إسـماعیل  ، العربیةفقه اللغة وأسرار  )٢٩

 بیـروت لبنـان ، )، تحقیق یس األیوبي، مطبعة المكتبـة العصـریة٤٣٠الثعالبي ت(

  م٢٠٠٠ / هـ١٤٢٠ ، ، الطبعة االولى 

 ، للشیخ عبد الرحمن الشربیني ، فیض الفتاح على حواشي شرح تلخیص المفتاح )٣٠

  . م١٩٠٥ / هـ١٣٢٣ ، القاهرة ، مطبعة العباس

تحقیق العالمة عبد  ، سیبویهبر نْ ألبي بشر عمرو بن عثمان بن قَ  ، الكتاب )٣١

  ، دار الجیل: بیروت، لبنان. دون تاریخ. السالم محمد هرون

الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون األقاویل في وجوه التأویل،لجار اهللا محمود بن  )٣٢

  هـ١٤٠٣ ، م١٩٨٣ ، لفكرمطبعة دار ا ، هـ)٥٣٨ـ  ٤٦٧( عمر الزمخشري

لمحمــد فــؤاد عبــد الباقي،مطبعــة دار ، فیمــا اتفــق علیــه الشــیخان اللؤلــؤ والمرجــان  )٣٣

  الفكر،دون تاریخ

مطبعة مصطفى  ، للشیخ أحمد الدمنهوري ، ناللب المصون على الجوهر المكنو  )٣٤

  . م١٩٣٩ / هـ١٣٥٨ مصر ، البابي الحلبي

ألبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور االفریقي، دار  لسان العرب )٣٥

  صادر: بیروت، لبنان. دون تاریخ. 

 ، لإلمام أبي إسحاق إبراهیم بن علي بن یوسف الشیرازي ، اللَُّمع في أصول الفقه )٣٦

  . دون تاریخ ، القاهرة ، مطبعة المكتبة التوفیقیة ، تحقیق أیمن صالح شعبان

 ، أدب الكاتب والشاعر، لضیاء الدین ابن األثیر، مطبعة البهیةالمثل السائر في  )٣٧

  . هـ١٣١٢ ،القاهرة

لإلمام محمد بن أبي بكر  بن عبد المحسن بن عبد القادر  ، مختار الصحاح  )٣٨

 ، مطبعة شركة األمل للطباعة والنشر، تحقیق د. عبد الفتاح البركاوي ، الرازي

  . دون تاریخ وذكر للبلد

تألیف مسعود بن  ، ي على تلخیص المفتاح للخطیب القزوینيمختصر التفتازان )٣٩

    . هـ١٣٥٧ ، القاهرة ، الناشر محمد علي الصبیح، عمر سعد الدین 
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، مطبعة  مفتاح العلوم، ألبي یعقوب یوسف بن محمد بن علي السكاكي )٤٠

  . م١٩٩٠ / هـ ١٤١١مصر  ، البابي الحلبي ىمصطف

شروح  ، البن یعقوب المغربي ، مواهب الفتاح في شرح تلخیص المفتاح )٤١

   . لبنان، دون تاریخ ، بیروت ، مطبعة دار السرور، التلخیص

لإلمام محیي الدین یحیى بن شرف  ، المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج )٤٢

الطبعة االولى ، مطبعة الشركة الدولیة ، تحقیق رضوان جامع رضوان ، النووي 

 . م ٢٠٠١ ، القاهرة ،

لإلمام محیي الدین یحیى بن شرف  ، صحیح مسلم بن الحجاجالمنهاج في شرح  )٤٣

مطبعة دار  وعماد عامر، ، وحازم محمد، النووي، تحقیق عصام الصبابیطي

  . م٢٠٠١ ، هـ ١٤٢٢ ، القاهرةالطبعة االولى ،  ، یثالحد
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تس ا  
  

  ا  اع

  أ  .......................................................................حدیث نبوي 

  ب  ..........................................................................شكروتقدیر

  ج  ..................المقدمة ..........................................................

  د  ..................التمهید ...........................................................

    ا اول 

  ١  ................................................إلیه الفصل األول تقدیم المسند

  ٣  ..................مقدمة المبحث األول تقدیم المبتدأ .................................

  ٤  ..................المطلب األول التأكید وتقویة الحكم ...............................

  ٨  ..................المطلب الثاني التخصیص ........................................

  ١٢  .............................................المطلب الثالث التشویق إلى ذكر المسند 

  ١٥  ..................المطلب الرابع التقدیم ألنه األصل ................................

  ١٨  ..................المطلب الخامس التعظیم ..........................................

  ٢٠  ..................عن الخاطر.................... المطلب السادس إیهام أنه ال یزول

  ٢١  ..................المطلب السابع التعجب منه وكونه محط اإلنكار....................

  ٢٣  ..................مقدمة المبحث الثاني تقدیم إسم إن ................................

  ٢٤  .................حكم.................................المطلب األول التأكید وتقویم ال

  ٢٩  ..................التقدیم ألن األصل..................................المطلب الثاني 

  ٣١  ..................المطلب الثالث التعظیم............................................

  ٣٣  .............................................................المطلب الرابع التحقیر 

  ٣٥  ..................المطلب الخامس التشویق الى ذكر المسند..........................

  ٣٦  ..................المطلب السادس اتصافه بالخبر ...................................

  ٣٨  ..................تقدیم الفاعل ................................ الثثمقدمة المبحث ال

  ٣٩  ..................تقدیمه ألنه األصل.................................. المطلب األول

  ٤٢  ..................ني  التعظیم ...........................................المطلب الثا

  ٤٤  ..................الثالث التلذذ بذكره .......................................المطلب 

  ٤٤  ..................خاتمة الفصل األول ..............................................
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ما ا    

  ٤٧  ..................الفصل الثاني تقدیم المسند..................................

  ٤٩  تقدیم خبر المبتدأ............................................... مقدمة المبحث االول

  ٥٠  ............................................المطلب األول االختصاص..............

  ٥٤  ..........................المطلب الثاني التنبیه على أن المتقدم خبر ال نعت..........

  ٥٧  ..................لث التعجب من المسند ................................المطلب الثا

  ٥٨  ..................المطلب الرابع التعجل بالمسره ...................................

  ٦٠  .......................................................مقدمه المبحث الثاني خبر إن 

  ٦١  ..................المطلب األول التنبیه على أن المتقدم خبر ال نعت..................

  ٦٦  ..................المطلب الثاني التخصیص.........................................

  ٧٠  ..................إلى ذكر المسند إلیه.......................المطلب الثالث التشویق 

  ٧٢  ..................المطلب الرابع التعجیل بالمسرة....................................

  ٧٤  ..................مقدمة المبحث الثالث تقدیم خبر كان...............................

  ٧٥  ..................خصیص. .......................................المطلب األول الت

  ٧٨  ..................المطلب الثاني التنبیه على أن المتقدم خبر ال نعت. ................

  ٨٢  ..................المطلب الثالث التعجیل بالمسرة. ..................................

  ٨٢  ..................الثاني. .............................................خاتمة الفصل 

ا ا    

  ٨٤  ..................الفصل الثالث تقدیم متعلِّقات الفعل. .........................

  ٨٦  ..................مقدمة المبحث األول تقدیم الجار والمجرور. ......................

  ٨٧  ..................المطلب األول االهتمام. ..........................................

  ٩٠  ..................المطلب الثاني االختصاص. ......................................

  ٩٤  ..................مقدمة المبحث الثاني تقدیم الظرف. ...............................

  ٩٥  ..................المطلب األول االهتمام. ..........................................

  ٩٧  ..................المطلب الثاني التخصیص. .......................................

  ٩٩  ..................المبحث الثالث تقدیم الظرف. .....................................

  ١٠١  ..................المبحث الرابع تقدیم الحال. .......................................

  ١٠٢  ..................خاتمة الفصل الثالث...............................................
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 اا ا    

  ١٠٣  ..................في الكالم..............الفصل الرابع التقدیم من حیث الرتبة 

  ١٠٥  ..................مقدمة المبحث األول تقدیم بعض الكلمات على بعض..............

  ١٠٦  ..................المطلب األول التقدیم للشرف والفضیلة. ..........................

  ١٠٨  ................................................المطلب الثاني التقدیم للكثرة والغلبة. 

  ١٠٩  ..................المطلب الثالث التقدیم مراعاة للتنقل. ..............................

  ١١٠  ..................المطلب الرابع التقدیم للعلة والسببیة. .............................

  ١١١  ..................التقدیم مراعاة للسبق الزمني. ....................المطلب الخامس 

  ١١٢  ..................مقدمة المبحث الثاني تقدیم بعض الجمل على بعض................

  ١١٣  ..................المطلب األول التقدیم للشرف والفضیلة. ..........................

  ١١٥  ..................التقدیم مراعاة للتنقل. .............................. المطلب الثاني

  ١١٧  ..................المطلب الثالث االهتمام عند المخاطب. ...........................

  ١١٨  ..............................المطلب الرابع التقدیم مراعاة للسبق الزمني. ..........

  ١١٩  ..................المطلب الخامس التقدیم للعلة والسببیة. ............................

  ١٢٠  ..................المطلب السادس التقدیم للترتیب. ..................................

  ١٢٠  ..................خاتمة الفصل الرابع. .............................................

  ١٢٣  ..................خاتمة البحث ونتائجه. ............................................

ارس ا    

  ١٢٥  ..................فهرس اآلیات. ...................................................

  ١٢٨  األحادیث....................................................................فهرس 

  ١٣٤  ..................فهرس األعالم. ..................................................

  ١٣٧  ..................فهرس المصادر والمراجع. ......................................

  ١٤٢  ..................فهرس المحتویات. ...............................................

  


