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ص البحث  ملخَّ

التَّقديم والتَّأخري يف الكلامت أسلوٌب معروٌف يف اللُّغة وآيات القرآن، يكشف لنا 

راسة إىل مجع  تلك روعة اإلعجاز، ونجده كذلك وجًها من أوجه القراءات، فتهدف هذه الدِّ

ياق القرآينِّ يف داللته عىل  ية السِّ املواضع وتوجيهها، وبيان أثرها يف النَّصِّ القرآينِّ املتواتر، وأمهِّ

ع أساليبه، وقد سلكُت فيه النَّهج االستقرائيَّ التَّحلييلَّ لتلك املواضع الَّتي  اإلعجاز وتنوُّ

لت إىل نتائج منها: أنَّ القراءات يف باب ا لتَّقديم والتَّأخري يف أغلبها من مجعتها، وتوصَّ

ا قد ُنسخت ملخالفتها رسم املصحف ابتداًء ثمَّ انقطاع  ة لبيان املعاين، وأَّنَّ القراءات التَّفسرييَّ

عًة. ًة وبالغيًَّة ودالليًَّة متنوِّ نت القراءة بالتَّقديم والتَّأخري تغيرياٍت نحويَّ  سندها، وقد تضمَّ

ة، تقديم، تأخري، بالغة.الكلامت املفتاحيَّة: قراءات  ، شاذَّ
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مة  املقدِّ

الة  ل لنا أسباب العلِم بفضله، والصَّ احلمُد هللِ الَّذي يَّسَّ لنا خدمة كتابه، وسهَّ

الم عىل عبده ورسوله، وخريته من خلِقِه، وعىل آله وأصحابه، وَمن اهتدى هبديه إىل  والسَّ

ا بعد: ين. أمَّ  يوِم الدِّ

دٍ  قدفإنَّ اهلل  بإنزال القرآن الكريم،معِجزًة خالدًة إىل يوم امتنَّ عىل نبيِّنا حممَّ

ين، ال تنقيض عجائبه، وال تفنى حكمه وأرساره، كلُّ لفظٍة منه هلا موضعها يف املعنى  الدِّ

، إعجاٌز  ، وفقهيٌّ ، وعلميٌّ ، وصويتٌّ ، وُلغويٌّ واإلعجاز، والفصاحة واإلجياز، إعجاٌز بياينٌّ

ملعاين يف أعظم سياٍق، هتفو له النُّفوس، وترتوي بقراءته األرواح، عجز البلغاء حوى بديع ا

والفصحاء أن يأتوا بمثله، فقد متيَّز بذلك النََّسِق الفريِد الَّذي أتت به ألفاظ القرآن الكريم 

م عنه أو  وآياته، وترتيب حروفه وكلامتِه، فام من كلمٍة إالَّ هلا موقعها الَّذي ال يصحُّ أن تتقدَّ

َيه، وهل يرشف الكالم  تتأخَر، وهي بذلك املوقع أفادت معنًى فريًدا مل يكن لغريها أن يؤدِّ

 ويعلو إالَّ برتتيبه، ووضعه مواضعه؟!

تي نزل هبا القرآن الكريم: التَّقديم والتَّأخري، فام رسُّ ذلك  وقد كان من األحرف الَّ

اللة وامل عنى؟ أم أنَّ العطف يوِجب التَّساوَي بني وحكمته؟ هل كان له من أثٍر يف الدَّ

املتعاطفني ال فرق فيه بني التَّقديم أوالتَّأخري؟ ولتعلُّق هذه املسألة بالقرآن الكريم، وعلوُّ 

ة،رغبت يف دراستها دراسًة  تي جاءت للتَّيسري عىل األمَّ بعة الَّ منزلتها كوَّنا أحد األحرف السَّ

يَّة املوضوع فيام ييل:ها ودالالهتا، علميًَّة، وحرص مواضعها وبيان أثر  وتربز أمهِّ

ة. .1 ة، ودستور هذه األمَّ  تعلُّق هذا البحث بالقرآن الكريم، الَّذي هو كالم ربِّ العزَّ
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م كلمٌة عىل أخرى  .2 اللة عىل بالغة القرآن الكريم، إذ كلُّ كلمٍة فيه بميزاٍن، وال ُتقدَّ الدَّ

 إالَّ لداللٍة وغايٍة.

دُّ عىل من .3 زعم أنَّ القرآن الكريم فيه تغيرٌي أو اختالٌف، وأنَّ القراءات منبعها  الرَّ

 اختالف اللَّهجات.

ة يف باب اللُّغة. .4 اذَّ  بيان مكانة االستدالل بالقراءات الشَّ

، وثبات القراءة املتواترة عىل ما وافق املصاحف العثامنيَّة. .5 ياق القرآينِّ يَّة السِّ  بيان أمهِّ

 أهداف البحث:

ياق القرآينِّ وداللته عىل اإلعجاز.إبراز  .1 يَّة السِّ  أمهِّ

 مجع مواضع التَّقديم والتَّأخري يف القراءات القرآنيَّة. .2

 أثر التَّقديم والتَّأخري يف القراءات عىل معاين اآليات. .3

ة يف حفظ آيات القرآن مسندًة كام ُأنِزلت. .4  إبراز جهود علامء األمَّ

 مشكلة البحث:

ح  مجع القراءات الَّتي ة سواًء رصِّ اذَّ جاءت بتقديم األلفاظ وتأخريها يف القراءات الشَّ

تي أحرقت كمصحف أيبٍّ أو ابن  ا أو ُوجد يف مصحٍف من املصاحف الَّ بالقراءة به شاذًّ

 مسعود، وحتليلها وبيان وجه التَّقديم والتَّأخري فيها.
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 نطاق البحث: 

ة حسبام ورد يف استقراء ومجع مواضع التَّقديم والتَّأخري يف ا اذَّ أللفاظ من القراءات الشَّ

معجم القراءات القرآنيَّة، إعداد: د.أمحد خمتار عمر، َود.عبد العال سامل مكرم، اللَّذين اعتمدا 

1)يف إعداده عىل عرشين كتاًبا من كتب التَّفسري ومعاين القرآن والقراءات والتَّوجيه ل ( ،من أوَّ

كان التَّقديم والتَّأخري فيه باختالف اإلعراب فقط دون تقديٍم  القرآن إىل آخره، مع استثناء ما

فعيلٍّ يف األلفاظ؛ نحو: )إنَّام خيشى اهللُ من عباده العلامَء(
(2 (، وكذلك  ليس من 28)فاطر: (

                                 
اء )ت1) ن زياد الفرَّ ى ب حيي ا  ، أليب زكريَّ ين القرآن 2( معا 0 ش 7 سعدة األخف ن م ن سعيد ب س ، أليب احل ين القرآن ه(. معا

ط )ت 2األوس 1 ن جرير الطَّربيِّ )ت5 د ب ، أليب جعفر حممَّ ل القرآن بيان يف تأوي ع ال 3ه(. جام 1 َّبعة يف 0 س ه(.ال

، أليب بكر أمحد  ِّ )تالقراءات ي َّميم ت وسى ال ن م 3ب 2 َّاس 4 ح َّ ن حممَّد الن ، أليب جعفر أمحد ب ه(.إعراب القرآن

3)ت 3 ه )ت8 وي ن خال ن أمحد ب سني ب بد اهلل احل ع، أليب ع َّب س َّة يف القراءات ال ج 3ه(.احل وه 70 بيني وج سب يف ت حت ه(.امل

وصيل )ت ي امل ِّ ن جن ثامن ب تح ع ، أليب الف واذِّ القراءات واإليضاح عنها 3ش بد ه(92 ، أليب زرعة ع َّة القراءات ج .ح

وايل  جلة )ت ح ن زن د ب ن حممَّ ن ب ِّ 403الرَّمح ي د مكِّ ، أليب حممَّ جها ج ع وعللها وح َّب س وه القراءات ال ن وج ف ع ه(.الكش

ِّ )ت يس ن أيب طالب القي 4ب 3 ين )ت7 ن سعيد الدَّا ثامن ب ع، أليب عمرو ع َّب س َّيسري يف القراءات ال ت 4ه(.ال 4 ِّبيان يف 4 ت ه(.ال

ِّ )تتف يس ُّو ن الط س ن ح َّد ب حم ، مل 4سري القرآن ود  ه(.60 م حمم ، أليب القاس ل َّنزي ت ض ال وام ق غ ن حقائ اف ع الكشَّ

خمرشيِّ )ت 53الزَّ ِّ )ت8 يس ن الطرب ن احلس ل ب ، أليب عيلٍّ الفض سري القرآن بيان يف تف ع ال 54ه(.جمم ه(.مفاتيح الغيب 8

ن عمر ا د ب بد اهلل حممَّ ، أليب ع بري( سري الك َّف ت ازيِّ )ت)ال 60لرَّ وه اإلعراب والقراءات 6 ن وج ن م ه الرَّمح َّ ب ن ه(.إمالء ما م

سني العكربيِّ )ت ن احل بد اهلل ب بقاء ع ، أليب ال ع القرآن 61يف مجي ن أمحد 6 د ب بد اهلل حممَّ ، أليب ع ع ألحكام القرآن ه(.اجلام

ِّ )ت ي وس671القرطب ن ي د ب ، أليب حيَّان حممَّ سري َّف ت ط يف ال حي حر امل ِّ )ته(.الب يس ن عيلٍّ األندل 74ف ب ه(.النَّرش يف 5

ن اجلزريِّ )ت د اب ن حممَّ ي ، أليب اخلري شمس الدِّ 83القراءات العرش برش يف القراءات األربعة عرش، 3 ه(.إحتاف فضالء ال

ِّ )ت ي مياط َّا الدُّ بن 1ألمحد ال 1 1 7 ِّ يس فاق د الصَّ ن حممَّ ن عيلِّ ب س ع، أليب احل َّب س ع يف القراءات ال 1 )ته(.غيث النَّف 1 1  ه(.8

اف 2) 2، ومفاتيح الغيب 3/611( ُينَظر: الكشَّ 6/23 جم القراءات القرآنيَّة 6 4/14، ومع 9 (72 1 8.) 
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1) چ ې   ې چ نطاق بحثي القراءات املتواترة؛ نحو: ، وال ما (111)التَّوبة:(

2)َُّّوى حروف الكلمة؛ نحو: كان التَّقديم والتأخري فيه عىل مست ، 87)يوسف:(

عد:  (.31والرَّ

 منهج البحث:

؛اتَّبعت يف هذا البحث  وذلك بتتبُّع مواضع التَّقديم والتَّأخري يف  املنهج االستقرائيَّ

؛القراءات من خالل املعجم،  بتحليل هذه األلفاظ، وإبراز دالالهتا عىل  واملنهج التَّحلييلَّ

.أمَّ   ا خطوات البحث اإلجرائيَّة، فهي: الّسياق القرآينِّ

ة من خالل املعجم. .1 اذَّ  مجع مواضع التَّقديم والتَّأخري يف القراءات الشَّ

توثيقها من الكتب األصيلة يف التَّفسري وكتب معاين القرآن، مع االكتفاء بمرجعني يف  .2

 احلاشية.

يوطيُّ من االسرتشاد بأقوال العلامء يف كتب التَّفسري، إضافًة إىل ما ذكره  .3 ركيشُّ والسُّ الزَّ

 فوائد يف هذا الباب.

، وعزوها إىل سورها يف املتن بني  .4 سم العثامينِّ كتابة اآليات القرآنيَّة املتواترة بالرَّ

 معقوفتني.

                                 
اء 1) ين القرآن للفرَّ َّبعة يف القراءات ص1/453( ُينَظر: معا س 3، وال 1 جم القراءات القرآنيَّة 9  2/322، ومع

(3 20 5.) 

َّبعة يف القراءات ص2) س 3( ُينَظر: ال 50 َّ ت سري ص، وال 2ي جم القراءات القرآنيَّة 86 2/4، ومع 65 (3 912.) 
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5. . سم اإلمالئيِّ االعتياديِّ ة بالرَّ اذَّ  كتابة القراءات الشَّ

قيم، وكتابة البحث وفق قواعد اإلم .6  الء احلديثة.العناية بعالمات الرتَّ

ابقة: راسات السَّ  الدِّ

مل أجد فيام وقفت عليه من املؤلَّفات عىل دراسٍة جتمع مواضع التَّقديم والتَّأخري يف 

ًة، إالَّ بحًثا واحًدا:  ظاهرة التَّقديم والتَّأخري يف "القراءات القرآنيَّة، أو ُتعنى هبا عنايًة خاصَّ

ٌة د كتور: عمر بوبڤار، وهو بحٌث منشوٌر يف جملَّة  "الليَّةٌ القراءات القرآنيَّة مقاربٌة نحويَّ للدُّ

، ديسمرب 27األثر، تصدر عن جامعة قاصدي مرباح ورقلة باجلزائر، العدد 

 (.303-297م)ص2016

وقد جاء بحثه يف سبع صفحاٍت موَجزٍة تناول فيها دراسة أربعة نامذج للتَّقديم 

ع يف كل مثاٍل، وهو بحٌث شيٌِّق مفيٌد والتَّأخري يف القراءات ودالالهتا عىل السِّ  ياق بشكل موسَّ

 يف بابه.

غري أنَّ بحثي خيتلف عنه يف كونه هيتمُّ بجمع أكرب قدٍر من مواضع التَّقديم والتَّأخري 

من خالل املعجم الَّذي بدوره اعتمد عىل استقصاء القراءات من عرشين مرجًعا، وسأعود يف 

ق منه وأثبته من مصادره األصيلة، ثمَّ أذكر بإجياٍز فائدة التَّقديم  كلِّ موضٍع منها وأحتقَّ

والتَّأخري بلفٍظ سهٍل قريٍب حماولًة ضمَّ ما تشابه إىل بعضه. واهللَ أسأُل أن يوفِّقني ملا فيه 

واب، وأن يعينني إلمتام هذا البحث.  الصَّ

مٍة ومتهيٍد ومبحثني وخامتةٍ خطَّة البحث:  ، عىل النَّحو التَّايل: جعلُت هذا البحث يف مقدِّ
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يَّة املوضوع، وأهداف البحث، ومشكلته، ونطاقه، ومنهجه،  مة: وقد حوت أمهِّ املقدِّ

ابقة، وخطَّة البحث. راسات السَّ  والدِّ

. ياق القرآينِّ يَّة التَّقديم والتَّأخري يف السِّ  التَّمهيد:أمهِّ

ل: مواضع التَّقديم والتَّأخري يف القراءا  ت.املبحث األوَّ

 املبحث الثَّاين: نامذج تطبيقيَّة لدالالت التَّقديم والتَّأخري عىل معاين اآليات.

 اخلامتة: وفيها نتائج البحث وتوصياته. ويليها املصادر واملراجع.

هذا، وما كان فيه من صواٍب فمن اهلل وحده، وما كان فيه من خطإٍ أو زلٍل فمن نفيس 

يطان، واهللَ أسأُل أن يغفر  واب، واهلل املستعان.والشَّ  يل ويلهمني الصَّ

 متهيد  

ياق القرآنِّ  يَّة التَّقديم والتَّأخري يف السِّ  أمهِّ

امع وفهمه بأمرين: املعنى الَّذي احتواه،   يتفاضل الكالم ويتفاوت يف ذائقة السَّ

ا احتواه من واللَّفظ الَّذي صاغ هذا املعنى، ونجد أنَّ القرآن بلغ الغاية يف كليهام، من ناحية م

ي وتناسٍب للحوادث وصالحيَّته لكلِّ زماٍن ومكاٍن إىل  علوٍم وأخباٍر وأحواٍل ومراعاٍة للمتلقِّ

ى فصحاء  ، حتَّى حتدَّ ، واإلعجاز البياينِّ والبالغيِّ وق العريبِّ اعة، وبلغ الغاية يف الذَّ قيام السَّ

م كانوا يف العرب عىل مرِّ العصور أن يأتوا ولو بسورٍة من مثله فعجزو ا عن ذلك، رغم أَّنَّ

وحماولتهم  التَّنافس يف باب اللُّغة واالهتامم هبا يف أعىل مكاٍن، ويف عداوهتم لرسول اهلل 

عوة إىل اهلل ما دفعهم إىل حماولة قتله وحماربته، وكان األسهل هلم أن  إيقافه وثنيه عن الدَّ
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البيان، فدلَّ ذلك عىل إعجاز القرآن  يستجيبوا للتَّحدي فيأتون بمثله إن قدروا وهم أرباب

 الكريم من كلِّ جهٍة.

ة بكلامته ووقفاته، وتفصيل نطق حروفه وبيانه،   ة لكالم ربِّ العزَّ ثمَّ إنَّ يف حفظ األمَّ

ين، دليٌل عىل كامل  وبقاء أغلب قراءاته الَّتي نزل هبا إىل يومنا هذا متواترًة باقيًة إىل يوم الدِّ

ي أراد اهلل أن تكون فيه، فعكف العلامء عىل مرِّ اإلعجاز، فكلُّ  لفظٍة منه يف موضعها الذَّ

العصور يتدارسون آياته، ويتسابقون يف استخراج درره ومعانيه، وُألِّفت املؤلَّفات يف كلِّ 

ف لنا عن مزيٍد من اجلامل واجلالل، والبالغة واألرسار.  علٍم، وما زال عىل هذا اجلهد يتكشَّ

من املوضوعات الَّتي تناوهلا العلامء يف كتبهم ترتيب الكالم، فجعلوا له  هذا وإنَّ  

م يشٌء من ذلك عىل اآلخر  قواعد كاملبتدأ يليه اخلرب، والفعل يليه الفاعل ثمَّ املفعول، فإن قدِّ

نا، ثمَّ  تبة وكان البدَّ لذلك من أثٍر ونكتٍة بالغّيٍة، وذلك كقولك: نستعينك يا ربَّ  فهو تغيري الرُّ

نا، وللتَّقديم والتَّأخري وجٌه آخٌر وهو التَّقديم ال عىل نيَّة التَّأخري،  تقول: إيَّاك نستعني يا ربَّ

ل عنه، كاخلرب ُيبتَدأ به فيكون مبتًدأ؛ نحو قولك: زيٌد املنطلُق، ثمَّ تقول:  فُيغريَّ يف حكمه وحُيوَّ

، فعكفوا عىل حرص ه تلك املواضع ودراستها يف القرآن املنطلُق زيٌد، وهو التَّقديم املعنويُّ

 الكريم وبيان فوائدها.

 : القول يف التَّقديم والتَّأخري، هو باٌب كثري الفوائد، جمُّ "يقول عبد القاهر اجلرجاينُّ

ف، بعيد الغاية، ال يزال يفرتُّ لك عن بديعٍة، وُيفيض بك إىل لطيفٍة،  املحاسن، واسع التَّرصُّ

قك مسمعه، وَيلُطُف لديك موقعه، ثمَّ تنظر فتجد سبب أن راقك وال تزال ترى ِشعًرا يرو

ل اللَّفظ عن مكاٍن إىل مكانٍ  م فيه يشٌء، وُحوِّ واعلم أنَّا مل "إىل أن قال:  "وَلُطف عندك أن ُقدِّ
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ثمَّ قال بعد أن رضب  "نجدهم اعتمدوا فيه شيًئا جيري جمرى األصل، غري العناية واالهتامم

م يف موضٍع من الكالم مثُل هذا إالَّ أ"له مثاًل:   ُقدِّ
ٍ
أن يف أنَّه ينبغي أن ُيعَرف يف كلِّ يشء نَّ الشَّ

املعنى، وُيفَّسَّ وجه العناية فيه هذا التَّفسري، وقد وقع يف ظنون النَّاس أنَّه يكفي أن ُيقال إنَّه 

، من غري أن ُيذَكر من أين كانت تلك العنا م للعناية، وألنَّ ذكره أهمُّ ؟ ُقدِّ ية؟ وبم كان أهمَّ

نوا اخلطب فيه، حتَّى إنَّك لرتى  ولتخيُّلهم ذلك َصُغر أمر التَّقديم والتَّأخري يف نفوسهم، وهوَّ

أكثرهم يرى تتبُّعه والنَّظر فيه رضًبا من التَّكلُّف، ومل تَر ظنًّا أزرى عىل صاحبه من هذا 

1)"وشبهه ). 

وائده، وكثر بعده تناول العلامء وهو بذلك وضع األساس يف هذا العلم واستنباط ف

ركيشَّ )ت د الزَّ ين حممَّ ه( يف 749هلذا الباب يف كتبهم، ونجد أنَّ اإلمام أبا عبد اهلل بدر الدِّ

2)الربهان مه إىل أنواٍع،  ( قد بلغ الغاية يف عنايته بباب التَّقديم والتَّأخري، فتتبَّع أسبابه، وقسَّ

مثيل هلا باألمثلة، وتبعه يف بحث هذا الباب اإلمام جالل وذكر لكلِّ نوٍع منها فوائد مع التَّ 

يوطيُّ )ت ين السُّ 3)ه(، يف اإلتقان يف علوم القرآن911الدِّ ، ومعرتك األقران يف إعجاز (

4)القرآن ا عرشة أسباٍب نقلها عن -كذلك،تناول فيهام أسباب التَّقديم والتَّأخري( ، وذكر أَّنَّ

ائغ يف كتابه  مة"اإلمام ابن الصَّ مة يف رسِّ األلفاظ املقدَّ وهو كتاٌب مفقوٌد، وقد استفدت  "املقدِّ

                                 
جاز ص1) ل اإلع 1( دالئ 0 6-10 7-1 0 تيب. 8  عىل الرتَّ

وم القرآن (2)  .3/233الربهان يف عل

(3)3/3 8. 

(4)1/12 8. 
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كذلك من األسباب الَّتي ذكراها حماولًة ربطها بباب القراءات، وتركت نقلها هنا إذ ليس هذا 

جوع إىل الكتب األصل يف ذلك.  جماهلا، ويمكن أن ُيستفاد منها بالرُّ

ا وجه التَّقديم والتَّأخري يف القرا ه حرًفا أمَّ ل من أشار إليه وعدَّ ءات القرآنيَّة فنجد أنَّ أوَّ

د عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة )ت بعة هو اإلمام أبو حممَّ ه(، قال: 276من األحرف السَّ

ادس: أن يكون االختالف بالتَّقديم والتَّأخري؛ نحو قوله:   ڄ   ڄ  ڄ چ )والوجه السَّ

ِت(()َوَجاَءت َسك  (، ويف موضع آخر:19ق:) چ ڃ 1)َرُة احلَقِّ بِاملـَو  ). 

اِذ ملخالفته سواد املصحف  وغالب ما كان يف باب التَّقديم والتَّأخري هو من باب الشَّ

ابتداًء، ثمَّ فقده رشط اإلسناد، وأغلب ما وجدته يف هذا الباب هو ممَّا نقل عن مصحف ابن 

لقرآن أو التَّفسري، وال ممَّا بقي ذكره يف كتب معاين ا ومصحف أيبِّ بن كعب  مسعود 

إشكال عند العلامء يف االستشهاد به يف باب اللُّغة أو التَّفسري أو األحكام الفقهيَّة، يقول أبو 

ينُّ )ت د  القسطالَّ واجلمهور عىل حتريم القراءة به، وأنَّه إن قرأ "ه(: 923العبَّاس أمحد بن حممَّ

عيَّة عند من حيتجُّ هبا، أو األحكام األدبيَّة به غري ُمعتِقٍد أنَّه قرآٌن بل ملا فيه من األ حكام الرشَّ

مني، أو عىل وجه التَّعليم  فال كالم يف جواز قراءته، وعىل هذا حُيَمل من قرأ به من املتقدِّ

ة، وكذا جيوز تدوينه يف الكتب، والتَّكلُّم عىل ما فيه،  والوقوف عىل ما ُيروى من علم اخلاصَّ

ا ذلك حُرم ذلك عليهفإن قرأ به معتقًدا قرآ 2)"نيَّته أو مومِهً ) . 

 

                                 
ل القرآن ص(1) ل مشك 3تأوي 7. 

ون القراءات (2) ف اإلشارات لفن 1/1لطائ 33. 
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ل: مواضع التَّقديم والتَّأخري يف القراءات  املبحث األوَّ

 وقد استقرأت معجم القراءات القرآنيَّة فوقفت عىل املواضع التَّالية:

: التَّقديم والتَّأخري بحرف العطف: ًلا  أوَّ

 ما كان موافقًا لرسم املصحف؛ وهو يف موضعني: -أ

 عن عاصم بن أيب النَّجود 279البقرة:(چ  ې  ې  ۉ   ۉ چ ىل:قال تعا ،)

لُِموَن( بِّي: )ال ُتظَلمون وال َتظ  1)وأبان واملفضل الضَّ ).

 (، عن ابن املأمون عن يعقوب: )وهو ُيط َعُم 14األنعام:) چ ہ  ہ    ہ  ہ چ

مري هنا يعود إىل غري اهلل -(2وال ُيط ِعُم() .-والضَّ

 ا لرسم املصحف؛ وهو يف أحَد عرَش موضًعا:ما كان خمالفً  -ب

 (، عن عبد اهلل 106)البقرة: چ ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ چ

ها نجيء بمثلها أو خرٍي منها( 3بن مسعود واألعمش: )َما ُننِسَك من آيٍة أو َننسخ 

 (، عن أنس 222)البقرة: چ ے  ے  ھ  ھ   ھھ  ہ  ہ  ہ چ

َن(وابن مسعود: )َواَل َتق   ر  َتِزُلوُهنَّ َحتَّى َيَتَطهَّ يِضِهنَّ َواع 
4َرُبوا النَِّساَء يِف حَمِ

                                 
َّبعة يف القراءات ص1) س 1( ُينَظر: ال ه ص، 92 وي ن خال َّة الب ج 1احل 0 جم القراءات القرآنيَّة 4 1/3، ومع 61 (858.) 

12/4( ُينَظر: مفاتيح الغيب 2) ط 92 حي حر امل 4/4، والب جم القراءات القرآنيَّة 53 20) 2/73، ومع 92.) 

اء 3) ين القرآن للفرَّ سب 1/64( ُينَظر: معا حت جم القراءات القرآنيَّة 1/103، وامل 33)1/243، ومع 8 ،33 9 ،340 ،

341.) 

ع ألحكام القرآن 4) ط 3/88( ُينَظر: اجلام حي حر امل جم القراءات القرآنيَّة 2/424، والب 1/31، ومع 5 (668.) 
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 1(، عن األعمش: )اجلنِّ واإلنِس(112)األنعام: چ  ڦ  ڦ چ

 (، عن األعمش وابن مسعود: 19)النَّحل: چ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ چ

تُُموَن( ِذي ُيب ُدوَن َوَما َيك  َلُم الَّ )َيع 
2

 (، عن عبد اهلل بن مسعود: 112)النَّحل: چ  ڃ  ڄ      ڄ  ڄ  ڄ چ

: )لَِباَس اخلَوِف واجلُوِع( )َفأَذاَقَها اهللُ اخلَوَف واجلُوَع(، وعن أيبٍّ
3

 26)الكهف: چ ەئ  ائ    ائ چ() َمَع بِِه َوَأب رَصَ ا 4(، عن عيسى: )َأس  ( عىل أَّنَّ

ٍب.  فعٌل ماٍض ال فعل أمٍر أو تعجُّ

 ُه يِف 32-31)طه:  چ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ چ ك  ِ (، عنأيبِّ بن كعٍب: )َأرش 

ِري( ُدد  بِِه َأز  ِري واش  َأم 
5

 عبد اهلل بن مسعود، واحلارث بن  (، عن26)الفتح: چ ہ   ہ  ہ  ۀ چ

َلَها َوَأَحقَّ هِبَا( : )َوَكاُنوا َأه  سويد التَّيميِّ
6

                                 
ع ألحكام القرآن 1) جم القراءات القرآنيَّة 7/67( ُينَظر: اجلام 2/12، ومع 8 (2313.) 

ط 2) حي حر امل 6/51( ُينَظر: الب جم القراءات القرآنيَّة 7 42) 3/11، ومع 91.) 

اف 3) ط 2/640( ُينَظر: الكشَّ حي حر امل 6/60، والب جم القراءات القرآنيَّة 5 3/3، ومع 6 (4443.) 

ط 4) حي حر امل 7/1( ُينَظر: الب جم القراءات القرآنيَّة 65 4) 3/98، ومع 72 9.) 

اف 5) جم القراءات القرآنيَّة 3/62( ُينَظر:الكشَّ 51) 3/202، ومع 3 5.) 

ين القرآن للف6) اء ( ُينَظر:معا بيان للطَّربيِّ 3/68رَّ ع ال 2، وجام 2/2 جم القراءات القرآنيَّة 56  4/449، ومع

(850 3.) 
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 ا هَل ًوا َأو  ابن مسع (، عن11)اجلمعة: چ  چ   چ  چ  ڃ  ڃ چ ود: )َوإَِذا َرَأو 

اَرًة( 1جِتَ

 عبد اهلل  (، عن1)البيِّنة: چ   چ  چ  چ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  ڄ  ڄ چ

ني( ُل الكَِتاِب ُمنَفكِّ ُكوَن َوَأه  ِ بن مسعود: )مَل  َيُكِن املـرُش 
2

 رؤبة: )مَل  ُيوَلد  َومَل  َيلِد( (، عن3)اإلخالص: چ  ڀ  ڀ   ڀ  پ چ
3

 نياا: التَّقديم والتَّأخري يف األلفاظ: ثا

 ا  (، عن61)البقرة: چ ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ چ بُِطوا َفإِنَّ َلُكم مَّ : )اه  أيبٍّ

) ُكنُوا ِمرص  ُتم  َواس  َسَأل 
4

 (، عن ابن عبَّاٍس: )َواهللَُّ َيشَهُد(204)البقرة: چ   ڃ  ڃ چ
5

 و (، عن7)آل عمران: چ  ٴۇ    ۈ  ۈ  ۆ چ ، ابن عبَّاٍس، وطاووس: أيبٍّ

ِعل ِم( اِسُخوَن يِف ال  )َوَيُقوُل الرَّ
1

                                 
اء 1) ين القرآن للفرَّ 3/1( ُينَظر:معا سري القرآن 57 ِّبيان يف تف ت 1، وال جم القراءات القرآنيَّة 0/10 5/1، ومع 2 4 

(92 44.) 

اء 2) ين القرآن للفرَّ 3/2( ُينَظر:معا ع ألحكام الق81 2رآن ، واجلام جم القراءات القرآنيَّة 0/140 5/4، ومع 4 7 

(1 013 7.) 

واذِّ القراءات ص3) ترص يف ش 1( ُينَظر: خم جم القراءات القرآنيَّة 83 1023) 5/512، ومع 6.) 

اء 4) ين القرآن للفرَّ جم القراءات القرآنيَّة 1/43( ُينَظر:معا 1/20، ومع 8 (1 99.) 

ع ألحكام القرآن5) 3/1( ُينَظر: اجلام  (.596) 1/300جم القراءات القرآنيَّة ، ومع5
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 وعبد اهلل:  (، عن149)األعراف: چ  ۆئ  ۆئ  ۇئ      ۇئ  وئ  وئ  ەئ چ ، أيبٍّ

ِفر  َلنَا( مَح نَا َوَتغ  نا َلِئن مَل  َتر  )َقاُلوا َربَّ
2

 َكاءُكم ُثمَّ 71)يونس: چ  ٹ  ٹ   ٿ چ ُعوا رُشَ : )َواد  َُعوا (، عنأيبٍّ امج 

َرُكم( َأم 
3

 الَواَلَيُة احلَقُّ هللِِ(44)الكهف: چ ېئ  ېئ    ۈئ  ۈئ چ( : (، عنأيبٍّ
4

 ُكَرُه إاِلَّ 63)الكهف: چ ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ چ (، عن عبد اهلل: )َأن َأذ 

يَطان( 5الشَّ

 ابن مسعود: )ُخلَِق الَعَجُل ِمن  (، عن37)األنبياء: چ ٹ  ٿ     ٿ  ٿ چ

6اِن(اإلنَس 

                                                                                  
اء 1) ين القرآن للفرَّ 1/1( ُينَظر:معا بيان للطَّربيِّ 91 ع ال 6/2، وجام م القراءات القرآنيَّة 02 ج 1/3، ومع 83 (92 7.) 

اء 2) ين القرآن للفرَّ 1/3( ُينَظر:معا بيان للطَّربيِّ 93 ع ال 1، وجام 3/11 جم القراءات القرآنيَّة 9  2/221، ومع

(2 704). 

سب 3) حت جم القراءات القرآنيَّة 1/314( ُينَظر: امل 2/3، ومع 61 (341 8.) 

اء 4) ين القرآن للفرَّ ه ص2/146( ُينَظر:معا وي ن خال َّة الب ج 2، واحل 2 جم القراءات القرآنيَّة 5 3/10، ومع 8 

(4 783.) 

ط 5) حي حر امل 7/2( ُينَظر: الب جم القراءات القرآنيَّة 03 3/11، ومع 9 (4 835.) 

ط (ُينظَ 6) حي حر امل 7/4ر: الب م القراءات القرآنيَّة 30 ج 3/2، ومع 57 (54 01.) 
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 (، عن ابن مسعود: 9)القصص: چ  ک  ک  ڑڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ چ

ٍ يِل َوَلك( ة َعني  تُُلوُه ُقرَّ )اَل َتق 
1

 (،عن ابن  مسعود: )َأيَّ األََجَلنِي َما 28)القصص: چ  ی      ی  ی چ

َقَضي ُت(
2

 نُن أَ  (، عن39)ص: چ  ۈئ    ۆئ  ۆئ  ۇئ   ۇئ چ ِسك ابن مسعود: )َهَذا َفام  و  َأم 

3َعَطاُؤَنا(

 (، عن ابن مسعوٍد: )عىل قلب كلِّ 35)غافر: چ  ژ     ڈ  ڈ  ڎ  ڎ چ

) ٍ متكربِّ
4

 يق، وسعيد بن جبري،  (، عن19ق: چ ڃ  ڄ   ڄ  ڄ چ دِّ أيب بكر الصِّ

ِت() َرُة احلَقِّ بِاملـَو  (، وعن ابن مسعود بلفظ: 5وشعبة، وطلحة: )َوَجاَءت َسك 

6)سكرات

                                 
اء 1) ين القرآن للفرَّ اف 2/302( ُينَظر:معا 3/3، والكشَّ جم القراءات القرآنيَّة 95 64) 3/502، ومع 1 6.) 

اء 2) ين القرآن للفرَّ 2/30( ُينَظر:معا اف 5 3/40، والكشَّ جم القراءات القرآنيَّة 6 64) 3/510، ومع 65-64 66.) 

اف 3) جم القراءات القرآنيَّة 4/96( ُينَظر:الكشَّ 753) 4/231، ومع 5.) 

اء 4) ين القرآن للفرَّ بيان للطَّربيِّ 3/8( ُينَظر:معا ع ال 21/3، وجام جم القراءات القرآنيَّة 85 4/2،ومع 86 (7796.) 

اء 5) ين القرآن للفرَّ بيان للطَّربيِّ 3/78( ُينَظر:معا ع ال 2، وجام 2/34 ج6 4/74م القراءات القرآنيَّة ، ومع 7 

(8587.) 

اف 6) 4/3( ُينَظر:الكشَّ ط 86 حي حر امل 9/53، والب جم القراءات القرآنيَّة 4 4/4، ومع 74 (8586-8587.) 
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 (، عن ابن مسعود: )ِمن  َخطِيَئاهِتِم َما 25)نوح: چ  ۅ  ۋ    ۋ چ

ِرُقوا( 1ُأغ 

 ل: چ  ائ  ائ   ى  ى          ې   ې  ې  ې چ مِّ (، عن ابن مسعود، 17)املزَّ

) ُتم  َداَن ِشيبًا إِن َكَفر  ِول  ًما جَي َعُل ال  وعطيَّة: )َفَكي َف َتتَُّقوَن َيو 
2

 املبحث الثَّان

 ج تطبيقيَّة لدًلًلت التَّقديم والتَّأخري عىل معان اآلياتنامذ

اًل إىل أنَّ التَّقديم والتَّأخري بالواو خالٌف قديمٌّ بني البرصيِّني الَّذين رأوا عدم  أشري أوَّ

رت، والكوفيِّني الَّذين  ِمت أو ُأخِّ تيب بل هي ملطلق اجلمع فتفيد معنًى واحًدا ُقدِّ إلزام الرتَّ

تيب، فهي كالفاء عند البرصيِّنيرأوا إفاد 3)هتا للرتَّ ). 

جيوز أن تقول: مررت بزيد وعمٍرو، واملبدوء به يف املرور عمٌرو، وجيوز "قال سيبويه: 

4)"أن يكون زيًدا، وجيوز أن يكون املرور وقع عليهام يف حالٍة واحدةٍ  فالواو يف "، ويقول: (

ل وجتمعهام، وليس فيه قولك مررت بعمٍرو وزيٍد، وإنَّام جئت بالواو لت ضمَّ اآلخر إىل األوَّ

                                 
اء 1) ين القرآن للفرَّ 3/1( ُينَظر:معا ط 89 حي حر امل 10/2، والب جم القراءات القرآنيَّة 88 5/2، ومع 10 (954 9.) 

ين القرآن ل2) اء ( ُينَظر:معا 3/1لفرَّ َّاس 98 ح َّ 5/4، وإعراب القرآن للن جم القراءات القرآنيَّة 1 5/2، ومع 3 0 

(961 8.) 

ين ص3) رشح حروف املعا ين يف  با ف امل 4( رص 74-4 75. 

تاب 4) 1/43(الك 8. 
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1)"دليٌل عىل أنَّ أحدمها قبل اآلخر ). 

تيب؛ قال: ح ابن هشاٍم كوَّنا تفيد الرتَّ وقول بعضهم إنَّ معناها اجلمع " وقد رجَّ

ريايف إنَّ  املطلق غرُي سديٍد، لتقييد اجلمع بقيد اإلطالق، وإنَّام هي للجمع ال بقيٍد، وقول السِّ

اه قطرب،  تيب مردوٌد، بل قال بإفادهتا إيَّ ا ال تفيد الرتَّ النَّحويِّني واللُّغويِّني أمجعوا عىل أَّنَّ

اء، وثعلب،  ، والفرَّ بعيُّ افعيِّ والرَّ اهد وهشام، والشَّ 2)"وأبو عمر الزَّ ). 

فاخلالف إذن يف حرف الواو واقٌع يف كتب أهل اللُّغة، وعند استقراء ما جاءت فيه 

قراءتان بالتَّقديم والتَّأخري من القراءات نرى اختالف آراء العلامء يف ذلك، فمنهم من يرى أنَّ 

يكون التَّقديم كالتَّأخري؛ ألنَّ الواو ال  أن"املعنى يف ذلك واحٌد، فيأتون بعباراٍت نحو: 

تيب إنَّام تؤذن باجلمع 3)"توجب الرتَّ ز أن تكون الواو فيها لرتتيٍب مقصوٍد، ( ، ومنهم من جوَّ

4)"ألنَّ العطف بالواو جيوز أن يراد به التَّقديم"ومنهم أبو عيلٍّ الفاريسُّ حيث قال:  ، ومثله (

فإذا تبنيَّ أنَّ الواو "د.عبد العزيز احلريب يف ذلك إىل قوله: ، وخلص (5)ابن أيب مريم والكرماين

تيب باطِّراٍد، بل تكون له ولغريه، وجب محلها يف كلِّ مقاٍم عىل حسبه  . (6)"ال تكون للرتَّ

                                 
سه 1) 4/21(املصدر نف 6. 

تب األعاريب ص2) ن ك بيب ع َّ ي الل 4( مغن 64 . 

ختار 3) تاب امل 1/1( الك ف 85 رشح اهلداية ص1/413. وُينَظر: الكش 4، و 3 2. 

ع 4) َّب س ل القراءات ال َّة يف عل ج  .3/159(احل

وه القراءات وعللها 5) َح يف وج ض تاب املو تيب: الك 1/3(ُينَظر عىل الرتَّ ين ص98 2، ومفاتيح األغا 0 1. 

ة ص6) ل القراءات العرشيَّ ه مشك وجي 1( ت 83. 
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راسة حسب سياق الكالم، وممَّا  فعىل ذلك وجب أن يكون تناول كلِّ موضٍع بالدِّ

 چ ەئ  ەئ  ائ چ قديم والتَّأخري، قوله تعاىل:وقفت عليه أثناء استقرائي ملواضع التَّ 

1)(، وقد وردت فيها أربع قراءات90)األنبياء:  هب عىل  ( م يف أيٍّ منها كلمة الرَّ ولكن مل يتقدَّ

غب، ومثلها يف سورة اللَّيل: 2)(، فيها أربع قراءات3)اللَّيل: چ   ڻ       ڻ چ الرَّ  -كذلك-(

أخرٌي، فدلَّت عىل أنَّ ورود قراءة التَّقديم يف بعض املتعاطفات ومل يكن يف أيٍّ منها تقديٌم أو ت

مقصوٌد لذاته، يفيد معنًى أو لطيفًة جيتهد املرء الستنباطها مادامت مل ختالف لغًة وال قواًل 

ٌة "صحيًحا، ويف ذلك يقول اجلرجاين:  وكالٌم كثرٌي قد جرى عىل ألسنة النَّاس وله مرضَّ

ٌة،  ل لآلخر شيًئا(، قال: فلو أنَّ علامء كلَّ شديدٌة وثمرٌة ُمرَّ فِمن َأرَضِّ ذلك قوهُلم: )مل يدع األوَّ

ن قبلهم، لرأيت  عرٍص مذ جرت هذه الكلمة يف أسامعهم تركوا االستنباط ملا مل ينته إليهم عمَّ

3)"العلم خُم تاَلًّ  ). 

، ويف باب القراءات م ما ذكره أهمُّ املتواترة فكلُّ لفظٍة  واألصل يف باب التَّقديم أن ُيَقدَّ

ة فهي يف غالبها  اذَّ ا يف الشَّ معنيَّة بذاهتا يف موضعها الَّذي وصلتنا به، قائٌم اإلعجاز هبا، أمَّ

ًعا يف األساليب ونحو ذلك  ًة أو تنوُّ قراءات تفسرييَّة، نستنبط منها معاٍن بالغيًَّة أو فوائد نحويَّ

 يل: من غري القول بكوَّنا قرآًنا، ومن ذلك ما ي

 

                                 
جم القراءات القرآنيَّة 1) 54) 3/270( ُينَظر: مع 64.) 

جم القراءات القرآنيَّة ( ُين2) 5/4َظر: مع 0 8 (100 61.) 

جاز ص3) ل اإلع 2( دالئ 92. 
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  :يتها ولفت اًلنتباه إليها؛ وذلك نحو مت بعض األلفاظ ألمهِّ  قدِّ

من حاهلم  التَّعجيب( ففيه إشارٌة إىل 61)البقرة: چ   ۉۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅچ  

م  لوى إىل ما هو أدنى منه، فُقدِّ مهم باملنِّ والسَّ حيث طلبوا استبدال الَّذي هم فيه من تنعُّ

ر مكان نزوهلم؛ سواًء كانت مرص املعروفة، أو أيَّ مرٍص  بيان أنَّ اهلل استجاب طلبهم وُأخِّ

ة تدلُّ عىل أنَّ املراد مرص  اذَّ ين، وإن كانت القراءة الشَّ من األمصار عىل اختالف املفَّسِّ

1)املعروفة ). 

ِري( )طه:  ُدد  بِِه َأز  ِري واش  ُه يِف َأم  ك  ِ سالة فقد 32-31)َأرش  (، فهو إذا أرشكه يف أمر الرِّ

 .التَّرشيفشتدَّ أزره به وقوي عىل بلوغ مطلوبه، ويالحظ فيه كذلك ا

ٍ يِل َوَلك( )القصص  ة َعني  ُتُلوُه ُقرَّ (، فهم إذا أبقوه حيًّا ابتداًء استطاعوا بعد ذلك 9-)اَل َتق 

 أن يتَّخذوه ولًدا.

َلَها َوَأَحقَّ هِبَا( )الفتح:  م أهل كلمة  وداللةٍ  اختصاص  (، ففيه زيادة 26)َوَكاُنوا َأه  عىل أَّنَّ

 اإلخالص والتَّوحيد.

تيب(، فيه داللٌة عىل 3)اإلخالص: )مَل  ُيوَلد  َومَل  َيلِد(  اًل، ومل يكن  ، فاهلل الَّتَّ مل ُيوَلد أوَّ

ل ليس قبله يشٌء، وهو اآلخر ليس بعده يشٌء سبحانه يف عاله  له ولٌد الحًقا، فهو األوَّ

 وقدسيَّته.

                                 
اء 1) ين القرآن للفرَّ  .1/43( ُينَظر:معا
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  اذَّة -ممَّا ورد فيه قراءتان فأكثر-تواترةاًلحتجاج للقراءة امل  ، وذلك نحو: بالشَّ

ها نجيء بمثلها أو خرٍي منها(  (، فلفظ )ُننِسك( 106)البقرة: )َما ُننِسَك من آيٍة أو َننسخ 

ٌة للقراءة املتواترة: ، كام أنَّه بيانوفيه زيادة  چ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ چ فيه حجَّ

ّلِّ يالحظ يَّة إىل )النَّسخ( وهو التَّغيري من )النِّسيان التدَّ ( وهو املحو أو ترك اإلنزال بالكلِّ

قِّيوالتَّبديل، وكذلك  1)من )مثلها( إىل )خرٍي منها( الَّتَّ ). 

ِفر  َلنَا(  مَح نَا َوَتغ  نا َلِئن مَل  َتر  ٌةللمتواترة:149)األعراف: )َقاُلوا َربَّ ۡ  (، فيه حجَّ

بُّ ۡ  ۡ  ۡ  ۡ   نا(، فالرَّ وأفادت االستعطاف بتقديم النِّداء: )ربَّ

ي  جِّ هوا باخلطاب مستفتحني ذلك بالرتَّ هو النَّاظر يف أمر عبيده املالك هلم، فتوجَّ

2)والتَّعطُّف يدعون خوًفا من عظم ذنبهم ). 

َرُكم(  َُعوا َأم  َكاءُكم ُثمَّ امج  ُعوا رُشَ ٌة للمتواترة بنصب (، فه71)يونس: )َواد  ذه القراءة حجَّ

ة ملن قال أنَّ املعنى عىل إضامر )وادعوا(.َّخيُّ  ، فهي حجَّ

ٌة ملن قرأ برفع (44)الَواَلَيُة احلَقُّ هللِِ( )الكهف:  ا صفٌة للوالية،  ََّحقُّ ۡ  لۡ  اِ ُّ، حجَّ عىل أَّنَّ

 چ ک  ک  ڑ  ڑ چ فيكون املعنى: هنالك احلكم احلقُّ هلل، كقوله تعاىل:

 (.26لفرقان:)ا

                                 
اء 1) ين القرآن للفرَّ سب 1/64( ُينَظر: معا حت ط 1/104، وامل حي حر امل  .1/551، والب

ط 2) حي حر امل 5/1( ُينَظر: الب 80. 
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 :زيادة البيان وتفسري معنى اآلية 

بِه( )البقرة:  (، أي أنَّ اهلل يعلم ما يف قلبه وأنَّه كاذٌب، فأسند 204)َواهللَُّ َيشَهُد َعىَل َما يِف َقل 

چ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ چ، وفيه إشارٌة إىل أنَّ اهللالفعل إىل اهلل 

بإسناد الفعل إىل املنافق  چ چ  چ  چ  ڃ   ڃ  ڃ چة( ويف القراءة املتواتر19)غافر:

 كاذٌب عىل اهللُ جمرتٌئ عليه سبحانه
ٍ
1)فهو مراء ). 

َن(  ر  َتِزُلوُهنَّ َحتَّى َيَتَطهَّ يِضِهنَّ َواع 
َرُبوا النَِّساَء يِف حَمِ (، فقد أوضح 222)البقرة: )َواَل َتق 

نَّام املراد به ترك وطئها فرتة العلامء األحكام املتعلِّقة هبذه اآلية، واالعتزال والقرب هنا إ

 حيضها.

ِعل ِم(  اِسُخوَن يِف ال  اسخني 7)آل عمران: )َوَيُقوُل الرَّ (، فيها دليٌل عىل قول من قال أنَّ الرَّ

يف العلم آمنوا بكلِّ ما جاء من عند اهلل علموا تفسريه أو مل يعلموا، فجاءت هذه القراءة 

حه الطَّربيُّ يف تقويًة لقول من قال إنَّ الواو هنا لال ستئناف ال للعطف، وهو ما رجَّ

2)تفسريه ). 

ِت(  َرُة احلَقِّ بِاملـَو  ل كملة )احلق( عىل هذه القراءة إىل 19)ق: )َوَجاَءت َسك  (، فُتأوَّ

ا أن يراد هبا اهلل  أي: وجاءت سكرة اهلل باملوت، أو يكون املراد هبا املوت؛  معنيني: فإمَّ

                                 
َّأخري 1) ت م وال َّقدي ت 2يف القراءات القرآنيَّة ص( ُينَظر: ظاهرة ال 97. 

بيان للطَّربيِّ 2) ع ال 6/2( ُينَظر: جام ط 04 حي حر امل 3/2، والب 9. 
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ء إىل نفسه، نحو:أي: جاءت سكرة املوت بامل   ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے چ وت، فأضيف اليشَّ

(، وتكون بذلك مؤيِّدة للمتواترة عىل معنى، فاملعنى فيها عىل تأويلني: 95)الواقعة: چ

ل ، واألوَّ : وجاءت سكرة املوت الثَّان: وجاءت سكرة املوت بأمر اآلخر الَّذي هو حقٌّ

ة مؤيِّ  اذَّ 1)دًة هلذا املعنىبحقيقة املوت، فتكون القراءة الشَّ ) . 

  :مناسبة سياق اآلية 

يف سياق اآلية، فبدأ  التَّناسب(، فيها مراعاة 112)النَّحل:  )لَِباَس اخلَوِف واجلُوِع( 

زق يقابله اجلوع، قال تعاىل: اًل، فاألمن يقابله اخلوف، والرِّ       ڄ چ بمقابل ما بدأ به أوَّ

.112النحل: چ  ڃ  ڄ

ا هَل    اَرًة( )اجلمعة:َوإَِذا َرَأو  ر كلمة )جتارًة( حتَّى تكون األقرب إىل عود 11ًوا َأو  جِتَ (، أخَّ

مري يف )إليها( الضَّ

 

اذة تطمنٌي وهتدئٌة لنفس 279)ال ُتظَلمون وال َتظ لُِموَن( )البقرة:  (، ففي القراءة الشَّ

با إذا علم أنَّه ل ن ُيظَلم بمطٍل وال بنقصان رأس ماله، ومن ثمَّ ُيمنَع هو عن التَّائب عن الرِّ

ياق قبلها  چ  ۉ چالظُّلم. ويف القراءة املتواترة بتقديم اسم الفاعل موافقٌة للسِّ

                                 
بيان للطَّربيِّ 1) ع ال َّاس 22/346( ُينَظر: جام ح َّ 4/1، وإعراب القرآن للن ع ألحكام القرآن 50 1، واجلام 7/12. 

وه اإلعراب والقراء2) ن وج ن م ه الرَّمح َّ ب ن ع القرآن ( ُينَظر: إمالء ما م 1/11ات يف مجي ط 7 حي حر امل 2/71، والب 6. 
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تي عبدوها من 14)األنعام: )وهو ُيط َعُم وال ُيط ِعُم(  مري هنا عائٌد عىل آهلتهم الَّ (، فالضَّ

اترة جتنيس التَّشكيل، حيث إنَّ الكلمتني افرتقتا من ناحية دون اهلل، وفيها ويف املتو

1)التَّشكيل ). 

()الكهف:  َمَع بِِه َوَأب رَصَ ، جاءت بصيغة الفعل املايض، فأخربنا اهلل أنَّه أسمع (26)َأس 

مع  م السَّ القرآن، حيُث أنزل اهلل عليهم كالمه ُيتىَل  لرشفعباده وأبرصهم بمعرفته، وقدَّ

مة فيسمعون فيه صفات اهلل وأسامءه ويلمسون قدرته وإعجازه فيعرفونه إىل يوم القيا

 ويعبدونه حقَّ عبادته.

  :ا  تقديم األقدم زمانا

مان من اإلنسان، ومحاًل عىل 112)اجلنِّ واإلنِس( )األنعام:   (، فاجلنُّ أقدم إجياًدا يف الزَّ

م ذكر اجلنِّ عىل اإلنس يف اثني عرش موضعً  م اإلنس نظرياهتا، فقد تقدَّ ا يف القرآن، وقدِّ

عىل اجلنِّ يف ستَّة مواضع، منها هذا املوضع يف القراءة املتواترة، وتقديمهم يف هذه اآلية 

بون الَّذين يؤذون أنبياء اهلل ورسله  سل، فالنَّاس منهم املكذِّ ث عن أعداء الرُّ ا تتحدَّ ألَّنَّ

م لذلك ذكرهم.  فتقدَّ

 

 

                                 
12/4( ُينَظر: مفاتيح الغيب 1) ط 92 حي حر امل 4/4، والب 53. 
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  تبة يف ترتيب الكل  امت: مراعاة الرُّ

يَطان()الكهف:  ُكَرُه إاِلَّ الشَّ (، فالتَّقديم هو يف القراءة املتواترة، وفيها حسن 63)َأن َأذ 

ة ُرتِّب  اذَّ يطان بوسوسته، ويف الشَّ م سبب النِّسيان ونسبه إىل الشَّ أدٍب مع اهللَّ، حيث قدَّ

 الكالم عىل التَّفسري.

ِول    َعُل ال  ًما جَي  مِّل:)َفَكي َف َتتَُّقوَن َيو  ()املزَّ ُتم  (، فجاءت عىل أصل 17َداَن ِشيًبا إِن َكَفر 

 الكالم وتفَّسِّ املتواترة.
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 اخلامتة

لُت إليها:  يف ختام هذا البحث، فهذه أهمُّ النَّتائج الَّتي توصَّ

 أنَّ الغالب يف هذا الباب يعدُّ من القراءة التَّفسرييَّة. .1

نت القراءات بالتَّقديم والتَّ  .2 ًة أثَّرت يف املعنى ويف اختالف الواقع تضمَّ أخري تغيرياٍت نحويَّ

.  اإلعرايبِّ

3. . تي أفادهتا قراءة التَّقديم والتَّأخري بني بالغيٍّ ونحويٍّ وداليلٍّ عت الفوائد الَّ  تنوَّ

تيب إن اقرتن بقرينٍة تدلُّ عليه، أو راعى معنًى  .4 التَّقديم والتَّأخري بواو العطف يفيد الرتَّ

 ا.بالغيًّ 

ًة لقراءٍة متواترٍة. .5 ا عىل اآلخر، أو تكون حجَّ ة فتؤيِّد وجًها تفسرييًّ اذَّ  تأيت القراءة الشَّ

مجعُت يف هذا البحث ثامنيًة وعرشين موضًعا من مواضع التَّقديم والتَّأخري يف األلفاظ،  .6

قد منها ثالثة عرش موضًعا بحرف العطف، والبقيَّة بالتَّقديم والتَّأخري يف األلفاظ و

 يصحبها تغيري يف صيغة اللَّفظ.

 توصيات البحث: 

، وخدمة القرآن الكريم، ومن   أويص نفيس والباحثني باملداومة عىل البحث العلميِّ

تي يمكن دراستها:   املوضوعات الَّ

 اختالف اإلعراب وأثره يف تعدد معاين اآليات. .1

ة نشأهتا وأثرها عىل املستوى الفقهي، وال .2 اذَّ ويت، والنَّحوي.القراءات الشَّ  عقدي، والصَّ
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 أنوع األغراض البالغيَّة يف القراءات. .3

هذا ما تيَّسَّ يل كتابُته وبحُثه يف هذه الوريقات، فام كان فيه من صواٍب فمن اهلل وحده، 

يطان، وأستغفر اهلل العظيم من كلِّ  وبتوفيقه وفضله، وما كان فيه من خطإٍ فمن نفيس والشَّ

 هلل يف البدء واخلتام.زلٍل أو خطٍل، واحلمد 

 


