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  الملّخص
  التوجيه النحوي للقراءات القرآنية في تفسير أبي السعود العمادي

  )إرشاُد العقِل الّسليِم ِإلى َمَزايا الِكَتاِب الَكريم(
  

  خالد خجيل أحمد الدهيسات
  
  ٢٠١١، جامعة مؤتة

تناولت هذه الدراسة القراءات القرآنية في تفسير أبي السعود العمادي، واختصت 
بوصفها وبيان توجيهها من جانب النحو، وقد بّرَر اشتغاُل صاحب التفسير بذكر 
القراءات القرآنية في معرض تفسيره لآليات القرآنية اختياَر موضوعها الذي عني ببيان 

القرآنية عند أبي السعود العمادي، الذي اشتهر تفسيره ونال ثقة التوجيه النحوي للقراءات 
  . وشهادة العديد من العلماء والمفسرين

وقد جهد الباحث خالل دراسته إلى اإلحاطة بالقراءات القرآنية الواردة في التفسير 
إحصاؤها، وتصنيفها، وبيان نسبتها إلى أصحابها من عدمه، : من جوانب متعددة منها

عرضها، وكان ذلك متضمنًا في الفصل األول منها، إضافًة إلى التمهيد وطريقة 
نشأته، وشيوخه، وتالميذه، ومصنفاته، ومكانة تفسيره : بالترجمة ألبي السعود من حيث

العلمية، ووفاته، ومن ثّم اختار الباحث مجموع القراءات التي تتعلق بالجانب النحوي من 
التوجيه النحوي : الدراسة والذي كان موضوعه اللغة، وضمنها في الفصل الثاني من

للقراءات القرآنية في تفسير أبي السعود العمادي، وخالل هذا الفصل جهد الباحث في 
  .سعود في توجيهه النحوي للقراءاتتجلية طرائق أبي ال

وفي الفصل الثالث من الدراسة بّين الباحث المصادر النحوية التي استند إليها 
تفسيره، مشيرًا إلى أهم العلماء الذين تأّثر بهم ونقل عنهم، مبّينًا آراءه في أبو السعود في 



 و 

 

المدارس النحوية وترجيحاته بينها، إضافًة إلى بيانه للمصطلح النحوي الذي استخدمه 
  .أبو السعود في تفسيره
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This study addresses mainly Qoranic recitations according to the interpreta-

tion of Abu Saud Al-Emadi. And specialized in describing it in the basics of  
syntactic view. Al-Emadi ,was well known by his interpretations which gained 
many scholars and interpreters confidence, describes in his interpretation the rea-
son behind the selection of this subject that discusses syntactic approach of the 
Quranic recitations. 

The researcher portrays Quranic Reading as following: its statistic, its clas-
sification, its statement attributed to its famous viewers, and how it is presented 
which is explaned in the first chapter, this study introduces Al Emadi from his 
birth till his death. The writer also chooses many recitations related to language 
syntactic views of different recitations and includes them in the second chapter 
which deals with syntactic guidance of Quranic recitation in the interpretation of 
Abu Saud Al Emadi .through this chapter, the researcher overworks to clarify 
Abu Saud methods in syntactic guidance for recitation as he was affected of scho-
lars ,  his own syntactic extras & depending on his agreement or disagreement 
with syntactic schools and experts.   

The third chapter broads syntactic resources which were needed in the in-
terpretation noted to the famous experts & scholars who influenced him and his 
views in the syntactic schools. 
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    :المقدمة
الحمد هللا وكفى، والصالة والسالم على نبيه الذي اصطفى، وعلى آله وصحبه 

  :ومن سار على نهجه واهتدى بهديه وبعد
فإن علم القراءات القرآنية وما يتصل به من جوانب لغوية يعد من الركائز 

المرسلين األساسية في علوم اللغة المختلفة، إذ إن القرآن الكريم معجزة خاتم األنبياء و 
إلى يومنا  جاء تحديًا لفصاحة العرب وبيانهم، فأذهل فحول الشعراء واألدباء، وظلّ 

  .مصدر البيان األول والبالغة األبهى، ومرجع الدارسين لعلوم اللغة العربية
وعلم القراءات القرآنية مزّية المفسر، وتاجه الذي يتباهى به بين أقرانه، فمن 

اسمه مذكورًا، وقد ارتبط  وألبسه جالل الهيبة والقدسية، وظلّ  اعتنى به اعتُنَي بتفسيره،
وبالغة  ،وصوت ،وصرف ،من نحو :بعلوم اللغة وثيقاً  علم القراءات القرآنية ارتباطاً 

وبيان، فتنافس في تجلية وجوه هذه القراءات علماء اللغة والمفسرون، واختص الكثير 
  . م آي القرآن الكريم وقواعد اللغةمنهم بدراسة هذا العلم؛ لما له من أثر في فه

وتفسير إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ألبي السعود العمادي، هو 
بذكر القراءات القرآنية، وأبو السعود مفسر نشأ في بيت  أحد أغنى كتب التفسير عنايةً 

ثلة من وشهد  -أحد علماء عصره ورجال دولته –علم وفضل ودين، ورث العلم عن أبيه 
وا تفسيره من أكمل بشهاداتهم ألبي السعود بالفضل والعلم، وعدّ  د عتَ العلماء الذين يُ 

  . التفاسير كما ذكرت ذلك في التمهيد لهذه الدراسة
ألهمية والمكانة بين كتب تأتي أهمية هذه الدراسة من تناولها لمصنف جليل له ا

راسة سابقة لموضوع القراءات القرآنية إذ إنني لم أعثر فيما اطلعت عليه على د التفسير؛
، ولما للقراءات القرآنية من أهمية بالغة في تفسير أبي السعود العمادي، وتوجيهها نحوياً 

ال تخفى على طالب العلم، عمدت إلى دراستها في تفسير أبي السعود بعد أن وجدت 
حصيت القراءات ي أن استقرأت تفسير أبي السعود، وأأنها كثيرة الذكر فيه، فكان منّ 

ي طريقة فتها، وأخذت ما يتعلق بالنحو منها؛ ألجلّ ثم صنّ  -إن ذكر- القرآنية مع توجيهها 
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أبي السعود في تناوله للقراءات القرآنية وتوجيهه النحوي لها، وقد سارت هذه الدراسة 
 هاعلى المنهج الوصفي االستقرائي والتحليلي التأصيلي، سعيًا إلى تأصيل القراءات وردّ 

وقوتها، كما لم تخُل الدراسة من  ،وضعفها ،وشذوذها، إلى أصحابها، وبيان شهرتها
رصد اآلراء النحوية التي استعان بها أبو السعود في تفسيره، سواء ذكر أصحابها أم لم 

، وبشكل مفّصل فإن هذه الدراسة تسعى إلى -وهو الغالب عليه في التفسير –يذكر 
التعامل مع ما ذكره من قراءات قرآنية من حيث  الكشف عن منهج أبي السعود في

، وأهم مصادره ومصطلحاته طريقة عرضه لها ونسبتها إلى أصحابها وتوجيهه لها نحوياً 
  .النحوية

  : ويمكن تلخيص آلية العمل في هذه الدراسة بما يأتي
على للوقوف ) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم(استقراء تفسير أبي السعود  .١

وكيفية عرضه  ،الشواهد التي توضح منهج أبي السعود في تناوله للقراءات القرآنية
  .لها

تصنيف القراءات القرآنية بعد جمعها وفقًا ألبواب النحو، وبحسب توجيه أبي السعود  .٢
 .النحوي لها

 . هاانّ ظوتوثيقها من م ،نسبة القراءات القرآنية إلى قرائها .٣

 .قرآنية إلى مواضعها من القرآن الكريمنسبة اآليات في القراءات ال .٤

 . هاانّ ظتخريج األحاديث الشريفة من م .٥

 . وردها إلى أصحابها وبيان موضع الشاهد فيها ،هاانّ ظتخريج الشواهد الشعرية من م .٦

الرجوع إلى اآلراء النحوية ذات الصلة بموضوع القراءات من المصادر النحوية  .٧
لبيان  ؛فسير التي سبقت تفسير أبي السعودوكتب إعراب القرآن ومعانيه، وكتب الت

 . مصادر أبي السعود النحوية وتدعيم أو مخالفة رأيه

 . اء والنحويين والمفسرينالترجمة ألعالم القرّ  .٨
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مت هذه الدراسة إلى مقدمة وثالثة فصول وخاتمة، فعرضت في المقدمة وقد قسّ 
 :وفي الفصل األولسبب اختياري موضوع الدراسة، وأهميتها وهدفها ومنهجيتها، 

اسمه، ونسبته، ونشأته، وشيوخه، : بأبي السعود من حيثفت فعرّ  ،عرضت التمهيد
ثم عرضت  ، ومكانة تفسيره العلمية، ووفاته،وتالميذه، ومصنفاته، وآراء العلماء فيه

  : مت ذلك في ثالثة مطالبوقسّ  ،واالحتجاج لها ،وطرائق نسبتها ،القراءات القرآنية
  :وهو قسمان :المطلب األول

: منهج أبي السعود في توجيه القراءات القرآنية، حيث اتخذ فيه أربع طرائق: األول
يذكر كامل وٕان لم راءات التي يذكرها في اآلية كلها، توجيه الق: الطريقة األولى

توجيه بعض القراءات المذكورة دون : ، والطريقة الثانيةالقراءات الواردة فيها
اإلحالة في توجيه القراءات المذكورة إلى موضع آخر، : لثةغيرها، والطريقة الثا

  . عدم توجيه القراءات المذكورة مطلقاً : والطريقة الرابعة
فكان يحتج للقراءة بالقرآن الكريم، وبالحديث : طرق االحتجاج للقراءات القرآنية: الثاني

 . الشريف، وبالشعر العربي

التواتر  :ي عرض القراءات القرآنية من حيثفهو طرق أبي السعود ف :أما المطلب الثاني
وقراءة الجمهور والضعيف، وقد وجدت أن اصطالح المتواتر والشاذ والضعيف  ،والشذوذ

  . خال بعض المواضع من التفسير ،يكاد ينعدم في تعبيرات أبي السعود
فهو طريقة أبي السعود في نسبة القراءات القرآنية إلى  :أما المطلب الثالث

أبا السعود لم يلتفت خالل ذكره لعديد القراءات القرآنية إلى ذكر  نت أنّ ، وقد بيّ أصحابها
ل ذلك لبسًا في تصنيفها من حيث أصحابها في الغالب مما ذكره من القراءات، وقد شكّ 

أبا السعود كان يورد هذه القراءات إثراًء للتفسير في بعض  التواتر والشذوذ، ولعلّ 
ه وتوجهاته في تحقيق المعنى في مواضع أخرى، ومن مالمح المواضع، وتعزيزًا آلراء

قريء، ومن قرأ، وقراءة من : بكلمات ،نسبتها إلى المجهول :طريقته في نسبة القراءات
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قرأ، ويعضده قراءة، ويؤيده قراءة، وينصره قراءة، وكذلك كان يشير في بعض المواضع 
  . في تفسيره ه األكثر ندرةً إال أنه الوج القرآنية، اء أصحاب القراءاتإلى القرّ 

فقد عرضت فيه للتوجيه النحوي للقراءات القرآنية في تفسير  :أما الفصل الثاني
ألبواب النحو المعهودة في كتب النحو،  مت مطالبه وفقاً أبي السعود العمادي، وقد قسّ 

ان، الفاعل، ونائب الفاعل، والمبتدأ، والخبر، واسم ك: وقد ضمّ : فبدأت بباب المرفوعات
المفعول به، والمفعول ألجله، والمفعول معه، : وقد ضمّ : وخبر إن، ثم باب المنصوبات

والمفعول فيه، والمفعول المطلق، واسم إن، وخبر كان، والتمييز، والحال، واالستثناء، ثم 
البدل، والنعت والعطف، ثم باب معاني الحروف، ثم باب : وضمّ : باب التوابع
  . المجرورات

المصادر : المطلب األول: فقد عرضت فيه لثالثة مطالب :الثالثأما الفصل 
مواقف أبي السعود من المذاهب النحوية، : النحوية عند أبي السعود، والمطلب الثاني

  . المصطلح النحوي عند أبي السعود: والمطلب الثالث
فقد تنوعت بين مصادر التفسير كمعاني القرآن للفراء،  :أما مصادر هذه الدراسة

معاني القرآن لألخفش، وتفسير القرطبي، وتفسير البحر المحيط ألبي حيان األندلسي، و 
وتفسير الكشاف للزمخشري، وتفسير البيضاوي، وتفسير الرازي، وتفسير الطبري،  

ككتاب السبعة في القراءات البن : وكتاب طبقات المفسرين لألدنروي، وكتب القراءات
العشر البن الجزري، وكتاب إتحاف فضالء البشر وكتاب النشر في القراءات  ،مجاهد

، ومختصر ابن خالويه، وكتاب البرهان في علوم القرآن ءافي القراءات األربع عشرة للبنّ 
للزركشي، وكتاب اإلتقان في علوم القرآن للسيوطي، وكتاب لطائف اإلشارات لفنون 

وكتب ي القيسي، القراءات للقسطالني، ، وكتاب اإلبانة عن معاني القراءات لمكّ 
ككتاب الحجة في القراءات السبع البن خالويه، والمحتسب البن : االحتجاج للقراءات

ي جني، وحجة القراءات البن زنجلة، وكتاب الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكّ 
 شذور الذهبشرح كالكتاب لسيبويه، ومغني اللبيب البن هشام، و : القيسي، وكتب النحو
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، وٕاعراب القرآن للنحاس، البن جني والمحتسب ائص البن جني،، والخصالبن هشام
  . وألفية بن مالك، وٕاعراب القرآن للزجاج، وغيرها

وبعد هذا العرض لما ضمنته هذه الدراسة فإني أسأل اهللا العلي القدير أن 
يحتسب عملي هذا خالصًا لوجهه سبحانه، وأن يتجاوز عني تقصيري بحق كتابه 

صل يتّ  رني لعملٍ بجالل قدره، وأحمده أن سخّ  راسة أحرفه إال ممزوجةً العزيز، فما كانت د
رت فإني أستغفره، على أني جهدت في بكتابه، فإن أحسنت فمنه وحده وبتوفيقه، وٕان قصّ 

ها من البحث واإلمعان والمراجعة، وأعلم أني ال فصول هذه الدراسة وأبوابها حقّ  يَ أن أفِ 
بل أزيد أنا من علم يتعلق به شرفًا، وأجمل  ،زيادةً يتعلق بكتاب اهللا  أضيف إلى علمٍ 

اعتذاري لكل من ستطرق كلمات هذه الدراسة أذنيه أو تحرك لسانه وشفتيه، عن كل 
ل من أجلي جهدًا أدركته أم لم مني حرفًا، ومن تحمّ من علّ  ًا لكلّ هفوة قد يجدها، ممتنّ 

  . واهللا ولي التوفيق. أدركه، وأحسست به أم لم أحس
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  : تمهيد

  : التعريف بأبي السعود العمادي
  : اسمه ونسبه ووالدته

العمادي الحنفي، شيخ  األسكليبي مصطفى هو محمد بن محيي الدين محمد بن
ر سنة ولد في صف ١، وفي هدية العارفين أن اسمه أحمد،اإلسالم أبو السعود الرومي

، بقرية قريبة نمائة للهجرةان وتسعين وثمسنة ثما، وقيل نمائة للهجرةاست وتسعين وثم
، وكنيته لى قصبة من نواحي الروم المشهورةنسبة إ) اسكليب(من القسطنطينية تسمى 

  ٢).أبو السعود(
  :نشأته

لعوامل التي يدرك أحد ا ،مام العمادييتأمل العصر الذي عاش فيه اإلمن 
نية في أوج قوتها، ت الدولة العثما، وعلو شأنه فلقد كانساعدت على سطوع نجمه

  ٣.، حيث سادت التوسعات والفتوحاتوتميزها على سائر دول العالم
، على التقرب من رجال العلم والدينحريصين  -آنذاك –وكان سالطين الدولة 

، وكانوا ياغة قوانين الدولة، وصناعة القرارات، وحل المعضالتليفيدوا منهم في ص
نفاقها على إل حوا المدارس، وخصصوا لها الرواتبيولون العلم والعلماء عناية خاصة، ففت

متوجهًا نحو التمّكن إلى أقصى حد  -عموماً  –، ولقد كان العلم العلماء وطالب العلم

                                                             

١
، اسـماعيل بـن محمـد البابـاني، هدبـة العـارفين أسـماء المـؤلفين وآثـار المصـنفين، دار الفكـر البغدادي  

  .٨١ص  ٢م، ج١٩٩٢، القاهرة، 
٢
والحكـم  العلـوم مكتبـة الخـزي، صـالح بـن سـليمان :المفسـرين، تحقيـق طبقـات محمد، بن أحمد األدنروي،  

  .١٣١، ص ١ج م،١٩٩٧ ، ١المنورة ط المدينة
إحسـان حقـي، دار النفـائس، بيـروت : المحامي، تاريخ الدولة العلية العثمانية، تحقيـق فريد، محمد بك ٣

  .٢٥٢، ص ١م، ط١٩٨١
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وفي ظل هذا العصر  ١.مستطاع من العلوم التي أبدعها وأنتجها العلماء السابقون
مشوار العلم على  أنا العمادي في بيت علم وفضل ودين، فبدالمزدهر حضاريًا نشأ إمام

ك الصوفي على الطريقة النقشبندية، فجمع سلك المسل اً معروف اً عالم الذي كانيد والده 
وكان من ) شيخ السلطان( ، حتى عرف باسمبين العلم والعمل، وكان مقربًا إلى السلطان

حاشية الشريف ( من فهم  فمكنه والده ٢.هـ٩٢٠، توفي سنة رجال الدولة المرموقين
لإلمام ) مفتاح العلوم(ا مع جميع حواشيها المنقولة عنها، كما قرأ فقرأه ؛)نيالجرجا

  ٣.تي صقلت شخصيته العلمية البيانيةوغيره من الكتب ال ،السكاكي وشروحه
كان " ، فقد عرف بأنه ويل أيضًا في الشعر وبحوره، والنثر وأغوارهوله باع ط
لعجم ، واقعًا على لسان العرب وابمنوال ما يكنه السائل من الخطا يكتب الجواب على

، وقد أثبت منها ما يستعذبه الناظر ويستحسنه أرباب والروم من المنثور والمنظوم
  ٤".البصائر

  : وله القصيدة الميمية الطويلة التي مطلعها 
  ٥أبعد سليمى مطلب ومرام                  وغير هواها لوعة وغرام 

                                                             

١
ينظــر أبــو زيــدون، وديــع، تــاريخ اإلمبراطوريــة العثمانيــة مــن التأســيس إلــى الســقوط، األهليــة للنشــر   

  .٢٠٠٣، عمان  ١والتوزيع ، عمان، ط
٢
هــ ، الشـقائق النعمانيـة مـن علمـاء الدولـة العثمانيـة، دار  ٩٦٨ينظـر زاده، طاشـكبري، عصـام الـدين   

  .٢٠٦، ص ١، م ١٠م، ط١٩٧٥الكتاب العربي بيروت، 
٣
محمـود أرنـاؤوط، دار ابـن كثيـر، دمشـق، : ابن العمـاد، شـذرات الـذهب فـي أخبـار مـن ذهـب، تحقيـق  

  .٢١٥، ص٧، ج١م، ط١٩٩٣
٤

 فـي النعمانيـة الشـقائق( كتـاب علـى ذيـل وهـو وم،الـر  أفاضـل ذكـر فـي المنظـوم العقـد علـي، بـالي، ابـن  

  .٤٤١ص م، ١٩٧٥ بيروت، العربي، الكتاب دار زاده، لطاشكبرى ) العثمانية الدولة علماء
 بيـروت، دار صـادر، ، ١ ط العاشـر، القـرن أخبـار عـن السـافر شيخ ، النـور بن القادر عبد العيدروس،  ٥

  .٣٢٠ ص ،م 2001
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اعتنى بها ، حتى انها، وحسن سبكها وبالغة رصفهاالقصيدة ُشهد لها برصانة بنيفهذه 
   ١.العلماء شرحًا وبياناً 

  : شيوخه
  : ، أمثالهعود العلم عن جماعة من علماء عصر الس وأخذ اإلمام أب

ان عالمًا فاضًال في جميع العلوم، سّيما العلوم ، كاجيالمولى سعدي الجلبي ابن التّ  -١
صال، صادق القول، قرأ على كبار علماء العربية، صالحًا كريم النفس، حميد الخ

  ٢.)هـ ٩٢٢(، تولى منصب التدريس في عدة مدارس توفي سنة عصره
كان ماهرًا في العلوم العربية والفنون ) شيخ زاده (  الشيخ عبد الرحمن الشهير بـ -٢

دبية ، تمّيز في الحديث والتفسير، وعلوم الوعظ والتذكير، فقّلد التدريس األ
، وال كان ال يكتفي بالتلميح واإليماء، بل يبالغ في التصريح والتوضيحو ، والخطابة

  ٣.)هـ ٩٧١(، توفي سنة اإلعادة حرصًا على إيصال اإلفادةز من يتحرّ 
 لتفسير، كان بارعًا في علوم اللغة ماهرًا في اى عبد الرحمن ابن المؤيد األماسيالمول-٣

، والفارسية والعربية، له عدة ةتركيوالحديث والبالغة والبيان، كان ينظم الشعر بال
ى د التدريس وتولّ ، تقلّ رسالة في تحقيق الكرة المدحرجة: رسائل علمية مفيدة منها
  ٤.)هـ٩٢٢(القضاء حتى توفي سنة 

  :تالميذه
دوا المناصب المختلفة في القضاء تقلّ  السعود فقد كانوا علماء أبي ا تالميذأمّ 

مد وأحمد ومصطفى كانوا من أبرز تالميذه حيث إنهم مح :واإلفتاء، ولعل أبناءه الثالثة
 : اتصلوا بأكابر شيوخ زمانهم وعملوا في مجاالت مختلفة ونذكر عنهم

                                                             

  .٤٤٥الروم، ص  أفاضل ذكر في المنظوم ابن بالي، العقد  ١
٢
  .١٩٧زاده، الشقائق النعمانية من علماء الدولة العثمانية، ص   

٣
  .٢٦٣-٢٦٢الروم، ص  أفاضل ذكر في المنظوم ابن بالي، العقد  

٤
  .١٩٧زاده، الشقائق النعمانية من علماء الدولة العثمانية، ص   
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 وتقلب زمانه، شيوخ بأكابر واتصل مبكراً  بالعلم اشتغل السعود أبي المفتي ابن محمد، .١

 فيها فكثر دمشق، في القضاء قلد ثم مدرسة، غير في مدرساً  وعمل المناصب، في

 المعارف على اّطالع له أديبًا، عالماً  السيرة، حسن وكان حلب، قضاء قلد ثم شاكروه،

 فكان الفارسي، قواعد اللسان على واطالع الخط، بأحوال تامة معرفة وله والتواريخ،

    ١.هـ ٩٧١ سنة توفي الفارسي، الشعر ينظم
 ثم أبيه، على العلم طلب لم،الع في غاية كان بأنه نعت: السعود أبي المفتي ابن أحمد .٢

 أبيه، لدرس معيداً  وصار زاده، طاشكبري المولى رأسهم وعلى زمانه، بعلماء اتصل

 فصيح، لسان صاحب وكان يصر قاضيًا، ولم مدرسًا، فعمل المناصب، في وتقلب

  ٢.هـ ٩٧٠  سنة توفي، والهندسة والرياضيات الطب في بارعاً 

 أنه إال علمًا، وأّقلهم السعود، أبي أبناء أصغر أبي السعود كان المفتي ابن مصطفى .٣

 بعساكر قاضياً  عمل أبيه، لمكانة الدولة تقدمه وكانت المناصب من كثير في تقلب

  ٣.هـ ١٠٠٨  سنة توفي الروم،

 :السعود الذين تتلمذوا على أبي العلماء التالميذ ومن

 اتصل األدبية، لفنونوا العربية علماء من: زاده شيخ جمال، الشيخ ابن الرحمن عبد - ١

 دار مدرسة ولي ثم والتذكير، والتفسير والوعظ بالحديث وتميز زمانه، علماء بجلة

 أبو المولى أجازه به األقران، فاق ِعْلم وهو التفسير، في دروس له وكان الحديث،

  .٤إجازته صورة في مناقبه من جملة وذكر السعود،

                                                             

١
  .٣٦٤وم، ص الر  أفاضل ذكر في المنظوم ينظر ابن بالي، العقد  

٢
  .٣٥٤المرجع نفسه، ص ابن بالي،   

٣
 المنجـد صـالح الـدين :، تحقيـق بـال ط الزمـان، أبنـاء مـن األعيـان تـراجم محمـد، بـن الحسـن البـوريني،  

  .٢٤٠، ص١ج م، ١٩٦٣ دمشق، العربي، العلمي المجمع مطبوعات م ١٩٥٩
٤
  .٣٦٢الروم، ص أفاضل ذكر في المنظوم ابن بالي، العقد  
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 حامليه، جلة على مكباً  للعلم، محباً  شأن: خان سليم السلطان معلم اهللا عطا المولى - ٢

 مدرسًا، وصار زمانه، من علماء كثير وعلى السعود، أبي المفتي المولى على فقرأ

 في وكان مشاركاً  شأنه، وارتفع مكانته، فعلت خان، سليم لتعليم السلطان عين ثم

اني والمع والفقه الحديث خمسة، فنون على تشتمل رسالة كتب وقد العلوم، من كثير
 عليه وصلى هـ ،٩٧٩  سنة توفي بعد، فيما عزه دولة دالت ثم والحكمة، والكالم

  ١.أبو السعود شيخه المفتي

 واشتغل العلم، طلب على ونشأ إسكليب، في ولد: بزن بن أحمد، بن محمد المولى - ٣

 مدرسًا، عمل منه، واستفاد السعود، المولى أبا والزم زمانه، علماء من كثير على

 على كتبه وقف خالصة موته وقبيل باإلفتاء، له وسمح المدارس، في وتنقل

  ٢.هـ ٩٨٣  سنة توفي زمان، كل في المستحقين
  : يراعه مصنفات عديدة مفيدة منها ، إذخطّ العلومالسعود في شتى  وبرع اإلمام أب

، فقد طبع عدة مرات )السليم إلى مزايا الكتاب الكريم إرشاد العقل(تفسيره المشهور . أ
: ومكتبة الرياض الحديثة سنة) م١٩٢٨(نها في المكتبة الحسينية سنة م
ترجم إلى اللغة التركية وفي هذا داللة على األهمية التي تمتع بها كما ) م١٩٧١(

  . هذا التفسير
  ٣.، مخطوط في مكتبة بايزيدفي أوائل منار األنوار في األصولثواقب األنظار . ب
  ٤.، مخطوط في مكتبة السليمانيةفافحسم الخالف في المسح على الخ. ج
  ٥.، مخطوط مكتبة السليمانيةبضاعة القاضي في الصكوك. د

                                                             

١
  .٤٠٧الروم، ص  أفاضل ذكر في المنظوم بالي، العقد ابن  

٢
  .٤٨١ابن بالي، المرجع نفسه، ص   
٣
 ،١ ط العاليـة، الدولـة فـي الحقـوق علمـاء كبيـر أفنـدي السـعود أبـو اإلسـالم شـيخ اهللا، عبـد داميـر،  

  .٤٢ص م، ٢٠٠٦ استانبول، أوتوكان،
  .٤٤دامر، المرجع نفسه، ص   ٤
٥
  .٤٣دامر، المرجع نفسه، ص   
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غمرات المليح في أول مباحث قصد العام من التلويح وهي أيضًا من مخطوطات .هـ
  ١.السليمانية
، سنة اثنين وثمانين وتسعمائة رحمه اهللا في جمادى األولى) أبو السعود(توفي اإلمام 

عن عمر يناهز الثمانية والثمانين، في مدينة القسطنطينية، وحضر جنازته  ٢.للهجرة
ى صالة الغائب عليه من أعلى ، وُنودي إلخلٌق كثير، إذ نما خبر وفاته الحرم المكي

  .غفر اهللا له وأكرم نزله ٣، ودفن بجوار اإلمام أبي أيوب األنصاريزمزم
  : منزلته العلمية

  . ية من خالل ثناء العلماء عليه وقيمة كتابه العلميةتظهر منزلة أبي السعود العلم
أثنى على أبي السعود كثير من العلماء وشهد له بالفضل من يعتد : ثناء العلماء عليه

  .شهادته، ومما جاء في الثناء عليهب
شيخ كبير وعالم نحرير ال في العجم له مثل وال في : " ما قاله صاحب الفوائد البهية

نتهت إليه رياسة الحنفية في زمانه وبقي مدة العمر في الجاللة وعلو العرب له نظير ا
   ٤.الشأن

، سائغ النحرير يلفظ مة، واسع التقديركان ذا مهابة عظي" وقال صاحب الشذرات 
   ٥.الدرر وينثر الجوهر من حكمه

اإلمام الحبر الهمام العالمة ابو السعود محمد بن محمد بن : "وفي النور السافر
، فامتاز بفصاحة المفتاح للسكاكي: وحفظ كتبًا منها.... األسكليبي  ن عمادمصطفى ب

                                                             

١
  .٤٢دامر، المرجع نفسه، ص   

٢
  .٣١٩العاشر، ص  القرن أخبار عن السافر ينظر العيدروس، النور  

٣
  .٢٤٤ص ،١ ج الزمان، أبناء من األعيان تراجم البوريني،  

٤
اللكنــوي الهنــدي، العالمــة أبــو الحســنات، محمــد عبــدالحي، الفوائــد البهيــة فــي تــراجم الحنفيــة، مــع   

  .٨١تصحيح محمد بدر الدين النعساني، دار الكتاب اإلسالمي، ص التعليقات النسفية،
٥
  .٥٨٥ابن العماد، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ص   
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، ودخل إلى القضاء وأخذ جماعة من علماء عصره العرب العرباء واشتغل بفنون األدب
  ١". وانتهت إليه رياسة الفتيا والتدريس 

ى وهو قاضي استنبول اجتمعت به في الرحلة األول: "وقال الشيخ قطب الدين
العربية ممن لم يسلك  ، فتعجبت من تلكفرأيته فصيحًا وفي الفن رجيحاً  هـ٩٤٣سنة 

  ٢.، وال محالة منح الّربديار العرب
محمد بن محمد اإلمام العالمة، المحقق المدقق الفهامة، : "وفي الكواكب السائرة
اني ، المولى أبو السعود العمادي الحنفي مفتي التخت السلطالعلم الراسخ، والطود الشامخ

، والرئاسة يكن له  نظير في زمانه في العلم وهو أعظم موالي الروم  وأفضلهم لم
  ٣.والديانة

حري ، وٕامامًا كامًال شديد التلمولى ابو السعود العمادي عالماً وكان ا: "فيها أيضاً و 
، دّينًا خّيرًا في فتاويه حسن الكتابة عليها، وقدرًا مهيبًا حسن المجاورة، وافر اإلنصاف

، من موالي الروم من أكل المكّيفات، سالم الفطنة جيد القريحةلمًا مّما ابتلي به كثير سا
  ٤.لطيف العبارة حلو النادرة

، هو اللفظ هو الدين والدنيا: لمولى األعظم أبو السعود العماديا: "يرو وقال األدن
لمتأخرين مقدمة جيش ا، الغاية القصوى هو الذروة العليا، سلطان المفسرين والمعنى هو

، صاحب أذيال اإلفضال واإلسعاد وصاحب اإلرشاد ابن مفتي األنام، مفني البدع واآلثام
  ٥".صاحب اإلرشاد

                                                             

١
  .٨٢اللكنوي، الفوائد البهية في تراجم الحنفية، مع التعليقات النسفية،  ص  

٢
  .٨٢اللكنوي، الفوائد البهية في تراجم الحنفية، مع التعليقات النسفية، ص  

٣
نجم الدين، أبو المكارم محمد بن محمـد، الكواكـب السـائرة بأعيـان المئـة العاشـرة، دار اآلفـاق  ،الغزي  

  .٣٧٠، ص ١، ج٢م، ط١٩٧٩الجديدة، بيروت، 
٤
  .٣٧٠المرجع نفسه، ص ،الغزي  

٥
  .١٣١المفسرين، ص األدنروي، طبقات  
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كما قيل عنه من الذين  –رحمه اهللا  –وكان : "وقال األستاذ محمد حسين الذهبي
الركبان في مشارق ، وسارت بذكره ائل والمعارف على سنامها وغاربهاقعدوا من الفض

يجاريه في  ومغاربها، ولقد حاز قصب السبق بين أقرانه، ولم يقدر أحد أن األرض
  ١". ميدانه 

 : العلمية ) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم(مكانة تفسير 

إرشاد العقل السليم إلى (تفسير أبي السعود المسمى بــ : قيل في تفسيره رحمه اهللا
به ونهاية في حسن الصوغ وجمال التعبير، كشف فيه غاية في با) مزايا القرآن الكريم

شهرة  صاحبه عن أسرار البالغة القرآنية، بما لم يسبقه أحد إليه، ومن أجل ذلك ذاعت
  ٢.، وشهد له كثير من العلماء بأنه خيرما كتب في التفسيرهذا التفسير بين أهل العلم

ر حسن، به وهو تفسي، وانتفعت وقد طالعت تفسيره: "وقال صاحب الفوائد البهية
، ومشتمل على فوائد ليس بالطويل الممل، وال بالقصير المخل، متضمن لطائف ونكات

   ٣".وٕاشارات 
التلقي ، ووقع له انتشرت نسخه في األقطار: " وجاء عنه في كشف الظنون

خطيب : (بالقبول من الفحول الكبار، لحسن سبكه وصدق تعبيره، فصار يقال له
علوم أن تفسير أحد سواه بعد الكشاف والقاضي لم يبلغ إلى ما بلغه ومن الم )المفسرين

  ٤".من رتبة االعتبار

                                                             

١
  .٢٢٧، ص١، ج١الذهبي، محمد حسين، التفسير والمفسرون، دار األرقم، بيروت ط  

٢
  .٢٢٦الذهبي، المرجع نفسه، ص   

٣
  .٨٢اللكنوي، الفوائد البهية في تراجم الحنفية، مع التعليقات النسفية، ص  

٤
  .٦٧، ص١، ج١٩٨٢خليفة، حاجي، مصطفى بن عبداهللا، كشف الظنون، دار الفكر، القاهرة   
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مزايا، القرآن العظيم في  وصنف إرشاد العقل السليم إلى: " يو ر وقال األدن
وعليه تعليقة عظيمة  ،، وكان من أمثال الكشاف والبيضاوي من أكمل التفاسيرالتفسير

  ١".ن بن الشيخ يوسف للعالم الفاضل الشيخ رضي الدي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             

١
  .١٣١المفسرين، ص  األدنروي، طبقات  
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  األول فصلال
  .منهج أبي السعود في عرض القراءات القرآنية 

  
  .منهج أبي السعود في توجيه القراءات القرآنية  ١.١

إن حصر القراءات القرآنية عند مفسر مثل أبي السعود لم يكن باألمر اليسير؛ 
في تفسيره، إال أن  ذلك أنه لم يكن يتخذ منهجًا موحدًا في عرض القراءات القرآنية

هذا التباين  مالمح منهجه في توجيهها بدت متباينة وتكاد ال تتخذ شكًال واحدُا، وأرجعُ 
في رأيي إلى أن أبا السعود لم يكن مهتمُا بالقراءات كعلم، بل إنه كان يثري بذكرها 

قًا في تفسيره، أو يدعم ببعضها رأيا أو معنى يذهب إليه، وأستطيع القول بأنه لم يكن دقي
عرضه للقراءات القرآنية، بل كان ذكره لها يخدم جانب التفسير واآلراء اللغوية التي كان 

  . يتبناها
  : وعليه فإن توجيهه للقراءات في تفسيره اتخذ أربع طرائق

كامل  لم يذكر ، وٕانْ هاكلّ  -التي يذكرها في اآلية-توجيه القراءات  :الطريقة األولى) ١
 . االقراءات الواردة فيه

 . توجيه بعض القراءات المذكورة دون بعضها :الطريقة الثانية) ٢

 . اإلحالة في توجيه القراءات المذكورة إلى موضع آخر :الطريقة الثالثة) ٣

  . عدم توجيه القراءات المذكورة مطلقاً  :الطريقة الرابعة) ٤
  . طرق أبي السعود في توجيه القراءات القرآنية

كلها، وٕان لم يذكركامل  - التي يذكرها في اآلية -القراءات  توجيه: الطريقة األولى
 .القراءات الواردة فيها

الطريقة من خالل عرضنا لمجموعة من األمثلة التي وردت في تفسير  هذهيمكن بيان 
   :أبي السعود
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ُ {: ��ل ����� �َ��َ� َوِإَذا َواْ�َْرضِ  ا���َ��َواتِ  َ�ِ 
 ١}َ#+َ*ُ$نُ  ُآ'ْ  &ُ �َ  َ�ُ%$لُ  َ#ِ"!�َ�� َأْ�ً�ا


ُ { : "أورد أبو السعود في معرض تفسيره لآلية السابقة� بالنصب وقرىء }�
 اإلبدالَ  زيجوّ  من رأي على }&�{ في الضمير من بدل هأنّ  على وبالجر  ،المدح على
  ٢".المجرور الضمير من


َ {، وقراءة النصب ٣عقراءة الجمهور بالرف�، وقراءة الجر ٤للمنصور }�
}� ِ
، وقد وجه أبو السعود ما ذكره من القراءات بالنصب على ٥لصالح بن أحمد }�

                                                             

١
  .١١٧سورة البقرة، آية   

٢
خالــد عبــدالغني، دار : العمــادي، أبــو الســعود، إرشـاد العقــل الســليم إلــى مزايــا الكتـاب الكــريم، تحقيــق  

  .٣٢٧، ص ١م، ج٢٠١٠، ١الكتب العلمية بيروت ط
٣
،والزمخشـــري، ١/٣٦٤األندلســـي، أبـــو حيـــان، البحـــر المحـــيط، مطـــابع النصـــر الحديثـــة، الريـــاض،   

، والرعينــي، أبــو جعفــر  ١/٢٣٥إحيــاء التــراث، بيــروت عبــد الــرزاق مهــدي، دار : الكشـاف، تحقيــق
علـــي حســـن : أحمـــد بـــن يوســـف، تحفـــة األقـــران فيمـــا قـــريء بالتثليـــث فـــي حـــروف القـــرآن، تحقيـــق

ــارة، جــــدة، ط ــواب، دار المنــ ــم ١٢٩/م، ١٩٧٨، ١البــ ــي علــ ـــي، الســــمين، الــــدر المصــــون فــ ، الحلبـ
ـــق ــرين، دار الكتـــــب: الكتـــــاب المكنـــــون، تحقيــ ـــوض وآخـــ ــروت، ط علـــــي محمـــــد معــ ، ١العلميـــــة، بيـــ

، ١معجـــم القـــراءات، دار ســـعد الـــدين ، دمشـــق، ط عبـــداللطيف، ،الخطيـــب،  ٣٥٢/  ١م، ١٩٩٤
  .١٨١، ص ١م، ج٢٠٠٢

٤
مختصـر فـي / ، ابـن خالويـه، الحسـين بـن أحمـد١/٢٣٥، الزمخشـري ١/٣٦٤األندلسـي، أبـو حيـان    

ـــــرآن، المطبعـــــة الرحمانيـــــة، مصـــــر  ــواذ الق ، الحلبـــــي، الســـــمين ١٢٩ /، الرعينـــــي ٩/ م، ١٩٣٤شـــ
  ١٨١، الخطيب، معجم القراءات، ص١/٣٥٢

٥
البناء، أحمد بن محمد الـدمياطي، إتحـاف فضـالء البشـر فـي القـراءات األربـع عشـرة، صـححه وعلـق   

، ابـــن الجـــزري، شـــمس الـــدين ١٤٦/عبـــد الحميـــد أحمـــد حنفـــي: علـــي محمـــد الضـــباع، نشـــر: عليـــه
، ٤٦/، ،٢/٣٦اءات العشــر، المكتبـة التجاريــة، مصــر محمـد بــن محمـد أبــو الخيـر، النشــر فــي القـر 

النشــار، عمــرو بــن قاســم بــن محمــد األنصــاي، المكــرر فــي مــا تــواتر مــن القــراءات الســبع وتحــرر، 
  ١٨١، الخطيب، معجم القراءات، ص١٥/ م،١٩٥٩، ٢مكتبة مصطفى البابي، ط
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ه لم يذكر قراءة الرفع والتنوين إال أنّ . المدح، والجر على البدل من الضمير المجرور
} ٌ
�  ١.وهي قراءة شاذة }�

  : وفي موضع آخر
 َ#�56َْ7ُِ%$ا ُ�َ$�4+�1َ ُه$َ  ِو01َْ2ٌ  َوِ�*ُ/. {: ��ل �����

 ;�َ  ِإن�  2َِ�+ً�� ;�ُ  ِ�*ُ:ُ  َ�9ْتِ  َ�*ُ$ُ!$ا َ�� َأْ�'َ  8َ+َْ�اتِ ا�ْ 
�ٌ  Aَ@ْءٍ  ُآ/4  =ََ>��ِ�َ{ ٢ 

 األمم، من أمةٍ  ولكل أي} َوِ�*ُ/. { : "يذكر أبو السعود في تفسير هذه اآلية
 – كذلك قرىء وقد ِقبلة أي }ِو01َْ2ٌ { ،إليه المضاف من عوٌض  التنوين أن على

 ،الكعبة جوانب من جانبٌ  المسلمين من قومٍ  لكل أو -} 5�َِْ>0ٌ {أنها قرئت يعني 
 ،إياه موليها اهللا أو وجَهه موليها أي محذوفٌ  المفعولين أحدُ  }ُ�َ$ّ�+�1َ ُه$َ {

 والالم ،أهَلها موليها اهللا وجهةٌ  ولكل  :والمعنى ،باإلضافة }ِو012ٍ  و�*/4 { وقرىء
 قد الجهةِ  تلك مولى أي }ه�Dّ $�ُ { وقرىء لعامل،ا ضعفِ  وجبرِ  للتأكيد مزيدة
  ٣."َوِليَها

، }ِو01َْ2ٌ {في معرض شرحه لكلمة  ٤} 5�َِْ>0ٌ {ذكر أبو السعود قراءة 
ووجهها بالمعنى على أن اإلضافة تعني أن لكل  ٥}ِو012ٍ  و�*/4 {وذكر قراءة 

                                                             

١
، ١، مكتبـــة عـــالم الكتـــب، طمحمـــد الســـيد: العكبـــري، أبـــو البقـــاء، إعـــراب القـــراءات الشـــواذ، تحقيـــق  

  ١٨١، الخطيب، معجم القراءات، ص١/٢٠١م، ١٩٩٦
٢
  .١٤٨سورة البقرة، آية   

٣
  .٣٧٧،  ٣٧٦، ص١ج إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم،العمادي،   

٤
  .٢١٢، ص ١، الخطيب، معجم القراءات ، ج١/٢٤٦، الزمخشري ١/٤٣٧األندلسي، أبو حيان    

٥
، المجاشــعي، األخفــش ســعيد بــن مســعدة،   ١/٢٤٦، ا ، الزمخشــري ١/٤٣٧أبــو حيــان   األندلســي،  

، الفارســي، أبــو ١/١٥٢م، ١٩٩٠، ١هــادي قراعــة، مكتبــة الخــانجي، ط: معــاني األخفــش، تحقيــق
بــدر الــدين قهــوجي وبشــير جويجــاني، : علــي الحســن بــن عبــد الغفــار، الحجــة للقــراء الســبع، تحقيــق

ـــر ٢/١٨٤م ١٩٨٧، ١شــــق، طدار المــــأمون للتــــراث، دم ـــري  ١٠/، ابــــن خالويــــه، المختصـ والعكبــ
: ، واألنصــاري، ابــن هشــام، مغنــي اللبيــب عــن كتــب األعاريــب، تحقيــق٤/١٣١، والــرازي  ١/١٢٧



18 

 

لى أن مولى تلك وفسرها بالمعنى ع ١}ه�Dّ $�ُ {وجهة اهللا موليها أهلها، وذكر قراءة 
الجهة قد وليها، وهنا نجد أن أبا السعود قد وجه القراءات التي ذكرها توجيها لخدمة 

  . المعنى تارة ولخدمة اللغة تارة أخرى إال أنه وجه كل ما ذكر من قراءات
  :وفي موضع آخر
1ُْ�ٌ  اEFَG�ْ {: ��ل �����Aتٌ  َأ��ْ�ُ>$َ�ضَ  َ#َ�'ْ  َ�َ#َ  �'1ِ+#ِ 

 �FَG�ْا  َH#َ  َI#ََر  َDقَ  َو$ُ�#ُ  َDالَ  َوَِ2 @#ِ  4FَG�ْا ��َوَ 
�ٍ  ِ�'ْ  Kْ�ََ�ُ>$اْ+َL  ُ&�ْ<َ�ْ�َ  ُ�; و�ُدواNَ�َن�  َو"ِ#َ  َ�ْ+َL  ِاد�Nا� 
 ٢}ا5�َْ�َْ�بِ  ُأوِ�@ َ�� َوا��ُ%$نِ  ا��6ْ%َ$ى

، $قَ �ُ ، #ُ Iَ #َ رَ {وقد وجه أبو السعود القراءات الواردة في الكلمات 
 ِ2 َأي  – بالرفع  - }َرَ#Iَ، ُ#�ُ$قَ {يقصد  – األوالن وقرىء: "حيث قال }الَ 
أي  بالفتح والثالثُ  ،فسوقٌ  وال َرفثٌ  يكونن ال معنى على -}َرَ#Iٌ، ُ#�ُ$قٌ {
 تخالف كانت قريشاً  أن وذلك الحج، في الخالفِ  بانتفاء اإلخبار معنى على }2َِالَ {

  ٣" بَعَرفاتٍ  أيضاً  يقفوا بأن ُأمروا بأن الخالفُ  فعَ فارت الحرام بالمشَعر فتقفُ  العرب سائرَ 
وعند الرجوع إلى القراءات التي ذكرها أبو السعود خالل تفسيره لآلية نجد أن القراءة برفع 

ونصب الثالث هي قراءة عدد من القراء هم ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وابن  ناألوليْ 

                                                                                                                                                                                      

ـــق، ط ــه، دار الفكــــــر، دمشـــ ــم القــــــراءات، الخطيــــــب،  ٢٨٨/، ٥مــــــازن مبــــــارك وزميليــــ ، ١، جمعجــــ
  .٢١٢ص

١
شـوقي ضـيف، : أبـو بكـر، السـبعة فـي القـراءات، تحقيـق، ابن مجاهـد، ١/٤٣٧األندلسي، أبو حيان    

، القرطبـــي، أبـــو عبـــد اهللا بـــن أحمـــد، الجـــامع ألحكـــام القـــرآن، ١٧١/م،١٩٨٠، ٢دار المعـــارف، ط
، ، الفــراء، أبـو زكريــا يحيـى بــن ٢/١٦٤هــ  ١٣٧٢أحمـد البردونــي، دار الكتـاب العربــي، : تصـحيح

ــار وآخـــري: زيـــاد، معــــاني القـــرآن، تحقيــــق ــب، محمـــد النجــ ، ابــــن ١/٨٥م، ١٩٨٣ن، دار عــــالم الكتـ
، الـــرازي، فخـــر الـــدين، مفـــاتيح الغيـــب، دار الفكـــر، ١/٢٤٦، الزمخشـــري ٢/٢٢٣الجـــزري، النشـــر 

  .٢١٢ص  ١، ج معجم القراءات، الخطيب، ٤/١٣٢،٤٠٥م، ١٩٨١
٢
  .١٩٧اآلية : سورة البقرة  

٣
  .١٤٤ص ، ١ج إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم،العمادي،   
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أبو السعود برفع األولين على المعنى  وقد وجهها ١.محيصن، واليزيدي ومجاهد والحسن
على معنى اإلخبار بانتفاء  }2َِالَ {ونن رفٌث وال فسوٌق، ونصب أي أنه ال يك

القراءات األخرى في هذه الكلمات الثالث، وهي إال أنه لم يذكر  الخالف في الحج،
2الٌ {القراءة برفع الثالث منونًة  Dٌق، و$�# Dو ،Iٌ#ر H#{ونصب ٢ ،

2اDً {ة منونًة الثالث Dو �ً�$�# Dو �ًR#ر H#{ونصب األولْين ٣ ،
2الٌ { بدون تنوين ورفع الثالث مع التنوين Dقَ و$�# Dو Iَ#ر H#{٤  

  . توجيه بعض القراءات المذكورة دون بعضها :الطريقة الثانية
نعرض هذه الطريقة من خالل أمثلة توضح توجيهه لبعض القراءات وتركه 

  .وجيهبعضها دون ت
 َوُرِ  ُ/ْ5�َ  ًHُ7��SَْTَT�َ  َUْ+<ََ=  ْ'ُه:ْ  َ�ْ  َوُرHُ7ً {:��ل ����� 

 ْ:�َ  ْ:1ُْTTُ%ْ!َ  َUْ+<ََ=  َ:�<$7َ� ;�ُ  َوَآ�٥ }َ�*ِْ>+ً�� ُ 

 عليه يدل بمضمر ُنصب} َوُرHُ7ً {: "فسر أبو السعود هذه اآلية بقوله 
 - رسالً  أرسلنا وكما أي -، قبله كما التشبيهِ  ُحكم في معه داخلٍ  عليه معطوفٍ  ،أوحينا

                                                             

١
، ١/١٢٠، الفـــراء١٥٥، ١٣٥-١٣٤، البنــاء، إتحــاف فضـــالء البشــر ٢/٨٨األندلســي، أبــو حيـــان    

: ، النحـــاس، أبـــو جعفـــر أحمـــد بـــن محمـــد بـــن إســـماعيل، إعـــراب القـــرآن، تحقيـــق١/١٦١العكبـــري 
ــــداد،  ــاني، بغــ ـــة العــــ ـــــازي، مطبعـــ ــــب، ١/٢٥٤م، ١٩٧٩زهيــــــر غـ ــــــراءات، الخطيــ ، ١، جمعجــــــم الق

  .٢٧١ص
٢
، القرطبـــي ١٥٥/، البنـــاء، إتحـــاف فضـــالء البشـــر١/١٦١، العكبـــري ٢/٨٨ي، أبـــو حيـــان األندلســـ  

ـــوجيز فـــي تفســـير الكتـــاب العزيـــز، ٤٠٩-٢/٤٠٨ ، األندلســـي، عبـــد الحـــق بـــن عطيـــة، المحـــرر ال
، ابـــن خالويـــه، ٢/٦٦م، ١٩٩١الســـيد عبـــدالعال الســـيد إبـــراهيم وآخـــرين طبـــع فـــي قطـــر، : تحقيـــق

  .٢٧١، ص١، جمعجم القراءاتالخطيب، ، ١/٤٩٠ن ، ، الحلبي، السمي١٢/المختصر
٣
ــو حيـــــان    ــي، أبـــ معجـــــم الخطيـــــب، . ١/٤٩٠، الحلبـــــي، الســـــمين ٤٠٨/، القرطبـــــي ٢/٨٨األندلســـ

  .٢٧٢، ص١، جالقراءات
٤
  .٢٧٢، ص١، جمعجم القراءات، الخطيب، ٢/٤٠٨، القرطبي ٢/٨٨األندلسي، أبو حيان    

٥
  .١٦٤سورة النساء، اآلية   
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 قالوا كما رسالً  وقصصنا أي }=ََ>+�STT�  َUْه: َ�ْ {: تعالى قوُله يفسره بما ال
َ�ْ {: تعالى قوَله أن عليه وفّرعوا  َ� َT ْT َS ُعلى منصوبٌ  األول الوجه على }:ْ �ه 

 إليه سبيلَ  ال مما فإنه اإلعراب من له محل ال الثاني الوجه وعلى }Hً 7ُ رُ {ـ ل صفةٌ  أنه
 ١."}/ٌ 7ُ رُ { برفع وقرىء عليه، ستقف كما

بالرفع  }/ٌ 7ُ رُ {، وذكر قراءة ٢}َوُرHُ7ً {وقد وجه أبو السعود قراءة الجمهور
  ٣.دون توجيهها وهي قراءة أبي بن كعب

  
  
  

  : وفي موضع آخر
ِإن� ا��Wِ�َX 'َ�Sُ$ا َوا��Wِ�َ' َه�ُدوا {: ��ل �����

�ِ َوا�Yُ�ِ��T$َن وَ ِLZَْواْ�+َْ$ِم ا ِ�\��ِ 'َ�َX 'ْ�َ َ�َرىT�Sا�
  ٤}َو=َِ�َ/ L Hَ#َ �ًG�ِ�ََْ̂$ٌف =ََ>+1ِْ:ْ َوDَ ُه:ْ َ�NَْGُ!$نَ 

 ،رفع على االبتداء }$نَ Yُ ��ِ وا��T {: "يقول أبو السعود في تفسيره لهذه اآلية
إن الذين آمنوا والذين هادوا  :والتقدير ،والنيُة به التأخُر عما في حّيز إنّ  ،وخبُره محذوف

                                                             

١
  .٤٦٣، ص ٢ج رشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم،إالعمادي،   

٢
، !كــذا" ورْسـْل◌ٌ "، ١/٤٧٣، النحــاس، إعـراب القـرآن ٦/١٨، القرطبـي ٣/٣٩٨األندلســي، أبـو حيـان    

ــراء  ــري، التبيـــان ١/٢٩٥الفـ ــرح الكافيـــة الشــــافية، ٣/٣٩٣، العكبـ ، الطــــائي، محمـــد بـــن عبــــداهللا، شـ
، األندلســي، ابــن ١٢٥٥/م،١٩٨٢، ١دار المــأمون، دمشــق، طعبــد المــنعم أحمــد هريــدي، : تحقيـق
محمـــود : ، الطبـــري، محمـــد بـــن جريــر، جـــامع البيـــان عـــن تأويــل آي القـــرآن، تحقيـــق٤/٢٩٤عطيــة

، الشــوكاني، محمـد بــن علــي بـن محمــد، فــتح القــدير ٢،٦/٢١شـاكر، مكتــب ابــن تيميـة، القــاهرة، ط
ــة، بيــــروت، الجــــامع بــــين فّنــــْي الروايــــة والدرايــــة مــــن علــــم التفســــ ، الحلبــــي، ١/٥٣٨ير، دار المعرفــ

  .٢٠٢، ص٢، جمعجم القراءات، الخطيب، ٢/٤٦٥السمين 
٣
  .٢٠٢، ص ٢، جمعجم القراءات، الخطيب، ١٤٢/البناء، إتحاف فضالء البشر  

٤
  .٦٩سورة المائدة، اآلية   
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داللًة على أن  ،خال أنه وَسٌط بين اْسِم إن وخبِرها.... والنصارى حكُمهم كيَت وكيَت 
 ها حيث ُقبلت توبُتهم إن صحمنهم  الصابئين مع ظهور ضاللهم وزيغهم عن األديان كل

بٌر للمبتدأ المذكور ، الجملة اآلتية خ: يُرهم أولى بذلك، وقيل، فغاإليماُن والعمُل الصالح
 W�'َ �1 ا�ّ �� أ�E {، وقرىء }��Y+'َ وا��T {وقرىء .... وخبُر إن مقدر 

 ُS�X ّا وا�$ َ'�W  َوا وَ �دُ ه �Tا� ِ�� ُY َ١". }$ن  
ذكر أبو السعود في تفسيره لآلية الكريمة عددًا من القراءات التي سنذكر المتعلقة 

ثم ذكر قراءة  ،فوجهها ٢}$نَ Yُ ��ِ وا��T {اءة الجمهور قر  :بالنحو منها فقط، وهي
} �Tوا� َ'+Y��{وعثمان بن عفان، وعائشة، وهي قراءة ابن محيصن، وابن كثير ،

وذكر قراءة  ،ولم يوجهها ٣.وأبي بن كعب، وابن مسعود، وابن جبير، وعاصم الجحدري
} E�أ ���1 ا�ّ  َ'�W  ُS�X ّا وا�$ َ'�W  َوا �دُ ه
  . م يوجههاول ٤وهي قراءة ابن مسعود}$نَ Yُ ��ِ ا��T وَ 

                                                             

١
  . ١١٦-١١٥، ص ٣ج إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم،العمادي،   

٢
، األندلســـي، ابـــن عطيــــة ٣١١-١/٣١٠، الفـــراء١/٤٥٠، العكبـــري ٣/٥٣١األندلســـي، أبـــو حيــــان   

، األلوســي، ٢/١٩٢، الزجــاج، معـاني القــرآن وٕاعرابـه٢٠٢/، البنـاء، إتحـاف فضــالء البشـر ٤/٥٢١
، ٦/٢٠٣م، ١٩٨٧محمــود، روح المعــاني فــي تفســير القــرآن والســبع المثــاني، دار الفكــر، بيــروت، 

ــاس، إعــــــراب ــــرآن  النحــــ ــري ٢٦٢-١/٢٦١، ، المجاشــــــعي، معــــــاني األخفــــــش١/٥١٠القــ ، الزمخشــــ
حـاتم صـالح الضـامن، دار : ، القيسي، مكي بن أبـي طالـب، مشـكل إعـراب القـرآن، تحقيـق١/٤٧٤

، ٢، ج معجـــم القـــراءاتالخطيــب، . ٢/٥٧٢الحلبـــي، الســـمين . ،١/٢٣٨م، ٢٠٠٣، ١البشــائر، ط
  .٣٢١ص

٣
، ٢٠٢/، البنـاء، إتحـاف فضـالء البشـر٤/٥٢١دلسـي، ابـن عطيـة ، األن٣/٥٣١األندلسي، أبو حيـان   

، ١/٤٧٥، الزمخشــري ٣٥/، النشــار، األنصــاي١/٤٥١، العكبــري ١/٥٠٩النحــاس، إعــراب القــرآن 
، ٦/٢٠٣، األلوسـي، روح المعــاني ١٩٣-٢/١٩٢، الزجـاج، معــاني القـرآن وٕاعرابــه ١٢/٥١الـرازي 

ــراءات ، ج. ٢/٥٧٦، الحلبـــي، الســـمين ٢/٦٢الشـــوكاني،فتح القـــدير  ، ص ٢الخطيـــب، معجـــم القـ
٣٢١.  

٤
  .٣٢٠، ص ٢، الخطيب، معجم القراءات ، ج١/٤٧٥، الزمخشري ٣/٥٣١األندلسي، أبو حيان    
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  : وفي موضع آخر 
�اَدى َآَ�� �Sَ%ْ<ََLُآْ: {: ��ل �����َ#ُ �!َ$�ُ6ُYِْ2 َوَ�َ%ْ

َأو�َل َ���ٍة َوَ�َ�آَ ْ:6ُْ�� �Sَ�ْ�$َLُآ:ْ َوَراَء _1ُُ$ِرُآ:ْ َوَ�� َ!َ�ى 
 �َآ�ُء َ�َ%َُْA :ُْ*+#ِ :ْ1ُ�!َز=6�َُْْ: َأ 'َ�Wَِ��َءُآُ: ا��KَُA :ُْ*�َ�َ

 �b%َ�َ َن$�ُُ=Nْ�َ ْ:6ُْSُآ ��َ ْ:ُ*Sَْ= �/َcَو ْ:ُ*Sَْ+�َ َ
{ ١ 


 َ�+Sَْ*ُ:ْ {:"يقول أبو السعود في تفسيره لآلية الكريمةَ�b%َ�� وقرىء }َ�َ%
}:*Sُ+�{ أو  ،قوتل أماُمكم وخلُفكم: إسناد الفعل إلى الظرف كما يقال بالرفع على

  ٢."}�� �+Sَ*:{وقرىء  ،كمعلى أن البيَن اسٌم للفصل والوصل أي تقطع وصلُ 
وهي قراءة  ،بنصب النون) :ْ *ُ Sَ +ْ �َ {ذكر أبو السعود في هذه اآلية قراءة 

وأبي  ،وهي قراءة ابن كثير ،بالرفع }�+Sُ*:{ولم يوجهها، وذكر قراءة  ،٣الجمهور
، ٤)مجاهد ذكره الفراء(و ،وعاصم في رواية أبي بكر ،وحمزة ،وابن عامر ،عمرو

، ٥واألعمش ،ومجاهد ،وهي قراءة ابن مسعود}�� �+Sَ*:{راءة وجهها، ثم ذكر قف
  . ولم يوجهها

  . اإلحالة في توجيه القراءات المذكورة إلى موضع آخر :الطريقة الثالثة

                                                             

١
  .٩٤سورة األنعام، اآلية   

٢
  . ٢٧٨-٢٧٧، ص ٣ج إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم،العمادي،   

٣
، المجاشــعي، معــاني ١٤٥/، ابــن خالويــه، الحجــة١/٥٢٢ي ، العكبــر ٤/١٨٢األندلســي، أبــو حيــان   

ــذكرة النحــــاة، تحقيــــق١/٢٣٧األخفــــش  ـــان، تــ ــــدالرحمن، مؤسســــة : ، األندلســــي، أبــــو حيـ عفيــــف عب
، األنصــاري، ابــن هشــام، مغنــي ١٨٦، ٧/١٨٥، الطبــري ٣٨٧/م، ١٩٨٦، ١الرســالة، بيــروت، ط

  .٤٩٠ص  ، ٢، جمعجم القراءات، الخطيب، ١٣/٨٧، الرازي ١٦٧/اللبيب 
٤
، الخطيـب، ٦/١٦٣، واألندلسـي، أبـو حيـان  ٢/١٧٢، والزمخشـري ١٩٠الخطيـب، معجـم القـراءات،  

  .٤٩١، ص٢، ج معجم القراءات
٥
، ابـن خالويـه، ١/٣٤٥، الفـراء ٧/٢٣، القرطبـي ١/٥١٧، الزمخشـري ٤/١٨٣األندلسـي، أبـو حيـان    

ــي،  ٥/٢٩٣ن عطيـــــة ، األندلســـــي، ابـــــ٧/٢٢٦، ، األلوســـــي، روح المعـــــاني٣٩/المختصـــــر ، الحلبـــ
  .٤٩٢، ص٢، ج معجم القراءاتالخطيب، . ٣/١٣٠السمين 
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ويحيل في توجيهها إلى  ،وفي هذه الطريقة نجد أن أبا السعود كان يذكر القراءة
  : ح ذلك من خالل بعض األمثلةموضع سبق له فيه توجيه قراءة سابقة أو الحقة، ويتض

�2ُِ�$نَ  d:ُ^  ٌ:ْ*�ُ  ٌ@�ُْ=  ْ:1ُ#َ  َD {:��ل �����ْ�َ{١ 

 �ً �� ُ̂ { وقرىء" :ذكر أبو السعود في تفسيره لآلية الكريمة قراءة النصب فقال
 }G َb ِfَ ا�ْ  0�َ���َeَ { :تعالى قوله في كما الذي على إما ،}�ً +َ �ْ =ُ  �ً �َ *ْ �ُ 

 الضمير من الحالية على وٕاما ،المستوقدون أو فقون،المنا هم بالذم والمخصوُص 
ـ ل المفعولية على وٕاما }ونَ �ُ  ْ5 ِT�D  َُ { في المرفوع أو ،}َ�َ�آ1:{ في المنصوب

  ٢".للمستوقدين فالضميران ،}��آ1:{
 - }�ً +َ �ْ =ُ  �ً �َ *ْ �ُ  �ً �� ُ̂ {وهنا أحال أبو السعود في توجيه قراءة النصب 

 }G َb ِfَ ا�ْ  0�َ���َeَ {، إلى موضع  -٣م المؤمنينوهي قراءة ابن مسعود وحفصة أ
  . ٥الذم والشتمويقصد هنا النصب على  ٤

  : وفي موضع آخر

                                                             

١
  .١٨سورة البقرة، اآلية   

٢
  .١٤٦، ص١ج إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم،العمادي،   

٣
، والقيسـي، مكــي بــن ١/٢١٤، والقرطبــي ١٠٠و ١/١٦، وانظــر الفـراء ١/٨٢األندلســي، أبــو حيـان    

، ١/١٤٣، والنحـــاس، إعـــراب القـــرآن ١/٣٤، والعكبـــري ١/٢٧، مشـــكل إعـــراب القـــرآن أبـــي طالـــب
  .٥٤، ص١الخطيب، معجم القراءات،ج

٤
  .٤سورة المسد، اآلية   

٥
ــان     ــر ٨/٥٢٦األندلســــي، أبــــو حيــ ، البنــــاء، إتحــــاف فضــــالء البشــــر ٢/٤٠٤، ابــــن الجـــزري، النشــ

ــدير٤٤٥/ ــبعة٥/٥١٢، الشــــوكاني، فــــتح القــ ــــري ٧٠٠/ ، ابــــن مجاهــــد، الســ ، ابــــن ٣٠/٢١٩، الطب
ــق عبـــد العـــال ســـالم مكـــرم، دار : خالويـــه، الحســـين بـــن أحمـــد، الحجـــة فـــي القـــراءات الســـبع، تحقيـ

، الزجــاج، أبــو إســحاق ٣/٧٨٥، النحــاس، إعــراب القــرآن ٣٧٧/م، ١٩٧٧، ٢الشــروق، بيــروت، ط
لم الكتـب، بيـروت، عبـد الجليـل عبـده شـلبي، عـا: إبراهيم بن السري، معـاني القـرآن وٕاعرابـه، تحقيـق

  .٦٣١، ص١٠، جمعجم القراءات، الخطيب، ٥/٣٧٥م، ١٩٨٨، ١ط
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 ِإَذا َأنْ  اْ�ِ*6َ�بِ  ِ#@ =ََ>+ْ*ُ:ْ  َ!�Nلَ  َوَ�ْ { :��ل �����
�ُ  ;�ِ  Xَ��تِ  6ُ�ْ�َِ7:ْ Kَْ*�ُ �1َ�ِ  ُأNَ1ْ6َْ��ُ�1َ�ِ َو  َH#َ واُ�ُ%ْ�َ 
 ْ:1ُ�َ�َ  �6َe� ا$ُc$ُ8�َ @#ِ  ٍI�َِe  ِg�ِْ+َh  ْ:ُ*�!1ُ:ْ  ِإًذا ِإ<ُْR�ِ 

ُ  ;�َ  ِإن� �ِ�َ2  َ'+%ِ#ِ�َS�ُ�ْا  َ'��  ١}�S1ََ2 ��ً+�َِ2:َ  ِ#@ َواْ�*َ�ِ#ِ

 ّ�Rُْ>1ُ:ْ  إذاً  ِإ!�*ُ:ْ { :"فقال} ِ�Rَْ>1ُ:ْ {ذكر أبو السعود قراءة النصب في 

 عن ملغاةٌ  }اً ذَ إِ { و ،التنزيلِ  تحت داخلةٍ  غيرُ  النهي لتعليل سيقت مستأنفةٌ  جملةٌ  }
 فعلتموه إن إنكم الوقتِ  ذلك في معهم تقعدوا ال أي والخبر، المبتدأ بين لوقوعها العمل
 لالستغناء أو كالمصدر ألنه المثلِ  وٕافرادُ  العذاِب، واستتباعِ  الكفر في مثَلهم كنتم

 كما متمّكن غير إلى ضافتهإل بالفتح }�Rَ>1:{ شاذاً  وقرىء ،الجمع إلى باإلضافة
 على منصوب هو :وقيل ٢} bِS�َُ%$نَ  َأ!�*ُ:ْ  َ�� ّ�Rْ/َ { : تعالى قوله في

  ٣."حالهم مثل في أي الظرفية
، وقد أحال أبو السعود في توجيهها إلى ٤، شاذة}�Rَ>1:{وقراءة النصب 

  ٦.، وهي قراءة الجمهور٥} bِS�َُ%$نَ  َأ!�*ُ:ْ  َ�� ّ�Rْ/َ {  :قوله تعالى
                                                             

١
  .١٤٠سورة النساء، اآلية   
  . ٢٣سورة الذاريات، اآلية  ٢

٣
  .٤٤٨، ص ٢ج إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم،العمادي،   
ة الشــهاب علــى تفســير ، الخفــاجي، الشــهاب، حاشــي١/٣٩٩، العكبــري ٣/٣٧٥األندلســي، أبــو حيــان   ٤

الخطيـــب، معجـــم القـــراءات ، ٢/٤٤٤، الحلبـــي، الســمين ٣/١٩٠البيضــاوي، دار صـــادر، بيـــروت، 
  .١٧٧، ص٢،ج

٥
  .٢٣سورة الذاريات، اآلية   

٦
ــــدير ١٢٧-٨/١٢٦، ٥/٢٥٥األندلســــــي، أبــــــو حيــــــان     ـــوكاني، فــــــتح القــ ، ٢٨٨/، ، ٥/٨٥، الشـــ

ــــه، الحجـــــة٣/٨٥فــــراء ، ال٤٤-١٧/٤٣، القرطبـــــي ٩/٣٨٣العكبــــري، التبيــــان  ـــن خالوي ، ٣٣٢/، ابــ
ـــــــة  ــــــرازي ٢/١١٨٠، العكبـــــــري ٢٦/١٢٨،٢٠٧، الطبـــــــري ١٨-١٤/١٧األندلســـــــي، ابـــــــن عطي ، الـ

، األلوســي، ٢/٢٣٥، النحــاس، إعــراب القــرآن ٦٧١/، األنصــاري، ابــن هشــام، مغنــي اللبيــب ٢٨/٩
ــى ألفيــــة بــــن مالــــك،٢٧/١٠روح المعـــاني  ــاري، ابــــن هشــــام، أوضــــح المســــالك إلــ : تحقيــــق ، األنصــ

  .١٣١، ص٩، ج معجم القراءات، الخطيب، ١/٢٠١م، ٢٠٠٠بركات يوسف هبود، دار الفكر، 
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  : وفي موضع آخر
َ��َل ِ=+�َ� اْ�ُ' َ�ْ�َ�:َ ا�>�1ُ:� َر���Sَ َأْ!Nِْل {: ��ل �����

 �Sَ�ِا ِ�َو�ً+=ِ �Sَ�َ َِ' ا���َ��ِء َ�*ُ$ُن�ًة َiِ��َ �Sَْ+<ََ=
� ا���اِزِ�+'َ ُْ+َL jَ!َْوَأ �Sَ�َْواْرُز َUSْ�ِ 0ً�َXَو �!َِ�ِLX١}َو 

لجزم على با }َ�*ُ'ْ {وقرىء : "فقال }'ْ *ُ �َ { ذكر أبو السعود قرءاة الجزم في
ْ!Uَ َوِ�+ًّ� { : جواب األمر كما في قولهُ�� '�ِ ��ِ fْ1َ#َ * �Sِkُ�ِ�َ {

  ٢."قراءَة الجزم هناك متواترة وهاهنا من الشواذ خال أنّ 
 'ْ �ِ  @ْ �ِ  fْ 1َ #َ { وهنا أحال أبو السعود في توجيه هذه القراءة إلى اآلية 

 َ◌ ُ� ْ! َU  َو ِ� ّ+ ً�  * َ� ِ� ْk ِS َو @ َ� ِ�ب4 رَ  &ُ >ْ �َ ا2ْ وَ  $بَ %ُ ��ْ Xل َ  'ْ �ِ  ثْ 
متواترة، وهي قراءة عبداهللا واألعمش  }َ�*ُ'ْ {قراءة الجزم في  ن أنّ وبيّ  ٣}c+��ً رَ 

�ِ �َ {قراءة الجزم في  ، وأنّ ٤والمطوعي ِSkْ َو @ َ� ِ�fْ1َ#َ ِ�ْ@ { في اآلية   }ثْ 
ْ!Uَ َوِ�+ًّ� ُ� �ْ�ُ%$َب َوا2َْ�ْ>ُ& َ�ِ�Sِkْ@ َو�َ * ِ�ْ' َ �ِْث ِ�ْ' Xل َ

 ً��+cوالزهري ،والكسائي ،عمرو ؛ فهي قراءة أبية، وهي ليست كذلكشاذّ }َرب4 َر، 
واألصبهاني، ويحيى بن يعمر، ويحيى بن وثاب، وابن  ،وطلحة وابن عيسى ،واألعمش

الوجه عند محيصن، وقتادة واليزيدي والشنبوذي، والجزم هو الوجه عند الفراء، والرفع هو 
  ٥.غيره

                                                             

١
  .١١٤سورة المائدة، اآلية   

٢
  . ١٧٤، ص٣ج  إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم،العمادي،   

٣
  .٦-٥سورة مريم، اآلية   

٤
، الزمخشــري ١٢/٢١، الــرازي ٢٠٢/بشــر ، البنــاء، إتحــاف فضــالء ال٤/٥٦األندلســي، أبــو حيــان    

ـــه، المختصــــر ١/٥٣٠، النحــــاس، إعــــراب القــــرآن ١/٤٩١ ــن خالويـ ، المجاشــــعي، معــــاني ٣٦/، ابــ
ـــــة ٢/١٦٢، ٣٢٥، ١/١٥٨، الفـــــراء ١/٢٦٧األخفـــــش  ـــــن عطي ـــــي ٥/١٠٧، األندلســـــي، اب ، القرطب

،  اءاتمعجــم القــر ، الخطيــب، ٢/٦٥٣، الحلبــي، الســمين ٧/٦١، األلوســي، روح المعــاني ٦/٣٦٨
  .٣٧٢، ص ٢ج

٥
، القيســـي، مكـــي بـــن أبـــي طالـــب، التبصـــرة فـــي القـــراءات الســـبع، ٦/١٧٤األندلســـي، أبـــو حيـــان     

، البنــاء، إتحــاف ٥٨٥/م، ١٩٨٢، ٤محمــد غــوث النــدوي، نشــر الــدار الســلفية، الهنــد، ط: تحقيــق
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  . عدم توجيه القراءات المذكورة مطلقا: الطريقة الرابعة
وفي هذه الطريقة يذكر أبو السعود القراءات في الكلمة دون توجيهها، وقد تكرر 

  : ذلك غير مرة في تفسيره، ويتضح ذلك من خالل األمثلة اآلتية
ِ=5َ�ُد َو2ََ�ُ>$ا اiِHَ�َ�ْ*0ََ ا��Wِ�َ' ُهْ: {: ��ل �����

وا �1ََA fُ6َْ*6َُ7 :ْ1ُ%َ<َْLَد1ُ�ُ:ْ ُ1َِAَأ �kً�!َِإ 'ِ�َْe��ا�
  ١}َوُ��9َُْ�$نَ 

 ذكر أبو السعود في تفسيره لهذه اآلية الكريمة عددًا من القراءات لكلمة

} َ7 ُ6 ْ* َ6 ُf{  وكلمة} َA َ1 َ{" :إال أنه لم يوجه أيًا منها حيث قال }:ْ 1ُ �ُ �د fَُ6ْ*6َُ7
وُقِرىَء . عنها يوٍم القيامةِ  }َوُ��Yَُْ>$نَ {ديواِن أعماِلم هذه في  }:ْ �1A ُ1�ُدَ 

} َ7 َ+ ْ* ُf6ُ{ و} َ7 َS ْ* ُ6 ُf{ ء بالياِء والنوِن، وُقري} َA َ1 َوهَي قوُلهم  ،}:ْ ا1�ُُ �د
  ٢."إن هللا جزءًا وٕان له بناٍت وأنها المالئكُة 

fُ6َْ*6َُ7 { ، وقراءة٣هي قراءة الجمهور} �1A fُ6َْ*6َُ7َد1ُ�ُ:ْ {والقراءة 
هي قراءة فرقة  }f6ُْ*َ+َ7ُ {، وقراءة ٤هي قراءة الحسن وأبو الرجاء} �1Aدَا1ُ�ُ:ْ 

                                                                                                                                                                                      

قـــدير ، الشـــوكاني، فــتح ال٢/١٦١،٢٠٦، ١/١٥٨، الفــراء ٢١/١٨٢، الـــرازي ٢٩٧/فضــالء البشــر 
ــن بــــن محمــــد بــــن الحســــين القمــــي، غرائــــب القــــرآن ورغائــــب الفرقــــان، ٣/٣٢٢ ، النيســــابوري، الحســ

، ابـن الجـزري، ١٦/٣٨، الطبـري ١٦/٣٤إبراهيم عطوة عـوض، مكتبـة مصـطفى الحلبـي، : تحقيق
ـــة، أبـــو زرعـــة عبـــدالرحمن بـــن محمـــد، حجـــة القـــراءات، تحقيـــق٢/٣١٧النشـــر  ســـعيد : ، ابـــن زنجل

معجـــم ، الخطيـــب، ٤/٤٩٢، الحلبـــي، الســـمين ٤٣٨/م، ١٩٧٩، ٢الرســـالة، طاألفغـــاني، مؤسســـة 
  .٣٤٠، ص٥، ج القراءات

١
  .١٩سورة الزخرف، اآلية   

٢
  . ٣١٣، ص٧ج  إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم،العمادي،   

٣
ــو حيـــــان     ــي، أبـــ ـــي ٨/١٠األندلســـ ــــه ١٦/٧٣، القرطبــ ــرآن وٕاعرابـ ، ٤/٤٠٧، الزجـــــاج، معـــــاني القـــ

  .٣٦١، ص ٨، جمعجم القراءات، الخطيب، ١٣/٢٠٩األندلسي، ابن عطية 
٤
، ١٢٣/٢١٠، األندلســـي، ابـــن عطيـــة١٣٥/، ابــن خالويـــه، المختصـــر٨/١٠األندلســـي، أبـــو حيـــان    

  .٣٦١، ص ٨، جمعجم القراءات، الخطيب، ٢٥/٧٢األلوسي، روح المعاني 
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، ولم يفصل أبو السعود في ٢هي قراءة ابن أبي عبلة }f6ُْ*Sََ7ُ {، وقراءة ١من القراء
 .  بعد تغير الفعل من حيث الجمع أو الرفع والنصب) شهادتهم(بيان لفظ 

  :وفي موضع آخر
َوُهَ$ ا��Wِي َأْ!Nََل ِ�َ' ا���َ��ِء َ��ًء  {: ����ل ���

�ا ُ!8ِْ�ُج ً�َِL &ُSْ�ِ �Sَْ2�َْL9َ#َ ٍْء@َA 4/5َ�َت ُآ!َ &ِ�ِ �Sَْ2�َْL9َ#َ
�اِآ5ً� َوِ�َ' ا�ِ /ِْ8�S�Sْ�ِ �1َ�ِ<َْp 'َْ$اٌن َ6َ�ُ �q5َe &ُSْ�ِ

 E����َن ُ��1ًِ5َ6ْr َداِ!+0ٌَ َو��Sَ2ٍت �ِْ' َأ=�Sٍَْب َوا��Nْ�6ُ$َن َوا�
� َوَ�Sِْ�ِ& ِإن� َ�َkِْإَذا َأ gِ�ِ�َkَ ��َوا ِإ�ُُs!ْا &ٍ�ِ�َr6َ�ُ �َْ+َhَو

 ٣ }ِ#@ َذِ�*ُ:ْ Zََ��تٍ ِ�َ%ْ$ٍم ُ�ِtْ�Sُ$نَ 

 &ُ Sْ �ِ  جُ �ُ 8ْ �َ {  يذكر أبو السعود في معرض تفسيره لآلية الكريمة قراءة
 َe df  ُ� َ6 َ��ِجُ {  : "فيقول } :ٌ اآِ ْ8E!   ِ� &ُSْ{ـ صفٌة ل } َL َ��وصيغة  ،}اً ِ

5َeًّ� { أي نخرج من ذلك الخِضِر  ،المضارِع الستحضار الصورة لما فيها من الغرابة
�اآِ َ6َE�5 ً�{  هو الُسنبُل المنتِظُم للحبوب المتراكبة بعُضها فوق بعض على هيئة

�اآِ { وقرىء  ،مخصوصةٍ َ6َ�ُ dfَe &ُSْ�ِ ُج�ُْ8�َ ٌ◌fٌ { "٤  
�اِآ5ً�{م يوجه القراءة األولى إال أنه لَ6َ�ُ �q5َe &ُْSِ� ُج�وهي  }ُ!8ِْ
�اآِ { ، وكذلك القراءة الثانية ٥قراءة الجمهورَ6َ�ُ dfَe &ُSْ�ِ ُج�ُْ8�َ ٌf { وهي ،
  ٦وابن محيصن ،قراءة األعمش

  : وفي موضع آخر
                                                             

١
ـــــي، أبــــــــو حيــــــــان     ـــــاج٣/٩٣، الزمخشــــــــري ٨/١٠األندلســـ ــــــرآن وٕاعرابــــــــه ، ، الزجـــ ــــــاني القــ ، معــ
  .٣٦١، ص ٨، جمعجم القراءات، الخطيب، ٢٥/٧٢األلوسي، روح المعاني ٤/٤٠٧

٢
  .٣٦١، ص ٨، جمعجم القراءات، الخطيب، ٦/٩٥الحلبي، السمين   

٣
  .٩٩سورة األنعام، اآلية   

٤
  . ٢٨٢، ص ٣ج إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم،العمادي ،   
ــي،  ٥ ـــو حيــــان  األندلســ ، ٧/٢٣٨، األلوســـــي، روح المعـــــاني ٣٩/، ابـــــن خالويـــــه، المختصــــر٤/١٨٩أبــ

  .٤٩٨، ص ٢، جمعجم القراءات، الخطيب، ٣/١٣٧الحلبي، السمين 
٦
  .٤٩٨، ص ٢، جمعجم القراءاتالخطيب،   



28 

 

 ُهَ$ َ#ِ"ْن َ�َ$��ْ$ا َ#ُ%ْ/ Dَ ُ�; @َِ5ْ�َe ِإَ�َ& ِإ�D {: ��ل �����
 ِ:+sِ�َ�ْشِ ا� ١}=ََ>+ِْ& َ�َ$آ�ْ>jُ َوُهَ$ َربE اْ�َ�ْ

قراءة الرفع في كلمة يذكر أبو السعود في شرحه لتلك اآلية الكريمة 
} ُ:+sشِ {: " دون توجيه فيقول  }ا���أي  }:ِ ا��s+ َوُهَ$ َربE ا��

، وقرىء لمقاديرلذي تنزل منه األحكاُم واأو الِجسم األعظِم المحيط ا ،الُملك العظيمِ 
} ُ:+s٢".بالرفع }ا��  

، وقراءة ٣هي قراءة الجمهور }:ِ ا��s+ َوُهَ$ َربE ا���شِ {وقراءة 
هذه : بكر األصممروية قال عنها أبو  }:ُ ا��s+ َوُهَ$ َربE ا���شِ {الرفع 

صفًة هللا تعالى أولى من جعله صفًة  }ا��s+:ُ {القراءة أعجب إلي؛ ألن جعل 
  ٤. للعرش

 : اج للقراءات القرآنيةطرق االحتج

القرآن الكريم، الحديث الشريف، ( االحتجاج للقراءات القرآنية بالمنقول السماعي
  ). الشعر العربي 

  
يحتج أبو السعود في توجيهه للقراءات القرآنية بمصادر االحتجاج التي تتمثل في 

حديث الشريف وبال المواضع المشابهة في القرآن،  لىإالقرآن الكريم، وذلك باإلحالة 

                                                             

١
  .١٢٩سورة التوبة، اآلية   

٢
  . ٣٥٦، ص٤ج إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم،العمادي،   

٣
، النحــاس، ٨/٣٠٣، القرطبــي ٢/٦٥، الزمخشــري ١٦/٢٤٤، الــرازي ٥/١١٩األندلســي، أبــو حيــان    

، الجــوزي، عبــد الــرحمن بــن علــي بــن محمــد، زاد المســير فــي علــم التفســير، ٢/٤٧إعــراب القــرآن 
، الشــــوكاني، فــــتح ١١/٥٧، األلوســــي، روح المعــــاني ٣/٥٢١م، ١٩٨٧، ٤المكتــــب اإلســــالمي، ط

  ٤٨٥، ص ٣، جمعجم القراءات، الخطيب، ٣/٥١٤لحلبي، السمين ، ا٣/٤١٩القدير 
٤
  ٤٨٥، ص ٣، جمعجم القراءاتالخطيب،   
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وهو احتجاج لغاية المعنى أو لغاية اللغة، ولتوضيح هذه الطرق أورد  وبالشعر العربي
  . بعض األمثلة من تفسير أبي السعود

  
  

  . االحتجاج بالقرآن الكريم ١.١.١
 ا�G�ِ��Tَ�تِ  َوَ=ِ�ُ>$ا َX�Sُ$ا َوا��Wِ�'َ { : 	�ل �����

 ْ:1ُ<ُِLْSَُ7  ٍت��Sَ2 ي�ِْw�َ  ْ'�ِ  ْG�َ�1َ6ِ  ُاْ�َْ!�1َر  َ'�ِ�ِ�َL �1َ+#ِ 
�ةٌ  َأْزَواجٌ  ِ#+�1َ 1ُ�َ:ْ  َأَ�ًاَ�1َb�ُ  ْ:1ُ<ُِL ١} _َِ>+qH_ِ  ًH  َوُ!ْ

 } _َِ>+qH_ِ  ًH  َوُ!ْLُِ>1ُ:ْ { يذكر أبو السعود في تفسيره لآلية الكريمة 
 ":فيقول  ٢عي،الياء وهي قراءة ابن مسعود وابن الوثاب والنخب }وُ�ْLُِ>1ُ:{قراءة 
 غيرُ  أنه على ال }7+ُLِ>1:{ على عطفٌ  وهو بالياء }ُ�ْLُِ>1ُ:{ وقرىء

 َوَ����{ :  ����� �$�& في كما ،بالعنوان بل ،بالذات األولِ  اإلدخالِ 

�0�َْeٍ  َ�َ�&ُ  ءاَ�Sُ$اْ  وا�W�' ُه$ًدا َ!�Sَْ+�w َأْ�ُ�َ!� 2َ�ءَ�ِ 

��S�ّ  ْ:ُه�Sَْ+�w!َ'ْ  َو�ابٍ  ّWََ=  َh ٍx+<ِ {٤".   ٣  
 وهنا نجد أن أبا السعود قد احتج لبيان معنى العطف بالعنوان ال بالذات أي أنه

ختالف بين األول والثاني بذات اإلدخال والتنجية بل بعنوانهما فاإلدخال األول في اال 
وكذلك بالنسبة . هما إدخال واحدال الثاني في الظل الظليل لكن كليالجنات واإلدخ

  . اآلية المحتج بها للتنجية في
   :في موضع آخرو 

                                                             

  .٥٧سورة النساء، اآلية   ١
، األلوســي، روح ٢٦/، ابـن خالويــه، المختصـر ١/٤٠٣، الزمخشــري ٣/٢٧٥٦األندلسـي، أبــو حيـان   ٢

ــــة ٥/٦٠المعــــاني  معجــــم ، الخطيــــب، ٢/٣٧٨، الحلبــــي، الســــمين ٤/١٠٧، األندلســــي، ابــــن عطي
  .٩٢، ص  ٢، ج القراءات

  .٥٨سورة هود، اآلية  ٣
  .٣٥٠، ص٢ج إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم،العمادي،  ٤
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َ�ْ$َم َ!ُْ=$ ُآ/� ُأَ!�ٍس ِ�ِ"َ��ِ�1ِْ: َ#َ�ْ'  {: ��ل �����
 Dَُءوَن ِآ1ُ�َ�6َْ: َو�َ%ْ�َ UَYِ�َ9ُو#َ &ِSِ+�َِ+�ِ &ُ�َ�6َُأوِ�َ@ ِآ

 Hً+6ِ#َ َن$�ُ<َْs�ُ{١ 

ُنصب  }اْ َ�ْ$مَ َ!ُْ=${: "يقول أبو السعود في معرض تفسيره لآلية الكريمة
 }َ>ُ�$نَ َوُ َD�sْ {: أو ظرٌف لما دل عليه قوُله تعالىعلى المفعولية بإضمار اذكر 

َ�ْ$مَ {و }$ْ=ُ �َ َ�ْ$َم {:  يقصد -، وقرىء بالياء على البناء للفاعل والمفعول
 ُ� َ=، وقد ًا على لغة من يقول في أفعى أفعوبقلب األلف واو  }$=َ ْ �ُ } و  -�{ْ ْ

  .٢"}َوَأ7َ�Eوْا ا�wS$ى{ :المَة الجمِع كما في قوله تعالى جّوز كوُن الواو ع
بالياء والبناء للمفعول وهي قراءة  }�ْ ْ=َ �ُ َ�ْ$َم {وهنا ذكر أبو السعود قراءة 

والياء والبناء للفاعل  ٣عن المفضل عن عاصم، ،وجبلةي عمران الجوني، وأب ،الحسن
 ،عن يعقوب وعاصم في رواية ،وزيد ،والحسن ،وهي قراءة مجاهد}$ْ=ُ �َ َ�ْ$َم {

بقلب األلف واوًا وهي قراءة منقولة عن الحسن، وزاد ابن  }$=َ ْ �ُ {وقراءة  ٤وقتادة،
بقلب  }$=َ ْ �ُ {ويعلق أبو السعود على قراءة . ٥خالويه أنها قراءة قتادة والسجستاني

حتج عى أفعو، وقد جوز كون الواو عالمة الجمع، ويأللف واوًا على لغة من يقول أفا
�E 7َ أَ وَ { بقوله تعالى  �Sوا ا� ْw َ$ِه+0ًَ ُ�ُ>$1ُ�ُ:ْ {:في اآلية }ىDَ

                                                             

١
  .٧١اإلسراء، اآلية   

٢
  .٢٤٠-٢٣٩، ص ٥ج إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم،العمادي،   
ـــرازي ٢/٢٤٠، الزمخشـــري ٧٧/لويـــه، المختصـــر، ابـــن خا٦/٦٢األندلســـي، أبـــو حيـــان   ٣ ، ٢١/١٨، ال

، ص ٥، ج معجـم القـراءات، الخطيـب، ٤/٤٠٩،  الحلبـي، السـمين ٩/١٤٨األندلسي، ابن عطيـة 
٩٦.  

٤
، ابـن خالويـه، ٣/٢٥٢، الزجـاج، معـاني القـرآن وٕاعرابـه ٢/١٢٧، الفـراء ٦/٦٢األندلسي، أبو حيان    

  .٩٥، ص ٥، جمعجم القراءاتالخطيب، ، ٤/٤٠٩، الحلبي، السمين ٧٧/المختصر
، الحلبـــي، الســـمين ٢/١٢٧، الفـــراء ١٥/٧٤، الطبرســـي، مجمـــع البيـــان ٦/٦٢األندلســـي، أبـــو حيـــان   ٥

  .٩٦، ص ٥، جمعجم القراءات، الخطيب، ٤/٤٠٩
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 :ُْ*<ُْR�ِ �ٌَr�َ �Dا ِإWَا َهْ/ َه$�ُ<ََ_ 'َ�Wِى ا��$َْw�Sوا ا�E�َوَأ7َ
�ونَ ُTِْ5�ُ ْ:6ُ!َْوَأ �َْG4١}َأَ#9ْ6َُ�$َن ا��  

  
  . االحتجاج بالحديث الشريف ٢.١.١

�ن� �1َ�ِ َوِإ!�ُ& {: ��ل �����ُ6َ�ْ�َ Hَ#َ 0َِ=���<�ِ :ٌ<ْ�ِ�َ
 ٢}َوا��5ُِ�$نِ َهWَا َِ̂�اطٌ ُ��%ِ6َْ+:ٌ 

{ وٕان عيَسى } !�ُ& إوَ { : "يقول أبو السعود في تفسيره لآلية الكريمة 

لحصوِله به ، وتسميُته ِعلمًا إنه بنزوِله شرٌط من أشراِطها أي }َ�ِ�ْ>ٌ: ّ�>���=0َِ 
، أو بإحياِئه الَمْوتى دليٌل على صحِة البعِث الذي هو معظُم ما ينكرُه يِر أبٍ أو بحدوِثه بغ

وُقِرىَء  ،أي عالمةٌ  }:ٌ َ�َ�>َ {وُقِرىَء  ،الكفرُة من األموِر الواقعة في الساعةِ 
 لُم بهِ ما ُيع ميِة ما ُيذكُر بِه ذكرًا كتسميةِ على تس }�Wِآ�ٌ {وُقِرىَء  ،}:ُ >َ �َ �>ْ {

إن عيَسى عليِه السالُم ينزُل على ثنيٍة باألرِض المقدسِة يقاُل لها «: ثِ وفي الحدي. علمًا 
رتاِن وبيِده َحْربةٌ  الَ  ،أفيُق وعليِه ُممص اُس في ، فيأِتي بيَت المقدسِ وبها يقتُل الدجوالن ،

بحِ  ُمُه عيَسى  ،صالِة الص المُ -فيتأخُر اإلماُم فُيقدي خلَفُه  -عليِه السعلى شريعِة وُيصل
ُب الِبيعَ  ،ثم يقتُل الخنازيَر ويكسُر الصليبَ  -صلى اهللا عليِه وسلم-محمٍد  وُيخر، 

الضميُر للُقرآِن ِلما أن فيِه اإلعالَم : وقيلَ .  ٣»ويقتُل النصاَرى إال مْن آمَن به ،والكنائَس 
  ٤."بالساعةِ 

                                                             

١
  .٣سورة األنبياء، اآلية   

٢
  .٦١سورة الزخرف، اآلية   

٣
  ).٥/٤١٥(،   البخاري، محمد بن إسماعيل، شرح صحيح البخاري  

٤
  . ٣٢٩-٣٢٨، ص٧ج إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم،العمادي،   
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َ�ِ�ْ>ٌ: ّ�>���=0َِ { أبا السعود ذهب إلى تفسير  وفي هذا الموضع نجد أنّ 
، وقد أورد في معرض ١وهي قراءة الجمهور -عليه السالم-ها تعني سيدنا عيسى بأنّ  }

مالك  يوأب ،وأبي هريرة ،وهي قراءة ابن عباس }َ�َ�َ>:ٌ {تفسيره لآلية الكريمة قراءة 
 ،واألعمش ،ومالك بن دينار ،والضحاك ،ومجاهد ،وقتادة ،وزيد بن علي ،الغفاري

وابن  ،وحميد ،الرحمن السلمي عبد ، وأبيرزين ، وأبيوعكرمة ،نصرة ، وأبيبيوالكل
وهي قراءة أبي نصرة، } �ْ>َ�َ>:ُ {وقراءة وٕانه  ٢.وتعني العالمة والداللة، ،محيصن
وهي قراءة أبي ابن  }�Wِْآ�ٌ {، وقراءة ٣وهي بخالف ما عليه المصاحف ،وعكرمة

والذي يؤيد ما ذهب إليه في  -عليه وسلمصلى اهللا -، ثم ذكر حديث رسول اهللا ٤كعب
  . بن مريمهو عيسى  مِ لْ المعنى من أن المقصود بالعِ 

  : وفي موضع آخر
َ�� َأ��1َE ا���7ُ$ُل َ�>4ْ} َ�� ُأْ!Nَِل ِإَ�ْ+Uَ {: ��ل �����

 َU�ُTِ�ْ�َ ُ�;ِر6َ�َ�َ7ُ& َو jَ|ْ�<�َ ��َ#َ /ْ�َKْ�َ :ْ�َ َوِإْن Uَ4َر� 'ْ�ِ
ي اْ�َ%ْ$مَ اْ�*َ�ِ#ِ��'َ ِ�َ' اِ1ْ�َ Dَ َ�; سِ ِإن���S�{٥ 

 jَ |ْ �>� � َ �َ #َ { يذكر أبو السعود في هذا الموضع قراءة الجمع 
وأبي وجعفر ويعقوب  ،وأبي بكر عن عاصم ،وابن عامر ،وهي قراءة نافع }@�Dِ �َ 7َ رِ 

                                                             

، الزجــاج، معـــاني ١٣/٢٤٤، األندلســي، ابــن عطيــة ٢٥/٥٥، الطبــري ٨/٢٥األندلســي، أبــو حيــان   ١
ــــراء ٤/٤١٧القـــــــرآن وٕاعرابـــــــه  ـــ ـــــاس، إعـــــــراب القـــــــرآن ٣/٢٧، الف ـــــــرازي ٣/٩٨، النحــ ، ٢٧/٢٢٢، ال

  .٣٩٢، ص ٨، جمعجم القراءات، الخطيب، ٦/١٠٦ين الحلبي، السم
  .٢٩٣، ص  ٨، جمعجم القراءاتالخطيب،  ٢
ــــــي، أبــــــــو حيـــــــان   ٣ ــــن خالويـــــــه، المختصــــــــر٨/٢٦األندلسـ ــــــري ١٣٦/، ابــــ ــــــرازي ٣/١٠٢، الزمخشـ ، الــ

ــــة١٦/١٠٥، القرطبــــــــي ٢٧/٢٢٣ ــــ ــن عطي ، األلوســــــــي، روح المعــــــــاني ١٣/٢٤٤، األندلســــــــي، ابــــــ
  .٣٩٣، ص٨، جمعجم القراءات، الخطيب، ٤/٥٦٢، الشوكاني، فتح القدير ٢٥/٩٥

ـــر٢٧/٢٢٣الزمخشــــــري  ٤ ــــه، المختصـــ ــن خالويــ ــــراء ١٢/٢٤٤، األندلســــــي، ابــــــن عطيــــــة١٢٧/، ابــــ ، الفــ
  .٣٩٣، ص٨، جمعجم القراءات، الخطيب، ٢٥/٥٥، الطبري ٢/٣٧

  .٦٧سورة المائدة، اآلية  ٥
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�>�ْ|jَ { وقرىء : "، ويقول أبو السعود١والحسن والمفضل َ ��َ#َ@�ِD�ََ7ِر{ 
 ،بعثني اهللا برساالته فِضْقُت بها ذرعاً «: عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وروي ....

   ٣ " ٢»بُتك وضِمن لي العصمة فقِوْيتُ فأوَحى اهللا إلي إْن لم تبلْغ رساالتي عذّ 
صلى -بحديث رسول اهللا  }ِرD�ََ7ِ�@{وهنا احتج أبو السعود لقراءة الجمع 

  . -سلماهللا عليه و 
  
  :االحتجاج للقراءات بالشعر العربي ٣.١.١

 اG�َْ+َ�َة ا�Eْ!+َ�  {: ��ل �����ُ��َ�ْ' َآ�َن ُ�ِ
 Dَ �1َ+#ِ :ْ�1َ6ََ ُ!َ$ف4 ِإَ�+1ِْْ: َأْ=1ُ�َ��َْ: ِ#+�1َ َوُهS�َوِز

 .٤}ُ�8ْ5َ�ُ$َن 

 قراءة: يوه }ُ!َ$ف4 {ة لكلم ثالث قراءاتيذكر أبو السعود في هذا الموضع 
 ، وأبيوميمون بن مهران ،باإلسناد إلى الغائب، وهي قراءة طلحة بن مصرف }ُ�َ$ف4 {

وقراءة  ٦وهي قراءة ميمون بن مهران، }ُ�َ$ف� {وقراءة  ٥والمطوعي، ،والحسن ،حيوة

                                                             

ــــان   ١ ــــي، أبــــــو حيــ ــــرازي ٣/٥٣٠األندلســ ، البنــــــاء، إتحــــــاف ١/٤١٥،  ٦/٢٤٤، القرطبــــــي ١٢/٤٨، الــ
، ابــن زنجلــة، حجــة ١/٤٥٩، العكبــري ١/٢٦١، المجاشــعي، معــاني األخفــش ٢٠٢/فضــالء البشــر

ــراءات معجــــم ، الخطيــــب، ٢/٥٧١، الحلبــــي، الســــمين ١/٥٠٨، النحــــاس، إعــــراب القــــرآن ٢٣٢/القــ
  .٣١٩، ص ٢، جالقراءات

اهللا عليـــه وســـلم مرســـال عـــن الحســـن عـــن النبـــي صـــلى ) ٢/٥٢٨(ذكـــره الســـيوطي فـــي الـــدر المنثـــور  ٢
  .وعزاه ألبي الشيخ

  . .١١٣-١١٢، ص ٣ج إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم،العمادي،  ٣
  .١٥سورة هود، اآلية  ٤
ــــــي، أبــــــــو حيـــــــان   ٥ ـــــر٢/٩٣، الزمخشــــــــري ٥/٢٠٩األندلسـ ـــــه، المختصــ ـــي، ٥٩/، ابـــــــن خالويـــ ، الحلبـــــ

  .٢٣، ص٤، جمعجم القراءات، الخطيب، ٤/٨٤السمين
ــو حيــــان  ا ٦ ــي، أبــ ــن خالويــــه، المختصــــر٢/٩٣، الزمخشــــري ٥/٢٠٩ألندلســ ، األلوســــي، روح ٥٩/، ابــ

  .٢٣، ص ٤، جمعجم القراءات، الخطيب، ١٢/٢٣المعاني 



34 

 

وقراءة الجمهور هي  ١بالتخفيف والرفع، وهي قراءة الحسن، }ُ!$ِ#@{
 ......} َ�+1ِْ:ْ َأ=1ُ�َ��َْ:ْ ِ#+�1َإِ ُ!َ$فّ {" :ويفسر اآلية فيقول،٢}ُ!َ$ف4 {

على   }ُ�َ$ف4 {، وقرىء عماِلهم في الحياة الدنيا كاملةً فالمعنى نوِصُل إليهم ثمراِت أ
، رفِع أعماَلهمبالفوقانية على البناء للمفعول و   }ُ�َ$ف� {اإلسناد إلى اهللا عز وجل و

  :قولهك ماضياً  الشرطن لكو  والرفع بالتخفيف   }ُ!$ِ#@{وقرىء 
  ٤" ٣يقوُل ال غائٌب مالي وال حِرمُ ... وٕان أتاه خليٌل يوَم مسَغبة 

  :بالتخفيف والرفع بقول زهير   }ُ!$ِ#@{وقد احتج لقراءة 
  يقوُل ال غائٌب مالي وال حِرمُ ... وٕان أتاه خليٌل يوَم مسَغبة  

  . وفيه جواز رفع جواب الشرط كون الشرط ماضياً 
  : وفي موضع آخر
�ِة ِإ�D { :��ل �����َِLZْ1ُ�َْ: ِ#@ ا ~َْ+�َ 'َ�Wِا�� UَYِ�َُأو

ا���Sُر َوَ �َِ5َe�� Sََ^ُ�$ا ِ#+�1َ َوpِ��ٌَ/ َ�� َآ�ُ!$ا 
 ٥ }َ�ْ�َ�ُ>$نَ 

َ�� {أي في نفسه  }/ٌ �pِ �َ وَ {: "يقول أبو السعود في تفسيره لآلية الكريمة
، وألجل أن األوَل من يةِ أثناء تحصيِل المطالِب الدنيو في  }َآ�ُ!$ْا َ�ْ�َ�ُ>$نَ 

وأن  ،شأنه استتباُع الثواِب واألجِر وأن عدَمه لعدم مقارنِته لإليمان والنيِة الصحيحةِ 
 ُعّلق باألول الُحبوُط المؤِذُن بسقوط أجِره بصيغة الِفعل  ؛الثانَي ليس له جهٌة صالحة قط

                                                             

ــي، أبـــو حيـــان   ١ ــري ٥/٢١٩األندلسـ ، الخطيـــب، ٥/٨٢، الخفـــاجي، حاشـــية الشـــهاب ٢/٩٣، الزمخشـ
  .٢٤، ص٤، جمعجم القراءات

ــــــي، أبــــــــو حيــــــــان   ٢ ــــة ٥/٢٠٩األندلســ ـــن عطيــــ ـــــاف فضــــــــالء ٧/٢٥٥، األندلســــــــي، ابـــــ ـــاء، إتحـــ ، البنـــــ
ــــر ــــــة ٢٥٥/البشــــ ـــــن عطيــ ، ٤/٨٤، الحلبــــــــي، الســــــــمين ٢/٢٨٥، ، ٧/٢٥٥، وفــــــــي األندلســــــــي، ابـــ

  .٢٣، ص ٤، جمعجم القراءاتالخطيب، 
  .١٥٣، دار الكتب ص ١البيت لزهير ابن أبي سلمى، ديوان زهير، ط ٣

٤
  . ٢١٥، ص ٤ج الكتاب الكريم،إرشاد العقل السليم إلى مزايا العمادي ،   

٥
  .١٦هود، اآلية سورة   
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ث ال طائَل تحته أصًال وبالثاني الُبطالُن الُمفِصُح عن كونه بحي ،المنبىِء عن الحدوث
في الثاني  }�نَ آَ {، وفي زيادة ذلك وصفًا الزمًا له ثابتًا فيه باالسمية الدالِة على كون

ليس في االستمرار  -وٕان كان لغرض فاسدٍ -دون األول إيماٌء إلى أن صدوَر البر منهم 
 }bَ/َ �َ وَ {، وُقرىء ي هي من مقّدمات مطالِبهم الدنيةكصدور األعماِل الت ،والدوامِ 

حيث علم هناك أن ذلك وما يستتبعه من الحظوط الدنيويِة  ،على الفعل أي ظهر بطالُنه
ما كانوا  }p� ًHِ �َ وَ {، وقرىءطع أثُره الدنيوي فبَطل مطلقاً مما ال طائَل تحته أو انق
 :أو في معنى المصدر كقوله ،يعملون على أن ما إبهاميةٌ 

  ٢"...١ وال خارجًا ِمْن ِفي زوُر كالمِ 
: هما }/ٌ �pِ �َ وَ {وفي هذا الموضع يذكر أبو السعود قرائتين لكلمة 

وهي قراءة  }p� ًHِ �َ وَ {وقراءة  ٣وهي قراءة شاذة كما قال عنها الشهاب، }bَ/َ �َ وَ {
، وقد احتج أبو السعود ٤وذكرها الزمخشري لعاصم أبي بن كعب، وعبداهللا بن مسعود

  :لتلك القراءة بقول الشاعر
إبهامية أو في معنى ) ما(على اعتبار أن ... كالِم  رُ ًا من في زو وال خارج

D  ;َ  نّ إِ {: أي أنها كما في اآلية الكريمةومعنى أنها إبهامية المصدر، 

                                                             

شـرح ديـوان : انظـر.للفـرزدق) على حلفة ال أشتم الدهر مسـلمًا، وال خارجـًا مـن فـي زور كـالم( الييت  ١
ـــــــــا ــــــــروحه وأكملهــ ــه وشـــ ـــــــــبط معانيـــــــــ ــــــــــرزدق، ضــ ـــــاني، : الفـ ـــــــاب اللبنــــــ ــــ ــاوي، دار الكت ـــــــا الحـــــــــ ــــ إيلي

  .٤٠٩، ص ٢م، ج١،١٩٨٣بيروت،ط
٢
  . ٢١٦، ص٤ج د العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم،إرشاالعمادي،   

٣
، ٢/٣٧٦، ، ٥٩/، ابــــن خالويــــه، المختصــــر ٢/٩٣، الزمخشــــري ٥/٢١٠األندلســــي، أبــــو حيــــان    

ـــي، الســــمين ١٢/٢٥، األلوســــي، روح المعــــاني ٥/٨٤الخفــــاجي، حاشــــية الشــــهاب  ، ٤/٨٥، الحلبـ
  .٢٥، ص٤، جمعجم القراءاتالخطيب، 

٤
، ٩/١٥، القرطبــي ٥٩/، ابــن خالويــه، المختصــر٢/٩٣، الزمخشــري ٥/٢١٠حيــان  األندلســي، أبــو   

، النحـــاس، ٦٩١/،العكبـــري ٣٩٥ ١/٣٩٤القيســـي، مكـــي بـــن أبـــي طالـــب، مشـــكل إعـــراب القـــرآن 
  .٢٥، ص٤، جمعجم القراءات، الخطيب، ٤/٨٥، الحلبي، السمين ٢/٨٢إعراب القرآن 
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 َ� ْ� َ6 ْG+ َنْ @ أ  َ� ْ� ِ�وهي تدخل على النكرة فتزيدها  } َ� � ُ� َc$ ً0�R ًH  ََ �َ  بَ 
هو الفعل  }p� ًHِ �َ وَ {ليه فالعامل في وال تمنع عمل ما بعدها فيما قبلها وع ،ً إبهاما

 ،ن يكون اسم الفاعل خارجًا بمعنى المصدرأو أ ،يعملون والتقدير كانوا يعملون باطالً 
  .أي أن يكون التقدير وال يخرج من فّي خروجاً 

    
بيان المتواتر والشاذ عرض القراءات القرآنية من حيث  أبي السعود في طرق ٢.١

  . فوقراءة الجمهور والضعي
في منهجه في عرض والبحث السعود  يأبلتفسير من خالل الدراسة المستفيضة 

القراءات القرآنية يتضح جليًا أنه لم يكن يعمل ضمن منهج محدد المالمح أو طريقة 
تتصف بالعلمية أو المنهجية، وذلك لتعدد تعبيراته خالل عرضه للقراءات، وعفويته في 

أكثر وضوحًا عندما نتحدث عن طريقته في نسبة وصف هذه القراءات، وهو ما سيكون 
القراءات إلى أصحابها، وأستطيع في هذا الفصل أن أعرض لبعض من تعبيرات أبي 
السعود وطرقه في عرض القراءات القرآنية من حيث التواتر والشذوذ والمشهور 

    .والضعيف
د إال في يكاد اصطالح المتواتر والشاذ والضعيف ينعدم في تعبيرات أبي السعو  .١

بضعة مواضع في تفسيره، ولعل هذا يؤيد ما ذهبت إليه من أن أبا السعود لم يكن 
مهتمًا بهذا األمر فهو يذكر القراءة على إطالقها، إال أنه إذا ذكر يوضح وجه صفة 

، ولعل الطابع العام في بعض المواضع ويغفلها في مواضع أخرى هذه القراءة ويعللها
عدم االهتمام هذا، حيث إن غاية تفسيره كانت البحث في  للغاية من تفسيره تبرر

 : ومن أمثلة القراءات التي ذكرها أبو السعود دون بيان صفتها. المعنى
 \ِ�ِ َرب4 اْ�َ��َ�ِ�+'َ {:�$�& �����#@ ُ�َْG�ْ١}ا 

                                                             

  .٢الفاتحة، اآلية سورة  ١
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بالجر على } +'َ �ِ ��َ َرب4 ا��َ {: "في تفسيره لآلية الكريمة يقول أبو السعود
، ضرورَة تعين إرادة يقيًة مفيدٌة للتعريف على كل حال، فإن إضافته حقأنه صفة هللا

أو بما دلت عليه الجملُة  -}َرب� {يقصد  -، وقرىء منصوبًا على المدحاراالستمر 
عمال المصدر إوال مساَغ لنصبه بالحمد لقلة  ،نحمد اهللا رب العالمين: السابقة، كأنه قيل

  ١."بين العامل والمعمول بالخبر لفصل، وللزوم االُمحلى بالالم
بالجر لم يذكر أبو السعود أنها قراءة } +'َ �ِ ��َ َرب4 ا��َ {في ذكره لقراءة و  

قراءة وذكر  المواضع، الغالب منفي تعامله مع قراءة الجمهور في ، وهو دأبه ٢الجمهور
يسى وع ،وأبي العالية ،وأبي زيد ،والكسائي ،زيد بن عليوهي قراءة } َرب� { النصب

ولم يعلق عليها مع اختالف آراء العلماء فيها والقول بشذوذها  ٣وابن السميفع، ،بن عمرو
وأبي  ،وأبي زيد ،أبي جعفربالرفع وهي قراءة } َربE {يضاف إلى ذلك إهماله لقراءة 

  .٤وأبي عمران الجوني ،والربيع بن خثيم ،رزين العقيلي
$1ِ�ِْ: َو=ََ>� 6ََLَ: ;�ُ َ=َ>� ُ�>ُ {: و#@ �$�& ����� 

 ٌ:+sِ=َ اٌبWََ= ْ:1ُ�ََ�َوٌة َوrhِ ْ:َ�ِرِهT�ْ٥ }1ِ�ِ�َْ7:ْ َو=ََ>� َأ 

=>� {يقصد – النصب على تقدير فعٍل ناصبوقرىء ب: " يقول أبو السعود 
على : ، أي وَجَعل على أبصارهم غشاوة، وقيل}1ُ�َ�َْ7: و=>� َأT�َْ�َرُه:

   ١."ى وختم على أبصارهم بغشاوة، والمعنحذف الجار وٕايصال الختم إليه
                                                             

  . ٥٣، ص ١ج لعقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم،إرشاد االعمادي،  ١
  .٦، ص ١، جمعجم القراءاتالخطيب،  ٢
، واستشـــهد بهـــذه القـــراءة ســـيبويه لهـــذا الوجـــه، وذكـــر أنـــه ســـمع بعـــض ١/١٩األندلســـي، أبـــو حيـــان   ٣

ــا بنصــــب  ــالم : وانظــــر ســــيبويه، عمــــرو بــــن عثمــــان، الكتــــاب، تحقيــــق) رب (العــــرب يقولهــ عبدالســ
، الزجــاج، معــاني القــرآن ١/٤٣، والزمخشــري ١/٢٤٨م، ٢٠٠٤بــة الخــانجي، القــاهرة، هــارون، مكت

  .٦، ص ١، جمعجم القراءات، الخطيب، ١/٤٨، ابن الجزري، النشر ٤٦/وٕاعرابه 
ـــان   ٤ ــ ـــــو حي ــــي، أب ــــن الجـــــزري، النشـــــر ١/١٩األندلسـ ـــــري ١/٤٨، ابـ ، ١/١٣٩، القرطبـــــي ١/٥، العكب

  .٦، ص ١، جمعجم القراءات ، الخطيب،١/١٢١النحاس، إعراب القرآن 
٥
  .٧البقرة ، اآلية   
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، وكذلك ٢هي قراءة الجمهور }ةٌ �وَ h َrِ {لم يذكر أبو السعود أن قراءة الرفع في 
لم يذكر   }=>� 1ُ�َ�َْ7: و=>� َأ�Tَ�َْرُه:{ عندما ذكر قراءة النصب

هي رواية أبي و المفضل الضبي وابن نبهان عن عاصم،  وهي قراءة ،ضعفها أو شذوذها
    ٣.بكر

 eَ�ج�  ا��Wِي ِإَ�� َ��َ  َأَ�:ْ {: �& ����� #@ �$
 ِإْ�َ�اِه+:ُ  َ��لَ  ِإذْ  اْ�ُ�ْ>g��َX  ُ�;  َUُ  َأنْ  َر�4&ِ  ِ#@ ِإْ�َ�اِه+:َ 

 َ��لَ  َوُأِ�+jُ  ُأeْ+ِ@ َأَ!� َ��لَ  َوُ�ِ�+ُ  ُj�Gْ+ِ@ ا��Wِي َر�4@َ 
�ِ  ِ�'َ  �r���ِْ�~ِ  َ�9ِْ�@ ;�َ  َ#ِ"ن�  ِإْ�َ�اِه+:ُ ْr�َ�ْ�1َ�ِ َ#9ْتِ  قِ ا 

�َ  ا��Wِي j1ُِ5#ََ  اْ�َ�ْ|ِ�بِ  ِ�'َ Kََو;�ُ  َآ  َD ي اْ�َ%ْ$مَ  َ�1ِْ
 َ'+�ِ�ِ��s٤}ا� 

 وقرىء ربي ياء بفتح}  َوُ�ِ�+ُ  ُj�Gْ�ِ  ا�Wى َرّ�@َ {  ":يقول أبو السعود 
  .٥" بحذفها

تي أوردها، فلم يذكر أبو السعود هنا القراءة المشهورة ولم يعط أي صفة للقراءات ال 
  ٦.وٕانما اهتم بذكرها دون أن يذكر أن المشهور هو قراءة فتح الياء

َ�� َأ��1َE ا���Sُس ا��ُ%$ا  {: و#@ �$�& �����
ٍة َوِ �َ<ََL��1َSْ َزْو�1ََ2 َِeَوا ~ٍKْ!َ 'ْ�ِ :ُْ*%َ<ََL يWَِر��*ُُ: ا��

                                                                                                                                                                                      

١
  . ١٢٠-١١٩، ص ١ج إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم،العمادي،   

٢
، ١/٨٤، الزجــاج، معــاني القــرآن وٕاعرابــه ١٤٠/، ابــن مجاهــد، الســبعة١/٤٩األندلســي، أبــو حيــان    

  .٣٨، ص ١، جالقراءات معجم، الخطيب، ١/١٥٦، األندلسي، ابن عطية ١/٨٨الطبري 
ــي، أبــــو حيــــان   ٣ ، ابــــن ١/١٥٦، األندلســــي، ابــــن عطيــــة ٢/، ابــــن خالويــــه، المختصــــر ١/٤٩األندلســ

ــبعة ـــرآن ١٤١-١٤٠/مجاهـــــد، الســـ ـــن أبـــــي طالـــــب، مشـــــكل إعـــــراب القــ ، ١/٢٠، القيســـــي، مكـــــي بــ
  .٣٨ص  ١، جمعجم القراءات، الخطيب، ١/١٣٦النحاس، إعراب القرآن 

٤
  .٢٥٨ البقرة، اآليةسورة   

٥
  . ٥٣٧، ص ١ج إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم،العمادي،   
، ابـن غلبـون، طـاهر بـن عبـد المـنعم، ١/٢٧٧، ، الشوكاني، فتح القـدير ٢/٢٣٧ابن الجزري، النشر  ٦

أيمــن رشــدي ســويد، نشــر الجماعــة الخيريــة لتحفــيظ القــرآن، : التــذكرة فــي القــراءات الثمــان، تحقيــق
  .٣٦٣، ص ١، جمعجم القراءات، الخطيب، ٢٨٢/م، ١٩٩١، ١ط
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�ا َوِ!�َ�ًء َوا��ُ%$اً+Rَِآ Dً�َ21َُ�� ِرSْ�ِ �I�َي  َوWِا�� َ�;
  ١}َ��َ�َءُ�$َن ِ�ِ& َواْ�َْرeَ�مَ ِإن� ;�َ َآ�َن =ََ>+ْ*ُ:ْ َرِ�+5ً� 

على حذف  }��ثd {و }���Lٌ {وقرىء و} َوِ �I�َ�1ُSَْ��{: "يقول أبو السعود 
  ٢".المبتدأ أي وهو خالٌق وباث

..  وLََ>�َ {وعند البحث في تخريج هذه القراءة وجدت أن قراءة الجمهور 

 �Iوهوما لم يذكره أبو السعود، وفي عرضه . ٣على صورة الماضي في الفعلين }و�
  ٤.وهي قراءة خالد الحّداء فاعل من الفعلين لم يذكر لها صفة،للقراءة باسم ال

 ِإ7َْ�اSِ�َ  َ/+iِ@ ِإَ�� َوَرD$ُ7ً  {: و#@ �$�& �����
6ُ*ُ:ْ  َ�ْ  َأ!4@Yِْ2  ٍ0�َ��ِ  ْ'�ِ  ْ:ُ*4َأ!4@ َر�  ُ�<ُْLَأ  ْ:ُ*�َ  َ'�ِ 

 ِ'+4b0ِ  ا�Yَْ+1ََآ  ِ�ْ+�bا�  ُ�Kُ!ْ9َ#َ  ِ&+#ِ  ُا َ#+َ*ُ$ن�ًْ+َp  ِْذن"ِ�ِ  ِ�; 
 َوُأَ!Yُ45*ُ:ْ  ;�ِ  ِ�ِ"ْذنِ  اْ�َ�ْ$َ�� َوُأeْ@ِ  َواْ�َْ�َ�صَ  اْ�َْآَ�&َ  َوُأْ�ِ�ئُ 
�ونَ  َوَ�� 9ْ�َُآُ>$نَ  ِ�َ��ُِL� Zََ�0ً  َذU�َِ  ِ#@ ِإن�  ُ�+ُ$ِ�*ُ:ْ  ِ#@ َ�
 ٥}ُ�ِtْ�Sِ+'َ  ُآ6ُSْ:ْ  ِإنْ  َ�*ُ:ْ 

 وقرىء } إ7�اء�/ �Sِ�َ إ�� َوَرD$ُ7ً { : "يقول أبو السعود
   ٦."}َآِ>0�ََ { على عطفاً  بالجر }ور7$لٍ {

وقد ذكر قرءاة  ١}ورD$7ً {لم يعلق أبو السعود على قراءة الجمهور وهي 
ا اإلعرابي وهي قراءة اليزيدي، سوى بيان حكمه ،دون تعليق كذلك} ور7$لٍ { الجر

  ٢.وعند أبي حيان هي قرءاة شاذة لطول البعد بين المعطوف والمعطوف عليه

                                                             

١
  .١النساء ، اآلية سورة   

٢
  . ٢٤١-٢٤٠، ص ٢ج إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم،العمادي،   
، ٢٤/، ابــن خالويــه، المختصــر٩/١٦٢، الــرازي ١/٣٧٢، الزمخشــري ٢/١٥٥األندلســي، أبــو حيــان   ٣

، ص ٣، جمعجــم القــراءات، الخطيــب، ٢/٢٩٦بــي، السـمين ، الحل٤/١٨٣األلوسـي، روح المعــاني 
٦٠٥.  

٤
  .٦٠٥، ص ٣، جمعجم القراءاتالخطيب،   

٥
  .٤٩آل عمران، اآلية سورة   

٦
  . ٦٢، ص ٢ج إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم،العمادي،   
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ولعلنا  ،ينحصر ذكر أبي السعود للمشهور من القراءات في بضع مواضع من تفسيره .٢
ذكر  نفسر اهتمامه بذكر صفة هذه القراءات من خالل عرض نماذج منها تظهر أنه

وٕان كان غير دقيق فيما عرض له من تواتر  ،أو لغير غاية ،يريةشهرتها لغاية تفس
   :ومن أمثلة ذلك. القراءات

َ��َل ِ=+�َ� اْ�ُ' َ�ْ�َ�َ: ا�>�1ُ:� {: #@ �$�& �����
ا ً+=ِ �Sَ�َ َ' ا���َ��ِء َ�*ُ$ُن�ًة َِiِ��َ �Sَْ+<ََ= ْلNِ!َْأ �Sََر��

�َ!� َوَX�ِ 0ً�UَSْ َواِِLXَو �Sَ�ِِ�َو� �ُْ+َL jَ!َْوَأ �Sَ�ْْرُز
 ٣}ا���ازِِ�+'َ 

: كما في قوله ،بالجزم على جواب األمر }'ْ *ُ �َ {وقرىء : " يعلق أبو السعود قائالً 
ْ!Uَ َوِ�+ًّ� {ُ�� '�ِ ��ِ fْ1َ#َ@Sk�خال أن قراءَة الجزم هناك متواترة  }�

  ٤."وهاهنا من الشواذ
بالجزم على جواب } 'ْ *ُ �َ { لجزموفي هذه القراءة يذكر أبو السعود أن قراءة ا

fْ1َ#َ ِ�� {: في قوله تعالى كما ٥وهي قراءة عبداهللا واألعمش والمطوعي، ،األمر
ْ!Uَ َوِ�+ًّ� ُ�� '�ِ@Sk�أبو عمرو والكسائي والزهري  أ بهامتواترة، قر وهي  }�

                                                                                                                                                                                      

ـــو حيـــــان   ١ ـــي، أبــ ــن ابـــــن خالويـــــه١/٣٢٤، الزمخشـــــري ٢/٤٦٥األندلســ ــري ، وا٢٠/، مختصـــــر ابـــ لطبـــ
  .٤٩٥، ص ٢، جمعجم القراءات، الخطيب، ٢/١٠٢، الحلبي، السمين ٣/١٩٠

٢
  .٤٩٥األندلسي، المرجع نفسه، ص  

٣
  .١١٤سورة المائدة، اآلية   

٤
  . ١٧٤، ص٣ج  إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم،العمادي،   

٥
، الزمخشــري ١٢/٢١، الــرازي ٢٠٢/، البنــاء، إتحــاف فضــالء البشــر ٤/٥٦األندلســي، أبــو حيــان    

، ٣٢٥، ١/١٥٨، الفــراء ٣٧/، ابــن خالويــه، المختصــر ١/٥٣٠، النحــاس، إعــراب القــرآن ١/٤٩١
 ٢، جمعجـــم القـــراءات، الخطيـــب، ٦/٢٨٦، القرطبـــي ٥/١٠٧، األندلســـي، ابـــن عطيـــة ٢/١٦٢و 

  .٣٧٣،ص 



41 

 

هاني ويحيى بن عمرو ويحيى بن وثاب وابن عيسى األصب واألعمش وطلحة وابن
  ١.قتادة واليزيدي والشنبوذيحيصن و م

ولم يعلق عليها  ،وهي قراءة عبداهللا واألعمش} 'ْ *ُ �َ {كما يعلق على أنها شاذة في 
 من القرّ  أي ذوذبالشّ  اتمن أصحاب معاجم القراء اء أو أي .  

ِإ!�َ�� َ��fُ+ِw6َْ ا��Wِ�َ' َ��َْ�ُ�$َن {: #@ �$�& �����
 ُ�; ُ:1ُُR�َْ5�َ ��َ$ْ�َ�ْ2َُ�$نَ َوا� ٢}kُ:� ِإَ�+ِْ& ُ�ْ

وأما  ،، فحينئذ يستجيبونللجزاء }kُ:� ِإَ�+ِْ& ُ�ْ�2َُ�$نَ {: "يقول أبو السعود
 ،على البناء للفاعل من رَجع ُرجوعاً  }َ�ْ�2ِ�$ن{ وقرىء ،قبل ذلك فال سبيل إليه

  ٣".ارِعهم إليه تعالى بطريق االضطر إلنبائه عن كون مرجِ  ؛والمشهوُر أوفى بحق المقام
على البناء للمفعول أنها قرئت  }$نَ �ُ �2َ �ُ {يذكر أبو السعود في عرضه لقراءة 

ة بالبناء على اءهو القر إن المشهور : ولكنه يقول ،على البناء للفاعل }َ�ْ�2ِ�$ن{
بالبناء على الفاعل هي  }َ�ْ�2ِ�$ن{ويعلل ذلك بعلة تفسيرية، وقراءة  ،٤المفعول

   ٥.القرآنة عن يعقوب في جميع يالروا
ِ!Uَ 6�َِ*ُ$َن  {: ���#@ �$�& ��ََ5�ِ َU+4wSَ!ُ َم$َْ+�ْ�#َ

 �Sَ�ِ��َX 'َْ= ِس��Sَ' ا��ا ِ�ً+Rِ0ً َوِإن� َآ�َX UَKَ<َْL 'ْ�َ�ِ
 ٦}َ�َ|�ِ#ُ>$نَ 

                                                             

١
  .٣٣٩، ص ٥، جمعجم القراءات، الخطيب، ٢١/١٨٢، الرازي٦/١٧٤األندلسي، أبو حيان    

٢
  .٣٦األنعام ، اآلية سورة   

٣
  . ٢٢٥، ص ٣ج إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم،العمادي،   
ـــو حيــــان   ٤ ـــي، أبــ ــرازي ١/٥٠٣، الزمخشـــــري ٤/١١٤األندلسـ ، البنـــــاء، إتحــــاف فضـــــالء ١٢/٢٠٩، الــ

معجـــم ، ، الخطيــب٣/٥٢، الحلبــي، الســمين ٥/١٩١، األندلســي، ابــن عطيــة ٢٠٧،  ١٢٢/البشــر
  .٤٢١، ص ٢، جالقراءات

٥
  .٤٢١، ص ٢، جمعجم القراءاتالخطيب،   

٦
  .٩٢يونس، اآلية سورة   
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6َ�ِ*ُ$َن ِ�َ�ْ' UKَ<َْLَ { : "يعلق أبو السعود في تفسيره لتلك اآلية فيقول
، من الجبابرة لمن خلفك :فعًال ماضيًا أي }L َ< َK َUَ  'ْ �َ �ِ {وقرىء  }ءاَ�0ً 

فإن إفراَده  ؛لتكون لخالقك آيًة كسائر اآليات :بالقاف أي }L َUََ>% 'ْ �َ �ِ {وقرىء 
وٕاماطَة  ،سبحانه إياك باإللقاء إلى الساحل دليٌل على أنه قصد منه كشَف تزويِرك

، وهذا الوجُه ِته وٕارادِتهعلِمه وقدرِته وحكم وبرهاٌن نيٌر على كمال ،الشبهِة في أمرك
  ١".محتمٌل على القراءة المشهورة أيضاً 

 'ْ �َ �ِ {وقراءة  ٢بفتح ثم سكون، }L ْ< َK َUَ {والمشهور في هذه القراءة هو 
 َ<َL َK َU{ومحمد بن السميفع ،اعيل المكيعلى صورة الفعل الماضي هي قراءة اسم، 
تمل هو وجه تفسيري، وٕان كان والوجه الذي أراده أبو السعود بقوله مح، ٣السمال  وأبي

بالقاف، إال أنه لتوافق المشهور مع تفسير ما أراد من } L َUََ>% 'ْ �َ �ِ {أراد قراءة 
فهي قراءة علي بن أبي طالب،  بالقاف }L َUََ>% 'ْ �َ �ِ {القراءات ذكره، أما قراءة 

  ٤.الجوزاء المتوكل، وأبي وأبي السمال، وابن السميفع، وأبي
يمزج فيها بين متطلبات القراءة  ،ة تسميات مختلفةلقراءات الشاذّ ي أبو السعود ايسمّ  .٣

ة على القراءة وهو والمتطلبات اللغوية، فنراه يطلق تسمية المروذلة والضعيفة والشاذّ 
حكمه على هذه  يء عن نظرة لغوية بحتةُ توّجهبِ ما ال يستقيم له فعله، لكنه ينْ 

 . القراءات

                                                             

١
  . ١٩٢، ص ٤ج إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم،العمادي،   

٢
  .٦٢٢، ص ٣، ج معجم القراءاتالخطيب،   
، الخفــاجي، حاشــية ٥٨/صــر ، ابــن خالويــه، المخت١/٢٨١، القرطبــي ٥/١٨٩األندلســي، أبــو حيــان   ٣

  .٦٢٢، ص ٣، جمعجم القراءات، الخطيب، ٥/٨٥الشهاب 
ــي، أبــــو حيــــان   ٤ ، الخفــــاجي، حاشــــية الشــــهاب ١٧/١٦٤، الــــرازي ٨/٢٨١، القرطبــــي ٥/١٨٩األندلســ

ــم القــــراءات، الخطيــــب، ٢/٨٦، الزمخشــــري ١/٦١، ابــــن الجــــزري، النشــــر ٥/٨٥ ، ص ٣، جمعجــ
٦٢٢.  
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وا ِ�ْ>S<ْ�ُ  ِ0َ*iِHَ�ََ� َوِإذْ {: #@ �$�& �����ُُwْ7َدمَ  اZِ 
واَُwَ�#َ  �Dَأَ�� ِإْ�ِ>+~َ  ِإ  َ� ِ�'َ  َوَآ�نَ  َوا5ْ*َ6ْ7َ

 َ'�� ١}اْ�*َ�ِ#ِ

: تعالى قوله في الجيم لضم إتباعاً  المالئكة تاء بضم وقرىء: "يقول أبو السعود
ُ wُ ا7ْ {iَدمَ  $اDِ 0َُ {: أي  }*iH�<�{ قوله في الدال بكسر قرىء كما 
 ٢".ضعيفة لغة وهي الالم لكسر إتباعاً  }\�ِ  ِ �ْ ا�Gَ {: الىتع

بضم التاء إتباعًا لحركة الجيم  }�>�iH*0َُ {أبو السعود قراءة  ذكر
ُ wُ ا7ْ {فيiَدمَ  $اDِ{  وابن وردان بخالف  ،وابن جماز ،وهي قراءة أبي جعفر

نقل أنها لغة أزد و  ،واألعمش سليمان بن مهران ،وقتيبة عن الكسائي ،والشنبوذي ،عنه
وٕاذا كان هذا : " بقوله أبو حيان من أنها هُ وهو ما ردّ أنها لغة ضعيفة، وأضاف  ٣.شنوءة

"  وال يغلط"أ القاريء بها طّ خَ فال ينبغي أن يُ  ،وقد نقل أنها لغة أزد شنوءة ،لغة ضعيفة
  ٤" والقاريء بها أبو جعفر أحد القراء المشاهير

ِ/ ;�ُ َ#Hَ َه�ِدَي َ�ُ& َ�ْ' ُ�ْ�>ِ {:  و#@ �$�& �����
 ٥ }َوَ�Wَُرُه:ْ ِ#@ pُْ|+َ�ِ!1ِ:ْ َ�1ُ�َ�ْ$نَ 

 }:1ِ +�!ِ |ْ َوَ�Wَُرُهْ: ِ#� pُ {: "يقول أبو السعود في تفسيره لآلية الكريمة
   ٦."وقد روي الجزُم بالنون عن نافع وأبي عمرو في الشواذ

                                                             

١
  .٣٤البقرة، اآلية سورة   

٢
  . ٢١٤، ص ١ج إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم،العمادي،   

٣
، الزجـــاج، معـــاني القــــرآن ١٣٣/، البنــــاء، إتحـــاف فضـــالء البشـــر ١/١٥٠األندلســـي، أبـــو حيـــان    

  .٧٩، ص  ١، جمعجم القراءات، الخطيب، ١/٢١٠، الزمخشري ١١٢-١/١١١وٕاعرابه 
٤
  .٧٩، ص ١، ج معجم القراءاتالخطيب،   

٥
  .١٨٦األعراف، اآلية سورة   

٦
  .٤٩٠، ص٣ج إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم،العمادي،   
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أنها من الشواذ مروية عن  ويقول ،بالنون والجزم }:ْ ْرهُ Wَ !َ وَ {وهنا يذكر  قراءة 
نافع وأبي عمرو، وهي ليست كذلك بل إنها متواترة قرأ بها خارجة عن نافع وخلف 

  ١.والقطيعي كالهما عن عبيد عن ابن كثير
 ُآKَْh @#ِ jَSَْ>0ٍ ِ�ْ' َهWَا {: و#@ �$�& �����ْ%َ�َ

 ٌ�َِe َكَ اْ�+َْ$م�ُTََ5#َ ََ�َءكbhِ َUSَْ= �SَKَْrَ*#َ{٢ 

 ُآKْhَ �#ِ jَSَ>0ٍ ّ�ْ' {" :تفسير اآلية السابقةفي أبو السعود يقول ْ%َ��
والتذكيُر َعلى القراءِة  ،بكسِر التاِء على اعتباِر تأنيِث النفسِ  }ُآjSِْ {وُقِرىَء  }هWا 

  ٣." المشهورِة بتأويِل الشخصِ 
فس، ن وجهها على أن الخطاب للنإ التي ذكرها أبو السعود شاذة و  }ُآjSِْ {وقراءة 

قية القراءة التي تقتضي تأنيث بأبا السعود لم يذكر  إال أنّ ، ٤وهي قراءة الجحدري
} َ= ْS ِU ِh، َb َ5َ ، #َ كِ �ء َT ُ�، وهو هو المشهور }ُآjSَْ {ذكر أن الفتح في ، و } كِ 

  ٥. كذلك
  

  . طريقة أبي السعود في نسبة القراءات إلى أصحابها ٣.١
قراءات القرآنية إلى ذكر أصحابها في لم يلتفت أبو السعود أثناء ذكره لعديد ال

أغلب ما ذكره من قراءات، وقد شكل ذلك لبسًا في تصنيفها من حيث التواتر والشذوذ، 

                                                             

، ٣، جمعجـــم القـــراءات، الخطيـــب، ٦/١٦٥، األندلســـي، ابـــن عطيـــة ٤/٤٣٢األندلســـي، أبـــو حيـــان   ١
  .٢٢٨ص 

٢
  .٢٢سورة ق، اآلية   

٣
  .٤٤٩، ص ٧ج ريم،إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكالعمادي،   

٤
ـــــــان     ــــــو حي ـــي، أبـ ــري ١٧/١٥، القرطبـــــــي ٨/١٢٥األندلســــ ــــــه، ٢/١٦١، الزمخشـــــ ــن خالويـ ، ابـــــ

  .١٠٨، ص ٩، جمعجم القراءات، الخطيب، ١٤٤/المختصر
٥
ـــان     ــ ــــو حي ـــي، أبـ ـــــن عطيـــــة ٨/١٢٤األندلســ ، األلوســـــي، روح المعـــــاني ١٣/٥٤٧، األندلســـــي، اب

  .١٠٨، ص٩، جالقراءات معجمالخطيب، . ٦/١٧٨، الحلبي، السمين ٢٦/١٨٤
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ولعل أبا السعود كان يورد هذه القراءات إثراًء للتفسير في بعض المواضع، وتعزيزًا آلراءه 
عود في نسبة وتتخذ طريقة أبي الس ه في تحقيق المعنى في مواضع أخرى،وتوجهات

خال بعض المواضع التي يضطر فيها إلى تغيير  ،القراءات إلى أصحابها شكًال واحداً 
وهو الشكل الذي يعبر فيه عن القراءة بقوله، وُقريء، أو قراءة من قرأ،  ،ذلك الشكل
عند أبي السعود  نسبته بعض القراءات إلى أصحابها، وقد تكرر لفظ ُقريء إضافة إلى

  : وأمثلة ذلك كثيرة أورد بعضها دون تعليق ضع،في نحو ألفي مو 
�اطَ {: ����� #@ �$�&َِ̂  َ'�Wِا��  َj�ْ�َ!ْ1ِْ:ْ  َأ+<ََ= 

 ِ�ْ+َh  ِب$ُ� ١}ا�����4+'َ  َوDَ  =ََ>+1ِْ:ْ  اْ�َ�ْ|
�َ {يعني - الحال، على بالنصب وُقرىء": يقول أبو السعود+h{-  ُأنعمَت، والعامل 

  ٢"القليل يعم  بما النعمةُ  تُفّسر  إنْ  االستثناء على أو المدح، على أو
�اِه+:َ  ا���Sسِ  َأْوَ�� ِإن�  {: �����و#@ �$�& َ�ْ"ِ�ِ 

 َ'�Wِ�<�َ  ُg$�َُ5ا ا��Wََوَه  E@ِ5�Sا�  َ'�Wِا َوا��$Sُ�َX  ُ�;َو  E@�َِو 
 َ'+Sِ�ِtْ�ُ�ْ٣}ا  

 ءوقرى} ءاَ�Sُ$اْ  �'َ Wِ ا�ّ وَ  �E 5ِ ا�Sّ  اWَ هَ وَ {: "يقول أبو السعود
يعني – وبالجر }$gُ �ُ 5َ ا�ّ { في الضمير على عطفاً  بالنصب }�5S@� ا{
    ٤."}إ��اه+:َ { على عطفاً  }�5S@4 ا{

 َوَ�*ُْ: ِ#+�1َ 2ََ��ٌل eِ+'َ {: �����و#@ �$�& 
�eُ$نَ َْ��َ 'َ+ِeَن َو$ُG��ِ�ُ{٥ 

ُ��ِ�Gُ$نَ {: "يقول أبو السعود 'َ+ِe{وقرىء  }S+ِe ً�  َن$ُG��ِ�ُ{ 
، بمعنى تريحون }�S+eً {ـ ِكال الفعلين وصٌف ل على أنّ  }$نَ �َْ�S+ِe َ� �ً ُeَ {و

  ١."فيه وتسرحون فيه
                                                             

١
  .٧الفاتحة، اآلية سورة   

٢
  .٦٧، ص١ج إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم،العمادي،   

٣
  .٥١آل عمران، اآلية سورة   

٤
  .٦٦-٦٥، ص ٢العمادي، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ج  

٥
  .٦النحل، اآليةسورة   
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ْ {: ����� #@ �$�&و%َ�َ  َ
 ا��Wِ�'َ  َ�ْ$لَ  ;�ُ  7َِ�
�ٌ  ;�َ  ِإن�  َ��ُ�$ا+%ِ#َ  ُ'ْG!ََ�ءُ  َو+Sِhَْأ  ُf6ُْ*Sََ7 ��َ ا$�ُ��َ 
�ِ  اْ�َْ!5ِ+َ�ءَ  َو6ْ�ََ>1ُ:ُ ْ+|َ�ِ  .�َe  َابَ  ُذوُ�$ا َ!ُ%$لُ وWََ= 
 ِ��ِ�َG�ْ٢}  ا 

 على }f6ُ*َ+7{ وقرىء} َ��ُ�$اْ  َ�� f6ُْ*Sََ7ُ {": يقول أبو السعود
 َوَ!ُ%$لُ { بالرفع }ُ>6:1ْ �َ {، وللمفعول البناء على }f6َ*ُ+7ُ {و ،للفاعل البناء

 اذوقو : لهم نقول بأن الَكْتبةِ  بعد منهم وننتقم :أي }��ِ �ِ ا�Wََ=  َGابَ  ُذوُ�$اْ 
 وقرىء يخفى، ال ما المبالغات من وفيه ،الُغَصَص  المسلمين أذقتم كما الُمحِرقَ  العذابَ 

  ٣".للمفعول البناء على }وُ�%�لُ { بالياء }$لُ %ُ �َ وَ {
 "يؤيده قراءة" و "يعضده قراءة"و " ينصره قراءة" و  "قراءة من قرأ"أما في تعبيره 
  : فأورد األمثلة اآلتية
اَ�6ُSْ:ْ  ِإَذا َX�Sُ$ا ا��Wِ�'َ  �1ََأ�E  َ��{:�%$ل �����َ�َ 

 ٍ'�ْ َآ�Sَْ+�َ  ٌf�ِ*ُ:ْ  َوْ�+َ*f6ُْْ  َ#�ْآُ  ُg$ُ5ُ6���q�َ َأ2َ/ٍ  ِإَ�� ِ�َ
لِ ْ�َ�ْ��ِ  َD9ْبَ  َو�َ  ٌf�َِأنْ  َآ�  َfُ6ْ*�َ ��ََآ  ُ&�َ�<َ=  ُ�;  ْfُ6ْ*َ+<ْ#َ 
 ِ�Sْ&ُ  َ�8ْ5َ~ْ  َوDَ  َر��&ُ  ;�َ  َوْ�+��6َِ  اE�َG�ْ  =ََ>+ْ&ِ  ا��Wِي َوْ�+ُْ�ِ>/ِ 
�Yًْ+َA  ْي َآ�نَ  َ#ِ"نWِا��  ِ&ْ+<ََ=  E�َG�ْ�1ً ا+Kَِ7  َْأو �Kً+�َِc  َْأو 

 َD  ُ
+bِ6َْ��َ  ِْ�/�  َأن�ُه$َ  ُ  ْ/<ِ�ُْ+<ْ#َ  ُ&E+�ِلِ  َوْ�َ�ْ��ِ 
واُ1ِْrَ6ْ7َوا  ِ'�َْ+1َِA  ْ'�ِ  ْ:ُ*�ِ�َ2*ُ$َ!� َ�:ْ  َ#ِ"نْ  ِر�َر2َُ>+ْ'ِ  َ 

 ٌ/ُ2�اءِ  ِ�'َ  َ�ْ�cَْ$نَ  ِ���'ْ  َواْ�َ�َأَ��نِ  َ#ََ1َErَأنْ  ا�  �/�ِ�َ 
اُهَ��َْeِإ  َ�اُهَ�� Wَ6ُ#َآ4َْeى ِإ�َْLُ�ْا  َD9ْبَ  َو�اءُ  ََ1َErا� 

 َأوْ  ^َِ|+ً�ا َ�*g$ُ56ُُْ  َأنْ  9َْ��َُ�$ا َوDَ  ُد=ُ$ا َ�� ِإَذا
َ  َأْ��َ�ُ  َذِ�*ُ:ْ  َأ2َِ>&ِ  ِإَ�� َآ5ِ+ً�اSْ=ِ  ِ�;  ُ�1ََدةِ  َوَأْ�َ$م�r<�ِ 
�َ��ُ�$ا َأ�D  َوَأْدَ!�ْ�َ  �Dَ�َرةً  َ�*ُ$نَ  َأنْ  ِإw�ِ  ًة�َcِ�َe 

�وَ!�1َُ�ِ�ُ  ْ:ُ*Sَْ+�َ  َ~ْ+<َ#َ  ْ:ُ*ْ+<ََ=  ٌح�Sَُ2  �D56ُُْ$َه� َأ*�َ 
واُ1ِْA6ُ�ْ:ْ  ِإَذا َوَأ�5�ََ�َ  َDر�  َو��َ�ُ  ٌf�َِآ�  َDَو  ٌ+1َِA  َِإنْ و 

                                                                                                                                                                                      

١
  .١٠٤، ص٥ج السليم إلى مزايا الكتاب الكريم،إرشاد العقل العمادي،   

٢
  .١٨١آل عمران، اآلية سورة   

٣
  .٢٠٨، ص ٢ج إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم،العمادي،   
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 َو;�ُ  ;�ُ  َوُ�َ�>4ُ�*ُ:ُ  ;�َ  َوا��ُ%$ا ِ�*ُ:ْ  ُ#�ُ$قٌ  َ#ِ"!�&ُ  Kْ�ََ�ُ>$ا
  ١}=َِ>+:ٌ  Aَ@ْءٍ  ِ�*ُ/4 

�َ�ر�  َوDَ { ": يقول أبو السعود �ُ  ٌf�َِآ�  َDَو  ٌ+1َِA  { ٌعن نهي 
 لكسربا }���ِررْ  وD{ قرأ من قراءةُ  عنه ينبىء كما ،ينئللبنا محتمل المضارة

 نهيُ  أو والشهادة، الكتابة في والتحريفِ  ،والتغييرِ  اإلجابة ترك عن نهيهما وهو، حوالفت
 لهما، ُحدّ  عما الخروجَ  يكلَفهما أو ،َمهّمتهما عن ُيْعِجَلهما بأن بهما الضرار عن الطالب

 معنى في نفي أنه على  }���رE  وD{ بالرفع وقرىء ،ُجعَله الكاتبَ  يعطيَ  ال أو
  ٢".النهي

�واْ  ا�W�' ِإن�  {: ����� و#@ �$�&ُKَُ�$اْ  َآ��َوُه:ْ  َوَ 
ِه: ِ�'ْ  ُ�ْ%5َ/َ  َ#َ>' ُآ��Kرٌ َِeْ/ء َأ�رض ّDَوَ�$ِ  َذَه5ً� ا 
أو�W= :1� UYاب أ�+: و�� �1: �'   ِ�&ِ  ا6#ى
'�� E5ِG�ُ$نَ  ِ���� KِSْ�ُُ%$ا ��6َe ا5�ِْ��  �Sَ�َُ�$ا َ�'ْ * !�^

  ٣}=َِ>+:ٌ  ِ�&ِ  ;�َ  َ#ِ"ن�  Aَ@ْءٍ  ِ�'ْ  KِSْ�ُُ%$ا َوَ��

�واْ  ا�W�' ِإن� {": يقول أبو السعودُKَُ�$اْ  َآ��رٌ  َوُه:ْ  َوَ��Kُآ 
ِه: ِ�'ْ  ُ�5%َْ/َ  َ#َ>'َِeْ/ء َأ�رض ّDى َوَ�$ِ  َذَه5ً� ا  �ِ&ِ  ا6#

 َ'��ِِ̂�!َ 'ْ�  كان لّما }أو�Wَ=َ :1َ� UَYاٌب َأِ�+ٌ: َوَ�� 1ُ�َ:ْ ِ
 وملءُ  به، لإلشعار هنا ها الفاءُ  زيدت ،الِفديةِ  قبولِ  المتناع سبباً  الكفر لىع الموتُ 
 بدلٌ  أنه على -}ذهfٌ { قصدي-بالرفع وقرىء ،تمييزٌ  }�5ً ذه{و به، ُيمأل ما الشيءِ 

  .لمحذوفِ  خبرٌ  أو ،}ءِ /ْ �َ { من
 ��َ  �َ �ْ �َ { قرأ من قراءةُ  ويؤيده تبعيضّية } E5ِG�ُ$نَ  ِ����{

 ُ� ِG E5 َ{و بيانيةٌ : وقيل ،}$ن��وُيعجُبكم تهَوْون مما أي موصوفة، أو موصولةٌ } َ 
  ٤".إليكم وأحبها أمواِلكم كرائمِ  من

                                                             

١
  .٢٨٢البقرة، اآلية سورة   

٢
  .٥٨٤-٥٨٣، ص١ج إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم،العمادي،   

٣
  .٩٢، ٩١يةآل عمران، اآلسورة   

٤
  .٩٠، ص ٢ج إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم،العمادي،   
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 َر��*ُ:ُ  ا��ُ%$ا ا���Sسُ  َأ��1َE َ��{: ����� و#@ �$�&
ةٍ  َ!ِ  ٍ~Kْ�L  ْ'ََ>َ%*ُ:ْ  ا��Wِيَِeَوا  َ�<ََL�1َ َوSْ�ِ �1ََ2َزْو  �I�ََو 
��َ1ُSْ�ِ  ًD�َ2ا ِر�ً+Rِي ;�َ  َوا��ُ%$ا َوِ!�َ�ءً  َآWَِ��َ�َءُ�$نَ  ا�� 

  ١}َرِ�+5ً� َ=َ>+ْ*ُ:ْ  َآ�نَ  ;�َ  ِإن�  َواْ�َْرeَ�مَ  ِ�&ِ 

 ،والمجرور الجار  محل على عطفاً  بالنصب }�eمَ رْ وا�َ {: يقول أبو السعود
 }�eمِ رْ ��َ �ِ وَ  &ِ �ِ  $نَ �ُ �ءَ �َ �َ { قراءةُ  وينصره ،راً مْ وعَ  بزيدٍ  مررتُ  :كقولك
 وبالرحِم، باهللا أسألك :ويقولون وجل، عز باهللا والمناشدةِ  السؤال في يقُرنونها كانوا فإنهم

 قطعيتها فإن ؛تقطعوها وال وِصلوها ،واألرحامَ  اللهَ  اتقوا :أي ،الجليلِ  االسم على عطفاً  أو
 َجّوز وقد جاج،والزّ  اءِ لفرّ وا حاكوالضّ  والسديّ  وقتادة مجاهدٍ  قولُ  وهو ،ُيتّقى أن يجب مما

 على عطفاً  بالجر وقرىء ،وِصلوها األرحامَ  والَزموا :أي ،اإلغراء على نصَبه الواحديُ 
 محذوفُ  مبتدأٌ  أنه على }�eمُ رْ وا�َ { وبالرفع }�eمِ رْ وا�َ { المجرورِ  الضمير

 وتعالى انهسبح هنبّ  وقد به، ُيتساءلُ  أو ُيتقى مما :أي ،كذلك واألرحامُ : تقديره الخبرِ 
 �D  َأن{: تعالى قوله في كما منه بمكان صلَتها أنّ  على الجليلِ  باسمه قرنها حيث

واْ ُُ5�ْ�َ  �Dِإ  ُg��إ  ِ'�« : السالم عليه وعنه }إ��e!�ً  و���$ا�
 ُ:ِe� وَ�'ْ  ;�ُ  و^>& َو^َ>S@ َ�'ْ :  �%$ل �����ش ��>%0ٌ  ا�

@S�َb�َ  ُ&�ََb�َ  �; «."٢  
َأ��1َE ا��Wِ�َX 'َ�Sُ$ا =ََ>+ْ*ُ:ْ ��  {: ����� #@ �$�&و

 :ُْ*�ُِ2��Eُآ:ْ َ�ْ' cَ/� ِإَذا اْه6ََْ�6ُ:ْ ِإَ�� ;�ِ َ�ُْ��َ Dَ ْ:ُ*َ�Kُ!َْأ
  ٣}Yُ45Sَُ+#َ ��ً+�َِ2*ُ:ْ ِ�َ�� ُآ6ُSْ:ْ َ�ْ�َ�ُ>$نَ 

أي   -}َأْ!�Kُُ*ُ:{: يقصد– وقرىء بالرفع على االبتداء: "يقول أبو السعود
�E {: واجبة عليكم أنفُسكم، وقوله عز وجلُ��َ Dَ ِإَذا �/cَ '�� :ُْآ

، وٕانما ُضمِت الراء إما مجزوٌم على أنه جواٌب لألمر، أو نْهٌي مؤكد له }:�6ُ َ 6َ اهْ 
�ْرآ:{، إِذ األصُل المنقولة إليها من الراء المدغمةإتباعًا لضمه الضاد ُْ�� D{ ،

                                                             

١
  .١سورة النساء ، اآلية   

٢
  .٢٤١-٢٤٠، ص٢ج إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم،العمادي،   

٣
  .١٠٥سورة المائدة، اآلية   
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��آ:{: يقصد- ،ءفتح الراويؤيده القراءُة ب�� D{  وقراءُة َمْن قرأ}:آ�ْ�ِ� D{ 
�آ:{: يقصد- وضمها ،بكسر الضادْ�ُ� D{ وٕاما مرفوع على أنه من ضاَره َيضيُره ،

�آ:{قع التعليل لما قبله، ويعُضده قراءُة من قرأ كالٌم مستأنٌف في مو ُ+�� D 

 َc َc 'ْ�َ ُلH �/  ِا آُ ذَ إ ْS ُ6 ُ� : ْ1 َ6 ِ َ'�{ "١   
  : ومن أمثلة القراءات التي نسبها إلى أصحابها

 ِ#@ َ�ْ$ُ�&ُ  ُ�Uُ5ِw�َْ  َ�'ْ  ا���Sسِ  َوِ�'َ {: ����� و#@ �$�&
1ُِْ  ا�Eْ!+َ� اG�َْ+َ�ةِ r�ُ=ََ>� ;�َ  َو ��َوُه$َ  َ�ْ>5ِ&ِ  ِ#@ َ  E َأَ�
 ٢}اTِ8�َْ�مِ 

1ُ و�َ { وقرىء": يقول أبو السعود r  ُ;{،  ُحقيقًة، فيه ما قلبه يف بما فالمراد 
1َُ  و;ُ { عنهما اهللا رضي عباس ابنِ  قراءةُ  ويؤيدهr�  َ=�<  َ�� @# 

 ،اعتراضية فالجملةُ  له، ُمِضّراً  به المشهودِ  لكون }=>�{ كلمةَ  أن على }&5ِ >ْ �َ 
ُ 1rِ 6َ ��ْ وَ { وقرىء  ُ;{."٣  

�ِه'� َأْرjْ<ََ7 {: ����� #@ �$�&و ِْ*�َ�ِ jْ�َ�َِ7 ���<َ#َ
 �'1ُْS�ِ ٍةَِeُآ/� َوا jْ�َX�6*9ًَ َو�ْت 1ُ�َ'� ُِإَ�+1ِْ'� َوَأْ=6ََ
 &ُ!َ��ْج =ََ>+1ِْ'� َ#َ>��� َرَأْ�Sَُ& َأْآ5َُْْLا jِ�َ��ََو �ًS+4*7ِ
 �Dا ِإWَا ِإْن َه�ًَr�َ اWََه ��َ�شَ \ِ�ِ َe 'َ<ْ�ُ1ُ'� َو�ََو�b�َْ�َ' َأْ�ِ

 ٌ:��  ٤}َ�َ>Uٌ َآِ

تنزيهًا له سبحانه عن صفات النقِص  }َوُ�ْ>َ' eَ�شَ \�ِ { " :ل أبو السعوديقو 
كما قرأه  }��e َAَ {، وأصُله درته على مثل ذلك الصنِع البديعِ وتعجبًا من ق ،والعجزِ 

وهو حرُف جر يفيد معنى التنزيِه في  ،فُحذفت ألُفه األخيرُة تخفيفاً  ،أبو عمرو في الدرج

                                                             

١
  .١٥٨-١٥٧، ص٣ج إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم،العمادي،   

٢
  .٢٠٤سورة البقرة، اآلية   

٣
  .٤٤٦، ص١ج إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم،العمادي،   

٤
  .٣١سورة يوسف، اآلية   
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، فمعنى حاشا يكون موجبًا للتنزيه فوضع موضَعهستثنى به إال ما فال يُ  ؛باب االستثناء
  ١".اهللا تنزيُه اهللا وبراءُة اهللا وهي قراءة ابن مسعود رضي اهللا عنه 

�َب ;�ُ َ�HًَR َآِ>p 0ً�ََ+0ًَ54 {: و��ل �����ََc �َْ+َآ �َأَ�ْ: َ�َ
@#ِ �1َُ=��ٍة pَ+0ٍَ54 َأ^ُْ>jٌ�ِ�kَ �1َ َوَ#ََْwَr٢}ا���َ��ءِ  َآ 

، وقرأ أي ضارب بُعروقه في األرض }َأ^ُْ>j�ِ�kَ �1ٌَ {: "يقول أبو السعود
�ة p+ّ { أنُس بُن مالك رضي اهللا عنهwr05ٍ آ  َk ِ�� َ1<ُ^أ jٍ�{ وقراءُة ،

، أي أعالها }َوَ#ْ�=�1َُ{ :قوله تعالى :الجماعة أقوى سبكًا وأنسُب بقرينته أعني
ويجوز أن يراد وفروُعها على االكتفاء بلفظ  ،في جهة العلوّ } �ءِ �َ ا��ّ  @#ِ {

  ٣."الجنس عن الجمع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             

١
  .٣٢٥، ص  ٤ج إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم،العمادي،   

٢
  .٢٤سورة ابراهيم، اآلية   

٣
  .٢٤، ص ٥ج إلى مزايا الكتاب الكريم، إرشاد العقل السليمالعمادي،   
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  الفصل الثاني
  التوجيه النحوي للقراءات القرآنية عند أبي السعود العمادي 

  
  المرفوعات ١.٢

  : الفاعل
يورد أبو السعود في تفسيره توجيهه لبعض القراءات التي تتعلق بالفاعل مستندًا إلى 

عنى اآلية تارة، وما خلص إليه من آراء لبعض النحاة ومدارسهم ما يوافق سياق تفسيره لم
تارة أخرى، وسأعرض حول ذلك بعض األمثلة التي نكشف فيها عن منهج أبي السعود 

  . في التوجيه ومدى موافقته لقواعد النحو
  : المثال األول

����� &�$� @# : } َ� ِ� ُk َو @S َ� ِ� $بَ %ُ �ْ �َ  Xلِ  'ْ �ِ  ثُ 
 ١} �ً +ّ cِ رَ  ب4 رَ  &ُ >ْ �َ ا2ْ وَ 

 Xلِ  'ْ �ِ  ارثٌ وَ {وقرئ : "يقول أبو السعود في معرض تفسيره لآلية الكريمة

وقيل  يرثني به وارثٌ  :أي ،على طريقة التجريد ،على أنه فاعل يرثني }$ب%ُ �ْ �َ 
 &ُ >ْ �َ وا2ْ { ،يض إذ لم يكن كل آل يعقوب عليه السالم أنبياء وال علماءللتبع }'ْ �ِ {
  ٢"وفعالً  عندك قوالً  مرضياً  }�ً +ّ cِ رَ  ب4 رَ 

�Skُ@ َوارٌث ِ�ْ' Xِل {أن أبا السعود قد وجه قراءة  دوهنا نجِ�َ
 ،وابن يعمر ،حمدوجعفر بن م ،والجحدري ،وابن عباس ،علي وهي قراءة}َ�ْ�ُ%$ب

أما ما أراده أبو السعود فهو ما قاله  على طريقة التجريد، ٣نهيك، وأبي ،وقتادة ،والحسن
                                                             

١
  .٦سورة مريم، اآلية   

٢
  ١٦٥، ص ٤ج إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم،العمادي،   

٣
ــري ٢/٢٧٤، الزمخشــــري ٨٣/، ابــــن خالويــــه، المختصــــر٦/١٧٤األندلســــي، أبــــو حيــــان     ، العكبـــ

ــاني ٢/٨٦٧ ، ٩/٤٣٠ندلســــي، ابــــن عطيـــــة ، األ٢١/١٨٢، الــــرازي ١٦/٦٣، األلوســــي، روح المعــ
  .٣٤٠، ص ٥ج معجم القراءات،، الخطيب، ٣/٣٢٣الشوكاني،فتح القدير 
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ذي  وهو يقع في مفهوم أن ينتزع بالتجريد من أمرٍ  ،ءة تحديداً ابن جني عن هذه القرا
، حيث قال ابن جني في حديثه عن ١في كمال تلك الصفة ه مبالغةً مثلَ  أمرًا آخرَ  صفةٍ 

ُ �َ  'ْ �@ �ِ  fْ هَ وَ {: هذا هو التجريد، وذلك أنه يريد: " تلك القراءة ْ! َU  َو ِ� ّ+ ً� 
 َ� ِ� ُk َو @S ِِ  ثٌ ار�لِ  'ْ X  َ� ْ� ُ% َ٢"، فكأنه جرد منه وارثاالوارث نفسه وهو }$ب ،

العرب قد تعتقد أن في الشيء من نفسه  معناه أنّ "بأن ) التجريد(وقد عرف ابن جني 
معنى آخر، كأنه حقيقته ومحصوله، وقد يجري ذلك إلى ألفاظها لما عقدت عليه 

 . ٣"معانيها

قوب لم يكونوا أنبياء يعمجمل آل  بدليل أنّ  ،للتبعيض }ِ�'ْ {ثم أّيد توجيهه بقوله إن  
  .وال علماء

  : المثال الثاني
�ِآ+َ'  {: #@ �$�& �����ِْr�ُ�ْا 'َ�ِ �ٍ+Rَِ*�ِ 'َ��َز Uَ�ِWََوَآ

�َآ�ُؤُهْ: ِ�+ُْ�ُدوُهْ: َوِ�+َْ>5ِ�ُ$ا َ=َ>+1ِْ:ْ َُA :ِْدِهD6ْ�ََ/ َأْو
 ْK�َ ��َْرُه:ْ َوWَ#َ gُ$<ُ�َ#َ ��َ ُ�; َ�َءA $ْ�َ1ُ:ْ َوSَ�وَن ِد�ُ6َ {٤

 

�آ�ؤه:{: "ود في معرض تفسيره لآلية الكريمةيقول أبو السعA{ أي: 
ر عن الظرف والمفعول لما خّ أُ  }'�ّ زَ {وهو فاعل  ،أولياؤهم من الجن أو من السدنة

الذي هو القتل ونصب  }ّ�'زُ {: يقصد– وقرىء على البناء للمفعول ،غير مرة مرّ 
وقرىء على  ،بينهما بمفعوله إليه مفصوالً وجر الشركاء بإضافة القتل  }ا�وDد{

�آ�ؤُ {ورفع  }ه:أوDدِ {وجر  }�6/ُ {البناء للمفعول ورفع A:بإضمار  }ه
زينه  :قيل ؟من زينه :قيل ،زين لهم قتل أوالدهم :كأنه لما قيل} ُزّ�'{فعل دل عليه 

ما كانوا ليردوهم أي يهلكوهم باإلغواء وليلبسوا عليهم دينهم وليخلطوا عليهم  ؛شركاؤهم

                                                             

١
  .١٦٨، ص ٢، جبغية الوعاة، في طبقات اللغوين والنحاةالسيوطي،   

٢
  .٤٦٥، ص ٢ابن جني، الخصائص، ج  

٣
  .٤٧٣، ص ٢المرجع نفسه، جابن جني،   

٤
  .١٣٧سورة األنعام، اآلية   
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عيل عليه السالم أو ما وجب عليهم أن يتدينوا به والالم للتعليل إن اعليه من دين إسم
  ١."كان التزيين من الشياطين وللعاقبة إن كان من السدنة

 }زّ�'{السعود إلى قراءات متعددة للفعل وفي هذا الموضع يشير أبو 
والتي يترتب عليها رفع  ،على البناء للمفعول }ُزّ�'{واختالف فاعله فيذكر قراءة 

مفعول به للمصدر  }أوDَدُه:{نائب فاعل، ونصب كلمة  }�6/ُ {كلمة 
�َآ�1iِ{جر كلمة و  }�6/ُ {َُA:َدُه:{باإلضافة إلى  }Dوهي قراءة  ابن }أو ،

 }�6/ُ {على البناء للمفعول ورفع كلمة  }ُزّ�'{كما ذكر قراءة   ٢عامر وأهل الشام،
�َآ�{ورفع كلمة  ،باإلضافة} Dِدُه:أو{وجر كلمة ، نائب فاعلَُA ُعلى  }ه:ؤ

 ،ميلَ عبدالرحمن الس  يوهي قراءة أب }ُزّ�'{أنها فاعل لفعل مضمر يدل عليه 
قتُل ... ُزين "عبدالملك قاضي الجند، وعلي بن أبي طالب في رواية  ، وأبيوالحسن

�َآ�ُؤه:{لقراءة  ، وتوجيه أبي السعود الذي يعنينا هو توجيهه٣)أوالِدهم شركاُؤهمَُA {

أوالدهم لهم  وذلك باستفهامه عن الذي زين قتل ،بالرفع على أنها فاعل لفعل مضمر
 :أحدهما: وفيه وجهان: " وقد قال العكبري ٤وهذا تخريج سيبويه، فكان جوابه شركاؤهم،

شركاؤهم، أي زينه شركاؤهم، والقتل : من زينه؟ فقال: حذوف كأنه قالمأنه مرفوع بفعل 
أن يرتفع شركاؤهم بالقتل؛ ألن الشركاء تثير بينهم القتل : ضاف إلى المفعول، والثانيم

ه قراءة الفاعل ، وهنا نجد أن أبا السعود قد وجّ ٥"قبله، ويمكن أن يقع القتل منهم حقيقة
�َآ�ُؤه:{َُA {وأرى أن توجيه . رفع بفعل مضمر، وذكر كالم العكبري بحرفيتهالب

                                                             

١
  ٣٥٦، ص٢ج شاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم،إر العمادي،   

٢
  .٥٥٢، ص٢الخطيب، معجم القراءات، ج  
، البنـاء، إتحـاف ٧/٩٩، القرطبـي ٢٦٤-٢/٢٣٦، ابـن الجـزري، النشـر ٤/٢٢٩األندلسي، أبـو حيـان  ٣

ـــكل إعــــــراب ١/٥٣٠، الزمخشــــــري٢١٧/فضــــــالء البشــــــر ــب، مشـــ ، القيســــــي، مكــــــي بــــــن أبــــــي طالــــ
  .٥٥٠، ص ٢ج معجم القراءات،طيب، ، الخ١/٢٩١القرآن

  .٩١، ص هذا باب يحذف منه الفعل لكثرته في كالمهم، ١سيبويه، الكتاب، ج  ٤
٥
  .٢٦٠العكبري، التبيان في إعراب القرآن ،ص   
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لى تقدير فعل مضمر أقرب إلى المعنى من وجه رفع كلمة أبي السعود للقراءة ع
�َآ�ُؤه:{َُA6ْ�َ/ُ {للمصدر  كفاعل}{ .  

 : نائب الفاعل

  : المثال األول
ّو واZ^�ل { : #@ �$�& �����|��� �5 �& #+�1�� *


 =' ذآ� ;ّ وإ��م +� Dرة و�w� :1+1<� D ر�2ل
+# fُ<ّ%6� �ً�$� �8#$ن�آ�ة N�6ء ا��ة وإHTا� &

 ١ }وا���Tر ا�%>$بُ 

على  }�ُ �5 �َ �ُ {وقرئ : " ود في معرض تفسيره لآلية الكريمةيقول أبو السع
مرفوع بما ينبئ عنه حكاية  }�لٌ 2َ رِ {و ،البناء للمفعول بإسناده إلى أحد الظروف

 :ه قيلكأنّ  لخصومه، ضارعٌ  ك يزيدٌ ليبْ  :الفعل من غير تسمية الفاعل على طريقة قوله
  ٢" الٌ جَ له رِ  حُ سب يُ  :فقيل ؟له حُ سب من يُ 

 ،على البناء للمفعول }ُ����5َُ {يشير أبو السعود في هذا الموضع إلى قراءة 
: ظروف وهيوالتي تستوجب وجود نائب للفاعل وقد أسند أبو السعود الفعل إلى أحد ال

ي والبحتر  ،وأبي بكر عن عاصم ،وهذه القراءة هي قراءة ابن عامر }ِ#+&ِ {و  }َ�&ُ {
 ،والحسن ،وعبداهللا ،والمنهال عن يعقوب ،ومحبوب عن أبي عمرو ،عن حفص

 " :أما قراءة البناء للفاعل ونائب الفاعل هو أحد هذه الظروف، ٣وحماد، ،وأبان ،والمفضل
 نَ ذِ أَ  { التالي، وجملة   }���45{متعلق بالفعل  } $تٍ +ُ @ �ُ #ِ { الجار فيكون 

�ْ �ُ  نْ أَ  { المصدر ، و  } $تٍ +ُ �ُ  { نعت لـ  } ;ُ  َ# َ
منصوب على نـزع الخافض   } 
متعلقان   } ���|و{ ،  } #+�1{  : مستأنفة، والجاران }���45{، وجملة  } #@ { 

                                                             

١
  .٣٦،٣٧سورة النور، اآلية   

٢
  . ١٤٤، ص ٦ج إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم،العمادي،   

٣
ــي، أ    ــري ٣/٢٢و/ ٣/٢٥٣، الفــــراء ٦/٣٥٨، ٣/١٩١بــــو حيــــان  األندلســ ، ابــــن ٣/٣٩٠، الزمخشــ

ـــن الجـــــــزري، النشــــــر ٤٥٦/مجاهــــــد، الســـــــبعة ـــب،٣/٩٧١، العكبـــــــري٣/٣٣٣، ابـــ معجـــــــم  ، الخطيـــ
  .٢٦٤، ص  ٦ج القراءات،
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على } ر�2لٌ  {ووجه رفع كلمة  ١"،المتقدمة }���45{فاعل   :} ر�2لٌ  {و ،بالفعل
تقدير االستفهام عن ب ،على البناء للمفعول بفاعل لفعل مضمر }ُ����5َُ {قراءة 

 ّ◌ سَ ح، أي من الذي يُ المسب وأنشد. وقد ذكر سيبويه مثل هذا" له؟، حُ ب : 

  ٢الطوائحُ  طيحُ ا تُ ممّ  لخصومه ومختبطٌ  يزيد ضارعٌ  كِ ليبْ 
. عمرو؛ على معنى ضربه عمرو اً ضرب زيد: وعلى هذا تقول. يبكيه ضارعٌ : المعنى

ي في ؛ أ}#@ ُ�+$تٍ {اء، والخبر باالبتد}  ر�2لٌ  {أن يرتفع : والوجه اآلخر
حال من الضمير في  }ُ��45َُ� َ�ُ& ِ#+�1َ{و  بيوت أذن اهللا أن ترفع رجال،

} َ
#َ�  ٣."فيها هُ لَ  اً حَ رفع؛ مسب أن تُ : ؛ كأنه قال}ُ�ْ
على البناء للمفعول هو أحد  }ُ����5َُ {اعتبار أن نائب الفاعل في قراءة وفي 

: حب مغني اللبيب على ذلك بقولهكما يعلق صا ،ضعف }ِ#+&ِ {و  }َ�&ُ {الظروف 
} ُ� َ� ّ5 ُ�  َ� ُ&  ِ# َ1+�  ِ� ُ|�� ُ عن النائب كون يحتمل الباء فتح يمنف }�لِ اẐَ وَ  و4 

 +&ِ #ِ  �َ Kِ !ُ { :ونحو ،الثالث أو ،الثاني أو ،األولى وهو األول الظرف الفاعل ثمّ 

 ليهعَ  يرَ وسِ  :همقول لضعف؛  ضعف هذا وفي ،الوصف أو الظرف :النائب }ى�َ Lْ أُ 

  .٤" ويلٌ طَ 
  : المثال الثاني

����� &�$� @# : } ْ:ُ*Sْ�ِ ا$Sُ�َX 'َ�Wِا�� ُ�; َو=ََ
َو=َِ�ُ>$ا ا�G�ِ��Tَ�تِ َ�+1ُ�SKَ<ِْ8َ6ْ�َ:ْ ِ#@ اْ�َْرِض َآَ�� ا86َْ7َْ>َ� 

 َ�� ا��Wِ�َ' ِ�ْ' 5�َِْ>1ِْ: َوَ�+َُ�*S4َ'� 1ُ�َْ: ِد�1َُSُ: ا��Wِي اْرَ�
 D @Sِ!َوُُ5�ْ�َ �ًS�ْ1ِْ: َأ#ِ$َْL ِ�ْ�َ 'ْ�ِ :ْ1ُ�S�َ41ُ�َْ: َوَ�+5َُ

                                                             

١
الخراط، أحمد، المجتبى من القيسي، مكي بن أبـي طالـب، مشـكل إعـراب القـرآن، مكتبـة الملـك فهـد،   

  . ٧٩٨، ص ٢جهـ،   ١٤٢٦
٢
البيـت للحــارق بــن نهيـك كمــا ورد ذلـك فــي كتــاب سـيبويه فــي بــاب مـا يحــذف منــه الفعـل لكثرتــه فــي   

  .٣٥٤، ص ٢كالمهم ج
٣
  .٣٥٥، ص ٣القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج  

٤
  .٥٠١ابن هشام، مغني اللبيب، ص   
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 َذUَ�ِ َ#9ُوUَYِ�َ ُه:ُ َ�ْ�َ �َKََْ' آ�َوَ �ًYْ+َA @�ِ ُآ$َن�ِْr�ُ
 ١}ا7ِ�Kَ�ُْ%$َن   

على  }�َ >ِ 8ْ 6ُ � ا7ْ �َ آَ {وقرئ : " يقول أبو السعود في تفسيره لهذه اآلية
ا يدل هو عليه من بل م ،الفعل المذكور س العامل في الكاف حينئذٍ فلي ،البناء للمفعول

 منه مجرى المطاوع جارٍ  ،للمفعول فعل مبني،  كونهم استخالفه تعالى إياهم مستلزم ل فإن
 :أي فيها استخالفاً  ُفن سَتخلَ هم في األرض فيُ ليستخلفنّ : مستخلفين ال محالة كأنه قيل

 /َ Yِ � 7ُ �َ آَ {: وقد مر تحقيقه في قوله تعالى ،همقبلَ  نْ مَ  لفيةِ خكمست كائنةً  مستخلفيةً 
 ُ� َ7$ ِ� � ْ'  َ� ْ5 ُ/{٣ ."٢  

وهي قراءة  ،بالبناء للمفعول }َآَ�� ا86ُْ7ِْ>�َ {وهنا يذكر أبو السعود قراءة 
، وفي إعراب القراءة على ٤واألعمش ،وعيسى بن عمر ،والمفضل عن عاصم ،أبي بكر

                                                             

١
  .٥٥سورة النور، اآلية   

٢
  .١٠٨سورة البقرة، اآلية   
وقـد أورد أبـو السـعود فــي .  ١٦٢، ص ٦ج  إرشـاد العقـل السـليم إلـى مزايـا الكتـاب الكـريم، العمـادي، ٣

كمــا سـئل موســى مصــدر تشـبيهى أي نعــت لمصــدر مؤكــد :" قولــه} كمــا سـئل موســى{ تفسـيره آليــة 
محــذوف ومــا مصــدرية أي ســؤال مشــبها بســؤال موســى عليــه الســالم حيــث قيــل لــه أجعــل لنــا إلهــا 

يــر ذلــك ومقتضــى الظــاهر أن يقــال كمــا ســألوا موســى ألن المشــبه هــو المصــدر وأرنــا اهللا جهــرة وغ
الرسـول حتــى  مسـئولية: مـن المبنـى للفاعـل أعنــى سـائلية المخـاطبين ال مــن المبنـي للمفعـول أعنــي

يشــّبه بمســئولية موســى عليــه الســالم فلعلــه أريــد التشــبيه فيهمــا معــًا، ولكنــه أوجــز الــنظم فــذكر فــي 
ية وفــي جانــب المشــبه بــه المســئولية، واكتفــى بمــا ذكــر فــي كــل موضــع عمــا جانــب المشــبه الســائل

وٕان يمسسـك اهللا بضـر فـال كاشـف لـه إال هـو {: ترك في الموضع اآلخر، كما ذكر في قولـه تعـالى
وقـــد جـــوز أن تكـــون مـــا موصـــولة علـــى أن العائـــد محـــذوف أي } وٕان يـــردك بخيـــر فـــال راد لفضـــله

  "مكالسؤال الذي سئله موسى عليه السال
٤
، ابـــن ٤٥٨/، ابـــن مجاهـــد، الســـبعة٤/٤٧، الشـــوكاني،فتح القـــدير ٦/٤٦٨األندلســـي، أبـــو حيـــان    

، ابــن خالويــه، الحســين بــن أحمــد، إعــراب القــراءات ١٢/٢٩٩، القرطبــي ٢/٢٣٢الجــزري، النشــر 
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: مصدرية أي) ما(نائب مفعول مطلق، و) كما( الكاف في"  البناء للفاعل تكون
اعله فيترتب عليها أن ف مّ سَ لم يُ  ا القراءة على ماوأمّ  ،١"الذيناستخالفا مثل استخالف 

هي نائب الفاعل، والعامل في الكاف ليس الفعل  }�'َ Wِ ا�ّ {تكون كلمة 
} ْ:1ُ�SKَ<ِْ86َْ�َ+�َ{ ، ّل بالمصدر من فعل مبني للمفعول والمتمثعليه  بل ما يدل
، كما ذكر ذلك أبو السعود، وخالل البحث عن توجيه قراءة البناء للمفعول لم )مستخلفية(

  .}اWِ�ّ�'َ {وهو كلمة  ي أجد أحدًا قد تطرق إليها باعتبار أن نائب الفاعل فيها جلِ 
  

 : المبتدأ

  : المثال األول
����� &�$� @# :} fُ�ِ6َْG�َ D Iُْ+َe 'ْ�ِ &ُ�ُْز�َوَ�ْ' َوَ�ْ

 ُ�; /َ�ََ2 ْ�َ gِ�َ�6ََ$آ�ْ/ َ=َ>� ;�ِ 5ْ�َe $َ1ُ#َُُ& ِإن� ;�َ ��ِ�ُ} َأْ�ِ
 ٢} ِ�*ُ/A 4َ@ٍْء َ�ًْرا

وقرىء بتنوين : " يقول أبو السعود في معرض تفسيره لآلية الكريمة 
�َ �ْ أَ {ونصب  ،}}ٌ ��ِ �َ { ُg{وقرئ  ،وبزه مطلعجِ وال يُ  ه مرادٌ يريده ال يفوتُ  :، أي

أو  ،والجملة خبر إنّ  ،خبر مقدم }َ��ِ�}ٌ {و ،على أنه مبتدأ }َأْ�ُ�gُ {برفع 
وقرىء  ،همرُ أ نافذٌ  ، أيمرتفع به على الفاعلية} َأْ�ُ�gُ {و ،خبر إنّ  }َ��ِ�}ٌ {
} ُg�ْ �َ { :قوله تعالى  إنّ  وخبر ،على أنه حال}َ��ِ�|ً� أ�ُ  َ4 *ُ �ِ  ;ُ  /َ �َ 2/ 
 َA ْ@ ٍء  َ� ْ ،هو بيان لوجوب التوكل عليه تعالىًا، و أو مقدار  ،وتوقيتاً  اً قدير ت أي }راً 

                                                                                                                                                                                      

، ٣/١١٤م، ١٩٩٢، ١عبـد الـرحمن العثيمـين، مكتبـة الخـانجي، القـاهرة، ط: السبع وعللهان تحقيـق
  .٢٩٥،ص٦، ج معجم القراءاتب، الخطي

١
  .٨٠٤الخراط، مشكل إعراب القرآن، ص   

٢
  .٣سورة الطالق، اآلية   
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زق وغيره ال يكون إال بتقديره من الرّ  شيءٍ  كل  لم أنّ ه إذا عُ ألنّ  ؛وتفويض األمر إليه
  ١". ال يبقى إال التسليم للقدر والتوكل على اهللا تعالى ،تعالى

�ُ َ��ِ�ٌ} َأ�ْ {ذكر قراءة وهنا نجد أن أبا السعود قد  ُg{ وتنوين برفع} ٌ{�ِ��َ{ ،
، }َ��ِ�}ٌ {على أنه مفعول به السم الفاعل  ،}َأْ�َ�gُ {ونصب  ،على أنه خبر إنّ 

 ،القراءة التي تعنينا أبو السعود ذكر مّ ، ثُ ٢وخلف ،وأبي جعفر ،بعض السبعةوهي قراءة 
بر خبر مقدم، والجملة خ }َ��ِ�}ٌ {و ،على أنه مبتدأ} َأْ�ُ�gُ {وهي القراءة برفع 

وابن أبي  ،وعصمة عن أبي عمرو ،هند يوداود بن أب ،ابن أبي عبلة وهي قراءةإّن، 
على } َ��ِ�ٌ} َأْ�ُ�gُ {، ويوجه أبو السعود قراءة ٣ حماد عن أبي بكر عن عاصم

وهو  ،والجملة خبر إنّ  ،خبر مقدم }َ��ِ�}ٌ {و ،فع على أنه مبتدأرُ  }َأْ�ُ�gُ { أنّ 
 }َأْ�ُ�gُ {و ،خبر إنّ  }َ��ِ�}ٌ {، أو ٤" ه بالغٌ أي أمرُ : "اء بقولهق عليه الفرّ ماعلّ 

: وقيل: " وهو ما ذكره القرطبي حيث قال ،هأمرُ  نافذٌ  ، أيمرتفع به على الفاعلية
} ُg�  .٥".اده ما أرَ أمرُ  بالغٌ : والمفعول محذوف، والتقدير }َ��ِ�}ٌ {  بـمرتفع } َأْ�ُ

قل رأي القرطبي دون اإلشارة إلى وهنا نجد أّن أبا السعود قد نقل رأي الفّراء ون
    .ذلك، وهو حال نقله عن الغير في الغالب من تفسيره

  : نيالمثال الثا

                                                             

١
  . ٢٤٥، ص٨العمادي، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ج   
، الـــرازي ٤١٨/، البنـــاء، إتحـــاف فضـــالء البشـــر٢/١٢٢٧، العكبـــري ٨/٢٣٨األندلســـي، أبـــو حيـــان   ٢

، القيســي، مكــي بــن أبــي طالــب، مشــكل إعــراب القــرآن ١٤/٤٩٧، ابــن عطيــة ، األندلســي٣٠/٣٤
  .٥٠٢، ص٩، جمعجم القراءات، الخطيب، ١٨/١٦١، القرطبي ٢/٣٨٤

، األندلســي، ٣/١٦٣، الفــراء ١٨/١٦١، القرطبــي ٢/١٢٢٧، العكبـري ٨/٢٨٣األندلسـي، أبــو حيــان   ٣
ـــاس، إعــــــراب القــــــرآن ٣٠/٣٤، الــــــرازي ١٤/٤٩٦ابــــــن عطيــــــة  ــــب،  ٣/٣٥٤، النحـــ معجــــــم ،الخطيــ

  .٥٠٣، ص ٩، جالقراءات
٤
  ، ص٣، ج١٩٨٣الفراء، معاني القرآن، دار عالم الكتب،   

٥
  .١٦١، ص ١٨، جالجامع ألحكام القرآنالقرطبي،   
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 :ْ *ُ +ْ >َ X�S$ا =َ  �'َ Wِ � ا�ّ  َ1�E � أَ �َ { : #@ �$�& �����
�ُ  �َ K َ� ُ* ْ:  َDُ !ْ أَ  E�َ 6َ ا اهْ ذَ إِ  /� cَ  'ْ �َ  :ْ آُ  ْ� ُ١ } :ْ 6 

َ�� َأ��1َE اWِ�ّ�َ' {  : "يمةيقول أبو السعود في تفسير هذه اآلية الكر 
 ْ:ُ*َ�Kُ!ْا َ=َ>+ْ*ُ:ْ َأ$S�X {وقرىء بالرفع  ،هاكم وٕاصالحَ أنفسِ  موا أمرَ لزَ ا: أي

  ٢" كمعليكم أنفسُ  واجبةٌ  :أي -}َأْ!�Kُُ*ُ:ْ {: يقصد– على االبتداء
َ�� َأ��1َE اWِ�ّ�X 'َ�S$ا =ََ>+ْ*ُ:ْ { قراءة الجمهور هي  

 ْ:ُ*َ�Kُ!ْاسم فعل أمر بمعنى الزموا، و  }=ََ>+ْ*ُ:ْ {، وقوله ٣بالنصب } َأ
} َ�Kُ!ْ{ يذكر أبو السعود قراءة و   ،٤مفعول به}*َ:ْ َأ 'َ�Wِ�ّ�1َ اE�َأ ��َ

 ْ:ُ*ُ�Kُ!ْا َ=َ>+ْ*ُْ: َأ$S�X {  ويوجه قراءة الرفع ٥بالرفع وهي قراءة نافع ،
 ،رمبتدأ مؤخّ  }َأْ!�Kُُ*ُ:ْ { كم، باعتبار أنّ م أنفسُ عليكُ  أي واجبةٌ : بتفسير الجملة بقوله

صاحب معجم القراءات هذه القراءة على  جُ ويخرّ  ،}=ََ>+ْ*ُ:ْ {عليه  دلّ  ،خبره محذوف
  : وجهين

خبره مقدم، والمعنى على اإلغراء، وقد : }=ََ>+ْ*ُ:ْ {مبتدأ، و }َأْ!�Kُُ*ُ:ْ { :األول"
  . جاء اإلغراء بالجملة االبتدائية

، والمفعول }=ََ>+ْ*ُ:ْ {توكيدًا للضمير المستتر في  }:ْ َأْ!�Kُُ*ُ {أن يكون  :والثاني
  .تم أنفسكم إصالح حالكم وهدايتكمعليكم أن: على هذا محذوف، والتقدير

                                                             

١
  .١٠٥سورة المائدة، اآلية   

٢
  . ١٠٥، ص ٣ج إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم،العمادي،   

٣
  .٣٥١، ص ٢، ج ءاتمعجم القراالخطيب،   

٤
  .٢٤٩، ص ١الخراط، مشكل إعراب القرآن، ج  
معجــم ، الخطيــب ٧/٤٥، األلوســي، روح المعــاني ١/٤٨٧، الزمخشــري ٤/٣٧األندلســي، أبــو حيــان   ٥

  .٣٥٠، ص ٢، جالقراءات
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الزمة عليكم أنفسكم، أو حفظ : وعلى قراءة الرفع فهو مبتدأ وخبر، أي: " قال الشهاب
  ١"".افعأنفسكم الزم عليكم، بتقدير مضاف في المبتدأ، وهي قراءة شاذة لن

ــمعناه احفظوا أنفس}=ََ>+ْ*ُ:ْ َأْ!�Kُُ*َ:ْ { : قوله تعالى: "وفي القرطبي كم من ــ
هذا  ما يجري، بل إنّ عليه زيداً  :؛ وال يجوزمعنى الزم زيداً ـب ،المعاصي؛ تقول عليك زيداً 

 حضرك، :أي ،، وعندك عمراً خذ زيداً  :أي ،عليك زيداً : فاظـة ألــفي المخاطبة في ثالث
  :نشد؛ وأُ كَ نْ مِ  بَ رُ قَ  :أي ،زيداً ك ودون

٢يا أيها المائح دلوي دونكا
 

  
  ٣".ليسني، فشاذ عليه رجالً : وأما قوله

                                                             

  .٣٥١، ص٢، ج معجم القراءاتالخطيب،  ١
عبدالسـالم : اب لسـان العـرب، تحقيـقالبيت في البغداي، عبد القدار بن عمـر، خزانـة األدب، ولـب لبـ ٢

أملــى : قــال أبــو محمـد األســود ، ٤٥٤، ص ٣م، ج١٩٩٧، ٤هـارون، مكتبــة الخــانجي، القـاهرة، ط
كــان وائــل بــن صــريم الغبــري ذا منزلــة مــن الملــوك ومكــان عنــدهم، وكــان : علينــا أبــو النــدى، قــال

علــى بنــي تمــيم، فاخـــذ  مفتــوق اللســان حلــوه، وكــان جمـــيال، فبعثــه عمــرو بــن هنــد اللخمـــي ســاعياً 
اإلتــاوة مــنهم حتــى اســتوفى مــا عنــدهم، غيــر بنــي أســيد بــن عمــرو بــن تمــيم، وكــانوا علــى طويلــع، 
فأتاهم، فنزل بهم، وجمع النعم والشاء، فـأمر بإحصـائه، وفيمـا هـو قاعـٌد علـى بئـٍر، أتـاه شـيٌخ مـنهم 

بالحجـــارة حتـــى قتلـــوه، وهـــم فحدثــه، فغفـــل وائـــل، فدفعـــه الشــيخ، فوقـــع فـــي البئـــر، فـــاجتمعوا، فرمــوه 
  :يرتجزون ويقولون

 إني رأيت الناس يحمدونكا... يا أيها المائح دلوي دونكا 

إنمــا هــذا هــزٌء بــه، فبلــغ الخبــر أخــاه باعــث بــن صــريم، فعقــد لــواًء، ونــادى فــي غبــر فســاروا، وآلــى أن 
، وأســر عــدة، يقــتلهم علــى دم وائــل حتــى يلقــي الــدلو، فتمتلــئ دمــاً فقتــل باعــث مــنهم ثمــانين رجــالً 

ولـم يـزل يغيـر علـيهم . قمامة، فذبحه حتى ألقى دلوه، فخرجت مألى دمـاً : وقدم رجًال منهم يقال له
تعسـت غبـر، وال لقيـت : زمانًا، وقتل منهم فأكثر، حتى أن المرأة من بنـي أسـيد كانـت تعثـر، فتقـول

  .الظفر، وال سقيت المطر، وعدمت النفر
  ٣٥٤.٣، ص ٦، جالجامع ألحكام القرآنالقرطبي، 
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 ة القول في تقديم معمول اسم الفعل عليه، ذهب الكوفيون إلى أنّ ـمسأل: " وفي اإلنصاف
 وعمراً  ،عليك زيداً  :نحو ،يجوز تقديم معموالتها عليها ،عليك ودونك وعندك في اإلغراء

وٕاليه  ،جوز تقديم معموالتها عليهاـــدونك، وذهب البصريون إلى أنه ال ي وبكراً  ،عندك
ه يجوز تقديم الدليل على أنّ  :واـقال ذهب الفراء من الكوفيين، أما الكوفيون فاحتجوا بأنْ 

ِآ�6ََب ;ِ {: الىـــــفقد قال اهللا تع :معموالتها عليها النقل والقياس، أما النقل
فنصب كتاب اهللا  ،تاب اهللاــالزموا ك :أي ،عليكم كتاب اهللا :تقدير فيهـ، وال١}َ>+ْ*ُ:=َ 

  :المشهورةواحتجوا أيضا باألبيات ، على جواز تقديمه فدلّ  ،بعليكم

   اكَ ونَ دُ مَ حْ يَ  اَس الن  تُ يْ أَ ي رَ إنّ ... كا ونَ دُ  ويلْ دَ  حُ ائِ ها المَ ا أيّ يَ 

  ٢"اكَ ونَ دُ جّ مَ يُ وَ  اً رَ يْ خَ  ونَ نُ ثْ يَ 
 : الخبر

  : المثال األول
 ����� &�$� @# : } HR� ب��إن ;  D��G6+@ أن �

�� ��$0c #�� #$��1 #9�� ا�W�X '�S$ا #+�>�$ن 
�وا #+%$�$ن Kآ '�Wا� ��ر�1: وأ '� �Gأ!& ا�
�ًا و�1ي �& +Rآ &� /�� HR� اW1� ; ذا أراد��

'+%7�Kا� Dإ &� /��ًا و�� �+R٣} آ 

                                                             

ــjْ {. ٢٤ســورة النســاء، اآليــة ، ــ� �>* �َ Dّــ�ِء إ �Sّــَ' ا� ــ�Sَُت ِ� TَْG�َُوا�
أ���ُ!*: آ�6َب ;ِ =>+*ُ: وُأeِـّ/ َ�*ـ: َ�ـ� وراَء ذ�*ـ: أْن 
� ُ���ِ#G+َ' َ#َ�ـ� ا7ـ6ُ�6�ْ6: َ+h 'َ+STِGْ�ُ :*�ِ$ا�65�َ|$ا �9

 Dَ0ً و���Sُ2ـ�َح َ=>ـ+*: #+َ�ـ� �& ِ�1ُSْ'� َ#�ُ�$ُه'� ُأ2$َرُه'� َ#
 ً��َ+*eَ �ً�+<= 0ِ إن� ;َ آ�َن���Kا� ِ�� 'ْ�ِ &ِ� :6ْ+cا��{ ١  

جــودة مبــروك، راجعــه الــدكتور : ابــن األنبــاري، أبــو البركــات، اإلنصــاف فــي مســائل الخــالف، تحقيــق٢
  .١٨٧م ، ص ٢٠٠٢،  ١رمضان عبدالتواب، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط

٣
  .٢٦سورة البقرة، اآلية   
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، وقراءة على أنها خبر }c$ ٌ0َ �ُ �َ {أبو السعود قراءة رفع كلمة  وهنا يذكر
هي قراءة  }َ�ُ�$0َcٌ { وقراءة الرفع، }َ�ُ�$0َcً {: أعني ١الجمهور بالنصب،

براهيم عن أبي عبلة، وأبي حاتم عن أبي عبيدة عن رؤبة بن العجاج، ، وإ الضحاك
: في قراءة الرفع فيقول ٢وابن السماك، ،ومالك بن دينار، واألصمعي عن نافع ،وقطرب

تقدير كون  والجملة على ،هو بعوضةٌ  :أي ،نه خبر مبتدأ محذوفأوقرئ بالرفع على "
  ٣" الصدر لها محذوفةُ  صلةٌ  ةما موصول

  : وفي إعراب تلك الكلمة على قراءة الجمهور يقول الفراء
  : فيكون من ثالثة أوجه }َ�ُ�$0َcً {ا نصبهم وأمّ " 

� �� =َ {: صلة، كقوله }َ��{عوضة، وتجعل برب على الوقع الضّ تُ  أنْ  :أولها
 َ� ِ< ٍ/+  َ� ُ+ ْT ِ5 ُG �'  َ! ِِ �د�اهللاَ  إنّ :  -واهللا أعلم -المعنى ،-يريد عن قليل-٤}+'َ  

  .الً ثَ ها مَ وقَ ا فَ مَ فَ  بعوضةً  يضربَ  ي أنْ يِ ال يستحْ 
، }َ��{فتعّربها بتعريب  ،عوضة صلةب، والاسماً  }َ��{أن تجعل  :والوجه اآلخر

في حال، كما قال  ونكرةً  ،في حال ألنهما يكونان معرفةً ) امَ (و) َمن(لك جائز في وذ
  : ان بن ثابتحسّ 

  ٥اانَ ي إِ  دٌ م حَ مُ  ي بِ الن  ب نا         حُ رَ يْ غَ  نْ ى مَ لَ عَ  الً ضْ ا فَ نَ فى بِ كَ فَ 
  . الصلة ُترفع، واسمها منصوب ومخفوض ها هنا جائز؛ ألنّ  }َ�ُ�$0َcٌ {والرفع في 

                                                             

١
، ١، جمعجــم القــراءات، الخطيــب، ٣٢/، البنــاء، إتحــاف فضــالء البشــر٢/٢٤ابــن الجــزري، النشــر   

  .٩٥ص
٢
  .، الخطيب١/٢٠٤، ، الزمخشري ١/٢٨٣، سيبويه ٤/٢٥٥، و ١/١٢٣األندلسي، أبو حيان    

٣
  .١١٠، ص ٣ج إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم،العمادي ،   

٤
  .٤٠، اآلية سورة المؤمنون  

٥
) غيرنــا(فـي البيـت نكـرة موصـوفة، و) مـن(نسـب هـذا البيـت لغيـر حسـان بــن ثابـت، ويـرى النحـاة أن   

اســم موصــول ) مــن(بــالرفع علــى أن ) غيرنــا(بـالجر نعــت لهــا، والتقــدير علــى قــوم غيرنــا، وقـد روي 
  .دهاوما بع ٢/٥٤٥والجملة صلة، انظر الخزانة ) هو غيرنا(خبر لمبتدأ محذوف ) غير(و
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ستحيي أن ياهللا ال  إنّ : فأن تجعل المعنى على -ها إلي وهو أحبّ   - ما الوجه الثالثوأ
من كالم تصُلح ) نَ يْ بَ (والعرب إذا ألقت  إلى ما فوقها، بعوضةٍ  ما بينَ  يضرب مثالً 

 ـواآلخر ب ،)نَ يْ بَ (ـ ب فض أحدهمان خُ ذيْ آخره نصبوا الحرفْين المخفوضْين الفي ) إلى(
  ١"إلخ... فجمالً  ما ناقةً  مطرنا ما زبالة فالثعلبية، وله عشرونَ : فيقولون) إلى(

 اً ليتما زيد( في تعليقه على جملة  }َ�ُ�$0َcٌ {ويستشهد سيبويه بوجه الرفع في 
العّجاج  وأما ليتما زيدًا منطلٌق فإن اإللغاء فيه حسن وقد كان رؤبة ابن : "فيقول) منطلق

    : ة الذبيانيينشد هذا البيت رفعًا وهو قول النابغ
  لى حمامتنا ونصُف فقِد إ         الحماُم لنا قالت أال ليتما هذا

أو يكون  ،مثًال ما َبعوضةٌ   : قال على أن يكون بمنزلة قول من  : فرفعه على وجهين
  ٢" . ما زيٌد منطلقٌ إنّ   : بمنزلة قوله

آلية الكريمة أما توجيه أبي السعود لقراءة الرفع فقد حكاه القرطبي في تفسيره ل
} َ�ُ�$0َcٌ {ورؤبة بن العجاج وٕابراهيم بن أبي عبلة وقرأ الضحاك  : "حيث قال

، اسم بمنزلة الذي }َ��{ جه ذلك أنّ وو : حال أبو الفتق، بالرفع، وهي لغة تميم
ال يستحيي أن يضرب الذي هو : إضمار المبتدأ، التقديررفع على } َ�ُ�$0َcٌ {و

   ٣"، فحذف العائد على الموصول وهو مبتدأبعوضة مثالً 
  : المثال الثاني

����� &�$� @# : } َA ِ1 َ $َ  هُ & إD َ� ّD إِ  &ُ !ّ أَ  ;ُ  
 إD َ&  �D إ�َ ◌َ   �ِ �ْ ���%ِ  �ً �َ �iِ �َ  :ِ >ْ $ ا��ِ و�ُ أُ وَ  H ِi َ* ُ0َ ا��َ وَ 
 ٤} +:ُ *ِ ا�  َG�N ُNِ ا��َ  $َ هُ 

                                                             

١
  .٢٢-٢١، ص ١، جمعاني القرآنالفراء،   

٢
  .٢٨٢، ص ١سيبويه، الكتاب، ج  
  .٢٣٢، ص١، جالجامع ألحكام القرآنالقرطبي،  ٣
  .١٨سورة آل عمران، اآلية  ٤
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أبي ة وهي قراء }\ِ�ِ  اءُ َ A َ1ُ {يذكر أبو السعود في تفسير هذه اآلية قراءة 
على اسم اهللا  ل برفع الهمزة، والم الجر داخلةوابن محيصن في رواية المعدّ  ،المهلب

اَء \ِ�ِ {وقرئ  : "فيقول ١هم شهداء هللا، :، أي)هم(تعالى، على إضمار َ1َُA{ 
اُء \ِ�ِ { وبالرفع ،على المدحأو  ،حال من المذكورينه بالنصب على أنّ َ1َُA{  على

ا جمع وهو إمّ  ،هم شهداء هللا :أي ،ومآله الرفع على المدح ،ذوفأنه خبر مبتدأ مح
  ٢ "أو جمع شاهد كشعراء في جمع شاعر ،شهيد كظرفاء في جمع ظريف

اَء \ِ�ِ {وقراءة َ1َُA{ والشيزري عن أبي بكر  ،بالنصب هي قراءة أبي المهلب
اُء \ِ�ِ {ه أبو السعود قراءة الرفع في وهنا يوجّ  ٣عن عاصم،َ1َُA { بأنها خبر لمبتدأ

على تلك القراءة لعدم احتمال الرفع  ق النحاةُ هللا، ولم يعلّ  هم شهداءُ  :والتقدير ،محذوف
ال يحتمل غير  -وهي متواترة-أبو السعود، فوجه القراءة  والذي ذكره ،غير هذا الوجه

٤.هذا التوجيه
 

 : اسم كان -٤

  : المثال األول
����� &�$� @# : } ِW�1َ ا��E�9َ�َ ا ِإَذا$Sُ�ََءا 'َ�

 f6ُْ*َ+�ْ َو gُ$ُ56ُآ�#َ �q��E� /َ2ِإ�� َأ '�َْ�ِ :6ُS�َاَ�َ
ِل َو D َ�9ْب آ�fٌ�ِ َأن َ�*f6ُْ آَ�� ْ�َ�ْ��ِ f�ِآ� :ُْ*Sَْ+��
=َ>�َ�ُ& ;�ُ َ#ْ>+َ*fُ6 َو ْ�+ُْ�ِ>ِ/ ا��Wِى =ََ>+ِْ& اE�َG�ْ َو ْ�+�6َِ� ;�َ 

 َ� D َر��ُ& َو E�َG�ْى َ=َ>+ِْ& اWِن آ�َن ا��"ِ#َ �ًYْ+A &ُSِْ� ~َ8ْ5

 َأن ُ�ِ�/� ُهَ$ َ#ْ>+ُْ�ِ>ْ/ ُ+ِbَ6��َ D َأْو �ًK+�ِc 1ً� َأْو+Kِ7

                                                             

ــــان   ١ ــو حي ــي، أبــ ـــراب القــــرآن ١/٣٠٥، الزمخشــــري ٢/٤٠٣األندلســ ــاس، إعـ ــري ١/٣١٦، النحــ ، العكبــ
ــــة ١/٢٤٧ ــــن عطيــ ـــي، ابــ ـــاني ، ٣/٥٣، األندلســـ ــــب، ٣/١٠٤األلوســــــي، روح المعـــ معجــــــم ، الخطيــ

  .٤٨٦، ص ١، جالقراءات
٢
  . ٢٨،ص ٢ج إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم،العمادي،   
ــــان   ٣ ــو حي ــي، أبــ ـــراب القــــرآن ١/٣١٥الزمخشــــري  ،٢/٤٠٣األندلســ ــاس، إعـ ــري ١/٣١٦، النحــ ، العكبــ

  .معجم القراءات، الخطيب، ١/٢٤٧
٤
  .٤١، ص٢، والحلبي، السمين ج١٠٤، ص ٣روح المعاني جانظر األلوسي،   
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ْ�ِ' ِ�' ر24َ�ِ�*ْ: َ#ِ"ن َ+1ِA واُ1ِr6َ7ِل َو اْ�َ�ْ��ِ &ُE+�َِو
�cْ$َن ِ�َ' ��ْ: َ�*ُ$َ!� َر2َُ>+ِ' َ#َ�2ٌُ/ َو اْ�َ�َأَ��ِن ِ���' �َ ْ

�ى َو َْLُاُهَ�� ا�َْeِإ �اُهَ�� Wَ6ُ#َآََْeِإ �/�اِء َأن َ�َِ1َrا�
اُء ِإَذا َ�� ُد=ُ$ا َو Yَ��َ Dُ�$ا َأن َ1َr9ْب ا��َ D
 َS=ِ ���ًْا ِإ�� َأ2َِ>ِ& َذِ�*ُْ: َأ��ًا َأْو آ5ِ++|ِ^ gُ$ُ56ُْ*�َ

Dِة َو َأْد!� َأَ1َr<�ِ َأن َ�*ُ$َن ;�ِ َو َأْ�َ$ُم Dا ِإ$�ُ��َ�ْ�َ 
 َw�ِ� Dٌح َأ�Sَُ2 ْ:*ْ+<ََ= ~ْ+<َ#َ ْ:*Sَْ+�َ �1َ!َو�ُ��ًة ُ�َِcِ�َe َرًة

��ر� آ�fٌ�ِ َو �ُ D 6ُ�ْْ: َو�وا ِإَذا 5�ََ�َُ1ِA56ُُْ$َه� َو َأ*�َ
 َو ِإن Kْ�ََ�ُ>$ا َ#ِ"!�ُ& ُ ٌ+1ِA D# ُق ِ�*ْ: َو ا��ُ%$ا ;�َ َو$�

  ١ }ُ�*:ُ ;�ُ َو ;�ُ ِ�*/�A 4ْء َ=ِ>+:ٌ ُ�َ�>4 

وهي قراءة  ،بالرفع على أنها اسم كان }ةٌ �رَ wَ �ِ {وهنا يذكر أبو السعود قراءة 
 }$نَ *ُ �َ {على أّن  ،والكسائي ،وحمزة ،ونافع ،وابن عامر ،وأبي عمرو ،ابن كثير

   ٢فاعل،: }w�َِ�َرةٌ {، وتامةٌ 
 }َ�*ُ$نَ {م، على أّن ـــفهي قراءة عاص }w�َِ�َرةً { وأما قراءة النصب

ن قرأ بـــهما شّذ عن م خبر، وعند الطبري أنّ  }w�َِ�َرةً {ناقصة، واسمها ضمير، و
   ٣.وهي بالرفعقراءة الجماعة 

 }ةٌ �َ �e ِcَ {و  ،سم كانانها على أ}w�َِ�َرةٌ {وقرئ برفع " : يقول أبو السعود
ِ �ُ {صفتها و ُ�  ٤". ة تامّ ها أو على أنّ  ،خبرها }�1َ و!َ �

  : هها توجيهينوقد وجّ  ،وهنا لم يذكر أبو السعود أن قراءة الرفع هي قراءة الجمهور
�ةٌ {و ،}َ�*ُ$نَ {هي اسم  }w�َِ�َرةٌ {أن  :األولَcِ�َe{ وخبرها جملة  ،صفتها
�وَ!�1َ{ُ�ِ�ُ {.  

�ةٌ {و ،فاعل }w�َِ�َرةٌ {و ،ةتامّ } َ�*ُ$نَ {أّن  :الثانيَcِ�َe{ صفته .  
                                                             

١
  .٢٨٢سورة البقرة، اآلية   
، ٢٦٦-١/٢٦٥، الزجــاج، معــاني القــرآن وٕاعرابـــه ٣/٤٠١، القرطبـــي ٢/٣٥٧األندلســي، أبــو حيــان   ٢

  .٤٤٥، ص ١، جمعجم القراءات، الخطيب، ٣/٨٧الطبري 
٣
  .٤٤٥، ص ١، جمعجم القراءاتالخطيب،   

٤
  . ٤٣٠، ص١ج  رشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم،إالعمادي،   
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: قوله:" المصون حيث يقول ي السعود يوافقه توجيه الحلبي في الدرّ وتوجيه أب
بالنصب، وكذلك  }w�َِ�َرةً {وقرأ عاصم هنا ... }ِإ�D َأن َ�*ُ$َن w�َِ�َرةً {
�ةً {َcِ�َe{ ن، والباقون قرؤوا بالرفِع فيهماألنها صفُتها، وفي النساء وافقه األخوا، 

إال َأْن َتْحُدَث أو تقَع تجارًة، وعلى هذا : ُة أيأنها التام :أحُدهمافالرفُع فيه وجهان، 
�وَ!�1َ{فتكوُن ُ�أيضًا، وجاء هنا على  }w�َِ�َرةٌ }ـ ل في محل رفٍع صفة { ُ�ِ

، الناقصة }َ�*ُ$نَ { نّ أ :والثاني ،صريَح على المؤولالفصيِح، حيث َقدم الوصَف ال
�وَ!�1َ{: والخبُر هو الجملُة من قوله، }w�َِ�َرةٌ {واسُمها ُ�إال : كأنه قيل }ُ�ِ

اء أن تكوَن تجارٌة حاضرٌة مدارًة، وَسوغ مجيَء اسِم كان نكرًة وصُفه، وهذا مذهُب الفرّ 
١"وتابعه آخرون

.  
 ةً �رَ wَ �ِ  $نَ *ُ �َ  نْ  أَ �D إِ {: " اء على هذه اآلية فيقولويعلق الفرّ 

 َe ِc� َ��وَ!�1َ{ترفع وتنصب، فإن شئت جعلت  }ةً ُ� ،ضع نصبفي مو  }ُ�ِ
�وَ!�1َ{فيكون لكان مرفوع ومنصوب، وٕان شئت جعلت ُ�في موضع رفع،  }ُ�ِ

 إن كان أحدٌ : وذلك أنه جائز في النكرات أن تكون أفعالها تابعة ألسمائها؛ ألنك تقول
: يقصد-توهو غير موقّ  ففالٌن، إن كان صالحٌ : فتقول) أحداً (، ثم تُْلفي النٌ فُ فَ  صالحٌ 

مكان اسمه؛ إذ كانا غير معلومين، ولم يصلح ذلك في المعرفة؛  فصلح نعته ،-المعرفة
  ٢" تة معلومة، وفعلها غير موافق للفظها وال لمعناهاألن المعرفة موقّ 

بالرفع على كان  }ةٌ �َ �e ِcَ  ةٌ �رَ wَ �ِ {  وقرئ: " ويقول صاحب الكشاف 
خبر ، وال}ةٌ �َ �e ِcَ  ةٌ �رَ wَ �ِ {على أن االسم  ،هي الناقصة:  وقيل ، التامة
�وَ!�1َ{ُ�  :كبيت الكتاب حاضرةً  تجارةً  إال أن تكون التجارةُ   ، وبالنصب على}ُ�ِ

٣" اعَ نَ شْ أَ  بَ واكِ ا كَ ذَ  يوماً  انَ إذا كَ               نا الءَ بَ  لمونَ عْ تَ  هلْ  بني أسدٍ 
."١  

                                                             

١
  .٦٨٣، ص ١الحلبي، الحلبي، السمين، ج  

٢
  .١٨٥، ص١، جمعاني القرآنالفراء،   

٣
  .البيت لعمرو بن شأس، ذكره سيبويه في الكتاب  
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 بل كان توجيهه مطابقا ،الرفع ةوال نجد هنا أن أبا السعود قد شذ عن توجيه النحاة لقراء
  .ل في التوجيه أنه كدأبه ال يفصّ لكالمهم، إالّ 

  
  : المثال الثاني

َوَ�� َآ�َن 2ََ$اَب َ�ْ$ِ�ِ& ِإ�D َأن { : #@ �$�& �����
�ونُ�1َb6َ�َ ٌ6ِ*ُ:ْ ِإ!�1ُ:ْ ُأَ!�س�َ��2ُ$ُه: �4' َ�ِْْL٢ }َ��ُ�$ْا َأ 

: ع فيقولبالرف }$ابُ 2َ {في تفسيره لآلية الكريمة لقراءة يعرض أبو السعود 
- ،لخ خبرهاإ }$ا��ُ �َ  نْ  أَ إ�D {و ،على أنه اسم كان }2َ$ابُ {وقرىء برفع "

ما  اً وأيّ  ،األعرف أحق باالسمية ألنّ  وٕان كان األول أقوى في الصناعي؛ -وهو أظهر
كان فليس المراد أنه لم يصدر عنهم بصدد الجواب عن مقاالت لوط عليه السالم 

بل أنه لم يصدر عنهم  ،كما هو المتسارع إلى األفهام ،اطلةومواعظه إال هذه المقالة الب
إال هذه الكلمة  -عليه السالم-في المرة األخيرة من مرات المحاورات الجارية بينهم وبينه 

كي عنهم في سائر حسبما حُ  ،وٕاال فقد صدر عنهم قبل ذلك كثير من الترهات ،يعةالشن
  ٣" لواردة بطريق القصروهذا هو الوجه في نظائره ا ،ور الكريمةالسّ 

على أنها اسم كان، وقد ورد في } 2َ$ابُ {يوجه أبو السعود قراءة الرفع في 
، وما بعده على أنه خبر كان }&ِ �ِ $ْ �َ  ابَ $َ 2َ {قرأ الجمهور بنصب " ٤فتح القدير

وما  ،برفعه على أنه اسم كان ،والحسن ،وعمرو بن دينار ،وقرأ سالم األفطس اسمها،
 2ََ$ابَ  َآ�نَ  َوَ��{: تعالى قوله: "وفي العكبري " .ب على الخبربعده في محل نص

                                                                                                                                                                                      

١
  .٣٠٥،ص ١عبدالرزاق مهدي، دار إحياء التراث، بيروت،ج: الزمخشري، الكشاف،  تحقيق  
  .٨٢ورة األعراف، اآلية س ٢
  .٤١٠، ص ٣ج إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم،العمادي،  ٣
  .٣٢٤، ص ٣الشوكاني، فتح القدير، ج ٤
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وهو موافق لما ذهب  ١"األنعام وفي عمران، آل في ُذكر وقد والرفع بالنصب ُيقرأ }َ�$ِ�&ِ 
  .، وال يحتمل توجيه القراءة بالرفع غير هذا الوجهإليه أبو السعود

 :خبر إنّ 

Wَْ8ُ�: �4' ُدونِ َوَ��َل ِإ!�َ�� ا��  {: #@ �$�& ����� 
;�ِ َأْو�kًَ!� ��َ$د�َة َ�+Sِْ*ُْ: ِ#@ اG�َْ+َ�ِة ا�kُ �َ+!ْE:� َ�ْ$َم 
 ��ً�ْ�َ :ُ*ُ�َ�ْ��ُ*ُ: 5�َِْ�ٍ� َوَ�ْ>َ�ُ' َ�ْ� �ُKُْ*�َ 0ِ�َ�َ+%ِ�ْا

 َ'�� ٢}َوَ�9َْواُآ:ُ ا���Sُر َوَ�� َ�*ُ: �4' !��ِِ̂

منونة  }َ�+Sَْ*ُ:ْ  ةً د� $َ �َ {وقرئ "  :ة الكريمةيقول أبو السعود في تفسير هذه اآلي
على  -}َ�َ$ّدُة َ�+Sِْ*:{: يقصد-ضافةإلوقرئت بالرفع وا ،منصوبة ناصبة الظرف
والجملة  ،بينكم و سبب مودةٍ ، أالمودةِ  أو نفُس  ،هي مودةٌ  :أي ،أنها خبر مبتدأ محذوف

موصولة قد حذف أو  ،مصدرية }��َ { على أنّ  ،أو خبر إنّ  }�ً �!َ kَ وْ أَ {صفة 
: يقصد-وقرئت مرفوعة منونة ومضافة بفتح بينكم ،ولوهو المفعول األ ،عائدها

}:*Sِْ+�َ  َ$ّدٌة�٣"  -}َ  
 }:ْ *ُ Sَ +ْ �َ {منونا بالنصب، و }َ�َ$د�ًة َ�+Sَْ*ُ:ْ {وهنا يذكر أبو السعود قراءة 

بن وا ،، وهي قراءة نافع}ةً دّ $َ �َ {بالنصب على األصل في الظرف والعامل فيه 
ة حماد ويحيى يل عن عاصم، ومثله رواوكذا المفضّ  ،وعاصم في رواية أبي بكر ،عامر

عن األعشى عن أبي بكر،  ومحمد بن غائب ،وأبي زيد عن المفضل ،عن أبي بكر
  ٤"جعفر والحسن وخلف وأبي

                                                             

  .٢٧٧،ص٢العكبري، التبيان،ج١
٢
  .٢٥سورة العنكبوت، اآلية   

٣
  .١٣٤، ص ٣ج إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم،العمادي،   
ــــي ٤ ــــان  األندلسـ ـــــو حيــ ، البنـــــاء، إتحـــــاف فضــــــالء ٤٩٩/، ابـــــن مجاهـــــد، الســــــبعة١٧٣/، ،٧/١٤٨، أب

، ٧، جمعجــم القــراءات، الخطيــب، ٣/٣١٥، الفــراء ٢/٥٦٨، النحــاس، إعــراب القــرآن ٣٤٥/البشــر
  .١٠١ص 
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 ،وهي قراءة ابن كثير ،بالرفع واإلضافة }َ�َ$ّدُة  َ�+Sِْ*:{ويذكر قراءة الرفع 
 ،والحسن ،ومجاهد ،ويعقوب ،واليزيدي ،وابن محيصن ،ورويس ،والكسائي ،وأبي عمرو

 }أنّ {بال تنوين خبر  }ةُ دّ $َ �َ {وعلي بن نصر، وذلك برفع  ،وأبي زيد عن المفضل
موصولة، وعائدها الهاء المحذوفة، وهو  }��َ {، وسبب مودةٍ : على حذف مضاف، أي

بالخفض على  }َ�+Sِْ*ُ:ْ {والمفعول الثاني،  }�ً �!َ kَ وْ أَ {المفعول األول، و
  ١.في الظرف اإلضافة اتساعاً 

وهي قراءة  }َ�+Sَْ*ُ:ْ {بالرفع ومضافة بفتح  }َ�َ$ّدٌة َ�+Sَْ*:{ثم ذكر قراءة 
وأبي عمرو في رواية األصمعي واألعمش عن أبي  ،وابن أبي عبلة ،وأبي حيوة ،الحسن

الحميد بن  وعبد ،شىومحمد بن حبيب الشموني عن األع ،واألعمش ،وابن وثاب ،بكر
، وعكرمة، و وسعيد بن المسيب ،وابن عباس ،صالح البرجمي عن أبي بكر عن عاصم

كم، هو مودٌة بينَ : خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير :وقيل ،مرفوع ألنه خبر إنّ  }ةٌ دّ $َ �َ {
، والجملة من }�+َ !ْ ا�E  �ةِ +َ @ ا�Gَ #ِ { :ع باالبتداء، وخبرهإنه مرفو  :وقيل

والعامل فيه  ،ظرف }:*ُ Sَ +ْ �َ {و }ِإن� {؛ ألنه خبر خبر في موضع رفعالمبتدأ وال
  ٢.ة، ويجوز أن يكون نصبًا على الصفة للمصدرالمودّ 

هها أبو حيث يوجّ  ،بالرفع واإلضافة }:ْ *ُ Sِ +ْ ُة �َ دّ $َ �َ {وما يعنينا هو قراءة 
أو  مودةٌ هي  :أي ،وقرئت بالرفع واإلضافة على أنها خبر مبتدأ محذوف: السعود بقوله

 على أنّ  ،أو خبر إنّ  }أو�k!�ً {والجملة صفة  ،كمبينَ  و سبب مودةٍ ، أالمودة نفُس 

                                                             

١
، ٢/٣٤٣، ابــن الجــزري، النشــر ٣٤٥/، البنــاء، إتحــاف فضــالء البشــر٧/٤٨األندلســي، أبــو حيــان    

، الخطيــــب، ١٣/٣٣٨، القرطبــــي ٥٥٠/، ابــــن زنجلــــة، حجــــة القــــراءات٤٩٨/عةابــــن مجاهــــد، الســــب
  .١٠٢، ص ٧، جمعجم القراءات

٢
ــي طالـــب، مشـــكل إعـــراب القــــرآن ٧/١٤٨األندلســـي، أبــــو حيـــان     ، ٢/٧٠، القيســـي، مكـــي بـــن أبــ

ـــراب القـــــرآن ١٣/٣٣٨، القرطبـــــي ٢٧٩/، ابـــــن خالويـــــه، الحجـــــة٢/١٠٣١العكبــــري  ــاس، إعــ ، النحـــ
  .١٠٣، ص ٧، جمعجم القراءات ، الخطيب،٣/٥٦٨
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ل وهنا نفصّ  ، وهو المفعول األول،أو موصولة قد حذف عائدها ،مصدرية }��َ {
  : توجيه أبي السعود

  :أوالً 
  .هي مودة: خبر لمبتدأ محذوف، أي: }�$دةُ {

   }!�ً �kأوْ {صفة  }َ�$ّدُة َ�+Sِْ*:{الجملة 
  : ثانياً 
 ،أو موصولة حذف عائدها ،مصدرية }��{ ، على اعتبار أنّ خبر إنّ : }�$دةُ {

  . مفعول ثان }أْو�k!�ً { وهو المفعول األول، باعتبار أنّ 
وقد علق القرطبي على هذه القراءة وذكر في تعليقه بعضًا من آراء النحاة حيث 

 : �' دونِ �ُ إ!�� ا�W8 اه+:ُ �َ �ْ إِ  و��لَ {: قوله تعالى : "قال

 ِ;  ً�!�kدةَ  أو$�  ِS+� ِة�+Gا� @# :*  Eوقرأ حفص  }!+�ا�
 ةُ د� $َ �َ {: وابن كثير وأبو عمرو والكسائي }:*ُ +Sِ َة �َ د� $َ �َ {: وحمزة
 َ� ِS+ ُ*:{وابن وثاب واألعمش ،واألعشى عن أبي بكر عن عاصم :} َ� َ$ ةٌ د� 
 َ� ِS+ ُ*:{ الباقون}:*Sَ+� $دُة�ففيها ثالثة أوجه؛ ذكر  فأما قراءة ابن كثير }

بمعنى  }��{وتكون  ،ة ارتفعت على خبر إنّ المودّ  أنّ  :أحدهما: الزجاج منها وجهين
 أنْ  :والوجه اآلخر ،كمبينِ  مودةُ  تخذتموه من دون اهللا أوثاناً االذي  إنّ  :والتقدير ،الذي

 تكم فلأ :والمعنى ،أو تلك مودة بينكم ،وهي مودة :أي ،يكون على إضمار مبتدأ
المودة  لمن رفعَ  حسنٌ  وقفٌ  }أو�k!�{: األنباريقال ابن  ،عتكم مودة بينكماجم

 :والوجه الثالث ،لم يقف ومن رفع المودة على أنها خبر إنّ  ،ذلك مودة بينكم :بإضمار
 }#@ ا�G+�ة ا�!+�{باالبتداء و رفعاً  }�$دةُ {الذي لم يذكره أن يكون 

غير  اسماً } *:�+Sِ {فإنه جعل  }:*�+Sِ {إلى  }ةُ �$دّ {ا إضافة خبره؛ فأمّ 
 أهلَ  الليلةِ  يا سارقَ : وحكى سيبويه ،على السعة جعله مفعوالً  :والنحويون يقولون ،ظرف
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ومن رفع  ،وال يجوز أن يضاف إليه وهو ظرف؛ لعلٍة ليس هذا موضع ذكرها ،ارِ الدّ 
  ١" صب ظرفاً بالنّ  }:*ُ �+Sَ {ها فعلى معنى ما ذكر ونَ ونوّ  }ةٌ دّ �$َ {

أبا السعود قد وافقه في توجيه قراءة الرفع بال تنوين  بعد تعليق القرطبي أنّ ونجد 
وقرأ : " وهو ما وجدته في تعليق الطبري على اآلية الكريمة حيث يقول ،مع اإلضافة

ا ِإَلى هتِبَرْفِع اْلَمَودة وٕاضاف }*ُ:َ�+Sِْ  َ�َ$د�ةُ { ةذلك بعض ُقراء َأْهل مكة والبصر 
، حرفين }ِإن� َ��{ وا علج ،ذلك كذلك وارءقوكأن اَلِذين  ين،ض البوخف ،اْلَبْين

 }د�ةُ �${وا فرفع، ا ُهَو َمَودتُكْم ِللدْنَياِإن الِذيَن ِاتَخْذُتْم ِمْن ُدون الله َأْوثَاًنا ِإنمَ : بتأويل
ون كَأْن ت }!�َ��إِ { :بقوله لك رفعاً ذ ى قراءتهملوقد يجوز َأن يكونوا ع ،ر ِإن بعلى خ

!�َ�� ِا��Wَْ8ُ�ْ: ِ�ْ' ُدون إ◌ِ  { :لهد قو ناهًيا عتنر مبويكون الخ، حرًفا واحًدا
�!ً�kَتُكْم ِتْلَك اْألَْوثَانَ : َقاليُ ْبَتِدئ الخبر فيَ  ثمّ  };� َأْوة ، ِبَناِفَعِتُكمْ  َما َمَودَما َمَودِإن

َوإَِذا ُأِريَد َهَذا اْلَمْعَنى َكاَنْت اْلَمَودة َمْرُفوَعة ، م ِهَي ُمْنَقِطَعةثُ ، نُكْم ِفي َحَياتُكْم الدْنَياَبيْ 
َفِة ِبَقْوِلِه  ِبالص}  َ+!ْEَوَقْد َيُجوز َأْن َيُكوُنوا َأَراُدوا ِبَرْفِع  } �ِ#@ اG�َْ+َ�ة ا�

 َرْفعَها َعَلى َضِمير ِهيَ ، ةاْلَمَود ، ِذيَن  ؛ث ُمَتَقاِرَبات اْلَمَعاِنيَال َوَهِذِه اْلِقَراَءات الثال ِألَن
ثُم ، ي اْلَحَياة الدْنَيا َمَودةَوَكاَنْت َلُهْم فِ ، ِاتَخُذوَها َمَودة َبْينهمْ ، ْوثَان آِلَهة َيْعُبُدوَنَهاِاتَخُذوا اْألَ 

َوُشْهَرة اْلِقَراَءة ، ِلَتقَاُرِب َمَعاِني َذِلكَ  ؛ِلَك َقَرَأ اْلَقاِرئ َفُمِصيبَفِبَأي ذَ  ،ِهَي َعْنُهْم ُمْنَقِطَعة
  ٢."ِبُكل َواِحَدة ِمْنُهن ِفي ُقراء اْألَْمَصار
فيها ثالثة أوجه،  }ةُ �$دّ {القراءة األولى برفع  : "وفي إعراب القرآن للنحاس

 }��{ّن ويكون إأنها مرفوعة على خبر  :أحدهما: سحاق منها وجهينإذكر أبو 
 :إّن الذي اتخذتموه من دون اهللا أوثانًا موّدُة بيَنُكْم، والوجه اآلخر :لذي، والتقديربمعنى ا

أْلَفتُكْم وَجَماَعُتُكْم  :والمعنى ،موّدُة أو ِتلَك موّدُة بيَنُكمْ ضمار مبتدأ أي هي إن يكون على أ

                                                             

  .٣٣٨، ص١٣، جالجامع ألحكام القرآنالقرطبي،  ١
. ٢الطبـري، جـامع البيــان عـن تأويــل آي القـرآن، تحقيــق محمـود شــاكر، مكتـب ابــن تيميـة، القــاهر، ط ٢

  .٣٢٤، ص  ١٣ج
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ِ#@ {و ،داءرفعًا باالبت }��َ$د�ة{ه الثالث الذي لم يذكره أن يكون مودة بينكم، والوج
 ْ���َ+!ْEفِإنه جعل  }َ�+Sِ*ُ:ْ {لى إ }�$ّدةُ }ضافة إخبره، فأما  G{َ+َ�ِة ��

يا "، وحكى سيبويه جعله مفعوًال على السعة: ن يقولونَبينُكْم اسمًا غير ظرف، والنحويو 
لعّلٍة ليس هذا موضع  ؛، وال يجوز أن يضاف اليه وهو ظرف"سارَق الليلة أهَل الدارِ 

  ١".قراءة الثانية على أنه َجَعَل َبيَنُكْم ظرفًا فنصبهوال. ذكرها
وعليه فإن توجيه أبي السعود للقراءة السالفة الذكر لم يخرج عن آراء النحاة وكان موافقًا 

  . لها
  

   :المنصوبات ٢.١
 : المفعول بهو 

  : المثال األول
َو�8َ7َ� َ�*ُُ: ا�>�+َْ/ َوا�1َ�S�َْر  {: #@ �$�& �����

 َ~�ْ�rَوا�  َU�ِِإن� ِ#@ َذ gِ�َواْ�َ%َ�َ� َواwES�ُْ$ُم ُ���8ََ�اٌت 9َ�ِْ�ِ
 ٢} Zََ��تٍ �4َ%ْ$ٍم َ�ْ�ِ%ُ>$نَ 

بالنصب  }$مَ wُ ا�ES وَ {ي تفسير هذه اآلية الكريمة قراءة يذكر أبو السعود ف
على أنه مفعول أول لفعل مقدر ينبىء عنه الفعل  ،وقرىء بنصب النجوم: "فيقول

أو على أنه  ،بأمره مسخراتٍ  وجعل النجومَ  :أي ،مفعول ثان له }اتٍ رَ خ سَ مُ {المذكور و
ا�>+َ/ وا��1Sَر وا��r~َ {: يقصد-، معطوف على المنصوبات المتقدمة

 َ� :أي ،ر من معنى نفعما في سخّ  والعاملُ  ،حال من الكلّ  ومسخراتٍ  ،-}وا�%�
أو لما خلقن له  ،شاء اهللا الذي خلقها ودبرها كيف نفعكم بها حال كونها مسخراتِ 

                                                             

  .٢١٥،ص ٤، ج ١هـ، ط١٤٢١النحاس، أبو جعفر، إعراب القرآن، دار الكتب العلمية، بيروت،  ١
٢
  .١٢سورة النحل، اآلية   
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من  أي أنواعاً  ،أو لحكمه أو مصدر ميمي جمع الختالف األنواع ،بإيجاده وتقديره
  ١" سخيرالتّ 

هي قراءة  }اتٍ �َ �8 �َ �ُ  $مَ wُ وا�ES {د وقراءة النصب التي ذكرها أبو السعو 
وأبي بكر عن عاصم، وأبي جعفر  ،والكسائي ،وحمزة ،ونافع ،وابن كثير ،أبي عمرو

، }ا�>+/َ {، وهو بالواو على أول الكالم نه عطفٌ ب، ووجهه أويعقو 
  ٢. نصبه على الحال المؤكدة }اتٍ �َ �8 �َ �ُ {و

  : وتفصيل توجيهه
  : أوالً 
  . وتقدير جعل }�َ �87 {مفعول به لفعل محذوف ينبيء عنه الفعل : }ا�wS$مَ {
  . مفعول به ثان: }�اتٍ 8ّ �َ �ُ {

  : ثانياُ 
 وا��1Sرَ  ا�>+/َ {من المنصوبات  عطوف على ما تقدمم :}ا�wS$مَ {

 َ~�rوا�  َ�   }وا�%�
  . حال من الكل :}ُ��8َّ�اتٍ {

 وا�%��ُ  وا��r~ُ { : "وقد علق القرطبي في تفسيره على تلك اآلية قائالً 

على الباقون بالنصب عطفًا  ،بالرفع على االبتداء والخبر }��8�اتٌ  وا�wS$مُ 
 وقريء  ،خبره }��8�اتٌ {، }وا�wS$مُ {وقرأ حفص عن عاصم برفع  ،ما قبله

} َ~�rوا�  َ�بالرفع، وهو  }��8�اتٌ { ،بالنصب }وا�wS$مَ  وا�%�

                                                             

١
  . ١١١،ص ٥ج إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم،العمادي،   

٢
،، ابــن الجــزري، ١٠/١٨٣، القرطبـي ٣٧٠/، ، ابـن مجاهــد، الســبعة ٥/٤٧٩األندلسـي، أبــو حيــان    

، ٤، جمعجـم القـراءات ، الخطيـب،٢٠٩/، ابـن خالويـه، الحجـة٢/١٩٩، الزمخشـري ٢/٣٠٢النشر 
  .٦٠٢ ص
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: ءة من نصبها حال مؤكدة، كقولههي مسخرات، وهي في قرا: أي ،خبر ابتداء محذوف
١ا}قٌ  َT 4�E�  ُ $ ا�Gَ هُ وَ {

"  
 وا��r~ُ { : "عن الواحدي قراءة النصب حيث يقول نقالً وفي تفسير الرازي يرجح 

 ُ�8�اتٌ  وا�wS$مُ  وا�%���  ِ��9� ِg{ وفيه مسائل: 

 وا�wS$مُ  وا�%��ُ  وا��r~ُ {قرأ ابن عامر  :المسألة األولى

 الشمَس  وجعلَ  :والباقون بالنصب على معنى ،بالرفع على معنى االبتداء }��8�اتٌ 
ي Wِ ا�ّ  وا \ِ ُ wُ ا7ْ وَ {: لقوله تعالى ، قال الواحدي والنصب هو الوجهُ والقمرَ 

 َL َ%< ُ1 �'{ ٣" ٢  
ونجد هنا أن أبا السعود قد وفق في توجيهه لقراءة النصب بما لم يشذ عن قواعد اللغة 

  .وال عن آراء النحاة
  : المثال الثاني

����� &�$� @# : } ��َ �ْ%َ<ْ�َ UَSِ+�ِ�َ @#ِ ��َ �ِ�َْوَأ
 ْ+َe �ُِeا���� �ُ<ِKْ�ُ Dََو �ٍِe�َ7 Sََ^ Iُُ�$ا ِإ!�َ�� ^Sََُ�$ا َآ+ُْ

 ٤} َأَ��

: " بالنصب فيقول }َ +ْ آَ {في تفسيره لآلية الكريمة قراءة  يذكر أبو السعود
 }$ا�ُ Sَ � َ̂ �َ  �ْ %َ >ْ �َ { :تعليل لقوله تعالى ،لخإ }$ا�ُ Sَ � َ̂ �َ  إن� {
ُ +ْ آَ {إن الذي صنعوه أو إن شيئا صنعوه  :أي ،أو موصوفة ،ا موصولةإمّ  }��{و 
 َ7 ِe� ٍ�إلى  ،وتنكيره للتوسل به ،كيد جنس الساحر :أي ،نّ إبالرفع على أنه خبر  }

                                                             

١
  .٤٥٦، ص ١٠، جالجامع ألحكام القرآنالقرطبي،   

٢
  .٣٧سورة فصلت، اآلية   

٣
  .١١٨، ص ١٤ج ١٩٨١الرازي، فخر الدين، مفاتيح الغيب، دار الفكر،   

٤
  .٦٩سورة طه، اآلية   
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على أنه مفعول  }َآ+َْ {: يقصد– وقرئ بالنصب ،يه للتحقيرلتنكير ما أضيف إ
   ١"كافة  }��َ {صنعوا و

 ،وابن مسعود ،وزيد بن علي ،وحميد ،بالنصب هي قراءة مجاهد} َآ+َْ {قراءة 
 }��إ!� {من  }َ��{ءة تكون وأبي عمران الجوني، وعلى هذه القرا ،والربيع بن خثيم

  ٢. }$ا�ُ Sَ َ̂ {بالنصب مفعول به للفعل  } َآ+َْ {كافة، و 
به للفعل  بالنصب مفعوالً } َآ+َْ {يوجه أبو السعود هذه القراءة بجعل 

كافة، وهو ما ذهب إليه الفراء في حديثه عن  }��َ {على اعتبار أن  }^Sََُ�$ا{
$ا �ُ Sَ � َ̂ �َ إ!� {: فقوله) الذي(ذهب ا التي في موأمّ : " ..... حيث قال }َ��{
 7َ +ْ آَ ُ ِe� ٍ�إ!�َ�� }: عوا كيُد ساحر، ولو قرأ قارىءإن الذي صن: ، معناه{

 ٍ�ِe�َ7   ٣.حرفًا واحداً  }��َ {و }إنّ }نصبًا كان جائزًا إذ جعل  Sََ^{ُ�$ا َآ+َْ
 أن تكون حرفاً : على وجهين أحدهما) إنما(اعلم أن كلمة : " وفي مفاتيح الغيب

: منفصلة من) ما(أن تكون : الثاني ،كما مالي مالُ ك، وٕانّ ما داري دارُ إنّ : ، كقولكواحداً 
، وجاء كَ دابت  ما ركبتُ  ، وٕانّ كَ مالَ  ما أخذتُ  إنّ : بمعنى الذي، كقولك) ما(، وتكون )إنّ (

 و ٤ }ٌ اeِ وَ  &ٌ �َ إِ  � ;ُ �َ !� إِ {: الوجهين، أما على األول فقوله في التنزيل على
ُ +ْ $ا آَ �ُ Sَ � َ̂ �َ !� إِ {: وأما على الثاني فقوله ٥}��ٌ j  َ! ِWَ !ْ � أَ �َ !� إِ { 

                                                             

١
  . ٤٣٧، ص  ٥ج إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم،العمادي،   
، الفــراء ٣/٣٦٧، الزجــاج، معــاني القــرآن وٕاعرابــه ١٦/١٤٠، الطبــري ٦/٢٦٠األندلســي، أبــو حيــان   ٢

ـــي ٢/١٨٦، ١/١٠١ ـــــــــدير١١/٢٢٣، القرطبـــــــــــ ـــــ ــوكاني،فتح الق ـــــــــ ــــــد، ٣/٢٧٥، الشـــ ــــن مجاهــــــــ ـــــــــ ، ابـ
  .٤٦٠، ص ٥، جمعجم القراءات، الخطيب، ٤٢١/السبعة

٣
  .١٠١، ص ١، جمعاني القرآنالفراء،   

٤
  .١٧١سورة النساء ، اآلية   

٥
  .١٢ة سورة هود، اآلي  
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 َ7 ِe� ٍ�َ +ْ آَ }ولو نصبت  {  َ7 ِe� ٍ�كان  واحداً  حرفاً  }��َ !� إِ }على أن تجعل  {
  ١."صواباً 

ُ +ْ $ا آَ �ُ Sَ � َ̂ �َ !� إِ {: " وفي مغني اللبيب  َ7 ِe� ٍ�ـ ف }ُ +ْ آَ }فمن رفع  {
ه محتمل لالسمي والحرفي، والعائد محذوف، لكنّ  ،صولةمو  }��َ {و عاملةٌ  }إن� {
 –وهو ابن مسعود والربيع بن خيثم  - صبَ ومن نَ  ،أو إن صنعهم إن الذي صنعوه، :أي

 'ْ �ِ  � ;َ rَ 8ْ � �َ �َ !ّ إِ {ة في كاف  }��َ { ة، وجزم النحويون بأنّ كافّ  }��َ {ـ ف
خبر،  }�ءُ �َ >َ ا��ُ {و وال يمتنع أن تكون بمعنى الذي، }�ءُ �َ >َ ا��ُ  gِ �دِ 5َ =ِ 

  ٢".}�rَ 8ْ �َ {والعائد مستتر في 
وافق توجيه  }َآ+َْ {وفي هذا الموضع نجد أّن  توجيه أبي السعود قراءة النصب في 

  .النحاة وآراء والمفسرين
 : المفعول ألجله

  : المثال األول
����� &�$� @# :}  gُX�َأَ#َ�' ُز�4َ' َ�ُ& 7ُ$ُء =ََ�ِ>ِ& َ#َ

�/َ E�َ '�rَ�ء َوَ�1ِْي َ�' َ�rَ�ء َ#Wْ�َ Hََه�Sًَ�َe  fْ َ#ِ"ن� ِ�ُ َ�;
�اتٍ ِإن� ;�َ =َِ>+:ٌ ِ�َ�� َ�SَْTُ�$نَ ََ�َe ْ:1ِْ+<َ=َ َUُ�Kْ!َ {٣ 

 fْ هِ H ُ�  ْWَ #َ {وقرئ : " يقول أبو السعود في تفسير هذه اآلية الكريمة
 َ! ْK َ� َU{ وقوله تعالى: } َe َ� َ� ،فال تهلك نفسك للحسرات :يأ ،إما مفعول له }اتٍ 

أو على كثرة قبائح أعمالهم  ،والجمع للداللة على تضاعف اغتمامه على أحوالهم
 ،اً ب حُ  عليهِ  هلكَ  :كما يقال ،}fْ هِ Wْ �ُ {صلة  }:1ِ +ْ >َ =َ {و ،الموجبة للتأسف والتحسر

                                                             

١
  .١١، ص ٥الرازي، مفاتيح الغيب، ج   

٢
  .٣٠٨، ص١ابن هشام، مغني اللبيب، ج  

٣
  .٨سورة فاطر، اآلية   
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 ألنّ  ؛لق بحسراتٍ يتع وال يجوز أنْ  ،يهِ لَ عَ  رِ س حَ تَ أو هو بيان للمُ  ،اً نَ زْ حُ  يهِ لَ عَ  ماتَ وَ 
  ١" حسراتٍ  ها صارتْ وٕاما حال كان كل  ،المصدر ال تتقدم عليه صلته

 ،جعفر يوهي قراءة أب }َ#Wْ�ُ HَِهUَ�Kْ!َ fَْ {يذكر أبو السعود قراءة 
 ،وابن محيصن ،واألعمش ،وحميد ،وأبي حيوة ،وشيبة ،واألشهب ،وعيسى ،وقتادة

  ٢. لضمير المخاطب مفعول، مسندٌ بالنصب : }K َ� َUْ !َ {ونافع، و ،والشنبوذي
ود ن اللذان أرادهما أبو السعالبن سيده الوجها المنسوب وورد في إعراب القرآن

�اتٍ {في ََ�َeاتٍ {انتصب  : "حيث قال ابن سيده }�ََ�َe{  على أنه مفعول من
هلك : ، كما تقول}fْ هِ Wْ �ُ {ـ فال تهلك نفسك للحسرات، وعليهم متعلق ب :له، أيـأج
 }اتٍ �َ �َ eَ {ـ ليه، وال يتعلق بر عَ س حَ تَ نًا، أو هو بيان للمُ زْ عليه حُ  ًا، وماتَ بّ ه حُ ـعلي
ويجوز أن يكون حاًال، كأنه كلها :وقال الزمخشري ،فال يتقّدم معمولهه مصدر، ـألن

  :صارت حسرات لفرط التحسر، كما قال جرير
  اً ور دُ صُ ًال وَ الكِ كَ  نَ بْ هَ ى ذَ ت حَ            ىرَ الس  معَ  ن هُ مُ حْ لَ  رِ اجِ وَ الهَ  قُ شْ مُ 

 :رجعن كالكًال وصدورًا، أي لم يبق إال كالكلها وصدورها، ومنه قوله: يريد

كالكًال  وما ذكر من أنّ . انتهى امُ قَ ي سِ م لِ هُ رُ كْ ذِ وَ  اتٍ رَ سَ حَ  يسِ فْ نَ  طُ اقَ سَ م تَ هِ رِ ثْ ى إِ لَ عَ فَ 
قول من الفاعل، أي حتى هو تمييز من: وقال المبرد. وصدورًا حاالن هو مذهب سيبويه

  ٣".ذهبت كالكلها وصدورها
بالبناء  }Wْ�ُِهfْ {لقراءة  وبعد ذلك العرض آلراء النحاة نجد أن توجيه أبي السعود

هو كالم ابن سيده بحرفيته، وبأمثلته التوضيحية، وهو ما يؤكد أن أبا السعود للمفعول 

                                                             

١
  . ٣٥٤،ص ٧ج إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم،العمادي،   
، ٧، جمعجــم القــراءات، الخطيــب، ٢/٣٦٧، الفــراء ٢٢/٧٩، الطبــري ٧/٣٠١األندلســي، أبــو حيــان   ٢

  .٤١٣ص 
إعــراب القــرآن مــن البحــر المحــيط ألبــي حيــان،  : ينظــر إعــراب القــرآن المنســوب البــن ســيده والمســمى ٣

  .١٠٦، ص ٧ج
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عليه  قله تجعل من المفترضنقل دون إحالة، وال يمكن التغاضي عن ذلك؛ ألّن حرفية ن
  .  صاحب الرأي، وتطعن في متانة تفسيره ذكر

  : المثال الثاني
ٍم َآWِبٍ َ��َل {: #@ �$�& �����َ�ِ &ِTِ+�ِ�َ �<ََ= َو2َ�ُءوا

� 2َِ�+ٌ/ َو;�ُ ا6َْ��ُ�َْ��ُن ٌْ5َT#َ ا�َ�ْ/ jْ�َ�$َ7 َ�*ُ:ْ َأْ!�Kُُ*ُ:ْ َأْ�ً
 ١} =ََ>� َ�� KُTِ�َ$نَ 

 }&ِ +Tِ �ِ � �َ >َ وا =َ �ءُ 2َ وَ {: " أبو السعود في تفسيره لآلية الكريمة يقول
كما  ،جاءوا فوق قميصه بدمٍ  :أي، }مٍ َ �ِ { :محله النصب على الظرفية من قوله

والخالف في تقدم الحال على  ،أو على الحالية منه ،جاء على جماله بأحمال :تقول
أو  ،مبالغةً  مُ مصدر وصف به الدّ  }بٍ Wِ آَ { ،المجرور فيما إذا لم يكن الحال ظرفا

 ،مالبس لكذب :أي ،أو بمعنى ذي كذب ،مكذوب فيه :أي ،مصدر بمعنى المفعول
  ٢" أو مفعول له ،جاءوا كاذبين :أي ،على أنه حال من الضمير }�ً �َ Wِ آَ {وقرىء 
ٍم َآWَِ��ً { قراءة �  &ِTِ+�ِ�َ �<ََ= بالنصب هي قراءة زيد  }َو2َ�ُءوا

جاؤوا  :أي }2َ�ُءوا{، بالنصب على الحال من الواو في أبي عبلة وابن ،بن علي
: " ألجله، قال الشهاب كاذبين، فهو مصدر في موضع الحال، ويجوز أن يكون مفعوالً 

على أنه مفعول له، أو حال،  -رضي اهللا تعالى عنهما -وقراءة النصب لزيد بن علي 
ه من فاعل جاؤوا بتأويله ، واألحسن جعل...لكنه من النكرة على خالف القياس

  ...". بكاذبين
جاؤوا على قميصه بدم كذبًا، كما : ويجوز في العربية أن تقول: " وقال الفراء

  ٣". تقول جاؤوا بأمر باطل وباطًال، وحق وحقاً 

                                                             

١
  .١٨سورة يوسف، اآلية   

٢
  . ٤٠٤، ص ٤ج إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم،العمادي،   
ـــــــان   ٣ ـــــي، أبـــــــو حي ـــــــراء ٢/١٢٧، الزمخشـــــــري ٥/٢٨٩األندلســ ــي، روح المعـــــــاني ، األل٢/٣٨، الف وســـــ

  .٢٠٦، ص ٤، جمعجم القراءات، الخطيب ، ١٢/٢٠٠
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النصب على الحالية، أو على المفعول : هذه القراءة عند أبي السعود هما هاجْ وَ وَ 
 }�ً �َ Wِ آَ { -رضي اهللا تعالى عنهما-وقرأ زيد بن علي  : "قال األلوسيألجله، وقد 

من : وقيل ،بتأويل كاذبين ،ج على أنه في موضع الحال من فاعل جاءوارّ وخُ  ،بالنصب
أن  زَ و وجُ  ،الحال من النكرة على خالف القياس وفيه أنّ  ،فيه على تأويل مكذوباً  دمٍ 

  ١"أي جاءوا بذلك ألجل الكذب ،من أجله يكون مفعوالً 
وافق توجيه النحاة ولم يحتمل  }َآ��Wًِ {ونجد هنا أن توجيه أبي السعود لقراءة 

  .ضعفًا أو شذوذاً 
 : المفعول معه

  : المثال األول
����� &�$� @# : } ��َ ًHْ�#َ ��S�ِ َداُووَد �Sَْ+�َX َوَ�َ%ْ

 َ�َِG�ْا &ُ�َ ��S�ََوَأ �َْ+�bَ�ُ& َوا��٢} 5ِ2َ�ُل َأو4ِ�@ َ 

من  }&ُ �َ @ �َ �ِ و4 أَ  �لُ 5َ � 2ِ �َ {: " بو السعود هذه اآلية فيقوليفسر أ
يخلق اهللا تعالى  ما بأنْ إوذلك  ،النوحة على الذنبأو  ،معه التسبيح عيرجّ  :أي ،التأويب

ىء وقر  ،يتمثل له ذلك و بأنْ ، أكما خلق الكالم في الشجرة ،مثل صوته فيها صوتاً 
-ح ما سبّ وكان كلّ  ،التسبيح كلما رجع فيهارجعى معه في  :أي ،وبمن األ }@ْ و�ِ أُ {

عليه -له  معجزةً  ،حيسمع من الجبال ما يسمع من المسبّ  -عليه الصالة و السالم
وكانت الجبال تسعده  ،وتحزينٍ  بترجيعٍ  ،كان ينوح على ذنبه :وقيل -الصالة و السالم

و ، أ)نالْ قُ (بإضمار  }��X ْ+ َSَ {وهو بدل من  ،والطير بأصواتها ،على نوحه بأصدائها
�ْ #َ {من  ًH{و )ناولُ قَ (بإضمار  } �bا� ْ+ َ��ْ #َ }على  بالنصب عطفاً  { ًH{ بمعنى :

، فال حاجة إلى تسخيرها له -عليه الصالة و السالم-ياه وسخرنا له الطير ألن إيتاءها إ
تسبيح الطير كما نقل عنه  :أي ،لى تقدير مضاف، وال إضماره كما نقل عن الكسائيإ

                                                             

األلوسي، محمود، األلوسي، روح المعاني فـي تفسـير القـرآن العظـيم والسـبع المثـاني، دارٕاحيـاء التـراث  ١
  .٢٠٠، ص ١٢العربي، بيروت، ج

٢
  .١٠سورة سبأ، اآلية   
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 ى،ال يخف ومعنى ما وفيه من التكلف لفظاً  )الجبال(على محل  عطفاً  :قيلو  ،في رواية
�ُ {: يقصد-وقرىء بالرفع+�bركة البنائية للح على لفظها تشبيهاً  عطفاً  -}َوا�

" ل هو الوجهوّ واأل ،نه مفعول معهأه على ز انتصابُ و وقد جُ  ،عرابيةالعارضة بالحركة اإل
١  

بنصب  }+�َ ا��b وَ  &ُ �َ @ �َ �ِ و4 أَ  �لُ �5 2ِ �َ {يذكر أبو السعود قراءة 
} �bا� ْ+ َ� ،الحسنو وهي قراءة السبعة ورويس، وهو المشهور عن روح، واألعرج،  }

 ،واختار النصب أبو عمرو ،)الجبال(على محل  وأبي جعفر، عطفاً  ،وابن أبي إسحاق
رفع والجرمي، والقراءة بالنصب أقوى في القياس من قراءة ال ،ويونس ،وعيسى بن عمر
  ٢. عند ابن األنباري

�ُ و{: أعني- وقرأ بالرفعْ+�bومحبوب  ،وعبد الوارث ،واألعرج ،السلمي - }ا�
ومسلمة بن عبد  ،وابن أبي إسحاق ،وأبو بكر عن عاصم ،ونصر ،عن أبي عمرو

 ،رزين ، وأبووعبيد بن عمير ،وزيد عن يعقوب ،وروح ،وأبو نوفل ،وأبو يحيى ،الملك
أو على الضمير  }�لُ 5َ 2ِ � �َ {على لفظ  عطفاً  ،أبي عبلةوابن  ،وأبو العالية

  ٣.، واختار الرفع الخليل وسيبويه والمازني}َأو�ِ�@{تكن في المس
�َ {ويذكر أبو السعود جواز انتصاب ْ+�bوهو ما  ،على أنه مفعول معه }ا�

�ُ { : "ده ما أشار إليه القرطبييؤيّ ْ+�bر عن ونص ،بالرفع قراءة ابن أبي إسحاق }وا�
، أو على )الجبال(على لفظ  الملك، عطفاً  ومسلمة بن عبد ،وابن هرمز ،عاصم

على موضع  الباقون بالنصب عطفاً ، وحسنه الفصل بمع }@�ِ و4 أَ {المضمر في 
                                                             

  .١٠، ص٧، جمإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريالعمادي،  ١
، األندلســي، ٢/١٠٦٤، العكبـري ٢٥٨/، البنـاء، إتحـاف فضـالء البشـر٧/٢٦٣األندلسـي، أبـو حيـان   ٢

، القيســي، مكــي بــن أبــي طالــب، مشــكل إعــراب القــرآن ١٤/٢٦٦، القرطبــي ١٢/١٤٣ابــن عطيــة 
ـــــري ٢/٢٠٤ ــه ٢/٥٥٥، الزمخشــ ـــــــي، الســـــــمين ٤/٢٤٣، الزجـــــــاج، معـــــــاني القـــــــرآن وٕاعرابـــــ ، الحلب
  .٣٤٠، ص ٧، جمعجم القراءاتلخطيب، ، ا٥/٤٣٤

  .٣٤٠، ص ٧، جمعجم القراءاتالخطيب،  ٣
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وعند أبي عمرو بن العالء  :دينا الجبال والطير، قال سيبويهنا :أي }�لُ 5َ � 2ِ �َ {
هو معطوف، أي وآتيناه : وقال الكسائي، وسخرنا له الطير :بإضمار فعل على معنى

ْ %َ �َ وَ {على  الطير، حمالً   َ�X ْ+ َد �S ُدَ او  ِ� �S َ# � ْ� ًH{، ويجوز : النحاس
قمت : وسمعت الزجاج يجيز، استوى الماء والخشبة: معه، كما تقول أن يكون مفعوالً 

"بي معه ومع الطيرو ، فالمعنى أَ وزيداً 
١
.  

�َ {ز نصب جيه أبي السعود بجواوعليه فإن تو ْ+�bعلى أنه مفعول معه  }ا�
  . هو رأي النحاة ذاته

  : المثال الثاني
َواْ�ُ/ َ=َ>+1ِْْ: َ!9ََ5 ُ!$ٍح ِإْذ َ��َل { : #@ �$�& �����

ِ�َ%ْ$ِ�ِ& َ�� َ�ْ$ِم ِإْن َآ�َن َآ5َُ� =ََ>+ْ*ُْ: َ�َ%�ِ�@ َوWْ�َِآ+�ِي 
 ُj<ِْت ;�ِ َ#َ�َ>� ;�ِ َ�َ$آ���َآ�َءآُ:ْ َ#29َْ  ِ��َ�َُAآُْ: َو�ِ�ُ�$ا َأْ�َ

 Dا ِإَ�@� َو$ُ�D �:kُ َ�*ُْ' َأْ�ُ�آُْ: َ=َ>+ْ*ُْ: kُ 0ً��hُ:� اْ�
�ونِ ُsِSْ�ُ {٢ 

عطف  }:ْ آُ �َ �ْ $ا أَ �ُ �ِ 2ْ 9َ #َ {: " أبو السعود اآلية الكريمة بقوله يفسر
فس اإلجماع ال لترتيب ن ،والفاء لترتيب األمر باإلجماع على التوكل ،على الجواب

 ،بنفسه هو متعد  :قيل ،واإلجماع العزم ،وما سبق جملة معترضة ،أو هو الجواب ،عليه
وقال  ،عليهِ  من أجمعتُ  أفصحُ  األمرَ  أجمعتُ  :، قال السدوسيفيه حذف وٕايصال :وقيل

 ،كذا أفعلُ  مرةً  :وتفرقه أنه يقول ،بعد ما كان متفرقاً  مجموعاً  هُ علَ جَ  هُ أمرَ  أجمعَ  :أبو الهيثم
 ،جميعاً  جعلهُ  :أى ،هُ جمعَ  فقدْ  واحدٍ  على أمرٍ  وٕاذا عزمَ  ،كذا خرى أفعلُ وأُ 
-كما تدل عليه القراءة بالرفع ،بالنصب على أن الواو بمعنى مع }:آُ �ءَ آَ �َ Aُ وَ {

�َآ�ُؤُآ:{: يقصدَُAللفصل منزلة التأكيد تنزيالً  ،على الضمير المتصل عطفاً  }َو، 
وقيل إنه عطف على أمركم بحذف  ،ء على طريقة التهكموٕاسناد اإلجماع إلى الشركا

وقد  ،وادعوا شركاءكم :، أيمنصوب بفعل محذوف :وقيل ،أمر شركائهم :، أيالمضاف
                                                             

١
  .٤٣٥، ص ١٦، جالجامع ألحكام القرآنالقرطبي،   

٢
  .٧١سورة يونس، اآلية   
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 فاعزموا على أمركم الذي: ، أيمن الجمع }$ا�ُ �َ #�2ْ {وقرىء  ،قرىء كذلك
  ١"وجه يمكنكم ، على أي واحتشدوا فيه ، من السعى فى إهالكي،تريدون بى

 ،بالنصب }آ:�آ�ءَ Aُ : وَ آُ �َ �$ا أ�ْ �َ #�2ْ {قراءة  دذكر أبو السعو ي
 ،وعاصم ،ونافع ،وابن كثير ،وابن عامر ،وهي قراءة أبي عمرو في المشهور عنه

ورواية عن  ،والزهري ،وعاصم الجحدري ،وأبو رجاء ،واألعرج ،والكسائي ،وحمزة
  . األعمش

معه، أو هو منصوب فعول ، أو هو مقبله }َأ�َ�آُ:{على  وتخريجه بالعطف
وادعوا شركاءكم، وهو تقدير : التقدير: واجمعوا شركاءكم، وقيل: بفعل محذوف، أي

  ٢.الكسائي والفراء، ومثل هذا التقدير عند الزجاج غلط؛ ألنه ال فائدة في الكالم فيه
على أنها ) شركاءكم(وليس فيما ذهب إليه أبو السعود من توجيه للقراءة بنصب 

ومراجع الحاشية السابقة تدل على  ،وقد ذكرها غير واحد من النحاة ،ضعف مفعول معه
  . ذلك

 : المفعول فيه

����� &�$� @# : } �ًS�ِtْ�ُ /َ6ُ%ْ�َ َأْن ٍ'�ِtْ�ُ�ِ َآ�َن ��َوَ
 0ٍSَ�ِtْ�ُ 0ٍَ5�ََر �ُ��ِْG6َ#َ 9ًَbَL �ًS�ِtْ�ُ /َ6َ�َ 'ْ�َ9ًَ َوbَL �Dِإ

�ُ�$ا َ#ِ"ْن َآ�َن ِ�ْ'  ْهِ>&ِ َوِدَ�0ٌ ُ��َ>�0ٌ�َ ِإَ�� أَ �T�َ َأْن �Dِإ
� َرُ 0ٍَ5�َ�ِtْ�0ٍSَ َوِإْن ُ��ِْG6َ#َ 'ٌ�ِtْ�ُ $َو. َ�*ُْ: َوُهَ�ْ$ٍم =َُ

ِ�+Rَ�ٌق َ#َِ�0ٌ ُ��َ>�0ٌ�َ ِإَ��  َ�+Sَْ*ُْ: َوَ�+1ُSَْ:ْ  َآ�َن ِ�ْ' َ�ْ$مٍ 
 َ� 'ْ�َ#َ 0ٍSَِ�tْ�ُ 0ٍَ5�ََر �ُ��ِْG�ََأْهِ>ِ& َو ِ'�ْ�َ1َْA َُ�م+Tِ#َ ِْw�َ ْ:

 ِ�; 'ْ�ِ 0ً�َ$ْ�َ ِ'ْ+�َ�ِ�6َ6َ�ُ  ً��+*َِe �ً�+<َِ= ُ�; ٣}  َوَآ�َن 

                                                             

١
  . ٣٥٤، ص٤، ج إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريمالعمادي،   
ـــو حيـــــان   ٢ ـــي، أبــ ـــر ، البنـــــاء، إتحـــــاف فضـــــالء ٥/١٧٩األندلســ ، ابـــــن ٨/٢٦٢، القرطبـــــي ٢٥٣/البشــ

ــه ٢/٢٨٦، ابـــن الجـــزري، النشـــر ٥٧/خالويـــه، المختصـــر ، ٢/٢٨، الزجـــاج، معـــاني القـــرآن وٕاعرابـ
  .٥٩٣-٥٩٢، ص ٣، جمعجم القراءاتالخطيب، 

٣
  .٩٢سورة النساء، اآلية   
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إال أن  :يأ }$ا�ُ � �T �َ  نْ  أَ إ�D {: " يفسر أبو السعود هذه اآلية بقوله
 :بيوعن الن ،على فضله وتنبيهاً  ،عليه اً حثّ  ،العفو عنها صدقة ىسمّ  ،يتصدق أهله عليه

" وقرئ  ،"ةقَ دَ صَ  معروفٍ  كل} �Dَ  نْ  أَ إ�6َ  َT �و أ }0ٌ �َ د{ـ وهو متعلق ب }$ا�ُ 
في فهو  ،م عليههِ قِ د صَ تَ   وقتَ إالّ  ،ها إلى أهلهمُ ة أو يسلّ تجب الديَ  :، أي}0ٌ �َ >� �َ �ُ {ـ ب

من األهل أو  فهو حالٌ  ،عليه قينَ د صَ تَ كونهم مُ  ،حالأو ال ،النصب على الظرفية محلّ 
  ١"  لقاتلا

ُ�$ا{قراءة َّT6َ�َ هي إحدى قرائتين عن أبَ  }أْن ٢وعبداهللا بن مسعود، ،ي 
 مُ  وتوجيه أبي السعود لمحل المصدرِ  قِ تعل  صب على الظرفية من اإلعراب هو النّ  لِ المؤو

إ�D َأْن {لمتعلق المصدر  ولم أجد في ما بحثت إعراباً الحالية، وهو ما أشار إليه، أو 
 �T�َا$�ُ�دية مسلمة إلى أهله إال وقت تصدقهم : على أن تخريج أبي السعود يعني }
  . وهو تخريج يوافق السياق وال ضعف فيه. دقين عليهأو حال هم متص ،عليه

 :المفعول المطلق

�ا { : #@ �$�& ����� ًْr�ُ َح��4َ�َوُهَ$ ا��Wِي ُ�ْ�7ُِ/ ا�
ْي َر��6َe &ِ6ِ�َْe ِإَذا أَ َ�َ 'َْ+�َ gُ�Sَ%ُْ7 Dً�%َkِ ��ً�َGَ7 jْ�<�َ

��Sَْ2 ِ�ِ& ِ�ْ' ُآ/4 َْL9َ#َ اْ�َ��َء &ِ�ِ �Sَ�ْNَ!ْ9َ#َ jٍ4+�َ ٍ<ََ5�ِ
�جُ اْ�َ�ْ$َ�� َ�َ�>�*ُ:ْ Wَ�َآ�ُ�ونَ ِْ8!ُ َU�ِWَاتِ َآ�َ�َ�R٣} ا� 

َوُهَ$ ا��Wِي ُ�ْ�7ُِ/ { : " يقول أبو السعود في تفسيره لآلية الكريمة
 4���fٌ �' {: يقصد– عطف على الجملة السابقة }َ��حَ ا�� َU40ُ�َْ ر�eَوَر

'+S�G4 {وقرىء  ،- ٤}ا��� )بشير(جمع  )رَ شّ بَ (تخفيف  }اً �َ rْ �ُ  ��َ ا�
�اً {: يقصد-،وقرىء بفتح الباء ،)اتٍ شرَ بَ مُ ( :أيْr�َ{ - هُ رَ بشَ (على أنه مصدر( 

                                                             

١
  . ٤٥٦، ص ٢، جإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم العمادي،  
، ص ٢، جمعجــم القــراءات، الخطيــب، ٢٨/، ابــن خالويــه، المختصــر٣/٣٢٤بــو حيــان  األندلســي، أ ٢

١٣٠. 

٣
  .٥٧سورة األعراف، اآلية   

  . ٥٦سورة األعراف، اآلية ٤ 
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 :أي )ورشُ نُ (جمع  ،ون المضمومةبالن }اً �َ rْ !ُ {وقرىء  ،أو للبشارة )باشراتٍ (بمعنى 
أو مفعول  )ناشرات( :على أنه مصدر في موقع الحال بمعنى }�اً rْ !َ {و، )ناشرات(

  ١" مطلق
�اً {يذكر أبو السعود قراءة َْr!ُ{ وهي  ،وسكون الشين ،بالنون المضمومة

 ،وابراهيم النخمي ،ابوابن وثّ  ،وزّر بن حبيش ،وابن عباس ،قراءة عبداهللا ابن مسعود
 ،وعاصم الجحدري ،وسهل بن شعيب ،وقتادة ،ومسروق ،واألعمش ،وطلحة بن مصرف

  ٢.وابن عامر ،وأبي عبد الرحمن ،والحسن بخالف عنه ،وأبي رجاء
�اً {وقراءة r!َ{ ٣مفتوحةبالنون ال .  

وهي في موقع  )ناشرات(جه أبو السعود هذه القراءة على أنه مصدر بمعنى وقد و 
ذكر السمرقندي ما ذكره أبو السعود في توجيه قراءة لق، وقد أو المفعول المط ،الحال

�اً !َ {ومن قرأ : "بالنون والنصب فقال) نشرا(rل رسِ يُ {بالنون والنصب فيكون معناه  }
  . ل المطلق كما ذكر أبو السعودوهي إشارة إلى المفعو  ٤"تنشر السحاب نشرا} الرياح

 : خبر كان

  : المثال األول
 َر�U4َ آُ { : #@ �$�& �����َSْ=ِ &ُYُ4+َ7 َآ�َن Uَ�َِذ E/

�وًه�ُْ*�َ{ ٥ 

                                                             

١
  .٦٧، ص ٣، جإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريمالعمادي،   
ــي، المحتســـب فـــي تبيـــين وجـــوه شـــو ٤/٢١٦األندلســـي، أبـــو حيـــان   ٢ اذ القـــراءات واإليضـــاح ، ابـــن جنـ

، البنـــاء، ٢٧٠-٢/٢٦٩، ابـــن الجــزري، النشــر ١١٠/، ، ١/٢٥٥م، ١٩٩٩عنهــا، وزارة األوقــاف، 
، النحـــاس، ٧/٢٢٩، القرطبـــي ٤/١٧٦، الخفـــاجي، حاشـــية الشـــهاب ٢٢٦/إتحـــاف فضـــالء البشـــر

  .٧٧، ص ٣، جمعجم القراءات، الخطيب، ١/٥٧٥، العكبري ١/٦١٩إعراب القرآن 
٣
  .٧٧، ص ٣، جعجم القراءاتمالخطيب،   

٤
  .١٢١، ص ٢السمرقندي، نصر بن محمد، بحرالعلوم، دار الكتب العلمية، ج  

  .٣٨سورة اإلسراء، اآلية   ٥
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لم في إشارة إلى ما عُ }ُآ/E َذUَ�ِ { : " يفسر أبو السعود هذه اآلية بقوله
 }َآ�َن Yُ4+َ7&ُ { ،تضاعيف ذكر األوامر والنواهي من الخصال الخمس والعشرين

�ُ { ،الذي نهى عنه وهي اثنتا عشرة خصلةْ*�َ Uَ4َر� َْS=ِغير  مبغضاً  }وًه�
 ة القاطعة على أنّ لقيام األدلّ  ؛ال غير مراد مطلقاً  ،أو غير مراد باإلرادة األولية ،مرضي

 ،عنها جميعاً  ة لتعليل األمور المنهيّ وهو تتمّ  ،جميع األشياء واقعة بإرادته سبحانه
عنده  مجرد الكراهة البعض من الكبائر لإليذان بأنّ  مع أنّ  ،ووصف ذلك بمطلق الكراهة

ثم تعيين البعض  ،وتوجيه اإلشارة إلى الكلّ  ،في وجوب االنتهاء عن ذلك تعالى كافيةٌ 
بل على وجه  ؛البعض المذكور ليس بمذكور جملةً  ا أنّ مَ لِ  دون توجيهها إليه ابتداءً 

 ما لم يصرح بذلك إيذاناً وٕان  ،عنده تعالى وفيه إشعار بكون ما عداه مرضياً  ،االختالط
 }Y ً0َ +4 7َ {وقرئ  )وآية النهار ،آية الليل(اإلضافة بيانية كما في  :وقيل ،عنه بالغنى

  ١" وذلك إشارة إلى ما نهى عنه من األمور المذكورة  ،على أنه خبر كان
 ،وأبي عمرو ،وابن كثير ،بالنصب والتأنيث هي قراءة نافع} 0Yَ4+َ7ً {قراءة 

، واسمها }�نَ آَ {، وهو خبر ، واليزيديوابن محيصن ،واألعرج ،ويعقوب ،وأبي جعفر
  ٢.ضمير اإلشارة

غير أني أورد بعض األقوال في  ،وال إشكالية في توجيه أبي السعود للقراءة
 �نَ آَ  ذ�E/  َU آُ { ،وأبو عمرو ،وابن كثير ،قرأ نافع" :تها كما علق ابن زنجلة صحّ 

 َ7 ّ+ َY ً0{  ًا وصف ه ممّ يعني كل ما نهى اهللا عن: تهم ذكرها اليزيدي فقالوحجّ  ،منونة

                                                             

١
  . ٢٣٢، ص ٥، جإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريمالعمادي،   
، النيســابوري، ٢/١٢٤ء ، الفــرا٣/٢٤٠، الزجــاج، معــاني القــرآن وٕاعرابــه ٦/٣٨األندلســي، أبــو حيــان   ٢

  .٦٥، ص ٥، جمعجم القراءات، الخطيب، ٢٠/٢١٣، الرازي ١٥/٢٣غرائب القرآن 
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قال أبو عمرو وال يكون فيما نهى اهللا عنه شيء  وكان مكروهاً  كان سيئةً في هذه اآليات 
  ١"ه مكروهاً ئُ حسن فيكون سيّ 

  : المثال الثاني
ِإ!�َ�� َآ�َن َ�ْ$َل اِtْ�ُ�ْ�Sِ+َ' ِإَذا {: #@ �$�& �����

ُ%$ُ�$ا S�ْ�َِ7َ� ُد=ُ$ا ِإَ�� ;�ِ َوَر1ُSَْ+�َ َ:ُ*ْGَ+�ِ &ِ�ِ$ُ7:ْ َأْن �َ 
 ٢} َوَأ�Sَ�َْp َوُأْوUYِ�ََ ُه:ُ اG<ِKْ�ُ�ُْ$نَ 

: بالرفع فيقول }َ�ْ$لُ {يذكر أبو السعود في معرض تفسيره لآلية الكريمة قراءة 
 ،}آ�نَ {ه خبر نّ أبالنصب على  }+'َ t�Sِ ا��ُ  $لَ �َ  �� آ�نَ إ!ّ {"
بالرفع على وقرئ  ،}أْن َ�%$�$ا{ :يقصد–زها اسمها مع ما في حيّ  }أنْ {و

وذلك هو  ،األولى لالسمية ما هو أوغل في التعريف ل أقوى صناعة ألنّ واألوّ  ،العكس
بخالف  ،إذ ال سبيل إليه للتنكير ،-}أْن َ�%$�$ا{: يقصد– الفعل المصدر بأنْ 

قراءة الرفع  لكنّ  ،كما إذا اعتزلت عنه اإلضافة ،فإنه يحتمله }+'َ ا��t�Sِ  �$لَ {
وموقع البيان في  الفائدةِ   ب صَ مَ  ا أنّ مَ لِ  ؛وأوفى لمقتضى المقام ،بحسب المعنى دُ عَ أقْ 

وأوفر  ،اللة على الحدوثدِ  وأظهرُ  كثر إفادةً أبالخبرية ما هو  فاألحق  ،الجمل هو الخبر
وال ريب في  ،وفي ذهن السامع ،من الوقوع في الخارج بعيدةٍ  ،خاصةٍ  على نسبٍ  اشتماالً 

ا ما وأمّ  ،ريةهو أحق بالخب فإذاً  ،وأكمل في حيزها أتم  مع ما }أنْ {ذلك ههنا في  أنّ 
سهلة الحصول  ،تفيده اإلضافة من النسبة المطلقة اإلجمالية فحيث كانت قليلة الجدوى

فالمعنى  ،للموضوع وتجعل عنواناً  ،مجملة الحظ مالحظةً كان حقها أن تُ  وذهناً  خارجاً 
  ٣" دعوا إلى اهللا ورسوله القول الصادر عن المؤمنين إذا ما كان مطلقُ إنّ 

                                                             

عبـد الــرحمن بـن محمــد، ابـن زنجلــة، حجـة القــراءات بـن زنجلــة أبـو زرعــة، تحقيـق ســعيد  ابـن زنجلـة، ١
  .٤٠٢،  ص ١، ج ٢ط'األفغاني،  مؤسسة الرسالة ، بيروت

  .٥١سورة النور، اآلية  ٢
  .٣١٩، ص٤، ج إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريمادي، العم ٣
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وابن أبي  ،هي قراءة علي} إّ!�� آ�َن َ�$ُل ا�t�ُ�Sِ+'َ { قراءة الرفعو  
أْن {ه اسم كان، والخبر الجوزاء، على أنّ  ، وأبيوالحسن بخالف ،إسحاق

بالنصب  }إّ!�� آ�َن َ�$َل ا�t�ُ�Sِ+'َ {وقراءة الجمهور  }َ�ُ%$ُ�$ا
  ١.اسمها مؤخر }اأْن َ�ُ%$ُ�${، و ه خبر مقدمعلى أنّ 

  : تين على النحو اآلتيءوتفصيل توجيه أبي السعود للقرا
 }إّ!�� آ�َن َ�$َل ا�t�ُ�Sِ+'َ {: قراءة النصب :أوالً 

  خبر كان : قولَ 
  اسم كان مؤخر: أن يقولوا

أولى  }أن �%$�$ا{ل المصدر المؤوّ  أنّ بحجة حها أبو السعود وقد رجّ 
 �$لَ {سبيل إليه بالتنكير على عكس وال  ؛ ألنه أوغل في التعريفسميةباال

S�tوهذا الرأي موافق لما  ،إذا عزلت عنه اإلضافة ،فإنه يحتمله التنكير }+'ا��
 ،بالرفع }ا��t�S+' �$لُ {  :عن الحسن: " أورده صاحب الكشاف إذ قال

أن {و ،لكان أوغلهما في التعريف أولى االسمين بكونه اسماً  والنصب أقوى؛ ألنّ 
٢"ألنه ال سبيل عليه للتنكير غل؛أو  }�%$�$ا

، نقله وهذا كالم أبو السعود بحرفيته .
   .عن الزمخشري دون أحالة

ما عليه الجماعة من نصب  أقوى القراءتين إعراباً : " وقد ذكر ابن جني ذلك بقوله
وقوله  ،رها أن يكون اسمها أعرف من خبرهاوخب )كان(وذلك أن في شرط اسم  )لقولا(

 �$لَ {أعرف من  }�p ْ� َSَ أَ � وَ Sَ �ْ �ِ $ا 7َ �ُ $%ُ �َ  أنْ {: ىتعال

                                                             

ـــو حيـــــان   ١ ـــي، أبــ ، ١٠/٥٣٦، األندلســـــي، ابـــــن عطيـــــة ٢/٣٩٣، وانظـــــر الزمخشـــــري ٦/٤٦٨األندلســ
ـــــي  ـــــري ١٢/٢٩٥القرطبــــ ــــ ــــــرآن ٢/٩٧٥، العكب ـــ ــــراب الق ــــــــاس، إعـــــ ــــــه، ٢/٤٥٠، النحـ ـــ ، ابـــــــــن خالوي
، معجــم القــراءات، الخطيــب، ٢٤/٢٢ ، الــرازي١٨/٦١، الطبرســي، مجمــع البيــان ١٠٣/المختصــر

  .٢٩١، ص ٦ج
  .٨١، ص ٣، جالكشافالزمخشري،  ٢
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'+S�tمن حيث كان ال يجوز  ،وصلتها بالمضمر }أنْ {؛ وذلك لشبه }ا��
 �$لَ {المضمر، والمضمر أعرف من  ها، كما ال يجوز وصفُ وصفُ 

'+S�tا��{.
١  

  : ثانياً 
  }إّ!�� آ�َن َ�$ُل ا�t�ُ�Sِ+'َ {: قراءة الرفع

  اسم كان: قولُ 
  ن خبر كا: يقولوا أنْ 

 ،ولكن حسب المعنى ال حسب اإلعراب ،ويعتبر أبو السعود قراءة الرفع أقعد
وهو ما  ،واألكثر داللة على الحدوث ،بأن األحق بالخبرية هو األكثر إفادةويعلل ذلك 

   .، وهذا موافق آلراء النحاة)أن يقولوا(على المصدرالمؤول  ينطبق
  
  
  
  

 : اسم إنّ 

  : المثال األول
و��  وا��1Sرِ  ا�>+/ِ  واH6Lفِ { : #@ �$�& �����

َ �ْ �َ  ضَ ا�رْ  &ِ � �ِ +َ e9#ْ  رزقٍ  �'ْ  ��ءِ ا��ّ  'َ �ِ  ;ُ  أ!Nلَ  
���ِ Tْ � و�َ 1َ �ِ $ْ �َ   ّ� ٢} $ن>ُ %ِ �ْ �َ  %$مٍ ٌت �X�� ��حِ ا�

 }$ن>ُ %ِ �ْ �َ  %$مٍ ٌت �X��{"  :يفسر أبو السعود اآلية الكريمة بقوله
 ،والجملة معطوفة على ما قبلها ،بالرفع على أنه مبتدأ خبره ما تقدم من الجار والمجرور

                                                             

ابــن جنـــي، أبـــو الفـــتح، ابـــن جنـــي، المحتســـب فــي تبيـــين وجـــوه شـــواذ القـــراءات واإلضـــاح عنهـــا، وزارة  ١
  .١١٥، ص ٢م، ج١٩٩٩األوقاف، 

٢
  .٥سورة الجاثية، اآلية   
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 ،والمجرور المتقدم خبرها ،ها اسم إن على أنّ  :وقيل ،وقرئ بالنصب على االختصاص
 ؛أقيمت الواو مقامهما )وفي إنّ (هما  ،املين مختلفينبطريق العطف على معمولي ع

  ١"}X��تٍ {والنصب في  ،}اH6Lفِ {فعملت الجر في 
وهي  ،بالنصب} X��تٍ {د في تفسير هذه اآلية إلى قراءة يشير أبو السعو 

والكسائي، وقد ذهب العلماء إلى أن  ،وحمزة ،ويعقوب ،والجحدري ،األعمشقراءة 
#@  إن� {: في اآلية الثالثة }إن� {فظ اسم على ل نصبت عطفاً } X��تٍ {

 اH6Lفِ {قبل ) في(وشرطوا تقدير  }Z��تٍ  وا�رضِ  واتِ ��ا��ّ 

إن� {ية الثالثة، وفي اآلية الرابعة لتقدم ذكرها في اآل ؛على أنها حذفت }ا�>+/ِ 
ا تقدم ذكرها مرتين حذفت في مّ ، فلَ }َوِ#@ Lَْ>ِ%*ُ:{ }#@ ا���َ��واتِ 

لكنت عطفت بالواو على عاملين  ،ولو لم يقدر هذا الحذف: هنا، قالواالثالث، وهو 
، وهذا ال يجوز عند البصريين ما عدا األخفش، فإنه أجاز )في(و ) إنّ : (مختلفين، وهما

إّن في الداِر زيدًا والقصِر : (ها على عاملين، وأجاز أن يقالالعطف في اآلية وغير 
القصر على الدار، فيقيم الواو مقام عاملين، وهما فيعطف بالواو عمرًا على زيد و  )عمراً 

 صارى الواو أن تقوم مقامَ قُ  البصريين على خالف هذا لضعفه؛ ألنّ  ، وجميعُ )وفي إنّ (
واحد، وفي جواز قيامها مقام عامل واحد خالف، فكيف يجوز أن تقوم مقام  عاملٍ 

ى ابن ب إلى الرفع وسوّ د، وذهالعطف على عاملين أبو العباس المبرّ  ن ردّ وممّ  عاملين؟
  : هشام كما يلي ابنُ  السراج بينهما، وفّصل القولَ 

في حرف عبداهللا التصريح بفي، وعلى هذا  ده أنّ رة فالعمل لها، ويؤيّ مقدّ ) في( إنّ  .١
 . نائبة مناب عامل واحد، وهو االبتداء، أو إنّ  )الواو(

  .على التوكيد لألولى }X��تٍ {أن انتصاب : والثاني .٢

 . ، وقد ذكره الشاطبي وغيره)في(و ) إن(وهو أنه على إضمار  :والثالث .٣

                                                             

١
  .٢٢٦، ص ٧، جتاب الكريمإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكالعمادي،   
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اآلخرة جاء منصوبًا على  }X��تٍ {وذكر مثل هذا ابن األنباري في البيان، وزاد أن 
  ١. األولى }X��تٍ {البدل من 

  : وتفصيل قول أبي السعود في توجيه قراءة النصب على النحو اآلتي
  : أوالً 

  بالنصب على االختصاص : آياتٍ 
  : ثانياً 
وَ��  *:،#@ L>%ِ {، خبرها المجرور المتقدم بالنصب على أنها اسم إنّ : آياتٍ 

 إن� {بطريق العطف على معمولي عاملين مختلفين هما  }��Iً◌، واH6Lفِ 

والنصب في  }اH6Lفِ {فعملت الجر في  ،أقيمت الواو مقامهما }و#@
  .}X��تٍ {

بطريق العطف بالواو  }X��تٍ {أبو السعود في تعليل نصب وما أشار إليه 
وقد :" ابن هشام في المغني حيث قالذكره  )إن وفي(التي أقيمت مقام عاملين هما 

لى نيابة الواو مناب ا الرفع فعالثالثة على المسألة، أمّ  }X��تٍ {استدل بالقراءتين في 
 أنّ  :أحدها: وأجيب بثالثة أوجه ي،وف ا النصب فعلى نيابتها مناب إن ، وأمّ ياالبتداء وف

، وعلى هذا }@#{ـ في حرف عبد اهللا التصريح ب ده أن مقدرة، فالعمل لها، ويؤيّ  }في{
انتصاب  أنّ  :والثانى ،}إن� {ب عامل واحد، وهو االبتداء أو الواو نائبة منا

ما هي آيات، وعليه :ولى، ورفعها على تقدير مبتدأ، أيعلى التوكيد لأل} X��تٍ {
 إن� {قراءة النصب، وهو أنه على إضمار  يخص : والثالث ،مقدرة }في{فليست 

                                                             

، النحــاس، إعــراب القــرآن ٣/٤٥، الفــراء ١٣٨/، ابــن خالويــه، المختصــر٨/٤٣األندلســي، أبــو حيــان   ١
ــي اللبيــــــب٢٥/٨٤، الطبــــــري ٣/١٢٤ ــام، مغنــــ ــــــرازي ٦٣٣/، األنصــــــاري، ابــــــن هشــــ ، ٢٧/٢٥٩، ال

، ٢٥/١٣٩، األلوســـي، روح المعـــاني ١٣/٢٩٦، األندلســـي، ابــن عطيـــة ٩/٢٤٤العكبــري، التبيـــان 
  .٤٤٩، ٤٤٨، ٤٤٦، ص ٨، جمعجم القراءاتالخطيب، 
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ومما يشكل على مذهب سيبويه  ،بعيد }إن� {وغيره، وٕاضمار  بي، ذكره الشاط}@و#
  : لهقو 

  هارـُ له مقادياإل بكف  رَ              وــماأل ن عليك، فإنّ هوّ 
  هاعنك مأمورُ  رٍ وال قاص            اـهـي ــفليس بآتيك منه

على مرفوع  ها عطفاً كان مأمورُ  طف على مجرور الباء، فإنْ عُ  )قاصرٍ ( نّ أل
لزم عدم االرتباط  ،بقاصرٍ  لزم العطف على معمولي عاملين، وٕان كان فاعالً  ،ليس

وقد أجيب عن الثاني  ،عنك مأمورها بقاصرٍ  فليس منهياً  :بالمخبر عنه، إذ التقدير حينئذ
ائد على المنهيات، كان كالع ،مورعلى األ الضمير في مأمورها عائداً ا كان ه لمّ بأنّ 

له صّ ، وقد فَ ١"ن منع العطف المذكورالزمخشري ممّ  وأعلم أنّ  ،مورلدخولها في األ
  . صاحب معجم القراءات كما ُذكرسابقاً 

  : المثال الثاني
 ����� &�$� @# : } :ْ1ُ�ُ�%َ+�ِ /ِْTKَ�ْْ$َم ا�ِإن� َ

 ٢ }َأ2َْ�ِ�+'َ 

 �$مَ  إن� {: " بالنصب، فيقول }�+%�1�َ:{يذكر أبو السعود قراءة 

 َKا� ْT ِ/{ أو فصل الرجل من المبطل وتمييز المحقّ  ،فصل الحق عن الباطل :يأ ،
: يقصد– وقرىء بالنصب ،وقت موعدهم أجمعين }1:�+%��ُ { ،قاربه وأحبائهعن أ
 إنّ  :يأ ،هاخبر  }ا�TK/ِ  �$مَ {و ،}إنّ {ه اسم ن أعلى  -}�+1�َ�%:{

  ٣"الفصلِ  هم في يومِ هم وجزاءِ حسابِ  ميعادّ 

                                                             

١
  .٦٣٣، ص مغني اللبيب عن كتب األعاريبابن هشام،   

٢
  .٤٠سورة الدخان، اآلية   
  . ٣٥٤، ص ٧، جإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريمالعمادي،  ٣
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 وقد وجهها أبو السعود على أنّ  ١بن عمير،وقراءة النصب هي قراءة عبيد 
}:1�َ�%+� { وقد : "وهو ما ذكره الشوكاني في قوله ،مؤخر بالنصب هي اسم إن

 �$مَ {واسمها  ،}إن� {على أنه خبر  }1:�+%��ُ {اء على رفع رّ اتفق القُ 

 ِ/TKمَ {و ،ه اسمهاه على أنّ اء نصبَ وأجاز الكسائى والفرّ  ،}ا�$�  ِ/TKا�{ 
 ا�TK/ِ  �$مَ  إن� {اء وأجاز الكسائي والفرّ : "حاس بقوله، وذكره النّ ٢"خبرها

ويكون  ،على الظرف منصوبُ  يكون يوماً  :قال أبو إسحاق ،بالنصب }1:�+%��َ 
 ،واسمها بالظرف ق بين إن يفرّ  :رقال أبو جعف ،هم في يوم الفصلميقاتَ  أنّ  :التقدير
 لم تلفظْ  وٕانْ - ألن الظرف معناه في الكالم ؛القتالَ  اليومَ  وٕان  ،حذاءك زيداً  إن  :فتقول

  . ٣"فهذا ال اختالف بين النحويين فيه -به
 حاة والمفسرونوقد وافق أبو السعود في توجيهه قراءة النصب ما ذهب إليه الن.  

 : الحال

   :المثال األول
���5ُِ�$ْا َ�� ُأ!Nَِل ِإَ�+ْ*ُ: ّ�' ر�ّ�*ُْ: { : #@ �$�& �����

٤ }َوDَ 5�6�َُِ�$ْا ِ�' ُدوِ!ِ& َأْوِ�+َ�ء َ�ِ>+ ًH��� Wَ�َآ�ُ�ونَ 
 

: فيقول }+Hً >ِ �َ {يذكر أبو السعود في تفسيره لآلية الكريمة علة نصب كلمة 
ا بما بعده على ب إمّ نص }�>+Hً {و ،على صيغة الغيبة }�W6آ�ون{وقرىء "

مزيدة لتأكيد  }��{و ،أو لزمان كذلك محذوف ،أنه نعت لمصدر محذوف مقدم للقصر
حيث ال تتأثرون بذلك وال تعملون  ،تذكرون ال كثيراً  قليالً  أو زماناً  تذكرا قليالً  :ة أيالقلّ 

                                                             

، الفــراء ٣/١١٠الزمخشــري  ،٤/٤٢٧، الزجــاج، معــاني القــرآن وٕاعرابــه ٨/٣٩األندلســي، أبــو حيــان   ١
، ٤/٥٧٨، الشـــوكاني، فـــتح القــــدير ٣/١١٥، النحـــاس، إعـــراب القـــرآن ١٦/١٤٨، القرطبـــي ٣/٤٢

  .٤٣٤، ص ٨، جمعجم القراءاتالخطيب ، 
  .٥٧٨، ص  ٤الشوكاني، فتح القدير، ج   ٢
٣
  .١١٥، ص  ٣النحاس، إعراب القرآن، ج  

٤
  .٣سورة األعراف، اآلية   
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 :كما قيل ،ة العدميراد بالقلّ  ويجوز أنْ  ،وتتركون دين اهللا تعالى وتتبعون غيره ،بموجبه
والجملة اعتراض تذييلي مسوق لتقبيح  }S$نt� ِ�� �H+<%#  ًُ { :في قوله تعالى

وااللتفات على القراءة األخيرة لإليذان باقتضاء سوء حالهم في عدم  ،حال المخاطبين
ة غوحكاية جناياتهم لغيرهم بطريق المبال ،والنهي صرف الخطاب عنهم ،االمتثال باألمر

مصدرية مرتفعة  }��{و ،}D ��56$ا{ه حال من فاعل ا نصب على أن وٕامّ ،
د فقط هي إلى المقيّ لكن ال على توجيه النّ  ،تذكركم ال تتبعوا من دونه أولياء قليالً  :أي ،به

��$ا ا�T>$ة وأ!6: 7*�رى{ :كما في قوله تعالى%� D{  بل إلى
  ١" ين المنكرينوتخصيصه بالذكر لمزيد تقبيح حالهم بجمعهم ب ،المقيد والقيد جميعاً 

على صيغة الغائب، وهي قراءة ابن  }�W6آ�ون{يذكر أبو السعود قراءة 
ه أبي السعود وما يعنيينا في توجي ٢وهي كذلك في مصاحف أهل الشام والحجاز، ،عامر

  : ل أبو السعود القول كما يأتيوفي ذلك فصH+<�{  ً {هنا هو إعراب كلمة 
والعامل في نصبه هو الفعل  ،لمصدر محذوفعلى أنه نعت  }�>+Hً {نصب   :أوالً 

   . مزيدة لتأكيد القلة }ما{، ويتذكرون تذكرًا قليالً : والتقدير ،}يتذكرون{
على أنه نعت لظرف زمان والعامل فيه هو الفعل يتذكرون  }�>+Hً {نصب  :ثانياً 

  .  مزيدة لتأكيد القلة }ما{و. يتذكرون زمانًا قليالً : والتقدير
 }��{و ،}D ��56$ا{فاعل في على أنه حال من ال} �>+Hً {نصب  :ثالثاً 

ال تتبعوا من دونه : والتقدير ،}�>+Hً {العامل في رفعها هو الحال و  ،مصدرية
  . تذكركم ولياء قليالً أ

                                                             

  . ١٠، ص ٣، جلعقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريمإرشاد االعمادي،  ١
ــــــي، أبــــــــو حيــــــــان   ٢ ـــزري، النشــــــــر ١٤/١٩، الــــــــرازي ١٠٩/، ، ١/٤٦٠،  ٤/٢٦٨األندلســ ، ابــــــــن الجـــــ

، البنــاء، إتحــاف ٤/١٤٨، الخفــاجي، حاشــية الشــهاب ٢٨٠/، ابــن زنجلــة، حجــة القــراءات٢/٢٧٠
ــــر  ــير  ٢٢٢/فضـــــالء البشـ ــــوزري، زاد المســـ ــــمين، الحلبـــــي٣/١٦٧، الجـ ـــــب، ٣/٢٣٢، السـ ، الخطي

  .٤، ص ٣، جمعجم القراءات
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، }أو�+�ء{متعلق بحال من  }�' دو!&{الجار : " وفي مشكل إعراب القرآن
 }�Wآ��ون{وجملة  ،زائدة }��{نائب مفعول مطلق، و }�>+Hً { :وقوله

  ١".مستأنفة ال محل لها
: وهذا الوجه لم يذكره أبو السعود، إال أنه وافق في الوجهين األولين قول ابن سيده

يتذكرون  :أي ،زائدة }��{،وه نعت لمصدر محذوفعلى أنّ  }�>+Hً {وانتصب "
 كون نعتاً وأجاز الحوفي أن ي ،حيث يتركون دين اهللا ويتبعون غيره :أي ،قليالً  تذكراً 

وحكى ابن عطية . قليالً  أي اتباعاً  }وD ��56$ا{والناصب له  ،لمصدر محذوف
م غيره هذا وتمّ . انتهى ،وهي مصدرية ،موصولة بالفعل }��{ إنّ : عن الفارسي
 قليالً  زماناً  :أي ،على أنه نعت لظرف محذوف }�>+Hَ { نصبَ  اإلعراب بأنْ 

  ٢" قليلٍ  ما يعرض لهم في زمانٍ إنّ  ،أخبر أنهم ال يدعون الذكر ،ذكركمت
 }�� �Wآ�ون �>+Hً { :قوله: " ي بن أبي طالب في المشكلوعند مكّ 

 }��{و ،هو منصوب بالفعل الذي بعده ،ونحوه }�� �t�S$ن �>+Hً {و
 قليالً  تذكراً  :أو لظرف محذوف تقديره ،وتقدير النصب أنه نعت لمصدر محذوف ،زائدة

تنصب  لم يحسن أنْ  والفعل مصدراً  }��{فإن جعلت  ،نتذكرو  قليالً  أو وقتاً  ،تذكرون
} ًH+<�{ ٣" ألنك تقدم الصلة على الموصول ؛بالفعل الذي بعده  

ذي ذهب إليه الوجه الثالث ال ن أ، إال وهذا موافق لما ذهب إليه أبو السعود بحرفيته أيضاً 
  .فسير والنحاةعلى الحالية لم يذكره غيره من أهل الت }�>+Hً {أبو السعود بانتصاب 

  : المثال الثاني

                                                             

١
  .٢٨٠ابن خالويه، المختصر، ص   

٢
  .٧، ص ٥ابن سيده، إعراب القرآن من البحر المحيط، ج  
القيسي، مكي بن ابن أبي طالب، القيسي، مكي بن أبي طالـب، مشـكل إعـراب القـرآن،  تحقيـق حـاتم  ٣

  .٣١٨، ص ١، ج٢٠٠٣، ١صالح الضامن، دار البشائر،  ط
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����� &�$� @# : } �S���X @# �7$ا '�Wوا�
:+Gwب ا��G^أ UYأو� '�N2���{١ 

وا�W�' �7$ا #@ {: " يقول أبو السعود في تفسيره لآلية الكريمة 
'�N2��� �S���X{ طامعين أنّ  ،سابقين أو مسابقين في زعمهم وتقديرهم :أي 

 كال  ألنّ  ؛فسبقه ،إذا سابقه ،فأعجزه ،وعجزه ،من عاجزه وأصله ،لهم تمّ كيدهم لإلسالم يَ 
طين مثبّ  :أي ،}�'َ 4w ِN ��َ {وقرئ  ،من المتسابقين يريد إعجاز اآلخر عن اللحاق به

  ٢" رة مقدّ  على أنه حالٌ  ،لناس عن اإليمانل
وأبي  ،هي قراءة ابن كثير) عجز(بتضعيف الجيم من  }�N4w�َِ�'َ {قراءة 

 ،واليزيدي ،وعبداهللا بن الزبير ،ومجاهد ،والزعفراني ،وأبي السمال ،والجحدري ،عمرو
  ٣.وابن محيصن

 ويوجه أبو السعود القراءة على أنها حال مقدرة، وهو ما ذهب إليه جمهور
  .المفسرين والنحاة وال خالف فيه

 :التمييز

  : المثال األول
����� &�$� @# : } ًْ�� َو=َِْ̂ U4َآِ>0ُ�َ َر� jْ���ََو Dَ Dً

4ل ِ�*َِ>َ��ِ�ِ& َوُهَ$ ا���ِ�+
 اْ�َ�ِ>+:َ5�٤} ُ 

في حديثه عن قراءة  }ًِْ̂�� َوَ=ْDً {يذكر أبو السعود علة نصب كلمتي 
شروع في بيان كمال الكتاب  }Uَ ر�4 ◌َ  >�0ُ آَ  jْ �� و�َ {: " فيقول }آ>��تُ {

                                                             

 
١
  .٥١سورة الحج، اآلية 
  . ٢٢٢، ص ٥، جإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريمالعمادي،  ٢
لبنـــاء، إتحـــاف فضـــالء البشـــر ، ا١٧/١٧٢، األلوســـي، روح المعـــاني ٦/٣٧٩األندلســـي، أبـــو حيـــان   ٣

ــه، الحجــــة١٥٨/ ، ٣١٦/ ــــن خالويــ ـــة القــــراءات٢٥٤/، اب ــــن زنجلــــة، حجـ د، ، ابــــن مجاهــــ٤٨٠/، اب
ــن الجــــزري، النشــــر ١٧/١٣٠، الطبــــري ٤٣٩/الســــبعة  ، معجــــم القــــراءات، الخطيــــب، ٣/٢٢٧، ابــ

  .١٣٢، ص ٦ج
٤
  .١١٥سورة األنعام ، اآلية   
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منه  بكونه منزالً  ،الىإثر بيان كماله من حيث إضافته إليه تع ،المذكور من حيث ذاته
ها األصل في ألنّ  ؛بر عنه بالكلمةما عّ وٕانّ  ،وتحقيق ذلك بعلم أهل الكتاب به ،بالحق

 Uَ ر�4  آ>��تُ {وقرىء  ،من الحكم وبها تظهر اآلثار ،لدق والعدْ صاف بالصّ االتّ 
 ِ̂ ْْ و=َ  ��ً  ً◌َD{  ُعلى  :وقيل ،على التمييز :وقيل ،ا على الحالبَ صِ مصدران ن

  ١"ة العلّ 
بالجمع هي قراءة نافع أبي عمرو وابن كثير وابن عامر وأبي   }آ>��تُ {قراءة 
  : تيأكما ي }ًِْ̂�� َوَ=ْDً {وتوجيه أبي السعود لكلمتي  ٢جعفر،

  . نصب الكلمتين على الحالية :أوالً 
  . نصب الكلمتين على التمييز :ثانياً 
  ).  المفعول ألجله(ة نصب الكلمتين على العلّ  :ثالثاً 

مصدران،   }ًِْ̂�� َوَ=ْDً {: قوله: " ي القيسين لدى مكّ ليْ ونجد التوجيهين األوّ 
  ٣"صادقة وعادلة :بمعنى ،شئت جعلتهما في موضع الحال وٕانْ 

ً�� {:  ىقوله تعال: "وكالم أبي السعود مطابق تمامًا لما ذهب إليه العكبريِْ̂
 ًD يكون مصدراً  ، وأنْ من أجله مفعوالً يكون  ، ويجوز أنْ منصوبان على التمييز }َو=َْ

٤"في موضع الحال
.  

كملت : يقول  }^ًِْ�� َوَ=ْDً {"): التمييز(بري نصبتا على التفسيروعند الطّ 
، كما صبا على التفسير للكلمةنُ  )العدل(و  )الصدق(و ،  كلمة ربك من الصدق والعدل

١)َ◌◌ً  عندي عشرون درهما(: يقال
 .  

                                                             

١
  .٣١٢، ص ٢، جإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريمالعمادي،   
، البنــاء، ٢/٢٦٢ ، ابــن الجــزري، النشــر٢٦٦/، ابــن مجاهــد، الســبعة ٤/٢٠٩األندلســي، أبــو حيــان   ٢

معجــم ، الخطيــب، ١٣/١٦٠، الــرازي ١/٥٢٤، الزمخشــري ١٠٦/، ، ٢١٦إتحــاف فضــالء البشــر 
  .٥٣١، ص ٢، جالقراءات

٣
  .٣٠٨-٣٠٧، ص ١القيسي، مشكل إعراب القرآن، ج  

٤
  .٢٤٧، ص ٤، جالتبيان في إعراب القرآنالعكبري،   
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: فيقول }ًِْ̂�� َوَ=ْDً {ن آراء النحاة في نصب ويورد ابن سيده مجموعة م
 "} َU4ر� ��ً  وjْ���َ َآ>�0ُ َ^  ًDوابن  ،والزمخشري ،وأعرب الحوفي }و=

 ،والطبري تمييزاً  ،مصدرين في موضع الحال }ًِْ̂�� َوَ=ْDً {وأبو البقاء  ،عطية
٢"من أجله اء مفعوالً وزاد أبو البق ،هو غير صواب: وقال ابن عطية. زه أبو البقاءوجوّ 

. 
  .ة نصب الكلمتين بل إنه شملهاأبا السعود قد خرج عن آراء النحاة في علّ  وال نجد أنّ 

  : المثال الثاني
َ��َل َهْ/ َX�Sُ*ُْ: َ=َ>+ِْ& ِإ�D آََ�� { : #@ �$�& �����

 :َeَوُهَ$ َأْر �ًs#ِ�َe �ْ+َL �\�َ#َ /ْ5�َ 'ْ�ِ &ِ+ِL6ُ*ُ:ْ =ََ>� َأSْ�َِأ
 َ'+�ِِeا�� ٣} ا�

ويعلل انتصابها  }e ْK�ًsِ {يشير أبو السعود في تفسيره لآلية الكريمة إلى قراءة 
�ٌ  #�\ُ {: " وما بعدها فيقول+L  ِ#�e ً�s{وقرىء  } ِe ْK�ًs{  وانتصابها على

 ٤" يد الخيرية بتلك الحالة يوالحالية على القراءة األولى توهم تق ،التمييز

وابن  ،وحفص عن عاصم ،والكسائي ،اءة حمزةهي قر  }s#�eً�◌ْ {قراءة 
وابن مسعود، اسم فاعل من  ،وخلف ،وحماد ،محيصن بخالف عنه، والشنبوذي

وأبي  ،ونافع ،التي ذكرها أبو السعود هي قراءة ابن كثير }e ْK�ًsِ {وقراءة  ٥،)حفظ(
  ٦.وأبي جعفر ،ويعقوب ،وعاصم من رواية أبي بكر ،وابن عامر ،عمرو

                                                                                                                                                                                      

١
  .١٧٢ص / ٧الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج  

٢
  .٦٧، ص ٤ابن سيده، إعراب القرآن من البحر المحيط، ج  

٣
  .٦٤سورة يوسف، اآلية   

٤
  . ١٩٦، ص ٤، جإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريمالعمادي،   
ــي، أبـــو حيــــان   ٥ ، الطبــــري ١٢٩/، ،٣٥٠/، ابـــن مجاهــــد، الســـبعة ١٨/١٧٣، الـــرازي ٥/٣٢٢األندلسـ

، البنــاء، إتحــاف فضــالء ١٢/٨٤، الطبرســي، مجمــع البيــان ٢/٢٩٦،  ابــن الجــزري، النشــر ١٣/٨
، ابـن غلبـون، ٦/١٦٤، ١/٤٣٢، القيسي، مكـي بـن أبـي طالـب، مشـكل إعـراب القـرآن ٢٦٦/البشر

  .٢٩٦، ص ٤، جمعجم القراءات، الخطيب، ٤/١٩٤، الحلبي، السمين ٢/٣٨١التذكرة   
٦
  .٢٩٦، ص ٤، جمعجم القراءاتالخطيب،   
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على القراءة األولى على التمييز، }s#�eً�◌ْ {لسعود انتصاب وقد ذكر أبو ا
ي القيسي حيث انتصابه على الحالية يوهم تقييد الخيرية، وهو ما ذهب إليه مكّ  نّ أوذكر 

� �sKِْeً { : قالٌ+L{انتصب  } ِe ْK�ًs {ألنهم نسبوا إلى أنفسهم  ؛على البيان
: عليهم يعقوب ذلك فقال فردّ  }إّ!� �ُ& s#ُ�َG�َ$ن{: حفظ أخي يوسف، فقالوا

فنصبه على الحال عند  }s#�eً�◌ْ {ا من قرأه فأمّ  ،من حفظكم اهللا تعالى خير حفظاً 
وإّ!� {إذ قالوا  ،لفظهم بعينه يعقوب ردّ  على أنّ  ،من اهللا جل ذكره النحاس حالٌ 

.... ق واحد، لفظان على سيافجرى الّ  ،اهللا هو الحافظ فأخبرهم أنّ  }�ُ& s#ُ�َG�َ$ن
ألن أفعل ال بد لها  ؛ال ينتصب على الحال }s#�eً�◌ْ { إنّ : بعض أهل النظروقال 

، ولو حذف لنقص بيان الكالم ،ولو جاز نصبه على الحال لجاز حذفه ،من بيان
�ٌ #{: ولصار اللفظ+L \�{ فال يدرى معنى الخير في أي نوع هو، وجواز ،
 كنصب  ،حسن، ونصبه على البيان أه ليس بحالٍ على أنّ  اإلضافة يدل}sKe ً�{ ،

    ١" وهو قول الزجاج وغيره
ن ما رآه أبو السعود بنصبه على التمييز رآه غيره من العلماء وٕاشارته أوهنا نجد 

إلى ما يقع من إيهام بتقييد الخيرية على النصب على الحالية في القراءة األولى ذكره 
  . غيره من النحاة

 : االستثناء

�gُ ِإ!4@ ْرe$!ُ �Sَ<َْ7ً� ِإَ��� َ�ْ$ِ�ِ& َ�َ%ْ أَ { : #@ �$�& �����ُْ+hَ &ٍ�َْ' ِإ��َ�*ُ:ْ ِ ��وا ;�َ ََ#َ%�َل َ�� َ�ْ$ِم ا=5ُُْ
 ٍ:+sِ=َ ْ$ٍم�اَب َWََ= ْ:ُ*ْ+<َ=َ َُ�فL٢} َأ 

�gُ {يعلل أبو السعود قراءة النصب في َْ+َh{وقوله تعالى : " قائالً  }�� 

�ُ hَ  �&ٍ إِ  'ْ : �ِ *ُ �َ + ُg{ حِ مستَ  نمِ  :أي استئناف مسوق لتعليل العبادة  ،للعبادة ق

                                                                                                                                                                                      

  
١
  .٤٢٤-٤٢٣، ص ٢شكل إعراب القرآن، جالقيسي، م  

٢
  .٥٩سورة األعراف، اآلية   
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�gُ {و ،أو األمر بها ،المذكورةَْ+َh إ�&ٍ {ـ  بالرفع صفة ل}{،  ه الذي باعتبار محل
: يقصد – وقرىء بالجر باعتبار لفظه ،أو الفاعلية ،هو الرفع على االبتداء

} ُg�ِْ+َh{-  ّيقصد -،صب على االستثناءوقرىء بالن: } ُg�َْ+hَ{-  ريْ غَ (وحكم( 
 ار من أحدٍ ما في الدّ  :كقولك ، إياهإالَ  ما لكم من إلهٍ  :أي ،)إال (حكم االسم الواقع بعد 

أو خبره  ،خبره }:�*ُ {ـ ف عل مبتدأً جُ  إنْ  }' إ�&ٍ �ِ {ـ ف ،زيدٍ  أو غيرُ  دٌ يإال ز 
 أو في العالم إلهٌ  ،ما لكم في الوجود :أي ،للتخصيص والتبيين }�*ُ:{و ،محذوف

  ١" .اهللا غيرُ 
�gُ {قراءة النصب َْ+َh{ ٢والكسائي، ،وابن محيصن ،هي قراءة عيسى بن عمر 

ي العلماء ثناء، وتفصيل ذلك في رأهها أبو السعود بالنصب على االستوقد وجّ 
  : والمفسرين

في كل موضع يحسن  )غيرَ (بعض بني أسد وقضاعة أجاز نصب ": قال الفراء
. كغيرَ  وما أتاني أحدٌ  ما جاءني مشركٌ : فيقولون ،يتم تّم الكالم قبلها أو لم )إالّ (فيه 

 :فأنشد الفضل

ـــــــــــــي حمامـــــــــــــةٌ       تْ نطقَ  أنْ  منها غيرَ  الشربَ  لم يمنعِ  ـــــــــــــالِ أوْ  ذاتِ  ســـــــــــــحوقٍ  ف ٣"ق
 

 .أحــــدهما االســــتثناء مــــن غيــــر جنســــه: قــــد يكــــون النصــــب مــــن وجهــــين": اجوقــــال الزّجــــ

ـــه ـــوا ;{: والثـــاني الحـــال مـــن قول ضـــيف إلـــى أُ  رة، وٕانْ نكـــ )غيـــره( نّ أل }ا=5
٤"المعارف

.  

                                                             

١
  .٣٩٤، ص ٣، جإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريمالعمادي،   
، ١/٣٨٢، الفـــراء ١/٥٥٢، الزمخشــري ٤٤/، ابــن خالويــه، المختصـــر٤/٣٢٠األندلســي، أبــو حيـــان   ٢

  .٨٣، ص٣، جمعجم القراءاتالخطيب، 
٣
  .٣٨٢، ص ١، جني القرآنمعاالفراء،   

٤
  .٣٤٨، ص ٢الزجاج، معاني القرآن وٕاعرابه، ج  
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ويجوز النصب على االستثناء، ، وقرأ الكسائي بالخفض على الموضع : "وفي القرطبي
 غيرَ (الكسائي والفراء أجازا نصب  وليس بكثير؛ غير أن(  في كل موضع يحسن فيه َتم

د هي لغة بعض بني ُأسْ : قال الفراء كما جاءني غيرُ : فأجازا ،مالكالم أو لم يت
:وأنشد.ةوُقَضاعَ   

 حمامٌة في َسُحوق ذاِت أْوَقال      لم َيْمَنع الشْرَب منها غَير أن هتَفْت 

 .ال تقع ها هنا )إال ( ك، في اإليجاب؛ ألن وال يجوز جاءني غيرَ : قال الكسائيّ 

وذلك عندهم من ، إذا لم يتم الكالم )غيرَ (ال يجوز عند البصريين نصب : حاسقال النّ 
  ١".لحنأقبح الّ 

على االستثناء ) غيَره(السعود على توجيه قراءة النصب في  واقتصر أب قدوبعد ف
لم يتم  في عدم الجواز بنصبها إنْ  ،مغفًال ذكر الخالف الذي حكاه غير واحد من النحاة

، اء والكسائي بجواز انتصابها في كل موضعالكالم وهو رأي البصرين، وأخذ برأي الفرّ 
  . لم يتمالكالم فيه أم  تمّ 
  

  : التوابع ٣.٢
  : النعت

����� &�$� @# : } ْ:ُ*Sَْ+�َ َن ِإَ��� َ�ْ$ٍم$<ُTِ�َ 'َ�Wِا�� �Dوُرُه:ْ َأْن ِإــُ ــَ�ْت ُ̂ Tَِe ْ:ــ�ُءوُآ ــ�ٌق َأْو 2َ Rَ+�ِ ْ:1ُSَــ َوَ�ْ+
َوَ�ْ$ Aَ�َء ;�ُ َ��َـ>�1َُb:ْ  ۚ◌ ُ�َ%�ِ�ُ>$ُآ:ْ َأْو ُ�َ%�ِ�ُ>$ا َ�ْ$َ�1ُ:ْ 

 َ#ِ"نِ اْ=Nَ6َُ�$ُآ:ْ َ#َ>ـ:ْ ُ�َ%ـ�ِ�ُ>$ُآ:ْ  ۚ◌ َ#َ>َ%�َ�ُ>$ُآ:ْ  =ََ>+ْ*ُ:ْ 
 ًH+ِ5َوَأْ�َ%ْ$ا ِإَ�+ْ*ُ:ُ ا���َ>:َ َ#َ�� 2ََ�َ/ ;�ُ َ�*ُ:ْ =ََ>+1ِْ:ْ 7َـ {

٢ 

ن ويبيّ  العاطف،بحذف  }2َ�ُءوُآ:ْ {يذكر أبو السعود في هذا الموضع قراءة 
 :يأ ،عطف على الصلة }ءوآ:أو �2{: " ها من اإلعراب في معرض قولهمحلّ 

                                                             

١
  .٢٤٥، ص ٣، جالجامع ألحكام القرآنالقرطبي،   

٢
  .٩٠سورة النساء، اآلية   
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خذهم وقتلهم ، استُثنَي من المأمور بأين عن قتالكم وقتال قومهمأو الذين جاءوكم كافّ 
 تى المؤمنين وكفّ من أ: رواآلخ ،من ترك المحاربين ولحق بالمعاهدين :أحدهما :فريقان

و ، أعاهدينم  الذين يصلون إلى قومٍ إالّ  :ه قيلكأنّ  ،أو على صفة قوم ،عن قتال الفريقين
لما سيأتى من قوله  ؛ل هو األظهرواألوّ  ،والقتال عليكم ،عن القتال لكم ينَ إلى قوم كافّ 

 سببيْ  هم عن القتال أحدُ كفّ  ه صريح في أنّ لخ فإنّ إ }$آ:�ُ Nَ 6َ ا=ْ  "نْ #ّ { :تعالى
على أنه صفة بعد  ،بغير عاطف }2َ�ُءوُآ:ْ {وقرئ  ،لهم عرضِ التّ  هم لنفياستحقاقِ 

  ١" ليصلون أو استئناف نٌ صفة أو بيا
بغير عاطف، وهي قراءة أبّي  }2َ�ُءوُآ:ْ {والقراءة التي تعنينا هي قراءة 

وكما  ،ه أبو السعود عطفها كما في كتب إعراب القرآنوقد وجّ  ٢وموجودة في مصحفه،
ذكرها المفسرون والنحاة بالعطف على الصلة، ولم يخالف فيها أحدًا أو يأت بوجه جديد، 

أيضًا موافقًا آلراء النحاة كان  لقراءة حذف العاطف ال يعنينا في هذا المقام، وٕانْ وتوجيهه 
   ٣.والمفسرين

 : البدل

 :المثال األول


ُ ا���َ��َواتِ َواْ�َْرِض { : #@ �$�& ����� �َوِإَذا  ۖ◌ َ�ِ
٤}َ��َ�� َأْ�ً�ا َ#ِ"!�َ�� َ�ُ%$ُل َ�ُ& ُآْ' َ#+َ*ُ$نُ  


َ {لموضع إلى قراءة يشير أبو السعود في هذا ا�: بالنصب ويعللها بقوله }�

 ا���َ��َواِت َواْ�َْرضِ { " ُ�بال مثال  ،مبدعهما ومخترعهما :أي }َ�ِ

                                                             

١
  . ٣٦٥، ص ٢، جإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريمالعمادي،   
ـــــي، أبـــــــو حيـــــــان   ٢ ـــية الشـــــــهاب ، الخفـــــــا١/٤٠١٥، الزمخشـــــــري ٣/٣١٦األندلســ ، ٣/١٦٦جي، حاشــــ

، الحلبـــي، الســـمين ٥/١١٠، األلوســـي، روح المعـــاني ٥٦٢/األنصـــاري، ابـــن هشـــام، مغنـــي اللبيـــب
  .١٢٤، ص ٢، جمعجم القراءات، الخطيب، ٣/٤١٠

٣
  .الكشاف تفسير اآلية في القرطبي، والزمخشري،: ينظر  

٤
  .١١٧سورة البقرة، اآلية   
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 ص نَ  ،عدَ بْ طلق على المُ يُ  ،طلق على المبتدعكما يُ  البديعَ  فإن  ،وال قانون ينتجه ،يحتذيه
كما ذكر في  ،أنشأه كابتدعه :بمعنى ،وقد جاء بدعه كمنعه ،عليه أساطين أهل اللغة

، ميعِ ي السّ اعِ الد  ةِ انَ حَ يْ رَ  نْ أمِ :في قوله ،ونظيره السميع بمعنى المسمع ،القاموس وغيره
على تشبيهها  ،هو من إضافة الصفة المشبهة إلى فاعلها للتخفيف بعد نصبه :وقيل

 ،فائقواته من بدع إذا كان على شكل ابديع سم :أي ،باسم الفاعل كما هو المشهور
 الولدِ  عنصرُ  الوالدَ  أنّ  :وهو حجة أخرى إلبطال مقالتهم الشنعاء تقريرها ،وحسن رائق

عن  هٌ ز نَ مُ  ،ها على اإلطالقاألشياء كل  واهللا سبحانه مبدعُ  ،ه عنهتِ المنفعل بانفصال مادّ 
وقرئ  ،لخ، إهو بديعٌ  :أي ،لمبتدأ محذوف ه خبرٌ ورفعه على أنّ  ،فال يكون والداً  ،االنفعال


َ {: يقصد -،بالنصب على المدح�نه بدل من الضمير في له أوبالجر على ، -}�

ِ {: يقصد -، ز اإلبدال من الضمير المجرورعلى رأي من يجوّ �كما في  -}�

  :قوله
  ١"مُ حاتِ  بالماءِ  ن ه لضَ ودِ على جُ ...  


ِ {قراءة الجر �ى هها أبـو السـعود علـ، وقد وجّ ٢قراءة صالح بن أحمد يه }�
ــ&{نهــا بــدل مــن الضــمير فــي أ ز اإلبــدال مــن الضــمير، وفــي علــى رأي مــن يجــوّ  }�


ُ ا���ــَ��َواتِ َواْ�َْرضِ {   :قولــه تعــالى: "القرطبـي� ،أي مبــدعهما }َ�ــِ

ُ {و ،يكـون لـه ولـد فكيـف يجـوز أنْ �وأجـاز ، هـو بـديع :خبـر ابتـداء مضـمر أي }َ�ِ

  ٣"الكسائي خفضه على النعت هللا عز وجل

ِ {  وهنا نجـد أن الكسـائي جـّوز الجـر فـي�ه نعـت هللا ى اعتبـار أّنـعلـ }�ـ

 إال الزمخشــري حيــث  عــز وجــل، ولــم أجــد مــن يوافــق أبــا الســعود فــي توجيــه قــراءة الجــر

                                                             

١
  . ٣٢٧، ص١، ج  لى مزايا الكتاب الكريمإرشاد العقل السليم إالعمادي،   
معجـــم ، الخطيـــب، ١/٣٥٢، الحلبـــي، الســـمين ١/٢٣٥، الزمخشـــري ١/٣٦٤األندلســـي، أبـــو حيـــان   ٢

  .٢٠٨، ص ١، جالقراءات
٣
  .٢٣٤، ص ١، جالجامع ألحكام القرآنالقرطبي،   
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ِ { َوقُـِرئ  "  :يقـول�مـن الضـمير فـي  ه بـدلٌ مجـرورًا علـى أّنـ }ا���َ��َواتِ  َ�ِ
و���$ا ا�Wَ8 ;  {: فـي اآليـة السـابقة }�&{الضـمير فـي  :أي ١." }�&{

 &ُ َ�ـ /d ُآـ رضِ �$ات وا�� #@ ا��� & �َ �َ  & �/ْ �!َ G5َ َو�ًا 7ُ 
  . }$نَ 6ُ �!ِ �َ 
  
  
  
  

  :المثال الثاني
 ;�ِ ا�Hَْ7ِْمُ ِإن� { : #@ �$�& ����� َSْ=ِ 'َ�4َوَ��  ۗ◌ ا�

 َ'�Wِ6ََْ>�َ ا��L2َ�َءُه:ُ  ا ��َ ِ�ْ�َ 'ْ�ِ �Dُأوُ�$ا اْ�ِ*�6ََب ِإ
 ْ:1ُSَْ+�َ �ً+|ْ�َ ُ:<ْ�ِ�ْتِ ;�ِ َ#ِ"ن� ;�َ  ۗ◌ ا��َ��ِ �ْKُْ*�َ 'ْ�ََو

 ُ
�� ٢} اG�ِْ�َ�بِ  7َِ

ح ويوضّ ، }ن� ا�4�'َ أ{ و  }'َ ِإن� ا�4�{ يذكر أبو السعود قرائتي 
 ;�ِ { : " في الجملة باعتبار معناها فيقول البدلِ  نوعَ َSْ=ِ 'َ�4ِإن� ا�

هللا تعالى سوى اإلسالم  اً ال دين مرضيّ  :يأ ،دة لألولىجملة مستأنفة مؤكّ } ا�Hَْ7ِْمُ 
 ،ال إله إال اهللا ة أنْ ه شهادأنّ  :وعن قتادة ، والتدرع بالشريعة الشريفة،هو التوحيد الذي

 ;�ِ { وقرئ  ،بما جاء من عند اهللا تعالى واإلقرارُ َSْ=ِ 'َ�4Hَْ7ِ�ُْم �ِإن� ا�
ر سّ فُ  إنْ  بدل الكلّ  ،}&أ!ّ {ه بدل من لخ على أنّ إ} ِإن� ا�4�'َ { وقرئ }

 }دَ هِ شَ { على أن أو  ،ر بالشريعةس فُ  االشتمال إنْ  وبدلُ  ،نهو بما يتضمّ أ ،باإليمان اإلسالمُ 
  ٣" بالكسر كما أشير إليه  }هإنّ {على تقدير قراءة  ،عليه واقعٌ 

                                                             

١
  .٢٣٥، ص ١، جالكشافالزمخشري،   

٢
  .١٩سورة آل عمران، اآلية   

٣
  . ٣٠، ص ٢، ج رشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريمإالعمادي،   



104 

 

هي  }�'أّن ا�4 {، وقراءة ١هي قراءة الجمهور }�'إّن ا�4 { قراءة 
قراءة ابن عباس والكسائي، ومحمد بن عيسى، وابن مسعود، وأبي رزين، وأبي العالية، 

   ٢وقتادة،
في اآلية  }&أ!ّ {بدل من  }ا��' إنّ  {وتوجيه أبي السعود للقراءة 

 إنْ  من الكل  الكل  ه بدلُ ه بأن لَ وفصّ  }$َ  هُ إD  �D إ�&َ  &ُ أ!ّ  ;ُ  َ A ِ1َ {السابقة 
ر سّ فُ  إنْ  اشتمالٍ  ، أو بدلُ ٣باإليمان أو بما يتضمنه، وهو رأي الفارسي ر اإلسالمُ سّ فُ 

الدين ،  وأنّ : العطف، والتقدير بري على حذف حرفجها الطّ بالشريعة، وقد خرّ  اإلسالمُ 
التركيب، مع  ه متنافرُ ان وجه ضعفه بأنّ أبو حيّ  نَ وبيّ  ٤فه ابن عطية في المحرر،عّ وضَ 

  . العلماء هو ما ذهب إليه الفارسيالعطف، وما درج عليه غالب  حرفِ  إضمارِ 
  :  العطف

����� &�$� @# : } Dَ ٌِء َ�ْ$مDَtُ�ََرب4 ِإن� ه ��َوِ�+ِ>ِ& َ
 ٥} ُ�ِtْ�Sُ$نَ 

ها بالعطف على ما هُ بالنصب ويوجّ  }&ِ َوِ�+>َ { يذكر أبو السعود قراءة 
ه عطف على ا على أنّ إمّ  بالجرّ  }&ِ َوِ�+>ِ { : " نها بقولهسبقها من كلمات يبيّ 

 لخ فإنّ إ }�رب4 �َ {السالم قوله عليه الصالة و  وعلمُ  ،عنده علم الساعة :، أياعةالسّ 
ِإن� هDَtُ�َِء { :قوله تعالى ،الواو للقسم نّ أأو على  ،ها مصادرل القول والقيل والقال ك

 ،وفي اإلقسام به من رفع شأنه عليه الصالة و السالم ،جوابه} َ�ْ$مٌ ُ Dَ�ِtْ�Sُ$نَ 
{ : يقصد– وقرىء بالنصب ه والتجائه إليه تعالى ما ال يخفى،وتفخيم دعائ

                                                             

، ٣/١٤٠، الطبــري ١/٢٤٨، العكبــري ٢/٢٣٨، ابــن الجــزري، النشــر ٢/٤٠٧األندلســي، أبــو حيــان   ١
  .٤٨٨، ص١، جمعجم القراءاتالخطيب، 

٢
  .٤٨٨، ص١، جمعجم القراءاتالخطيب،   

٣
  .٤٦٥، ص١، جالمرجع نفسهالخطيب،   

٤
  .٥٤، ص ٣ن عطية، جاألندلسي، اب  

٥
  .٨٨سورة الزخرف، اآلية   
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أو بإضمار فعله أو  اعة أو ضميرٌ لسّ ا هم أو على محلّ بالعطف على سرّ  -}&ِ َوِ�+>َ 
  ١"بتقدير فهل القسم 

هي قراءة عاصم، وحمزة، واألعمش، وبعض أصحاب  }&ِ َوِ�+>ِ { وقراءة 
عبد اهللا، والسلمي، وابن وثاب، وهي رواية أبي علي الضرير البصري عن أصحابه عن 

في اآلية  }0ِ �=َ ا��ّ {أبي السعود لها هو بالعطف على  وتوجيه ٢يعقوب،
َ Sْ =ِ وَ { ُg  ِ= ْ< ُ:  ّوإِ  0ِ �=َ ا�� َ� ْ+ ِ&  ُ� ْ�وعنده  :، فيكون التقدير٣ }$نَ �ُ 2َ 

 : "وعند الزمخشري، -صلى اهللا عليه وسلم–علم الساعة وعنده علم قيله، أي علم قوله 
والذي قالوه من العطف ليس بقوي في المعنى، مع وقوع الفصل بين المعطوف 

أن  :وأوجه  ومع تنافر النظم، وأقوى من ذلك ف عليه بما ال يحسن اعتراضًا،و والمعط
أيمن اهللا،  : يكون الجر والنصب على إضمار حرف القسم وحذفه، والرفع على قولهم

ِإن� هDَtُ�َِء َ�ْ$ٌم Dَ {: وأمانة اهللا، ويمين اهللا، ولعمرك، ويكون قوله
٤"قسمي رب ه يا قيلِ ، أو وَ هِ قسم بقيلِ وأُ : ه قالجواب القسم، كأنّ  }ُ�ِtْ�Sُ$نَ 

 لوقد نق. 
  . دون تفصيلأبو السعود  شار إليهالقرطبي هذا الرأي عن الزمخشري، وأ

  
  :معاني الحروف ٤.٢

حديث أبي السعود عنها  وهنا سنورد بعض األمثلة على معاني الحروف التي قلّ 
  : ة ذكره للقراءات القرآنية المتعلقة بهالّ لقِ 

                                                             

١
  . ٣٣٥-٣٣٤، ص ٧، جإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريمالعمادي،   

٢
، ابــــن ٢/١١٤٣، العكبــــري ٣٨٧/، البنــــاء، إتحــــاف فضــــالء البشــــر٨/٣٠األندلســــي، أبــــو حيــــان    

ــبعة  ـــ، الخطيـــــب، ٣/٣٨، الفـــــراء ١٦/١٢٣، القرطبـــــي ٥٨٩/مجاهـــــد، الســـ ، ٨، جم القـــــراءاتمعجــ
  .٤١١ص

٣
  .٨٥سورة الزخرف، اآلية   

٤
  .١٠٥، ص ٣، جالكشاف الزمخشري،  
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 َ#�56َْ7ُِ%$ا ُ�َ$�4+�1َ ُه$َ  ِو01َْ2ٌ  َوِ�*ُ/. {: ��ل �����
 ;�َ  ِإن�  2َِ�+ً�� ;�ُ  ِ�*ُ:ُ  َ�9ْتِ  َ�*ُ$ُ!$ا َ�� َأْ�'َ  ا8�َْ+َْ�اتِ 

�ٌ  Aَ@ْءٍ  ُآ/4  =ََ>��ِ�َ{ ١ 

 من ةٍ أمّ  ولكلّ : أي }◌ِ  َوِ�*ُ/ّ { : "يذكر أبو السعود في تفسير هذه اآلية
 قرىء وقد ِقبلة أي } 01ٌَ ِو2ْ {  ،إليه المضاف من عوٌض  التنوين أن  على األمم،
 ،الكعبة جوانب من جانبٌ  المسلمين من قومٍ  لكلّ  وأ -}5�َِْ>0ٌ {: يقصد -،كذلك
 ،اهإيّ  يهامول  اهللاُ  أو ،وجَهه يهامولّ  :أي ،محذوفٌ  المفعولين أحدُ } ُ�َ$ّ�+�1َ ُه$َ {

 والالم ،أهَلها موليها اهللا وجهةٌ  ولكلَ  :والمعنى ،باإلضافة }ِو012ٍ  و�*/4 { وقرىء
 قد الجهةِ  تلك ىل وَ مُ  أي }ه�Dّ $�ُ { وقرىء العامل، ضعفِ  وجبرِ  للتأكيد مزيدة
  ٢."َوِليَها

، } ِو01َْ2ٌ { في معرض شرحه لكلمة  ٣}5�َِْ>0ٌ {ذكر أبو السعود قراءة 
لكل  أنّ  :اإلضافة تعني هها بالمعنى على أنّ ووجّ  ٤}ِو012ٍ  و�*/. {وذكر قراءة 

ى تلك لّ وَ مُ  وفسرها بالمعنى على أنّ  ٥}ه�Dّ $�ُ {هلها، وذكر قراءة يها أوجهة اهللا مولّ 

                                                             

١
  .١٤٨البقرة، آية سورة   

٢
  .٣٧٧،  ٣٧٦، ص١، جإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريمالعمادي،   

٣
  .٢١٢، ص ١، الخطيب، معجم القراءات، ج١/٢٤٦، الزمخشري ١/٤٣٧األندلسي، أبو حيان    
، ذهــب إلــى أن القــراءة بتــرك التنــوين علــى اإلضــافة  ٢/١٨، الطبــري ١/٤٣٧األندلســي، أبــو حيــان   ٤

لحن ال تجوز القراءة به إلنه إذا قرأ كذلك كان الخير غيـر تـام وكـان علـى زعمـه كالمهـم ال معنـى 
: " انله، ثم رجح قراءة الجمهور ورد هذا ابن عطية علـى الطبـري، وكـذلك أبـو حيـان، قـال أبـو حيـ

وال ينبغــي أن يقــدم علــى الحكــم فــي ذلــك بالخطــأ، ال ســيما وهــي معــزوة إلــى ابــن عــامر أحــد القــراء 
، الزمخشــري  ٢/٢٣وانظــر األندلســي، ابــن عطيــة " ابــن مجاهــد، الســبعة، وقــد وجهــت هــذه القــراءة

ـــش  ١/٢٤٦ ـــ ــاني األخف ــــــه، ٢/١٨٤، الفارســــــي، الحجــــــة، ١/١٥٢، المجاشــــــعي، معــــ ـــن خالوي ، ابـــ
  .٢١٢، ص١، جمعجم القراءات، الخطيب،  ١/١٢٧والعكبري  ١٠/المختصر 

ــــان   ٥ ــي، أبــــو حي ــبعة١/٤٣٧األندلســ ــــه، الحجــــة١٧١/، ابــــن مجاهــــد، الســ ــري ٩٠/، ابــــن خالوي ، العكبــ
ـــــــــة١/١٢٧ ــــي، الحجــــ ــــري ٢/١٧٨، الفارســــــــ ــــير  ٢/١٨، الطبـــــــــ ــــــــوزري، زاد المســـــــــ ، ١/١٥٩، الجـــــ
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للتأكيد : للتأكيد وجبر ضعف العامل، وتفسير قوله يها، وذكر أن الالم مزيدةٌ لالجهة قد و 
 فَ عُ أي المضاف ضَ ) لَ كُ (وجهٍة وهو  العامل في جر وجبر ضعف العامل، يعني أن 

 ِو01َْ2ٌ { وجبرًا لضعفه في جر كلمة  للتأكيدِ  إفادةً  عليه ، فدخلت الم الجرّ نَ وّ ه نُ ألن 

 )كلّ (بإضافة  }ِو012ٍ  و�*/. {قرءوا  قوماً  أنّ  :وحكى الطبري : " ، وفي القرطبي}
ل فاستبقوا الخيرات لكُ  :جهة، أيأها الطبري، وهي متّ وخطّ  :قال ابن عطية.  )وجهةٍ (إلى 

اعة في ما عليكم الطّ إنّ  :ن هذه وهذه، أيوها، وال تعترضوا فيما أمركم بيمُ كُ وال  وجهةٍ 
 َ#�5َ6ْ7ُِ%$ا{  :على األمر في قوله }ِو012ٌ  و�*/. {ه م قولَ وقدّ  ع،الجمي

اني هذه القراءة ، وذكر أبو عمرو الدّ م المفعولما يقدّ هتمام بالوجهة كلال }ا8�َْ+َْ�اتِ 
 ة، ألنّ نَ ة وزِ دَ ق بين عِ للفرْ  )وجهة(لواو في وسلمت ا ،رضي اهللا عنهماعن ابن عباس 

عن القياس  ه مصدر شذّ ذهب قوم إلى أنّ  :وقال أبو علي . ظرف، وتلك مصادر )جهة(
وٕاذا أردت المصدر  :أبي علي وقال غيرُ . وليس بمصدر ه اسمٌ إلى أنّ  وذهب قومٌ . سلمف

  .١" في الظرف )الجهة(، وقد يقال  )جهة(قلت 
ب بعض أهل ا السعود ذهب في توجيه القراءة مذهأب وفي هذا الموضع وجدنا أنّ 
حسن، لم  وهو رأيٌ  الم جبرت ضعف العامل،الّ  نّ إ: العلم ووافقهم بل زاد فيها بيانًا بقوله

  .يخالفه فيه أحد
َ�ْ' �Sَ�َُ�$ا ا�5ِ�� KِSْ�ُ ��6َeُ%$ا { : #@ �$�& �����

  ٢ }ِ���� E5ِG�ُ$َن َوَ�� KِSْ�ُُ%$ا ِ�ْ' Aَ@ٍْء َ#ِ"ن� ;َ ِ�ِ& =َِ>+:ٌ 
� �ّ �ِ {: في قوله تعالى} 'ْ �ِ {و: "يقول أبو السعود في تفسير لآلية الكريمة

 ُ� ِG E5 َن${  ّويؤَ  ،ةتبعيضي قرأَ  نْ مَ ه قراءة دُ ي } َ� ْ� َ�  َ� ُ� � ِG E5٣"ةبيانيّ  :وقيل }$ن  
                                                                                                                                                                                      

، ص ١، جمعجـــم القـــراءاتيـــب، الخط. ١/٤٠٥، الحلبـــي، الســـمين ١/١٥٦الشـــوكاني،فتح القـــدير 
٢١٢.  

١
  .١٥٤، ص ٢، جالجامع ألحكام القرآنالقرطبي،   

 
  .٩٢سورة آل عمران، اآلية ٢

 
  . ٤٠٣، ص٢العمادي، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ج٣
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ِ�ّ�� {في  }ِ�'ْ { على أنّ  لَ أبا السعود قد دلّ  وفي هذه القراءة نجد أنّ 
وال  ١}َ�ْ��َ َ�� E5ِG�ُ$ن{تبعيضية بذكره قراءة عبداهللا بن مسعود } E5ِG�ُ$نَ 

ليست قراءة  }َ�ْ��َ َ�� E5ِG�ُ$ن{قراءة  ياق إال أنّ فاقه مع السّ ضير في ذلك التّ 
وقيل بيانية، فلم أقف عليه عند أحد من : ا قولهبل تفسيرًا للمعنى، وأمّ  ؛٢بيعند الحل

  .المفسرين والنحاة
  : المجرورات

ة ذكر لّ لق–واإلضافة المجرورات لموضعين في  في هذا المطلب سنعرضو 
  . في تفسير أبي السعود المتعلقة بالمجروراتالقراءات 

����� &�$� @# :} َ�X 'َ�W�ّ�1َ اE�َأ ��ا ِإَذا 6�ْ�ُُ: َ$Sُ
ِإ�� ا�HTِّة َ#�hِْ�ُ>$ا ُو2ُ$َه*ُ: َوَأْ�َ�*ُ: إ�� ا���ا#�ِ 
 :6Sؤو7ِ*ُ: َوَأْر2َُ>*: إ�� ا�*5�َْ+'ِ وِإْن ُآ�واْ��G$ا ِ�
� أو 2َ�َء ٍKَ7 �<= أو �c�ْ�َ :6Sوا َوإْن ُآ�ُ1ّّp�#َ �ً5Sُُ2
وا w�َ :<# َء��S6ْ: ا���َD أو �ِi�|ا� '� :*S� ٌeأ

�ًء #6+ّ��ُ$ا ^�+ًا ْ�# �ً5ّ+p��G$ا �$2$ِه*ُ: �
�جٍ و�*ْ' e 'ْ�ِ :*+<= /َ�w+� ُ; ُ���ُ ��َ &ُS� :*�وأ�

�ونُ*r�َ :ُ*<ّ�� :*+<= &ُ6َ��! ّ:6ُِ+�ِآ: و�َ1ّb+� ُ���{٣ 

َوَأْر2َُ>*: إ�� { : "يفسر أبو السعود اآلية السابقة بقوله
 وعملُ  ،ة الشائعةده السنّ ي ويؤَ  }:*ُ $هِ 2ُ وُ {على  بالنصب عطفاً  }ا�*5�َْ+'ِ 

ء بالجر على ىوقر  ،عهد محدوداً المسح لم يُ  إذ ،حديدوالتّ  ،ةأكثر األئمّ وقول  ،الصحابة
 =Wابَ {: ن كثير كقوله تعالىونظيره في القرآ-}َوَأْر2ُِ>*:{: يقصد -، الجوار

 نْ ه ينبغي أه على أنّ نبيوفائدته التّ  ،ك باب مفردفي ذل ةوللنحا ،ونظائره }أ�+:ٍ  �$مٍ 

                                                             

، ٨٤٩/، األنصــاري، ابــن هشــام، مغنــي اللبيــب ١/٣٣٥، الزمخشــري ٢/٥٢٤األندلســي، أبــو حيــان   ١
  .٥٧١، ص١، جمعجم القراءات، الخطيب، ٢/١٦٤ي، السمين الحلب

٢
  .٢/١٦٤الحلبي، السمين،   
 . ٦سورة المائدة، اآلية  ٣
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، وفي الفصل بينه وبين من المسح قريباً  ويغسلها غسالً  ،الماء عليها د في صبّ صَ تَ قْ يُ 
   ١."فضلية الترتيبأخواته إيماء إلى أ

هها سوى وال يوجّ } َوَأْر2ُِ>*:{يذكر أبو السعود قراءة الجر على الجوار في 
حيث ر على الجوار نورد رأي الرازي، ، ولبيان مسألة الجونظيره في القرآن كثير: بقوله
ة على القراءتين المشهورتين في بوجوب المسح مبنيّ  :ة من قالحجّ : "قال
وعاصم في رواية أبي بكر عنه  ،وأبو عمر ،وحمزة ،ابن كثير أفقر  }َوَأْر2ُِ>*:{

  .وعاصم في رواية حفص عنه بالنصب ،وابن عامر ،وقرأ نافع ،بالجر

الجر فهي تقتضي كون األرجل معطوفة على الرؤوس فكما وجب ا القراءة بأمّ  :فنقول
   المسح في الرأس كذلك وجب في األرجل

 جحر ضب : ذا الكسر على الجوار كما في قولهه :قاليُ  ال يجوز أنْ  مَ لِ  :فإن قيل
 ؟ مزملٍ  في بجادٍ  أناسٍ  كبيرُ : أو ،خربٍ 

 : هذا باطل من وجوه :اقلن

لحن الذي قد يحتمل ألجل الضرورة في ر معدود في الّ الكسر على الجوا إنّ  :اأوله 
 . اهللا يجب تنزيهه عنه وكالمُ  ،الشعر

: ولهــل األمن من االلتباس كما في قصار إليه حيث يحصما يُ الكسر إنّ  إنّ  :هاوثاني 
بل  للضب  ال يكون نعتاً  المعلوم بالضرورة أن الخربّ  فإنّ  ،بٍ رِ خّ  ب ضَ  رُ حْ جُ 

  .آلية األمن من االلتباس غير حاصلوفي هذه ا ،للجحر

 مْ ا مع حرف العطف فلّ وأمّ  ،ما يكون بدون حرف العطفالكسر بالجوار إنّ  إنّ  : وثالثها
 ". تتكلم به العرب

٢
 

وفي كالم أبي السعود إشارة إلى هذا التفصيل الذي أسهب فيه الرازي حول بيان  
 ،وللنحاة في ذلك باب مفرد :قول أبي السعود يجواز الجر على الجوار من عدمه، وه

                                                             

١
  .٤٧٦، ص ٢، جإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريمالعمادي،   

٢
  .١٦١، ص ١١الرازي، مفاتيح الغيب،ج  
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الماء عليها، ويغسلها غسًال قريبًا من  يقتصد في صبّ  ه ينبغي أنْ وفائدته التنبيه على أنّ 
وا��G$ا { اء الحجاز والعراقوقرأ ذلك آخرون من قرّ "  :وعند الطبري المسح،

ما اهللا إنّ  إنّ  ،وتأول قارئو ذلك كذلك )األرجل( بخفض }*:��ؤو7*: وأر2>ِ 
على  عطفاً ) األرجل(جل في الوضوء دون غسلها وجعلوا اده بمسح األر أمر عب

١"فخفضوها لذلك) الرؤوس(
 .  

�َآ�َء ا�wِ'� { : #@ �$�& �����وَُA ِ\ َو2ََ�ُ>$ا
 &ُ!َ�َGْ5ُ7 :ٍ<ْ=ِ ��ُ�$ا َ�ُ& Sِ�َ+َ' َو�Sَ�ٍَت ِ�َ|+ََِْL1ُ: َو%َ<ََLَو

 ٢}َوَ�َ��َ�� =َّ�� َ�KُTِ$نَ 

�َآ�َء { : " ود في تفسيره لآلية الكريمةيقول أبو السعَُA ِ\ َو2ََ�ُ>$ا {

جعلوا في اعتقادهم هللا الذي شأنه ما فصل في تضاعيف هذه اآليات الجليلة  :أي
 اً نّ وا جِ م وسُ  ،المالئكة بنات اهللا :وقالوا ،حيث عبدوهم ؛المالئكة :أي }ا�w'� { ،شركاء

حيث أطاعوهم كما  ،مقام األلوهية أو الشياطينسبة إلى لشأنهم بالنّ  اً الجتنابهم تحقير 
 اهللا خالق الخير وكلّ  :أو قالوا ،أو عبدوا األوثان بتسويلهم وتحريضهم ،أطاعوا اهللا تعالى

 :قوله تعالى }�2>$ا{ومفعوال  ...... ،ضارّ  وكلّ  والشيطان خالق الشرّ  ،نافع
} ُA َ�ما  اً سبحانه شريك خذ اهللاُ يتّ  أنْ ل الستعظام ثانيهما على األوّ  مَ دّ قُ  }'� ا�wِ  �ءَ آَ 

�آ�ء{ـ متعلق ب }\{و ،ما كان كائناً A{  ُهما هللا  :وقيل ،كتة المذكورةم عليه للنّ دّ ق
�آ�ء{من  بدلٌ  }ا�w'� {و ،شركاءA{  ُفَ م اء وأبو إسحاقعليه الفرّ  نّص  ،ر لهس، 

و�2>$ا \ { :من قوله تعالى ر نشأّ دّ مقَ  على سؤالٍ  وقع جواباً  بمضمرٍ  أو منصوبٌ 
�آ�ءA{  ّفقيل ؟من جعلوه شركاء هللا تعالى :ه قيلكأن:  أي ،الجن:  جعلوا الجن، 

 }ا�E'w { :بالرفع على تقديرهم }ا�E'w { ،ويزيد بن قطيب ،ده قراءة أبي حيوةويؤيّ 

                                                             

١
  .٨٣، ٨١، ص ٦الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج  
  .١٠٠سورة األنعام، اآلية  ٢
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: يقصد -، وقد قرىء بالجرّ  ؟ من الذين جعلوهم شركاء هللا تعالى :في جواب من قال
} 4'w١"اإلضافة للتبيين على أنّ  -}ا�  

وهي قراءة  }شركاء الجن {وما يعنينا في هذا الموضع هو ذكر أبي السعود لقراءة 
ومعاذ  ،وابن أبي عبلة ،وابن قطيب، وأبي البرهم ،وأبي حيوة ،شعيب بن أبي حمزة

 ٣.بيين، وهو رأي الزمخشري بحرفيتهاإلضافة للتّ  هها أبو السعود بأنّ وقد وجّ  ٢القاريء،
  . ف على من تطرق لتوجيه قراءة الخفض غيرهماولم أق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                             

  .٤٠٥، ص٢العمادي، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ج ١
، الحلبــي، الســمين ٥/٣٠٣، األندلســي، ابــن عطيــة ١٣/١١١، الــرازي ٤/١٩٣األندلســي، أبــو حيــان   ٢

  .٥٠٥، ص ٢، جمعجم القراءات، الخطيب، ٣/١٤٥
٣
  .٥٢٠، ص ١، جالكشاف الزمخشري،  
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 الفصل الثالث
النحوية عند أبي السعود العمادي المصادر  

 

  : المصادر النحوية في تفسير أبي السعود العمادي ١.٣
تعددت المصادر النحوية التي أفاد منها أبو السعود في تفسيره إرشاد العقل السليم    

ثرة نقله عن تلك المصادر التي لم يذكر في أغلب إلى مزايا الكتاب الكريم، وعلى ك
المواضع أسماء مؤلفاتها نجده يذكر أسماء مصنفيها، وخالل البحث في المسائل التي 
عرض أبو السعود إلى جانبها النحوي نقف على حقيقة مفادها أنه استفاد من تفسيري 

عنهما غالبية اآلراء  الزمخشري والبيضاوي استفادة كبيرة ذكرها في مقدمة تفسيره، ونقل
تفسيره، إضافة إلى ذكره آراء علماء اللغة المشهورين، وسأعرض في هذا ي النحوية ف

  .المطلب لنماذج من آرائهم
نقل أبو السعود آراء نحوية كثيرة لسيبويه وقد كان يذكره باالسم : ١سيبويه 

 وقد"  :٢}ا���e' ا��e+:{ ومن أمثلة ذلك قوله في معرض تفسيره لآلية
 سيبويهعليه  نّص  ،بل هي صيغة مبالغة ؛هةليس بصفة مشبّ  }+:ِ eِ ا��ّ { نّ قيل إ

حم ومنه الرّ  ،واالنعطاف ة القلبِ رقّ  :غةحمة في اللّ والرّ  ،هو رحيم فالناً  :في قولهم
رادتهما بطريق إطالق اسم ، وإ حسانل واإلههنا التفضّ  ، والمرادُ النعطافها على ما فيها

ؤخذ باعتبار سماء اهللا تعالى تُ أ و القريب فإنّ ، أبه البعيدعلى مسب  سبة إلينابب بالنّ السّ 
  ٣".دون المبادىء التي هي انفعاالت ،فعالالغايات التي هي أ

                                                             

هو عمرو بن عثمان بن قنبـر الحـارثي بـالوالء، أبـو بشـر الملقـب سـيبويه، إمـام النحـاة وأول مـن بسـط  ١
: ، تـوفي سـنة ينظـر)كتـاب سـيبويه(هــ،صنف كتابـه المسـمى ١٤٨علـم النحـو، ولـد فـي شـيراز سـنة 
   ٧٤-٦٦الزبيدي،  طبقات النحويين ص 

 
  . ٣سورة الفاتحة، اآلية ٢

 
  . ٤٩، ص١لسليم إلى مزايا الكتاب الكريم، جالعمادي، إرشاد العقل ا٣
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 :ْ �َ  نْ "ِ #َ { في تفسيره لآلية  من أمثلة ما نقل عن الخليل قوله ١:الخليل
 َ� ْK َ� ُ< َا و$ َ� ْ'  َ� ْK َ� ُ< َ# ا$ ّ�� ُ% ّSه� $دُ �ُ 6@ وَ ا�ّ  �رَ $ا ا�

 ّSس ُ ا�� ِGوا� َw َأُ  ةُ �ر ِ= � }$ا>ُ �َ Kْ �َ  'ْ �َ وَ {" : ٢}�'َ �ِ �#ِ *َ >ْ �ِ  تْ 
زيادة تأكيد وتشديد وأصلها عند  }'ْ �َ {في  خال أنّ  ،لنفي المستقبل كّالً  }'ْ �َ {كلمة 
  ٣)"ال إنْ ( الخليل

$ا ��ُ �َ {في تفسيره لآلية  من أمثلة ما نقل عن الفراء قوله ٤:الفراء
 ُ7 ْ5 َG َ!� َU  َD ِ=  ْ< َ:  َ� َS ِإ � �D َ�  َ= � ّ< ْ� َ6 َS �!إ � َU  َأ ْ! َj  َا�� ُ:+< 

 َGإ!ّ {"  :٥}+:ُ *ِ ا� َU  َأ ْ! َj  َا�� ِ< ُ:+  َGالمحكم  :أي }+:ً *ِ ا�
أو صفة  ،وهو خبر بعد خبر ،قتضيه الحكمة والمصلحة، الفاعل لها حسبما تلمصنوعاته

ارك لما منه مش أو له محل  ،ضمير الفصل ال محل له من اإلعراب }أ!j{و ،لألول
 ٦".الفراءقبله كما قاله 

                                                             

 
الخليــل بــن أحمــد بــن عمــرو بــن تمــيم الفراهيــدي األزدي اليحمــدي، أبــو عبــد الــرحمن مــن أئمــة اللغــة ١

ــتاذ ســــيبويه النحــــوي، ولــــد ســــنة  ــ، صــــنف العــــين  ١٠٠واألدب وواضــــع علــــم العــــروض وهــــو أســ هـــ
  . ٣٤١، ص ١باه الرواة جإن. هـ ١٧٠ومعاني الحروف وغيرهما، توفي في البصرة سنة 

 
  .٢٤سورة البقرة، اآلية ٢
  . ١٧٤، ص ١العمادي، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ج ٣

 
إمــام الكــوفيين وأعلمهــم بــالنحو ) بــالفراء(يحيــى بــن زيــاد بــن عبــد اهللا بــن منصــور الــديلمي المعــروف ٤

ــ، وتـــوفي١٤٤واللغـــة وفنـــون األدب، ولـــد فـــي الكوفـــة ســـنة  هــــ، ومـــن كتبـــه  ٢٠٧فـــي مكـــة ســـنة  هــ
-٣٢٩، ص ٢بغيــة الوعــاة، ج: وغيــر ذلــك، ينظــر. المعــاني، معــاني القــرآن ،المقصــور والممــدود

٣٣٠.  
  . ٣٢سورة البقرة، اآلية  ٥

 
  . ٢١١، ص١العمادي، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ج٦
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�� { في تفسيره لآلية  ومن أمثلة ما نقله عن الزجاج قوله ١:الزجاج
�وا و���$ا Kآ '�Wا آ��$!$*� D ا$S�X '�W�1 ا��أ

��$ا #@ c ا!1: إذا$L� $� ىNh ا�رض  أو آ�!$ا
 Uذ� ; /�w+� 6>$ا� ��ا و$��� �� �!S= آ�!$ا

G� ;ة #@ �>$�1: و��e ن$<��� �S� ;و j+��و @+
�+T�{٢ " :}ا #@ ا�رض$��c وأبعدوا للتجارة ،سافروا فيها :أي }إذا، 

المفيدة المعنى  }إذا{ المفيدة لمعنى االستقبال على }إذا{وٕايثار  ،أو غيرها
إذ المراد بها الزمان المستمر المنتظم للحال الذي عليه يدور  ؛لحكاية الحال الماضية

وما  ،ا مضى من الزمانههنا تنوب عمّ  }إذا{ :الزجاجقال  ،لصورةأمر استحضار ا
ما هي إنّ  :وظرفيتها لقولهم ،أو يقصد بها االستمرار ،ها لمجرد الوقتأنّ  :يعنى ،يستقبل

ألجل ما : قالوا: ه قيلكأنّ  ،ال لقولهم ،ها ظرف لهبل التحقيق أنّ  ،باعتبار ما وقع فيها
  ٣"لخضربوا إأصاب إخوانهم حين 

��U!$6K6 {في تفسيره لآلية  ومن أمثلة ما نقله عن المبرد قوله ٤:دبرّ الم
 �/ ; �6K+*: #@ ا�*0�H إن ا��ٌؤ ه>U �+~ �& و�
�ك وه$ ���1k  إن �: �*' � �� �T! �1<# jLو�& أ
��1 و� #"ن آ�!�6 ا6Sk+' #>��1 ا��R<Rن ��� 
 xe /R� ��ك و�ن آ�!$ا إL$ة رDً�2 و!��ًء #>>Wآ�

R++' �5+' ; �*: أن ��>$ا و; �*/ A@ٍء ا�!
                                                             

هـــ، كــان يخــرط الزجــاج  ٢٤١بغــداد ســنة إبــراهيم بــن الســري بــن ســهل أبــو إســحق الزجــاج، ولــد فــي  ١
ومـال إلـى النحـو فعلمـه المبــرد، ومـن تصـانيفه، معـاني القــرآن، االشـتقاق، واألمـالي، وغيرهـا، تــوفي 

  ٤٠، ص ١ينظر، األعالم ج. هـ ٣١١في بغداد سنة 
 
  .١٥٦سورة آل عمران، اآلية ٢

 
  .١٧٨، ص ٢العمادي، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ج٣

 
األزدي البصـري، أبـو العبـاس المبـرد، إمـام العربيـة فـي زمانـه ولـد سـنة  رمحمد بن يزيد بن عبـدا ألكبـ٤

هـ وكان فصيحا بليغاً مفوهـًا، لـه مـن التصـانيف، معـاني القـرآن، الكامـل، المقتضـب، الروضـة ٢١٠
: ينظـر. ةالكوفـ هــ فـي بغـداد ودفـن فـي مقـابر ٢٨٥، االشتقاق، إعراب القرآن، وغيرها، توفي سـنة 

  . ١٠٨طبقات النحويين ص 
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تضلوا في ذلك وهذا رأي البصريين  كراهة أنْ  :أي }أن ��>$ا{ " :١}=>+:
   ٢".دالمبرّ ح به صرّ 

6#�ى {في تفسيره لآلية  ومن أمثلة ما نقله عن األخفش قوله ٣:األخفش
�ض ���ر=$ن إ�� #+1: �%$�$ن � :1�$<� @# '�Wا�

�iدا �S5+T� أن �r8! �6 أوK��� @�9� ة #��� ; أن
 :1�K!وا #@ أ�G5T+# g$ا =>� �� أ7S= '� �أ�

من  رد  }#��� ; أن ��6K��� @�9{وقوله تعالى : " ٤}!�د�+'
 فإنّ  ؛وتبشير للمؤمنين بالظفر ،وقطع أطماعهم الفارغة ،جهة اهللا تعالى لعللهم الباطلة

ك فما ظن  ،ال محالة أطعمَ  يم إذا أطمعَ الكر  ما أنّ لِ  محتومٌ  منه سبحانه وعدٌ  }=��{
وهو رأي  }=��{ه خبر في محل النصب على أنّ  }أن ��9@{و ،بأكرم األكرمين

  ٥"األخفش
إن ; {في تفسيره لآلية  ومن أمثلة ما نقله عن الواحدي قوله ٦:الواحدي

#��� ا�fG وا�S$ى �8�ج ا�G@ �' ا��+j و�8�ج 
;  إنّ { :"  ٧}t#*$نا��+j �' ا�G@ ذ�*: ; 9#!� �

                                                             

 
  .١٧٦سورة النساء، اآلية ١
  . ٤٧٧، ص ٢العمادي، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ج ٢
ســـعيد بـــن مســـعد المجاشـــعي بـــالوالء البلخـــي ثـــم البصـــري أبـــو الحســـن المعـــروف بـــاألخفش األوســـط،  ٣

ـــيب ــــا، ومــــن نحــــوي عــــالم باللغــــة واألدب، قــــرأ النحــــو علــــى سـ ــــه، وكــــان معتزلي ـــن من ويه، وكــــان أسـ
تصـانيفه، معـاني القــرآن، المقـاييس فــي النحـو، االشــتقاق، األوسـاط فــي النحـو، وغيرهــا، تـوفي ســنة  

  .٣٦،ص ٢إنباه الرواة، ج: هـ، ينظر ٢١٥
 
  . ٥٢سورة المائدة، اآلية ٤
  .٨٥، ص ٣العمادي، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ج ٥
علــي بــن أحمــد بــن محمــد بــن علــي اإلمــام، أبــو الحســن الواحــدي، إمــام مصــنف مفســر نحــوي، أســتاذ  ٦

البسيط، الوسيط، الوجيز فـي التفسـير، أسـباب النـزول، شـرح ديـوان المتنبـي، : عصره، من تصانيفه
  .   ١٦٩-١٦٨ن ص ٢بغية الوعاة، ج: ينظر. هـ ٤٦٨وغيرها، توفي سنة 

 .٩٥سورة األنعام، اآلية  ٧



116 

 

 َG4 #��� ا�f  ّSالة على الدّ  ،شروع في تقرير بعض أفاعيله تعالى }$ىوا�
 قّ الشّ  )الفلق(و ،ة التوحيدإثر تقرير أدلّ  ،ولطف صنعه وحكمته ،كمال علمه وقدرته

الذي في الحبوب  المراد به الشقّ  :وقيل ،وى بالشجروالنّ  ،بالنبات الحب  شاق  :أي ،بإبانة
 )قالفلْ ( :وقيل ،ع أسفلهاق فم الركية ووسّ ضيّ  :كما في قولك ،خالقهما كذلك :أي ،نوىوال

�{ مذهب }���ُ #َ {ـ ذهبوا ب :الواحديقال  ،الخلق :بمعنىp�#{"١  
#+& X��ت { ومن أمثلة ما نقله عن ابن مالك قوله ٢:ابن مالك

�+�Sت �%�م إ��اه+:  و�' دL>& آ�ن X�Sً� و\ =>� 
� ا��Sس Fe ا�5+K' آ�و Hً+57 &+ع إ��b67ا '� j

و\ =>� ا��Sس Fe {"  : ٣}#"ن ; Sh@ =' ا�����+'
j+5س{ :وقوله تعالى ،وخبر هو هللا ،جملة من مبتدأ هو حج }ا��Sا� �<={ 

أو بمحذوف هو حال من الضمير المستكن في  ،متعلق بما تعلق به الخبر من االستقرار
 ،هو الخبر }=>� ا��Sس{ويجوز أن يكون  ،والعامل فيه ذلك االستقرار ،الجار

يتعلق بمحذوف هو حال من  وال سبيل إلى أنْ  ،متعلق بما تعلق به الخبر }\{و
الستلزامه تقديم الحال على العامل  ؛}=>� ا��Sس{الضمير المستكن في 

 ،إذا كانت هي ظرفا ابن مالكزه وقد جوّ  ،وذلك مما ال مساغ له عند الجمهور ،المعنوي
هما يتقدمان على فإنّ  ،بخالف الظرف وحرف الجر ،وعاملها كذلك ،حرف جرأو 

  .٤"عاملهما المعنوي

                                                             

  . ٢٧٩، ص ٣العمادي، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ج ١
محمـد بــن عبــداهللا بـن عبــداهللا ابــن مالـك، جمــال الــدين أبـو عبــداهللا الطــائي الجيـاني الشــافعي النحــوي،  ٢

هــ، كـان إمامـا فـي القـراءات وعللهـا، وٕاليـه المنتهـى فـي اللغـة العربيـة، مـن  ٦٠١أو  ٦٠٠ولد سـنة 
، ١بغيــة الوعــاة ج: هـــ، ينظــر٦٧٢ألفيتــه المشــهورة، والتســهيل، وغيــر ذلــك، تــوفي ســنة : تصــانيفه

  .١٣٠ص 
 
  .٩٧سورة آل عمران، اآلية ٣
  . ١٠٠، ص ٢العمادي، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ج ٤
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إذ {في تفسيره لآلية  ومن أمثلة ما نقله عن أبي عبيد قوله ١: أبو عبيد
 
+b6�� /=+�� ه ��$ن �ار$Gل ��ل ا�NS� أن Uر�

 :6S' ا����ء ��ل ا�%$ا ; إن آ�ة i�� �S+<=
'+S�t�{وقرىء" :٢ }Uر� 
+b6�� /هل  :والمعنى ،سؤال ربك :أي }ه

ومعاذ  ،وابن عباس ،وعائشة ،وهي قراءة علي ؟تسأله ذلك من غير صارف يصرفك عنه
، من وان الذي عليه الطعامالخُ  )المائدة(و ،وسعيد بن جبير في آخرين ،رضي اهللا عنهم

أبو وقال  ،شجرة مطعمة :همونظيره قول ،ها تميد من تقدم إليهإذا أعطاه ورفده كأنّ  )ماَدهُ (
  .٣" كعيشة راضية ،هي فاعلة بمعنى مفعولة :عبيد

في تفسير لآلية  ، ومن أمثلة ما نقله عن معمر قوله٤أبو عبيدة: مرمعْ 
} 0K+<L 0 إ!@ �2=/ #@ ا�رض*iH�<� Uوإذ ��ل ر�

 #+�1 و��UK ا���ء �K� '� �1+# /�wا أ�$���
ك و!%س �U ��ل إ!@�G� �5�! 'G!و  D �� :<=أ

لى الكمال مع إوفي التعرض لعنوان الربوبية المنبئة عن التبيلغ "  :٥}��>�$ن
 ،لى ضميره عليه السالم من اإلنباء عن تشريفه عليه السالم ما ال يخفىإضافة اإل

                                                             

 
ي عبيـدة القاسم بن سالم البغدادي، أبو عبيد، لغوي، محدث وفقيـه ذو ديـن وخلـق حسـن، أخـذ عـن أبـ١

هــــ علـــى ١٥٠األمثـــال، األمـــوال، ولـــد ســـنة  الغريـــب،: والكســـائي والفـــراء، لـــه مؤلفـــات كثيـــرة منهـــا
شـذرات الـذهب :هــ علـى األرجـح، ينظـر٢٢٤األصح، وتوفي في مكة وقيل في المدينة المنورة سـنة 

 . ٥٤، ص ٢ج

 
  .١١٢سورة المائدة، اآلية ٢

 
  .١٧٣، ١٧٢، ص٣تاب الكريم، جالعمادي، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الك٣
معمــر بــن المثنــى التيمــي بــالوالء، البصــري، أبــو عبيــدة النحــوي، مــن أئمــة العلــم بــاألدب واللغــة، ولــد  ٤

، وكـــان " لـــم يكـــن فـــي األرض أعلـــم بجميـــع العلـــوم منـــه: "هــــ فـــي البصـــرة، قـــال الجـــاحظ١١٠ســـنة 
ز القـــرآن، نقـــائض جريـــر مجـــا: أباضـــيا شـــعوبيا، مـــن حفـــاظ الحـــديث، لـــه نحـــو مئتـــي مؤلـــف منهـــا
طبقـات الزبيـدي : ينظـر. هــ٢٠٩والفرزدق، المثالب، العققة والبـررة، وغيرهـا تـوفي فـي البصـرة سـنة 

١٧٨-١٧٥.  
  .٣٠سورة البقرة، اآلية  ٥
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ذا ، كما أن إخرى مثلها، وقع فيه نسبة أظرف موضوع لزمان نسبة ماضية }ذإ{و
 ،لى الجمل؛ ولذلك يجب إضافتهما إخرى مثلهاع فيه أضوع لزمان نسبة مستقبلة يقمو 

ذ آ6S: واذآ�وا إ{ :جلو  ح بمثله في قوله عزّ وانتصابه بمضمر صرّ 
 ًH+<�  ّR*#:آ�ذ �K<L :*<�2ء واذآ�وا إ} :وقوله تعالى {

ت دون ما وقع فيه من الحوادث مع لى الوقوتوجيه األمر بالذكر إ }�' �� =�د
 يجاب لذكرما أّن إيجاب ذكر الوقت إل ؛يجاب ذكرهابالغة في إها المقصودة بالذات للمنأ

فإذا استحضر كانت حاضرة  ،ن الوقت مشتمل عليهاما وقع فيه بالطريق البرهاني وأل
بل على تأويل  المفعولية، ليس انتصابه على :وقيل ،ها مشاهدة عياناً كأنّ  ،بتفاصيلها

فهو معطوف  أّيًا ما كانو  ،مقامهوٕاقامة الظرف  ،الحادث فيه بحذف المظروف )اذكر(
أوحى إليه ما  غب ما :ه قيل له عليه السالمكأنّ  ،ينسحب عليه الكالم ،على مضمر آخر

خوطب به الكفرة من الوحى الناطق بتفاصيل األمور السابقة الزاجرة عن الكفر به تعالى 
ا ما مّ وينتهوا عنه وأ، لبطالن ما هم فيه ؛عمة ليتنبهوا بذلكرهم بذلك واذكر لهم هذه النّ ذكّ 

فغير  ،أو تدبر ذلك ،اشكر النعمة في خلق السموات واألرض: المقدر هو قيل من أنّ 
ين بمواجب الشكر وتنبيههم على ما مقتضى المقام تذكير المخل  أنّ  سديد ضرورة

ويأباه  }���$ا{ :وقيل انتصابه بقوله تعالى ،وأين ذاك من مقامه الجليل ،يقتضيه
بما سبق من قوله  :وقيل ،ةات دون سائر القصّ يكون هو المقصود بالذّ  نْ ه يقتضى أأنّ 

� ا�W�X '�S$ا{تعالى rعليه  بمضمر دلّ  :وقيل ،وال يخفى بعده }و�
وال ريب في  ،لخإ }إذ ��ل و�أ L>%*:{ :مثل ،مضمون اآلية المتقدمة

وفيه ما  ،كم مضمراً بخلقكم أو بأحيا :وقيل ،ه ال فائدة في تقييد بدء الخلق بذلك الوقتأنّ 
  ١"معمرويعزى ذلك إلى أبي عبيد و ،إذ زائدة :وقيل ،فيه

                                                             

 . ١٩٩-١٩٨، ص ١العمادي، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ج١
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في تفسيره لآلية  ومن أمثلة ما نقله عن الزمخشري قوله ١: الزمخشري
} 0K+<L 0 إ!@ �2=/ #@ ا�رض*iH�<� Uوإذ ��ل ر�

 #+�1 و��UK ا���ء �K� '� �1+# /�wا أ�$���
ك و!%س �U ��ل إ!@ �G� �5�! 'G!و D �� :<=أ

وإذ ��ل {في تفسير قوله تعالى  الزمخشريقال العالمة  " :٢}��>�$ن
�اً ر�iH�<� U*0 إr� ���L @! '+p '�{ ن أ كيف صحّ  قلتَ  نْ إ

: ن يكون قد قال لهمأ: وجهه :قلت ؟وال عهدوا به ،وما عرفوا ما البشر يقول لهم بشراّ 
  ٣"قتصر على االسمني خالق خلقا من صفته كيت وكيت ولكنه حين حكاه اإ

وإذ { تفسيره لآلية  في ومن أمثلة ما نقله عن القرطبي قوله ٤:القرطبي
��ل إ��اه+: رّب أر!@ آ+� �G+@ ا��$�� ��ل أو�: 
�t�' ��ل �>� و�*' �+Y�b' �>5@ ��ل W8# أر��0 
 '1S� /52 /ا2/ =>� آ :k U+ه' إ��T# �+bا� '�

 =N�N2 Nءًا k: اد= '1�US+�9 �7+ً� وا=>: أن ;
:+*e{ما هو سؤال عن حال شئ متقرر الوجود االستفهام بكيف إنّ  :القرطبيقال "  :٥

 :أي ،فاالستفهام ههنا عن هيئة اإلحياء المتقرر عند السائل ،عند السائل والمسئول
                                                             

لخــوارزمي الزمخشــري، جــار اهللا مــن أئمــة العلـــم أبــو القاســم محمــود بــن عمــر بــن محمــد بـــن احمــد ا ١
هــ، وسـافر إلـى مكــة  ٤٦٧بالـدين والتفسـير واللغـة واآلداب ولـد فــي زمخشـر مـن قـرى خـوارزم ســنة 

الزمخشــري، أســاس البالغــة، المفصــل، وغيرهــا، تــوفي : فجـاور بهــا زمنــا فلقــب بجــار اهللا، مــن كتبـه
  .١٧٨، ص ٧األعالم ج: ينظر. هـ ٥٣٨في الجرجانية من قرى خوارزم سنة 

  .٣٠سورة البقرة، اآلية  ٢
  .٢٠٣-٢٠٢، ١العمادي، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ج ٣
 االنشـغال كثيـر كـان الـورع، بالزاهـد وصـفوه المفسرين، كبار من القرطبي، أحمد بن محمد اهللا، عبد أبو ٢

 شـرح المفهـم) كتـاب مؤلـف القرطبـي بـاسالع أبـي الشـيخ مـن سـمع الـدنيا، عـن منصـرفاً ( بـاآلخرة،

 بمنيـة واسـتقر الشـرق إلـى رحـل زمانـه، علماء من خلق عن وحدث هذاالشرح، بعض ،(مسلم صحيح

 :انظـر .وغيرهمـا والتـذكرة المشـهور، التفسـير :لـه (ـهـ 671 سـنة بهـا وتـوفي بمصـر، خصـيب ابـن
  )م١٩٧٦ ة،القاهر  وهبة، مكتبة ،(عمر محمد علي :تحقيق1 ط المفسرين، طبقات

 
  .٢٦٠سورة البقرة، اآلية ٥
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ويزداد قلبه  ،د إيقانه بالعيانما سأله عليه السالم ليتأيّ وٕانّ  ،رني كيفية إحيائك للموتىبصّ 
  ١"على اطمئنان اطمئناناً 

.... { في تفسيره لآلية ومن أمثلة ما نقله عن العكبري قوله ٢:العكبري

��$ن �& �+' ا���ء وزو2& K� �� ��1S� �6>�$ن+#
 إD �"ذن ; و��6>�$ن �� e' أ�' �& �ر��و�� ه: �
 &� �� gا�6Aا ��' ا$�<= �ه: و D�1�KS: و�%��

�وا �& أA �� ~Y5ق و�HL '� ة�LZ1: �$ #@ ا�K!
لخ مقسم عليها دون جملة إ }و�% =>�$ا{جملة "  :٣}آ�!$ا ��>�$ن

}gا�6Aاء وقال الفرّ  ،وهو مذهب سيبويه ،هذا ما عليه الجمهور ،لخإ }��' ا
 ،بتداءشرطية مرفوعة باال }�'{و ،ئة للقسمالالم األخيرة موطّ  أنّ  :بو البقاءأوتبعه 

�ة �' HL ��{و ،واشتراه خبرهاLZوجواب جواب القسم }ق�& #@ ا ،
جاب سابقهما ه إذا اجتمع الشرط والقسم يُ ألنّ  ؛عنه بجواب القسم كتفاءً الشرط محذوف ا

  ٤"عليهما يكون الجملتان مقسماً  فحينئذٍ  ،غالباً 
في تفسيره  ومن أمثلة ما نقله عن أبي علي الفارسي قوله ٥:أبو علي الفارسي

6#��c{لآلية  Uر� U+b�� على م لالبتداء دخلتوالال"  :١}و��$ف 

                                                             

  .٥٤٥، ص١العمادي، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ج ١
هـــ فــي ٥٣٨عبــداهللا بــن الحســين بــن عبــداهللا بــن الحســين، محــب الــدين أبــو البقــاء العكبــري، ولــد فــي  ٣

: هــ، ينظــر٦١٦سـنة إعــراب القـرآن، إعـراب الحــديث، إعـراب الشـواذ، تــوفي : بغـداد، ومـن تصـانيفه
  .٣٨، ص ٢بغية الوعاة، ج

 
  .١٠٢ سورة البقرة، اآلية٣
  . ٣٠٧، ص ١العمادي، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ج ٤

 
الحسن بن أحمد بن عبدالغفار بن محمد بن سليمان اإلمـام، أبـو علـي الفارسـي، واحـد زمانـه فـي علـم ٥

رين،من تصانيفه، الحجة فـي علـل القـراءات، التـذكرة، اإليضـاح، العربية، وأحد أئمة العربية المشهو 
-٤٩٦، ص١بغيـة الوعـاة، ج: هــ، ينظـر ٣٧٧تعاليق سيبويه، جواهر النحو، وغيرهـا، تـوفي سـنة 

٤٩٨. 
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ال  ،لخوألنت سوف يعطيك إ: والمبتدأ محذوف تقديره ،الخبر لتأكيد مضمون الجملة
وجمعها مع سوف للداللة  ،ال مع النون المؤكدةلقسم ألنها ال تدخل على المضارع إل

وقاعدة التالزم  ،هي للقسم :وقيل ،ن تراخي لحكمة، وأعطاء كائن ال محالةاإل على أنّ 
يفصل بينها وبين  نْ أ: حداهما، إوبين نون التأكيد قد استثنى النجاة منها صورتينبينها 

يفصل بينهما  أنْ  :والثانية ،واهللا لسأعطيك :وكقوله ،الفعل بحرف التنفيس كهذه اآلية
�ون�{: كقوله تعالى ،بمعمول الفعلrG� ; ��{  بو علي الفارسيأوقال: 

 ،ألقومنّ  :بل هي التي في قولك ،لقائمٌ  ن زيداً إ :ليست هذه الالم هي التي في قولك
الم في قوله وكذلك الّ  ،كوليعطينّ  :ه قيلفكأنّ  ،عن إحدى نوني التأكيد )سوف(ونابت 

�ة{ :تعالىL٢"}إلخ.. و��  
��ل �/ {في تفسيره لآلية  ومن أمثلة ما نقله عن األزهري قوله ٣:األزهري

5� �2+/ و; اT# ًا������6ن j�$7 �*: أ!�K*: أ�
زينت  :أي }�/ j�$7 �*: أ!�K*:{"  :٤}=>� �� �KT$ن

تقدير شيء في النفس مع الطمع  :والتسويل ،وسهلت قاله ابن عباس رضي اهللا عنهما
التي ، وهو آدميته ويل تفعيل من سؤال اإلنسانالتس كأنّ  :األزهريقال  ،في إتمامه

  ٥"سترخاءول وهو االمن السّ  :قيلصله مهموز و وغيره ،وأ ن لطالبها الباطلفتزيّ  ،يطلبها

                                                                                                                                                                                      

  .٥سورة الضحى، اآلية  ١
  . ٤٠٣، ص ٨العمادي، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ج ٢

 
ر بن طلحة بن نوح بـن األزهـر، أبـو منصـور األزهـري، إمـام فـي اللغـة ، ولـد محمد بن أحمد بن األزه٣

ــ ، صــنف كتــاب ٢٨٢فــي هــراة ســنة  ومــن تصــانيفه التقريــب ، شــرح ) التهــذيب فــي علــم اللغــة (هـ
ــــوفي ســــنة  ــماء الحســــنى وغيرهــــا ، ت ــ ، تنظــــر ترجمتــــه فــــي ٣٧٠األســ ـــات الســــبكي ج: هـــ ، ٣طبقـ

  .٦٣ص
  .١٨سورة يوسف، اآلية  ٤
 .٤٠٥،ص٤دي ، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ،جالعما ٥
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.... {قوله في تفسيره لآلية  ومن أمثلة ما نقله عن يونس١: يونس

��$ن �& �+' ا���ء وزو2& K� �� ��1S� �6>�$ن+#
 إD �"ذن ; و��6>�$ن �� e' أ�' �& �ر��و�� ه: �
 &� �� gا�6Aا ��' ا$�<= �ه: و D�1�KS: و�%��

�� ~Y5ق و�HL '� ة�LZ1: �$  #@ ا�K!وا �& أ�A
ا الشعوذة وما يجرى مجراها من إظهار األمور العجيبة وأمّ " :٢}آ�!$ا ��>�$ن

 ،األدوية واألحجار االستعانة بخواّص و  ،وخفة اليد ،بواسطة ترتيب اآلالت الهندسية
عن في األصل عبارة ه ألنّ  ؛قةمن الدّ  أو لما فيها ،زحر عليها بطريق التجوّ فإطالق السّ 

  ٣" يونسحكاه األزهري عن الفراء و......لطف مأخذه وخفي سببهما  كلّ 
و�' �: { تفسير اآلية  مثلة ما نقله عن الكسائي قولهومن أ ٤:الكسائي


 �Dً$p :*S أن �S*� ا���STGت b6��
ن �S*� ا���STGت أ{: وقوله عز و جل"  :٥}....ا��t��Sت
ن شائع صدر المنوّ عمال المإ فإنّ  }D$p{ـ ما مفعول صريح لإ }ا��t��Sت

��pم #@ �$م ذي ��|05 �6+�� أو إ{ :كما في قوله تعالى ،ذائع
0��ا بتقدير حرف مّ ، وإ ينال نكاحهن ومن لم يستطع منكم أنْ  :ه قيلكأنّ  }ذا �%

في محل  فالجارّ  ،لى نكاحهن أو لنكاحهنومن لم يستطع منكم غني إ: أي ،الجرّ 
 أو على نكاحهن على أنّ  ،له ليه أو كائناّ إ موصالً  طوالً  :أي ،}D$pً { ـل النصب صفةٌ 

                                                             

يــونس بــن حبيــب الضــبي الــوالء البصــري ، بــارع فــي النحــو ، مــن أصــحاب أبــي عمــرو بــن العــالء ،  ١
، بغيـة الوعـاة ٤٨هــ ، طبقـات الزبيـدي ص ٩٠روى عن سيبويه ، وله قياس في النحـو ، ولـد سـنة 

  . ٣٥٦،ص٢ج
 
  .١٠٢سورة البقرة، اآلية ٢

 
  .٣٠٣،ص١العمادي ، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ج٣
علــي بــن حمــزة بــن عبــداهللا األســدي بــالوالء، أبــو الحســن الكــوفي المعــروف بالكســائي مقــريء مجــود  ٤

معـــاني القـــرآن، المصـــادر، الحـــروف، : لغـــوي نحـــوي شـــاعر لـــم يعـــرف تـــاريخ مولـــده، مـــن تصـــانيفه
  ،٤٠٣، ص ١١تاريخ بغداد، ج: هـ، ينظر ١٨٩القراءات، توفي سنة 

 
 .٢٥سورة النساء، اآلية ٥
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في القاموس الطول والطائل والطائلة الفضل والقدرة والغنى  ،القدرة :الطول بمعنى
 الكسائيعند  اء وجر عند سيبويه والفرّ  بعد حذف الجار نصبٌ  }أنْ {ومحل  ،والسعة

 ،ا مفعول ليستطعمّ وإ  ،كاح قدرةوالنّ  ،الطول فضلٌ  ألنّ  }D$pً {من  ا بدلٌ مّ واألخفش وإ 
ومن  :أو تمييز أي ،ذ االستطاعة هي الطول، إه بمعناهألنّ  ؛د لهمصدر مؤكّ  }D$pً {و

ال من جهة  :أي ،أو من جهة الطول والغنى ،لم يستطع منكم نكاحهن استطاعته
والمراد  ،عدم االستطاعة من تلك الجهة ال تعلق له بالمقام الطبيعة والمزاج فإنّ 

 الرقّ  عن ذلّ  نّ هُ حصنتْ حريّتُهّن أ فإنّ  ،حرائر بدليل مقابلتهن بالمملوكاتبالمحصنات ال
  ١"وغيرهما من صفات القصور والنقصان ،واالبتذال

{ في تفسيره لآلية  ومن أمثلة ما نقله عن ابن السكيت قوله ٢: ابن السكيت

 ... ًH+� ; '� قو�' أ^ق {"  :٣}و= ; e%ً� و�' أ^
 ًH+� ; '�{  جملة مؤكدة بليغة والمقصود من اآلية معارضة مواعيد الشيطان

للعباد في  ترغيباً  ؛بوعد اهللا الصادق ألوليائه والمبالغة في تأكيده ،الكاذبة لقرنائه
القيل والقال اسمان ال  :ابن السكيتوالقيل مصدر كالقول والقال وقال  ،تحصيله
   ٤" د وكذا كل صاد ساكنة بعدها دالاونصبه على التمييز وقرئ بإشمام الصّ  ،مصدران
��: ; {في تفسيره لآلية  ومن أمثلة ما نقله عن الجوهري قوله ٥:الجوهري

:+e�بحذف الهمزة فعلم مختص بالمعبود بالحق  };{ا وأمّ "  :١ }ا���e' ا�
                                                             

 .٢٩٨، ص ٢العمادي، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ج ١

 
: يعقــوب بــن إســحاق، مــن أكــابر أهــل اللغــة واألدب، والســكيت لقــب أبيــه، مــدح العلمــاء تآليفــه، ومنهــا٢

ــ،  ٢٤٤تـــوال علـــى يـــد المتوكـــل فيمـــا نقـــل ســـنة إصـــالح المنطـــق، األضـــداد، وغيرهمـــا، تـــوفي مق هــ
  . ١٥٩األنباري، نزهة األلباء، ص : ينظر

  .١٢٢سورة النساء، اآلية  ٣
 
 .٤٣٠، ص ٢العمادي، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ج٤

 
كــان مــن : إســماعيل بــن حمــاد الجــوهري، صــاحب الصــحاح، اإلمــام أبــو نصــر الفــارابي، قــال يــاقوت٥

اجيــب الزمــان ذكــاء وفطنــة وعلمــًا، وكــان إمامــا فــي اللغــة واألدب، صــنف كتابــا فــي العــروض، أع
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بمعنى العبادة  ،لوهيةواشتقاقه من األالهة، واأللوهة، واأل لم يطلق على غيره أصالً 
ه نّ ، كالكتاب ال على أالمألوه :بمعنى ،ه اسم منهانّ على أ :الجوهريعليه  ما نّص حسب

كما  ،لهيء إله واحد وال يقال شف به حيث يقال إوصَ وال يُ  فُ ه يوصَ نّ صفة منها بدليل أ
الموضوع له في الصفة هو  نّ أ: والفرق بينهما ،وال يقال شيء كتاب ،يقال كتاب مرقوم

ب من ذات فمدلولها مركّ  ،وقيامه بها ،نصافها بمعنى معيّ اتّ  الذات المبهمة باعتبار
  .٢"بها ن قائمٌ معيّ  ن معنىً ومِ  صالّ ة أمبهمة لم يالحظ معها خصوصيّ 

  
  :مواقف أبي السعود من المدارس النحوية  ٢.٣

لم يتسم منهج أبي السعود في النقل عن المدارس النحوية بالثبات من حيث 
ترجيح والتضعيف، ويمكن أن نلخص موقفه من هذه المدارس تعامله مع تعدد اآلراء وال

  :واآلراء بما يأتي
  : ٣ذكره للمدارس واآلراء دون ترجيح أحدها على اآلخر، ومن أمثلة ذلك: أوالً 

 }وو^� ��1 إ��اه+: �S+& و��%$ب{ : في تفسيره لقوله تعالى
ى أي وصّ  }إ��اه+:{عطف على  }��%$ب{بلغ وأوقرئ أوصي واألول "٤
على إضمار القول عند  }@ّ Sِ �� �َ { ،على بنيه وقرئ بالنصب عطفاً  ،ها هو أيضاً ب

  : ه في معنى القول كما في قولهألنّ  ؛ومتعلق بوصي عند الكوفيين ،البصريين
                                                                                                                                                                                      

وقـد بحثـت عـن مولـده ووفاتـه بحثـا شـافيا فلــم : ومقدمـة فـي اللغـة، والصـحاح فـي اللغـة، قـال يــاقوت
هـــ، ٣٩٣معظــم بخطــه، وقــد كتبهــا فــي ســنة أقــف عليهمــا، وقــد رأيــت نســخة للصــحاح عنــد الملــك ال

  . ١٩٤، ص ١، وٕانباه الرواة ج٤٤٧-٤٤٦، ص ١الوعاة جينظر بغية 
 
  .١سورة الفاتحة، اآلية ١

 
  .٤٨، ص ١العمادي، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ج٢

 
، ٢/٣٥٢، ٢/٣٠٨العمـادي، إرشـاد العقـل السـليم إلـى مزايـا الكتـاب الكـريم، : لمزيـد مـن األمثلـة ينظـر٣

٦/٥٠٢، ٣/٤٧٢، ٣/١٨١، ١٦٠-٣/١٥٩، ٢/١٥١، ٢/٣٨٣، ٢/٣٥٤.  
 
  . ١٣٢سورة البقرة، اآلية ٤
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  ١عرياناً  إنا رأينا رجالً         خبرانا ة أرجالن من ضبّ 
ذي هو في معنى رين متعلق باإلخبار الوعند اآلخِ  ،لين بتقدير القولفهو عند األوّ 

  ٢"القول
"  ٣}�S2ت =ن  �0G6K �1: ا��$اب{ : في تفسيره لقوله تعالى

، ا ضمير مقدروالرابط بين الحال وصاحبها إمّ  ،مرتفعة باسم المفعول }ا��$اب{و
أو األلف والالم القائمة مقامه كما هو رأى  ،األبواب منها :البصريين أي كما هو رأي

أو على أنهما خبران  ،ها وقرئتا مرفوعتين على االبتداء والخبرإذ األصل أبواب ،الكوفيين
  ٤"هي جنات عدن هي مفتحة :أي ،لمحذوف


 { : في تفسيره لقوله تعالى+A @# U<5� '� �S<7أر و�%

 ا�و�+'{"  ٥}ا�و�+'+A @#{ وهي  ،فرقهم وأحزابهم جمع شيعة :أي

لين من إضافة وٕاضافته إلى األوّ  ،هومذهب من شاعه إذا تبع ،فقة على طريقةالفرقة المتّ 
شيع األمم  :أي ،ومن حذف الموصوف عند البصريين ،الموصوف إلى صفته عند الفراء

 فيما بين طائفة منهم ليتابعوه في كلّ  جعل كل منهم رسوالً  :ومعنى إرسالهم فيهم ،ليناألوّ 
   ٦"ما يأتي ويذر من أمور الدين

  : سذكره وترجيحه لآلراء والمدار : ثانياً 

                                                             

ــبة فــــي خزانـــة األدب، ج ١ ــال نســ ، شــــرح شــــواهد ٣٣٨، ص ٢، الخصــــائص، ج١٨٣، ص ٩الرجـــز، بــ
ـــــي . ٢٥٩، ص ١، ابـــــن جنـــــي، المحتســـــب، ج٨٣٣، ٢المغنـــــي، ج األنصـــــاري، ابـــــن هشـــــام، مغن

  .٤١٣، ص ٢اللبيب، ج
 
  .٣٥٣-٣٥٢، ص١يا الكتاب الكريم، جالعمادي، إرشاد العقل السليم إلى مزا٢
  .٥٠سورة ص، اآلية  ٣
  ١٧١، ص ٧العمادي، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ج ٤
 . ١٠سورة الحجر، اآلية  ٥

 
  .٦٣، ص ٥العمادي، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ج٦
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واالسم "  ١}��: ; ا���e' ا��e+:{ : في تفسيره لقوله تعالى
قد أدخلت  ،عند البصريين من األسماء المحذوفة األعجاز المبنية األوائل على السكون

ويشهد  ،والوقف على الساكن ،ن من دأبهم البدء بالمتحرك؛ ألعليها عند االبتداء همزة
سماك ، قال واهللا ألغة فيه ،كهدى ،سمىو  ،وسميت ، وسمي،له تصريفهم على أسماء

ه رفع ألنّ  ؛واشتقاقه من السموّ  ،آثرك اهللا به إيثاركا والقلب بعيد غير مطرد سمى مباركاً 
ضت منها صله وسم حذفت الواو وعوّ مة وأوعند الكوفيين من السّ  ،ى وتنويه لهللمسمّ 

لة على ما حذف صدره في الهمزة لم تعهد داخ عليه ألنّ  دّ ورُ  ،همزة الوصل ليقل إعاللها
ما لم يقل باهللا وٕانّ  ،قال باسم الذي في كل سورة سمة ،وسم ،ومن لغاتهم سم ،كالمهم

 ها تكون تارةً فإنّ  ،أو لتحقيق ما هو المقصود باالستعانة ههنا ،للفرق بين اليمين والتيمن
قدرة المفسرة إفاضة ال :أي ،وحقيقتها طلب المعونة على إيقاع الفعل وٕاحداثه ،بذاته تعالى

عند األصوليين من أصحابنا بما يتمكن به العبد من أداء ما لزمه المنقسمة إلى ممكنة 
وعال وحقيقتها طلب  أخرى باسمه عزّ  وهي المطلوبة بإياك نستعين، وتارةً  ،وميسرة

ه ما لم يصدر باسمه تعالى يكون بمنزلة فإنّ  به شرعاً  المعونة في كون الفعل معتداً 
ا كانت كل واحدة من االستعانتين واقعة وجب تعيين المراد بذكر االسم وٕاال المعدوم ولم

فالمتبادر من قولنا باهللا عند اإلطالق ال سيما عند الوصف بالرحمن الرحيم هي 
االستعانة األولى إن قيل فليحمل الباء على التبرك وليستغن عن ذكر االسم لما أن 

ن المراد باهللا هو االسم وهل التشاجر إال فيه فال التبرك ال يكون إال به قلنا ذاك فرع كو 
بد من ذكر االسم لينقطع احتمال إرادة المسمى ويتعين حمل الباء على االستعانة الثانية 

  ٢"أو التبرك وٕانما لم يكتب األلف لكثرة االستعمال قالوا وطولت الباء عوضا عنها
 �� ; /� U!$6K6�6K+*: #@{: في تفسيره لقوله تعالى

 �1<# jLو�& أ ا�*0�H إن ا��ٌؤ ه>U �+~ �& و�
�ك وه$ ���1k  إن �: �*' ��1 و� #"ن � �� �T!

                                                             

 
  . ١سورة الفاتحة، اآلية ١

 
  .٤٧-٤٦، ص ١السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، جالعمادي، إرشاد العقل ٢
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آ�!�6 ا6Sk+' #>��1 ا��R<Rن ��� ��ك و�ن آ�!$ا 
 ; '+5� '++R!ا� xe /R� �إL$ة رD�2ً و!��ًء #>>Wآ

 }�5+' ; �*:{ " ١}�*: أن ��>$ا و; �*/ A@ٍء =>+:
 :أي }أن ��>$ا{ه وشرائعه التي من جملتها حكمها، أو أحكامأي حكم الكاللة 

صرح به المبرد وذهب الكسائي والفراء  ،وهذا رأي البصريين ،كراهة أن تضلوا في ذلك
 :وقال أبو عبيد ، تزوالال ئَ لِ  :أي }نْ أ{كوفيين إلى تقدير الالم في طرفي وغيرهما من ال

ال يدعون أحدكم على (ى عنهما وهو رويت للكسائي حديث ابن عمر رضي اهللا تعال
أي لئال يوافق فاستحسنه وليس ما ذكر من اآلية والحديث  )ولده أن يوافق من اهللا إجابة

كراهة أن تزوال التقدير فيهما عند البصريين  فإنّ  ،فيما ذهب إليه الكسائي وأضرابه اً نصّ 
ن يبيّ  :أي ،نمفعول يبيّ  ما هوليس هناك حذف وال تقدير وٕانّ  :لخ، وقيلوكراهة أن يوافق إ

وتتحروا خالفه،  هإذا خليتم وطباعكم لتحترزوا عن ؛لكم ضاللكم الذي هو من شأنكم
ما يليق بما إذا كان بيانه تعالى التعيين، على طريقة مواقع الخطأ ذلك إنّ  وأنت خبير بأنّ 

   ٢."والضالل من غير تصريح بما هو الحق والصواب وليس كذلك
  :البصريين دون رأي غيرهمذكره رأي : ثالثاً 

�دوg إ�� ; ����� إن ... { :في تفسيره لقوله تعالى#
 '�eوأ �+L Uذ� �LZن ��\ وا�+$م وا$S�t� :6Sآ

 ًH�{"   ٣}�9و�LZن ��\ وا�+$م ا$S�t� :6Sمتعلق  }إن آ
ب وجوا ،إذ هو المحتاج إلى التحذير من المخالفة ،باألمر األخير الوارد في محل النزاع

إن كنتم تؤمنون  :ثقة بداللة المذكور عليه أي ،الشرط محذوف عند جمهور البصريين

                                                             

 
  . ١٧٦سورة النساء، اآلية ١

 
 . ٤٧٧، ص ٢العمادي، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ج٢

  . ٥٩سورة النساء، اآلية  ٣
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ا اإليمان باهللا تعالى مّ ، أاإليمان بهما يوجب ذلك فإنّ  ،وه إلخباهللا واليوم اآلخر فردّ 
  ١"ما فيه من العقاب على المخالفةا اإليمان باليوم اآلخر فلِ وأمّ  ،فظاهر

� أ��1 ا�W�X '�S$ا D �{ : في تفسيره لقوله تعالى
�9��1 {" ٢}���9$ا =' أA+�ء إن �5 �*: ��tآ:

هو اسم جمع على رأي  }ا�W�X '�S$ا D ���9$ا =' أA+�ء
بهمزتين بينهما  )شيآه(أصله  ،وقصباء ،كطرفاء ،وجمهور البصريين ،وسيبويه ،الخليل

منعت الصرف أللف و  ،)لفعاء(فصار وزنها  ،فقلبت الكلمة بتقديم المها على فائها ،ألف
مخفف  )نهيْ (ـ ك ،)ءشيّ (ه مخفف من هو جمع شيء على أنّ  :وقيل ،التأنيث الممدودة

فاجتمعت همزتان الم الكلمة  )أفعالء(بزنة  )أهوناء(ـ ك )ءأشيئا(واألصل  )نهيّ (من 
والتي للتأنيث إذ األلف كالهمزة فخففت الكلمة بأن قلبت الهمزة األولى ياء النكسار ما 

فصارت  عين الكلمة فحذفت تخفيفاً  :أوالهما ،فاجتمعت ياءان )أشياء(فصارت  قبلها
 )أشيياء(ما حذفت من إنّ  :وقيل ،ومنعت الصرف أللف التأنيث )فالءأ(وزنها  )أشياء(

وفتحت الياء المقصورة لتسلم ألف الجمع  ،الياء المنقلبة من الهمزة التي هي الم الكلمة
  ٣")أفعاء(فوزنها 

�$ �� �iH���� �S+�9*0 إن { : لقوله تعالىفي تفسيره 
عند تركبها  )لو( }�$�� ��S+�9 آ>�0{" ٤}آjS �' ا��Tد�+'

ومعنى  ،من معنى امتناع الشيء لوجود غيره )ال(تفيد ما تفيده عند تركبها مع  )ما(مع 
وعند إرادة المعنى  ،أو مضمر ، فعل ظاهره عند إرادته ال يليها إالّ خال أنّ  ،التحضيض

 هّال  :أي ،والمراد ههنا هو الثاني ،أو مقدر عند البصريين ، اسم ظاهرألول ال يليها إالّ ا

                                                             

 
  .٣٥٤، ص ٢العمادي، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ج١
  . ١٠١سورة المائدة، اآلية  ٢
  ١٥١، ص ٣العمادي، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ج ٣

 
  .٧سورة الحجر، اآلية ٤
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�$D { :ويعضدونك في اإلنذار كقوله تعالى ،تأتينا بالمالئكة يشهدون بصحة نبوتك
�ا�W! &�� ن$*+# U<� &+<= لN!١"}أ  

  
  :المصطلح النحوي عند أبي السعود العمادي ٣.٣

األفكار  عن بها التعبير على النحاة اتفق التي الفنية أللفاظاّلنحوي هو ا المصطلح
ويختلط هذا المصطلح عند أبي السعود بين المدرسية البصرية  ٢.والمعاني النحوية

والمدرسة الكوفية، فتارة يذكر اصطالحات البصرة وحدها وتارة األخرى وتارة االثنتين 
  :ثل فيما يأتيمعًا، ومالمح هذا االستخدام للمصطلح النحوي تتم

  :المصطلحات البصرية وما يقابلها عند الكوفيين
  ٤وينكرها الكوفيون ويسمونها الم القسم  ٣:الم االبتداء  .١
 وينكره الكوفيون ويجعلونه من باب الفعل  ٥:اسم الفعل  .٢

  ٧ويقابله عند الكوفيين شبيه بالمفعول ٦:المفعول المطلق  .٣

 .يه بالمفعول ويقابله عند الكوفيين شب ٨:المفعول له  .٤

 .ويقابله عند الكوفيين شبيه بالمفعول ٩:المفعول معه  .٥

                                                             

 
  . ٦٠، ص ٥إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ، جمادي، الع١

 
  . ٢٣-٢٢، ص ١٩٨١، جامعة الرياض، الرياض، ١القوزي، عوض محمد، المصطلح النحوي، ط٢
، ٢، ج٤٦٦، ٢٦٤، ٤٦، ص ١اد العقــل الســليم إلــى مزايــا الكتــاب الكـــريم، جالعمــادي، إرشــ: ينظــر ٣

  .٥٢، ص ٣، ج٢٣٣، ١٨٠ص 
  .٢٩٩، ١٩٨، ص ٣، ج٤٦٦، ص ١المرجع نفسه، جالعمادي،  ٤

 
  .٤٧٧، ٦٩، ص ١إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ،جالعمادي، ٥
  .٣٩١-٣٩٠، ص٣المرجع نفسه، جالعمادي،  ٦
  .١٧٣، ص ١، ج١٧٣، ص ٢المرجع نفسه، ج العمادي، ٧

 
  .٢٤٨، ١٧٤، ١٧٣، ص ٢، ج٥١٢، ٢٩٢، ١٥٠، ص ١المرجع نفسه، جالعمادي، ٨
  .٥٤، ص ٤، ج٥٦، ص ٣المرجع نفسه، جالعمادي،  ٩
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 .ويقابله عند الكوفيين الجحد  ١:النفي  .٦

 . ويقابله عند الكوفيين الفعل الدائم  ٢:اسم الفاعل  .٧

 .ويقابله عند الكوفيين التفسير والمفسر  ٣:التمييز  .٨

 . ويقابله عند الكوفيين محل أو صفة  ٤:الظرف  .٩

 . ويقابلها عند الكوفيين ال التبرئة  ٥:ية للجنسال الناف .١٠

 .ويقابله عند الكوفيين التبيين  ٦:البدل .١١

 .  ٨ويقابله عند الكوفيين الخفض ٧:الجر .١٢

 

 . ١٠ويقابلها عند الكوفيين النعت ٩:الصفة  .١٣

ات إن مرّ  :عند أبي السعود بقولنا الحديث في المصطلح النحويونجمل   
ت أكبر بكثير من استخدامه للمصطلح الكوفي، فقد استخدامه للمصطلح البصري كان

فيما يزيد عن عشرين موضعًا لم يقابلها سوى  الم االبتداء،: ذكر أبو السعود اصطالح
ثالثة مواضع لالم القسم، واسم الفاعل في أكثر من ثالثين موضعًا لم يقابلها أي موضع 

فيما يزيد عن سبعين  وذكره اصطالح الجر ذكر فيه اصطالح الفعل الدائم الكوفي،

                                                             

 
  .٣٨٥، ٣٦٩، ص ٤، ج١٢٢، ٦٩، ص ١المرجع نفسه،جالعمادي، ١
  .٢٧٨، ص ٦، ج٣٧، ص ٥المرجع نفسه، جالعمادي،  ٢
  .٣٠١، ص ٣، ج٣٦١، ١٨٩، ص ١المرجع نفسه، جالعمادي،  ٣

 
 .٣٧٢، ص ٣، ج١٥٨، ٨٣، ٥١، ص ١المرجع نفسه، جالعمادي، ٤

  .٤٤٠، ٤٣٧، ص ٢، ج٤٤٢، ٤١٦، ص ١ج المرجع نفسه،العمادي،  ٥
  .٣٣٣، ٣، ج٢٦٤، ٤، ج٢٩، ٢٦، ص ٢المرجع نفسه، جالعمادي،  ٦
  . ٣٩٤، ٣٧٢، ٣٥٣، ٣٣٣، ص ٣المرجع نفسه، جالعمادي،  ٧

 
  . ١٨٤، ص ١المرجع نفسه،جالعمادي، ٨
  ، ٢١١، ١٨٤، ١، ج٢٩، ص ٢إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ،جالعمادي، ٩

  .٢٢٠، ص ١، ج ٣٨٥، ٢٦، ص ٢، ج٣٧، ص ٥المرجع نفسه،جالعمادي، ١٠
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 موضعًا لم يقابلها سوى موضع واحد ذكر فيه اصطالح الخفض أشرنا إليه سابقًا،
وكذلك ذكره الصطالح الصفة في مايزيد عن أربعمائة موضع يقابلها ذكره اصطالح 

وهذا هوالحال في نسبة ذكره الصطالحات البصرة إلى النعت في نحو مائة موضع، 
   . ذكره الصطالحات الكوفة
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  : الخاتمة
يمكن القول بعد إنهاء فصول هذه الدراسة أن تناول أبي السعود للقراءات القرآنية يتصف 

  : بما يأتي
أنه في الغالب لم يذكر أصحاب القراءات ولم ينسبها إال في القليل النادر من تفسيره،  .١

 .انها للوقوف على دقة نقلهاظوذلك يستدعي تأصيلها من م

أبو السعود دقيقًا في تصنيفه لبعض القراءات فقد كان يسم بعضها بالشذوذ لم يكن  .٢
 . وهي ليست كذلك، ويسم أخرى بالضعف وهي ليست كذلك أيضاً 

وهو –تباينت طرق أبي السعود في عرضه للقراءات بين ذكر بعضها دون اآلخر  .٣
ره، في تفسي -وهو األقل–في تفسيره، وذكرها جميعا في بعض المواضع  -الغالب

  .  وعدم ذكرها مطلقًا وهو قليل
 -وهو الغالب-رواح أبو السعود في توجيهه للقراءات التي يذكرها بين اإلهمال  .٤

فهو يوجه القراءات التي يذكرها كلها في مواضع قليلة من  -وهو األقل–واالعتناء 
في مواضع أخرى، وال يوجه أيا منها في  -وهو الغالب–التفسير، ويوجه بعضها 

 . أخرى مواضع

من جانب التوجيه النحوي للقراءات عند أبي السعود يتضح أن أبا السعود لم يكن  .٥
مفسرًا نحويًا، بل كانت سمة تفسيره فقهية داللية، وهو ما يبرر عدم إسهابه في 

 . توجيه القراءات نحويا

يوافق أبو السعود في توجيهه النحوي للقراءات آراء النحاة والمفسرين بحد يصل إلى  .٦
في تفسيره، وهو ما  -وهو الغالب –لحرفية التي يفسرها نقله عنهم دون إحالة إليهم ا

يعد مأخذًا عليه لظن المستقريء أنها آراء أبي السعود، إذ إن من سبقه من المفسرين 
القرطبي، والبيضاوي، والزمخشري، كانوا يشيرون إلى اآلراء التي ينقلونها : أمثال

 .بنسبتها إلى أصحابها
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في التوجيه، وهو ما لم  - في مواضع نادرة –أبو السعود ببعض اآلراء النحوية  تفرد .٧
 . أقف له على مشابه ولم يكن مبررا من حيث السياق والمعنى

ومن خالل المطالعة الممعنة في تفسير أبي السعود نجد أن استطراده في شرح  .٨
النحو التي  المعاني ونقل القصص واألحاديث جاء على حساب كشفه اللغوي لمسائل

 . تعلقت بالقراءات التي ذكرها بوجه خاص وبالنص القرآني بوجه عام

ومن عالمات نقل أبي السعود عن غيره دون إشارة ما احتج به من أمثلة قرآنية،  .٩
ونصوص للحديث الشريف، واألبيات الشعرية، وما نقل من أقوال وأمثال عربية، 

الفراء والكسائي والبيضاوي والزمخشري حيث وجدت أن أبا السعود قد أخذ أكثرها من 
 . وغيرهم

أشار أبو السعود إلى بعض آراء النحاة أمثال سيبويه والخليل والفراء والنحاس  .١٠
وغيرهم دون تحيز إلى مدرسة نحوية أو عالم، إال أن نقله عنهم كان مختصرًا وفي 

 . مواضع قليلة

تثن االصطالحات كان أبو السعود بصري المصطلح والمدرسة إال أنه لم يس .١١
 . واآلراء الكوفية خالل عرضه لمسائل النحو وتوجيهه النحوي للقراءات
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  المراجع

  .القرآن الكريم
 صالح بن سليمان :المفسرين تحقيق طبقات ).م ١٩٧٧( محمد بن أحمد األدنروي،

  .المنورة المدينة ،والحكم العلوم مكتبة ، )١ط( الخزي،
، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني .)م١٩٨٧(األلوسي، محمود

 .، بيروتالفكردار 
، اإلنصاف في مسائل الخالف ).م٢٠٠٢( بركات عبد الرحمن بن محمدالاألنباري، أبو 

مكتبة الخانجي،  ،)١ط( جودة مبروك، صححه، رمضان عبد التواب،: تحقيق
  . القاهرة

، نزهة األلباء في طبقات األدباء ).م٢٠٠٣( مداألنباري، أبو بركات عبد الرحمن بن مح
 . المكتبة العصرية، بيروت، ،١ط محمد أبو الفضل إبراهيم،: تحقيق

 . مطابع النصر الحديثة، الرياض .البحر المحيط ).ت. د( األندلسي، أبو حيان
 ،)١ط( عفيف عبد الرحمن،: ، تحقيقكرة النحاةذت ).م١٩٨٦( األندلسي، أبو حيان
  . سالة، بيروتمؤسسة الر 

 كتاب على ذيل وهو ،الروم أفاضل ذكر في المنظوم العقد ).م ١٩٧٥( علي بالي،ابن 
 الكتاب دار زاده، لطاشكبرى ) العثمانية الدولة علماء في النعمانية الشقائق(

  .بيروت العربي،
، إتحاف فضالء البشر في القراءات األربع عشرة ).ت. د( البناء، أحمد بن محمد

  . اغ، الناشر عبدالحميد أحمد حنفيعلي الصبّ : ق عليهلّ صححه وع
هدبة العارفين أسماء المؤلفين وآثار  ).م١٩٩٢( البغدادي، اسماعيل بن محمد الباباني

  .، دار الفكر، القاهرةالمصنفين
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صالح  :، تحقيقالزمان أبناء من األعيان تراجم ).م١٩٦٣( محمد بن الحسن البوريني،
  .دمشق العربي، العلمي المجمع مطبوعات م )١٩٥٩( المنجد الدين

منجد المقرئين ومرشد  ).١٩٩٩( أبوالخير محمد بن محمد الدين شمس ريجزَ ابن ال
  .العلمية، بيروت الكتب دار ، وضح حواشيه الشيخ زكريا عميرات،الطالبين

النشر في القراءات  ).ت. د( يشمس الدين محمد بن محمد أبو الخير، ابن الجزر
  .المكتبة التجارية، مصر، العشر

محمد النجار، دار الهدى للطباعة : ، تحقيق)٢ط( ،الخصائص ).ت. د( ابن جني
  .والنشر، بيروت

، وزارة المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها ).م١٩٩٩(ابن جني
 .العراقية األوقاف

، م التفسيرزاد المسير في عل ).م١٩٨٧(الجوزي، عبد الرحمن بن علي بن محمد
  . المكتب اإلسالمي، )٤ط(

مكتبة  ،)١ط(هادي حسن حمودي، : ، تحقيقاألمالي النحوية ).م١٩٨٥(ابن الحاجب
  .ومكتبة عالم الكتب النهضة العربية،

موسى بناي العليلي، وزارة : ، تحقيقاإليضاح في شرح المفصل ).١٩٨٢(ابن الحاجب
  . األوقاف العراقية

الدر المصون في علوم الكتاب  ).م١٩٩٤( باس بن يوسفأبو الع السمين، الحلبي،
 .علي محمد معوض وآخرين دار الكتب العلمية، بيروت: ، تحقيقالمكنون

عبد : ، تحقيقإعراب القراءات السبع وعللها ).م١٩٩٢( الحسين بن أحمد ابن خالويه،
  . مكتبة الخانجي، القاهرة ،)١ط( الرحمن العثيمين،

العال عبد: ، تحقيقالحجة في القراءات السبع ).م١٩٧٧( أحمد الحسين بن ابن خالويه،
 . دار الشروق، بيروت ،)٢ط( سالم مكرم،
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، المطبعة الرحمانية، مختصر في شواذ القرآن ).م١٩٣٤( الحسين بن أحمد ابن خالويه،
  . مصر

، المملكة ، مكتبة الملك فهدب القرآنالمجتبى من مشكل إعرا ).هـ١٤٢٦( أحمد الخراط،
  .عربية السعوديةال

 .دار سعد الدين، دمشق ،)١ط( ،معجم القراءات ).م٢٠٠٢( الخطيب، عبد اللطيف
، دار صادر، حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي ).ت. د( الخفاجي، الشهاب

  . بيروت
  .، دار الفكر، القاهرةكشف الظنون ).١٩٨٢( خليفة، حاجي مصطفى بن عبداهللا

 في الحقوق علماء كبير أفندي السعود أبو اإلسالم شيخ ).م ٢٠٠٦( اهللا عبد دامير،
  .استانبول أوتوكان، ،)١ ط( ،العالية الدولة

: ، تحقيقمعرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار ).م١٩٦٧( الذهبي، أبو عبداهللا
 .دار الكتب الحديثة، مصر ،)١ط( محمد سيد جاد الحق،

  .دار األرقم، بيروت، )١ط(، مفسرونالتفسير وال ).ت. د( الذهبي، محمد حسين
 .بيروت ، دار الفكر،مفاتيح الغيب ).م١٩٨١( الرازي، فخر الدين

تحفة األقران فيما قريء بالتثليث في  ).م١٩٧٨( الرعيني، أبو جعفر أحمد بن يوسف
  . جدة دار المنارة،  ،)١ط( علي حسن البواب،: ، تحقيقحروف القرآن

، )١٠ط(، لشقائق النعمانية من علماء الدولة العثمانيةا ).م١٩٧٥( زاده، عصام الدين
 .بيروت ،دار الكتاب العربي

: ، تحقيقما ينصرف وما ال ينصرف ).١٩٧١( إبراهيم بن السري الزجاج، أبو إسحاق،
 . هدى محمود قراعة، المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية

عبد : ، تحقيقآن وٕاعرابهمعاني القر  ).م١٩٨٨( الزجاج، أبو إسحاق، إبراهيم بن السري
  . عالم الكتب، بيروت،)١ط(الجليل عبده شلبي، 
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، )١ط( .القرآن علوم في البرهان ).م ١٩٩٠( عبداهللا بن محمد الدين بدر ،الزركشي
  .المعرفة، بيروت وآخرين، دار المرعشلي يوسف :تحقيق

  . روتدار العلم للماليين، بي ،)١٣ط(، األعالم ).م١٩٩٣( الزركلي، خير الدين
  .تحقيق عبدالرزاق مهدي، دار إحياء التراث، بيروت .الكشاف ).ت. د( الزمخشري

، تحقيق سعيد األفغاني،  حجة القراءات ).م١٩٧٩( عبد الرحمن بن محمد ابن زنجلة،
 .، بيروتمؤسسة الرسالة ،)٢ط(

، تاريخ اإلمبراطورية العثمانية من التأسيس إلى السقوط ).م٢٠٠٣( أبو زيدون، وديع
  . األهلية للنشر والتوزيع، عمان، )١ط(

حسين محمد شرف، مجمع اللغة : ، تحقيقاإلبدال ).م١٩٧٨( ابن السكيت، يعقوب
  . العربية، مصر

أحمد شاكر وعبد السالم : ، تحقيقإصالح المنطق ).م١٩٨٧( يعقوب، ابن السكيت
  . دار المعارف، مصر ،)٤ط( هارون،

  .، بيروت، دار الكتب العلميةبحرالعلوم ).ت. د( د، نصر بن محمالسمرقندي
م هارون، مكتبة عبدالسال: ، تحقيقالكتاب ).م٢٠٠٤( عمرو بن عثمان سيبويه،

 .الخانجي، القاهرة
 ،)١ط( ،بغية الوعاة، في طبقات اللغوين والنحاة ).م١٩٦٤( السيوطي، جالل الدين

 . محمد أبو الفضل إبراهيم، مكتبة عيسى الحلبي: تحقيق
 ،)١ط( ،همع الهوامع، في شرح جمع الجوامع ).هـ ١٣٩٤( جالل الدين، السيوطي

 . عبد السالم هارون وزميله، دار البحوث العلمية، الكويت: تحقيق
الرواية  يْ فتح القدير الجامع بين فنّ   ).ت. د( شوكاني، محمد بن علي بن محمدال

  . ، دار المعرفة، بيروتوالدراية من علم التفسير
 .، دار الفكر، بيروتغيث النفع في القراءات السبع ).١٩٩٥( لي النوريالصفاقسي، ع
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عبد المنعم : تحقيق ،)١ط( ،شرح الكافية الوافية ).م١٩٨٢( الطائي، محمد بن عبد اهللا
  . أحمد هريدي، دار المأمون، دمشق

محمود  :، تحقيقجامع البيان عن تأويل آي القرآن ).ت. د( حمد بن جريرم الطبري،
 . مكتب ابن تيمية، القاهرة، )٢ط(شاكر، 

، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ).م١٩٩١( ابن عطيه، عبد الحق األندلسي
  . السيد عبد العال السيد إبراهيم وآخرين، قطر: تحقيق

محمد علي البجاوي، : ، تحقيقالتبيان في إعراب القرآن ).هـ١٣٩٦( العكبري، أبو البقاء
   .مطبعة عيسى الحلبي

محمود أرناؤوط،  :، تحقيقشذرات الذهب في أخبار من ذهب ).م١٩٩٣( ابن العماد
  .دار ابن كثير، دمشق، )١ط(

: ، تحقيقإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ).م٢٠١٠( العمادي، أبو السعود
  . دار الكتب العلمية بيروت ،)١ط( خالد عبدالغني،

 .العاشر القرن أخبار عن السافر النور ).م ٢٠٠١( شيخ بن القادر عبد العيدروس،
  .بيروت دار صادر، ،)١ط(

 ،الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة ).م١٩٧٩( الغزي، أبو المكارم محمد بن محمد
 .بيروت دار اآلفاق الجديدة،  ،)٢ط(

يمن أ: ، تحقيقالتذكرة في القراءات الثمان ).م١٩٩١( ابن غلبون، طاهر بن عبد المنعم
   .نشر الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن ،)١ط( رشدي سويد،

: ، تحقيقالحجة للقراءات السبعة ).هـ١٤٠٧( الفارسي، أبو علي الحسن بن عبد الغفار
 . دمشق ،)١ط( بدر الدين قهوجي وبشير جويجاتي، دار المأمون للتراث،

محمد النجار : يق، تحقمعاني القرآن ).م١٩٨٣( اء، أبو زكريا يحيى بن زيادالفرّ 
 . وآخرين، دار عالم الكتب
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دار  ،)١ط(إيليا الحاوي،: ضبط شروحه وأكملها ).م١٩٨٣( الفرزدق، ديوان الفرزدق
  . اني، بيروتنالكتاب اللب

، ، دار النفائس، تحقيق إحسان حقية العثمانيةتاريخ الدولة العليّ  ).١٩٨١( فريد، محمد
  .، بيروت)١ط(

، مكتبة عيسى القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب ).ت. د( القاضي، عبدالفتاح
 . الحلبي

محمد الدالي، : ، تحقيقأدب الكتاب ).م١٩٨٥( ابن قتيبة، محمد بن عبد اهللا بن مسلم
 . مؤسسة الرسالة ،)٢ط(

أحمد : تصحيح ،الجامع ألحكام القرآن). هـ١٣٧٢( قرطبي، أبو عبد اهللا، بن أحمدال
 .  ب العربيالبردوني، دار الكتا

عامر : ، تحقيقلطائف اإلشارات لفنون القراءات ).١٩٧٢( القسطالني، شهاب الدين
السيد عثمان و عبد الصبور شاهين، المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية، 

 .القاهرة .)١ط(
 .، جامعة الرياض، الرياض)١ط(، المصطلح النحوي ).م١٩٨١( عوض محمد القوزي،

عبد : ، تحقيقاإلبانة عن معاني القراءات ).هـ ١٤٠٥( طالب قيسي، مكي بن ابن أبيال
 . المكتبة الفيصلية ،)٣ط( الفتاح شلبي،

محمد : ، تحقيقالتبصرة في القراءات السبع ).م١٩٨٢( القيسي، مكي بن أبي طالب
 . الهند ،)٤ط( غوث الندوي، نشر الدار السلفية،

،  تحقيق حاتم صالح قرآنمشكل إعراب ال ).م٢٠٠٣( القيسي، مكي بن أبي طالب
  . دار البشائر  ،)١ط( الضامن،

الفوائد البهية في  ).ت. د( لحيالعالمة أبو الحسنات، محمد عبدا اللكنوي الهندي،
، تصحيح محمد بدر الدين النعساني، تراجم الحنفية، مع التعليقات النسفية

  . دار الكتاب اإلسالمي
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مؤسسة  ،)٢ط( محمد الدالي،: تحقيق ،الكامل ).م١٩٩٣( د، محمد بن يزيدالمبرّ 
 . الرسالة، بيروت

هادي، : ، تحقيقمعاني األخفش ).م١٩٩٠( خفش، سعيد بن مسعدةالمجاشعي، األ
 .مكتبة الخانجي ،)١ط( قراعة،

 في السبعة كتاب ).م١٩٨٠( البغدادي العباس بن موسى بن أحمد بكر أبو ، ابن مجاهد
  . المعارف،القاهرة ارد ،ضيف شوقي تحقيق، )٢ ط( ،القراءات

، زهير غازي، مطبعة العاني: تحقيق، إعراب القرآن ).م١٩٧٩( النحاس، أبو جعفر
 . غدادب

المكرر فيما تواتر من القراءات  ).م١٩٥٩( ار، عمرو بن قاسم بن محمد األنصاريالنشّ 
 . مكتبة مصطفى البابي ،)٢ط( ،السبع وتحرر

غرائب القرآن ورغائب  ).ت .د( لقميالنيسابوري، الحسن بن محمد بن الحسين ا
  . إبراهيم عطوة عوض، مكتبة مصطفى الحلبي: ، تحقيقالفرقان

مازن مبارك : ، تحقيقمغني اللبيب عن كتب األعاريب ).م٢٠٠٠( ابن هشام، األنصاري
  .  وزميليه، دار الفكر، دمشق
ن محمد يحس: ، تحقيقغريب الحديث ).هـ١٤١٣( الهروي، أبو عبيد القاسم بن سالم
  . ، مصرشرف، مجمع اللغة العربية


