
                        
 
 
 
 
 

 ص. خ  لاؼب                                  
إن  االختيار بٌن القراءات مسألة اختلف العلماء واؼبفسِّرون يف قبوؽبا وردِّىا, وىذا 

, وحكمو, وموقف أيب السُّعود منو, ويبٌن االختيار البحث يتناول الكبلم عن تعريف
السُّعود بٌن القراءات, ويقرن ذلك باألمثلة التطبيقية اؼبناسبة, مع أسباب تفضيل أيب 

    آراء من سبق أبا السُّعود إذل ىذا التفضيل.  بيان
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Abstract. 
 

The hoice between the readings issue differed 
scientists and commentators in the acceptance and 
response, this research addresses the talk about the 
definition of choice, and his rule, and the position of 
Abu Saoud him, and shows the reasons for choosing 
Abu Saoud between readings, combined with 
examples of Applied occasion, with a statement 

views of previously Aba Al Saud to this preference 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  . بسم اهلل الرضبن الرحيم                              
اغبمد هلل ربِّ العاؼبٌن, وأفضل الص بلة وأًبُّ الت سليم على نبيِّنا وسيِّدنا ؿبم د, وعلى آلو 

 وصحبو أصبٌن , أم ا بعد : 
ليم بالقراءات اىتمامًا بالغاً, فهو يف تفسًنه إرشاد العقل الس السُّعود فقد اىتم  اإلمام أبو

, ويعتمد اذ ة, سواء القراءات اؼبتواترة والشفسًنويعتمد عليها يف التويوجِّهها, يذكر القراءات, 
 جيح بٌن األقوال. عليها كذلك يف الت 

 دل تكن عنده على درجةٍ  اتر ــــــــــ فضبًل عن انقسامها إذل شاٍذ ومتو  ولكن  ىذه القراءات
كان خيتار   ولذلكوكبو ذلك,  ,ًا يف الفصاحة وببلغة اؼبعىنبعض يفُضل بعُضها , بلواحدةٍ 

 احية يف ىذا البحث الذي جعلتو بعنوان : أحببت أن أدرس ىذه الن بينها, وقد
 بٌن القراءات عند أيب السُّعود العمادي االختيار           

 دراسة تأصيلي ة تطبيقي ة.                         
 ٘ البحح: أٍنٔ

تأٌب أمهِّي ة البحث من حيث كونو يبحث يف القراءات يف تفسًن من أىمِّ تفاسًن  
وىو تفسًن إرشاد العقل الس ليم إذل مزايا الكتاب الكرمي أليب السُّعود العمادي رضبو  ,اؼبتأخِّرين

بٌن القراءات, السي ما  فضيللت ىذا اإلمام على التاهلل تعاذل, وحياول معرفة األسباب اليت ضب
القراءات  بٌن غبكم التفضيل بشكٍل ـبتَصرٍ  ويتعر ض, تطبيقي ةٍ  ويقرن ذلك بأمثلةٍ اؼبتواتر منها, 

  . (1)عند العلماء
 أسباب اختٔار البحح: 

بٌن القراءات  للتفضيل خاص ةً  دراسةً ـ  حبثت اختت ىذا البحث؛ ألِّنِّ دل أجد  ـ فيما 
ا وجدت دراساٍت عديدٍة ؼبنهجو يف التفسًن عموماً  عند أيب السُّعود, , ودل أستطع (2)وإَّن 

                                 
ا اؼبقصود ذكر نبذة من أقواؽبم يف حكم التفضيل بٌن    (1) ليس اؼبقصود استقراء مذاىب كلِّ العلماء يف ذلك, وإَّن 

 القراءات؛ ألنتقل بعد ذلك إذل التفضيل بينها عند أيب السعود. 

ومن ىذه الدراسات: أبو السعود, ومنهجو يف تفسًنه إرشاد العقل السليم إذل مزايا الكتاب الكرمي, رسالة ماجستًن    (2)
ىــــ, منهج أيب السعود يف تفسًن القرآن, رسالة 1449للباحث: بابكر ؿبمد, كلية أصول الدين, جبامعة أم درمان, 

م, أبو السعود ومنهجو يف التفسًن, رسالة ماجستًن, 1991ماجستًن, للباحث: أضبد الزيات, جامعة القاىرة, 
 م.  1988للباحث: عبد الستار فاضل خضر, جامعة بغداد, 



دراسة منهج مفسٍِّر معٌن  أن   ولكن اؼبعروف عنداغبصول على ىذه الدراسات لبلطبلع عليها, 
كتفسًن القرآن بالقرآن,  ذىن الباحث ينصرف إذل البحث يف تفاصيل اؼبنهج اؼبختلفة,

واغبديث, وأقوال الصحابة والتابعٌن, واللغة...اخل, وال يلتفت إذل تفاصيل جزئيٍة صغًنٍة,  
, عموماً  الدراسة, وأما ما يتعلق بالقراءاتكالتفضيل بٌن القراءات؛ ليوفيها حقها من البحث و 

ــ 1419, 15فقد وجدت حبثًا منشورًا يف ؾبلة دار اغبديث اغبسنية, يف اؼبغرب, العدد  ىـــ
لؤلستاذ: العريب شاوش, وىو بعنوان" تفسًن أيب السعود, طريقتو يف العمل بالرواية, ومنهجو يف 

يتعلق  ــــ كما يظهر من العنوان ـــــ ذا البحث", واعبزء الثاِّن من ىتوظيف القراءات القرآنية
 . القراءات دبوضوع

, فوجدت أن  الباحث تكل م يف تقدمي القسم اؼبتعلق وقد اطلعت على ىذا البحث
بالقراءات عند أيب السعود عن عدم توسع أيب السُّعود كثًنًا يف القراءات, وتكل م عن أقسام 

واؼبشهور, والشاذ, ٍب  تكلم عن موقف أيب السُّعود من القراءات القراءات, وتعريفها: اؼبتواتر, 
اؼبتواترة, وذكر أن و يذكرىا, ويوجهها, ويبٌن توجيو اؼبعىن عليها, ويوفق بٌن القراءات أحياناً, ٍب  
ا  تكلم عن موقف أيب السُّعود من القراءات الشاذة, وذكر أن و أحيانًا يذكر القراءة على أَّن 

معناىا من اللغة واآليات واآلثار  اذة, ويوجو القراءة بذكر ما يوجووىي يف اغبقيقة شمشهورة, 
وكبو ذلك, وتعرض لعبلقة القراءات باللغة, والنقل, والنحو, والقراءات األخرى, ويقصد بذلك 

وقد  ى ىذه األمور يف توجيو القراءات, وكان يقرن كبلمو دائمًا باألمثلة التطبيقية,االعتماد عل
وأم ا  تم البحث بالكبلم عن قيمة تفسًن أيب السعود على اؼبستوى العلمي واألديب والتارخيي,خ

فلم  ما يتعل ق باالختيار بٌن القراءات عند أيب السُّعود, فلم يفرد لو الباحث عنوانًا مستقبًل,
ا ذكر يف عند أيب السعود ودل يذكر أسبابو يعرف االختيار, ودل يذكر حكمو, ثنايا البحث , وإَّن 

, ويؤخذ على (1)بعض األمثلة اليت قدم فيها أبو السُّعود قراءًة على أخرى؛ لكوَّنا أفصح
       .   , من كتب القراءاتالباحث عموماً أن و دل يقم بتخريج القراءات اليت يذكرىا

 ميَج البحح: 

, على أخرى فيها أبو السُّعود قراءةً  فض ل استقراء اؼبواضع اليتيقوم منهج البحث على 
 من ٍب  أقرن كل  ت, و ابٌن القراء باب التفضيلأس وربليل ىذه اؼبواضع؛ ألصل أخًناً إذل استنباط

                                 
 (.234ــــــ 214ىـــــ. )1419, 15انظر ىذا البحث يف  ؾبلة دار اغبديث اغبسنية, العدد    (1)



, وأبٌن يف اغباشية من سبق أبا السعود إذل ىذا التفضيل, ةناسباؼب ةتطبيقياألمثلة الب منها سببٍ 
 أو خالفو فيو.

أن أنقل كبلم أيب السُّعود كامبًل, ٍب  أعلِّق عليو, وأال أكتفي دبا وقد آثرت يف ىذه األمثلة 
  أفهمو منو.   

 خطَّ٘ البحح: 

 . , وخاسبةمطالب رئيسي ة ثبلثة و ,نقسم البحث إذل مطلب سبهيدي  ي
 اؼبطلب الت مهيدي : مدخل إذل البحث.  
 .  تعريف االختيار بٌن القراءات, وحكمو اؼبطلب األول: 
 .  يف تفسًنه واالستدالل هبا اؼبطلب الثاِّن : منهج أيب السُّعود يف ذكر القراءات 
   .عند أيب السعود بٌن القراءات االختيارأسباب ؼبطلب الث الث : ا

  ألىمِّ نتائج البحث.  وأما اػباسبة فهي تلخيصٌ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 نَٔدٖ: مدخل إىل البحح. املطلب الت

 اءات, وضابط الصحيح منها.  , وتعريف القر ترصبًة موجزة أليب السُّعوديتضم ن ىذا اؼبطلب 
 ألبٕ الشُّعْد:  مْجزٌٗ أّاًل: ترمجٌ٘

فبدأ طلبو للعلم  علٍم, يف بيت نشأ, , أبو السُّعود, العماديؿبم د بن ؿبم د بن مصطفى
ونابغًة من  ,حَّت  صار مربِّزًا يف فنون عديدة عن علماء عصره,كذلك   أخذو  على يد والده,

إرشاُد " هتفسًن ف صن   ,الفتوى وكان شديد التحرِّي يف, ُعٌنِّ مفتيًا للس لطنة وقد نوابغ عصره,
قد  و  تفسًن الكش اف, سورة الفتح من على حاشيةً ", و كرميالعقل الس ليم إذل مزايا الكتاب ال

يف أول تفسًن سورة الفتح من  وظب اىا معاقد الطِّرافكانت تُقرأ عقيب درس الت فسًن, 
وُدفن بالقرب من  , ىـ(983ـ(, وقيل: )ـــى982) ويفت, وغًن ذلك من التصانيف, (1)الكش اف
 . (2)ووب األنصاري رضي اهلل تعاذل عنتربة أيب أيُّ 
   :(3) ّضابط القراٛٗ الصحٔح٘ : تعرٓف القراٛات,ثاىًٔا

 تعرٓف القراٛات:  أ ــــ 

                                 
(:  معاقد 399قات اؼبفسرين لؤلدنروي ):  معاقد الطراز, ويف طب(2/1481كشف الظنون )ىكذا ورد اظبها يف    (1)

 النظر.   

(,النور السافر 445ـ 444الشقائق النعمانية يف علماء الدولة العثمانية لطاشكربي زاده )انظر يف ترصبة أيب السعود:   (2)
ـ 3/31(, الكواكب السائرة بأعيان اؼبائة العاشرة للغزي )215عن أخبار القرن العاشر لعبد القادر العيدروس )

 (.          399ـ 398) طبقات اؼبفسرين لؤلدنروي (,66ـ1/65(, كشف الظنون غباجي خليفة )32

ال بد من اإلشارة ىنا إذل عبلقة القراءات باألحرف السبعة, وىي أنو إن فسرت األحرف السبعة بأَّنا وجوه من  (3)
االختبلف يف القراءة  كاالختبلف يف  التقدمي والتأخًن والتثنية واعبمع  وكبو ذلك, كما ذىب إليو ابن اعبزري 

م عدوا  أحد الوجوه السبعة التقدمي والتأخًن, وىذا وغًنه, فاألحرف السبعة أصل ؽبذه القراءات, وبيان ذلك أَّن  
وجو عام يندرج فيو قراءات كثًنة مثل : "وقاتلوا وقتلوا" "وقتلوا وقاتلوا", وأما إن ُفسرت األحرف السبعة بأَّنا سبع 

اءات  لغات يف الكلمة الواحدة  زبتلف فيها األلفاظ مع اتفاق اؼبعاِّن, فاألمر ـبتلف, فاألحرف لغات, والقر 
(. قلت : وقد عقد ابن 2/113كيفيات يف اختبلف النطق واألداء . انظر إتقان الربىان لفضل حسن عباس )

( فصبًل كامبًل لبيان أن العشرة بعض األحرف السبعة, وىذا ال يعين 74اعبزري رضبو اهلل تعاذل يف منجد اؼبقرئٌن )
يقصد أن األحرف أصل للقراءات, والقراءات بعض  أنو يذىب إذل أن  القراءات ىي األحرف السبعة ذاهتا, بل

 منها, واهلل أعلم. 



, وىي مصدر قرأ , واألصل يف لفظة القراءة اعبمع والضمُّ, وكلُّ صبع قراءةٍ  يف اللغ٘ القراءات
لفظُت بو : , ومعىن قرأُت القرآن(1)فقد صبعَتو, وضممَت بعضو إذل بعض ,شيء قرأَتو

  . (2)ؾبموعاً 
 . (3)(اقلةبعزو الن   ,واختبلفها, ة أداء كلمات القرآن علم بكيفي  هي : )ف االصطالح  وأم ا يف  

ويستفاد من ذلك أن  علم القراءات علم قائم على التلقِّي واؼبشافهة ,فبل يكون القارىء قارئاً 
 .(4)دبجر د قراءة كتاب يف القراءات ؛ ألن  يف القراءة أشياء ال رُبكم إال بالس ماع واؼبشافهة

  ٗ الصحٔح٘: ب ــــ ضابط القراٛ 

وضع العلماء ضابطاً للقراءة الص حيحة اؼبقبولة, وىو أن و ُيشتط يف القراءة؛حَّت  تكون صحيحًة 
 ثبلثة شروط : 

 ـ موافقة العربي ة ولو بوجٍو . 1
 ـ موافقة أحد اؼبصاحف العثماني ة , ولو احتماالً . 2
 ـ صح ة الس ند. 3

  . (5)أُطلق عليها ضعيفة أو شاذ ة أو باطلةومَّت اختل  ركن من ىذه األركان 
اليت أصبع الن اس على تلقِّيها ,(6)األئم ة العشرة ىذه الشُّروط الث بلثة ىو قراءات والذي صبع

 .(7)وما وراء ىذه العشرة من القراءات فهو من الش اذ ,بالقبول
 
 
 

                                 
 (. 249(, ـبتار الصحاح للرازي )4/34انظر: النهاية يف غريب اغبديث واألثر البن األثًن )  (1)

 (. 1/128انظر: لسان العرب )  (2)

 (. 9منجد اؼبقرئٌن ومرشد الطالبٌن البن اعبزري )  (3)

 (. 9انظر: منجد اؼبقرئٌن )  (4)

 (. 1/9انظر: النشر يف القراءات العشر البن اعبزري )  (5)

وابن كثًن, وأبو عمرو, ويعقوب, وابن عامر, وعاصم, وضبزة, والكسائي, وخلف. انظر:  وىم أبو جعفر, ونافع,  (6)
 (. 18منجد اؼبقرئٌن )

 (. 18انظر: اؼبرجع السابق )  (7)



 ُ:نات, ّحل تعرٓف االختٔار بني القراٛ:ألّلاملطلب ا

 :بني القراٛات تعرٓف االختٔار: أّاًل

 كل    فاػبًن: خبلف الشر؛ ألن   ..واؼبيل و العطفُ أصلُ  ,اػباء والياء والراءقال ابن فارس:) 
   . (1)(ويعطف على صاحبو ,دييل إليو أحدٍ 

    .(2)لوه: فض  وخًن   ,ًنةً وخِ  خاره على صاحبو خًناً يقال: و 
 .(3)االسم من االختيارواػبيار: , وخار الشيء واختاره: انتقاه

خبلصة القول أن  االختيار يف اللغة ىو التفضيل واالنتقاء, وأن  ذلك يكون نتيجة اؼبيل 
 إذل الشيء اؼبختار. 

ٍٗ  تفضٔلعند اؼبفسِّرين بأن و:  بٌن القراءاتكن تعريف االختيار وبناًء على ذلك دي قراٛ

ٍ٘, اقتضت مٔل املفشِّرعلٙ أخرٚ  . (4) انٍادإحإىل  ; لدلٍٔل أّ قرٓي
 ثاىًٔا: حله االختٔار بني القراٛات:  

ثبتت عن قد ن  كبًل منهما أ اإلشكالإن  التفضيل بٌن قراءتٌن متواترتٌن مشكٌل, ومنشأ  
تقدمي قراءٍة متواترة  الش ارع, وكانت يف أعلى درجات القبول, ولذلك دل يرتض كثًن من العلماء

 . (5)على أخرى
عن على القراءة اليت قرأ هبا اعبماعة, يانة ربظر الط  الدِّ ه(: )338الن ح اس )قال أبو جعفر 

نزل القرآن على سبعة أُ »بلم: , وقد قال عليو الس   بِّ إال عن الن   وال جيوز أن تكون مأخوذةً 

                                 
 (.2/232مقاييس اللغة )   (1)

 (.4/264انظر: لسان العرب )   (2)

 (4/265انظر: اؼبرجع السابق )   (3)
وعرف الشيخ طاىر اعبزائري االختيار عند القراء, فقال: )االختيار عند القوم أن يعمد من كان أىبًل لو إذل    (4)

طريقًا على حدة(. التبيان لبعض اؼبباحث  القراءات اؼبروية, فيختار منها ما ىو الراجح عنده, وجيرد من ذلك
ويبلحظ أن  ىذا التعريف يصدق على ما كان يفعلو األئمة القراء قبل  (.144اؼبتعلقة بالقرآن على طريق اإلتقان )

أن يعتمدوا قراءاهتم اليت نُقلت إلينا, وأما التعريف الذي ذكرتو فهو يتبلئم مع التفضيل بٌن القراءات عند أيب 
ا يقوم بذلك يف معرض تفسًنه  السعود, فهو ال يقوم باالختيار من أجل أن جيرد لنفسو أسانيد يف القراءة, وإَّن 

 لآليات, وبيان معانيها, وتذوقو لببلغة اؼبعاِّن وجزالتها جعلو يتعرض لبيان مزايا بعض القراءات على بعض.  
و األصل؛ ألن  اؼبتواترة أقوى ثبوتًا, وتوفرت فيها شروط القراءة وأم ا تقدمي اؼبتواترة على الشاذة فبل إشكال فيو؛ ألن     (5)

  الصحيحة كاملة.



 . (2)(م إحدامها على األخرىفهما قراءتان حسنتان ال جيوز أن تقد   , (1)«أحرف
: قالولذلك  بٌن القراءات اؼبتواترة آٍب,جيح أن  اػبائض يف الت  أبو جعفٍر أيضاً  ويرى

إحدامها : قال ت القراءتان عن اعبماعة أن ال يُ ين إذا صح  بلمة من ىذا عند أىل الدِّ والس  )
حابة وكان رؤساء الص   , فيأٍب من قال ذلك,  بِّ عن الن   ما صبيعاً ألَّن   ؛من األخرى أجودُ 

   . (3)(ىذا نكرون مثلَ رضبهم اهلل يُ 
فاسًن من الكبلم يف فون يف القراءات والت  وقد أكثر اؼبصنِّ : )ه(665وقال أبو شامة )

القراءة  سقط وجوَ يكاد يُ  بعضهم يبالغ يف ذلك إذل حد    إن  حَّت  , جيح بٌن ىاتٌن القراءتٌنالت  
فهما  ,هبما  ة اتصاف الربِّ بعد ثبوت القراءتٌن, وصح   األخرى, وليس ىذا دبحمودٍ 

 . (4)(تجاوز ذلكوال ينبغي أن يُ , الكمال لو فيهما فقط  وجوُ يتبٌن  , صفتان هلل تعاذل
وترُك القراءة هبا, أو   ومن العلماء من قال: إن  اؼبمنوع ىو إسقاط إحدى القراءتٌن,

بكثرة ألن و ال فرق بٌن القراءتٌن من ناحية الثُّبوت عن الش ارع, أم ا الت فضيل بينهما  ؛كراىتو
 .(5), فبل بأس بو , وكبوهسبة إذل ذلك اؼبقامأو ظهور اؼبعىن بالنِّ , غة والقرآناالستعمال يف اللُّ 

 أمرٌ  ,وكبو ذلك ,أو أدل  على اؼبراد ,ولكن معرفة كون ىذه القراءة أفصح من غًنىا
غًنه, وىذا ال خيفى على  زبتلف فيو أنظار أرباب االختيار, فيختار بعضهم خبلف ما اختاره

  . (6)من نظر يف الكتب اؼبشتملة على ذلك
أم ا اإلمام أبو السُّعود رضبو اهلل تعاذل فهو يرى جواز الت فضيل بٌن القراءات, وقد فعل 

يعين  أن و يردُّ القراءة األخرى, أو يضعِّفها, بلمواطن يف تفسًنه, وال يعين ذلك عدة ذلك يف 
وإذا    ,يرى أن  إحدى القراءتٌن أبلغ وأوفق وأفصح, مع كون األخرى بليغًة موافقة ً فصيحةً  أن و

ا يُفضِّل , ولذلك سأذكر أواًل منهجو يف ذكر القراءات يذكرىا ألسبابٍ  فض ل بٌن القراءات, فإَّن 
                                 

(, مسلم,  6/184(, )4992أخرجو البخاري, كتاب فضائل القرآن, باب أنزل القرآن على سبعة أحرف, رقم )  (1)
 (.1/564(, )818كتاب صبلة اؼبسافرين وقصرىا, باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه, رقم )

 (. 144ـ 5/143إعراب القرآن )  (2)

 (. 5/43اؼبرجع الس ابق : )  (3)

 (. 74إبراز اؼبعاِّن من حرز األماِّن )  (4)

(.التبيان لطاىر 1/281(, اإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي )1/344انظر: الربىان يف علوم القرآن للزركشي )  (5)
 (.  137اعبزائري )

 (.137للجزائري ) التبيانانظر:   (6)



 ها.التفضيل بين أسباب أتناولٍب  , يف تفسًنه
 : (1)يف تفشريِ ّاالستدالل بَا املطلب الجاىٕ: ميَج أبٕ الشُّعْد يف ذكر القراٛات

ال يقتصر على ىو إذ يذكرىا , و اىتمامًا بالغاً  بالقراءات اىتم  أبو السُّعود رضبو اهلل تعاذل
يبٌنِّ ىل القراءة متواترة أو شاذ ة  إال يف , ولكن و  ال  (2)القراءات اؼبتواترة, بل يذكر الش واذ  أيضاً 

وقد يذكر طريقة , (4), وكذلك ال يذكر صاحب القراءة إال يف مواطن قليلة(3)مواطن قليلة
بينها,  فضل, وي(7)وكذلك يوجِّو القراءات ,(6)ويناقش الشاذة أحياناً, ويبٌنِّ خطأىا ,(5)األداء

, أو يتت ب على اختبلفها (9)خيتلف باختبلفهاأو  ,(8)عليها واحداً  بينها, ويبٌنِّ ما إذا كان اؼبعىن
 .(11), ويفسِّر بعضها ببعض(14)اختبلفها نكتة ببلغي ة

, (14), وتوجيو النظم(13), وتوجيو اؼبعىن(12)ويعتمد على القراءات يف بيان معاِّن الكلمات
والعقدية, , واالستدالل هبا يف اؼبسائل اؼبختلفة: الفقهية, (16), وتقويتها(15)وتوجيو األعاريب

 .    (17)واللغوية

                                 
  وقد آثرت أن أحيل على األمثلة يف اغباشية, وال أذكرىا؛ حرصاً على عدم تطويل البحث.   (1)

 (. 1/28انظر مثبًل: إرشاد العقل الس ليم )  (2)

 (. 4/265(,)3/355(, )3/333(, )3/345(, )355ـ 1/354(, )1/144انظر مثبًل: اؼبرجع السابق )  (3)

 (. 3/343(, )1/194(, )1/52(, )1/48اؼبرجع السابق ) انظر مثبًل:  (4)

 (. 2/444(, )1/199) اؼبرجع السابق انظر مثبًل:  (5)

 (.3/315(,)1/323(, )1/322انظر مثبًل: اؼبرجع السابق )  (6)

 (. 5/348(,)5/82(,)2/422(, )1/54(, )1/87( ,)1/29اؼبرجع السابق ) انظر  مثبًل:  (7)

 (. 1/58انظر مثبًل: اؼبرجع السابق )  (8)

 (. 2/425(, )2/55(, )2/27(, )2/24انظر مثبًل: اؼبرجع السابق )  (9)

 (. 3/195انظر مثبًل: اؼبرجع السابق ) (14)

  (.4/11(, )2/93انظر مثبًل: اؼبرجع السابق ) (11)

  (.1/272(, )1/162(, )1/76انظر مثبًل: اؼبرجع السابق ) (12)

  (.2/77(, )1/348(, )1/245(,)1/149: اؼبرجع السابق )انظر مثبلً  (13)

  (.1/84انظر مثبًل: اؼبرجع السابق ) (14)

  (.1/128انظر مثبًل: اؼبرجع السابق )  (15)

   (.1/295(, )1/157انظر مثبًل: اؼبرجع السابق ) (16)

  (.1/333(, )1/257(,)1/223انظر مثبًل: اؼبرجع السابق )  (17)



 :عيد أبٕ الشُّعْد  : أسباب االختٔار بني القراٛاتملطلب الجالحا

يذكر أبو السُّعود يف عدٍد من اؼبواطن يف تفسًنه قراءتٌن متواترتٌن, ويفضِّل إحدامها على 
 يعود إذل األسباب اآلتية:  ختيارىذا اال تبٌن  من خبلل استقراء األمثلة أن  األخرى, وقد 

 :أبلغ مً ىاحٔ٘ املعيٙ أٌ تلٌْ إحدٚ القراٛتني   ــ1 

خيتلف اؼبعىن أحيانًا باختبلف القراءة, ويكون على إحدى القراءتٌن أبلغ منو على 
ٺ   چ  قولو تعاذل:األخرى, كما يف تفسًن  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  

 ٧١١ البقرة: چٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  

ل اؼبصدر اؼبؤو   أن   ؼبا ر ذلكخِّ ا أُ وإَّن   ...على اظبها ماً مقد   "ليس"خرب  الربُّ  ) قال أبو السُّعود:
 واألعرفُ  ,وصف بوف وال يُ وصَ و ال يُ من حيث إن   ؛مًنشبو الض  و يُ ألن   ؛ى بالبلممن احملل   أعرفُ 
 فريقٍ  كل    ألن   ؛وىو أقوى حبسب اؼبعىن ,اظبهاو على أن   ؛(2)رئ برفع الربِّ وقُ  ...(1)باالظبية أحقُّ 
 وما ذلك إال بكون الربِّ  ,لدعواىم موافقاً  فيجب أن يكون الردُّ  ,ىذا الرب   عي أن  يد   فريقٍ 
 .(3)({ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    }:وجل   عنو يف االستدراك بقولو عز   رباً و ـبُ فصح عنو جعلُ كما يُ ,اظباً 
})(3). 

                                 
اؼبعرفة: ما دل  على شيٍء بعينو, وىو طبسة أضرب: الَعَلُم اػباص, والض مًن, واؼببهم, وىو اسم اإلشارة    (1)

واؼبوصوالت, والداخل عليو حرف التعريف, واؼبضاف إذل أحد ىذه اؼبذكورات, وأعرف اؼبعارف اؼبضمر ٍب  العلم ٍب  
فُيعترب أمره باؼبضاف إليو, وأعرف أنواع الض مًن ضمًن اؼبتكلِّم,  اؼببهم ٍب  الداخل عليو حرف التعريف, وأما اؼبضاف,

/ 4ٍب  اؼبخاطب, ٍب  الغائب, وأم ا الن كرة فهو ما شاع يف أمتو, كقولك: جاءِّن رجل. انظر: اؼبقتضب للمربد )
ون معرفًة أو قريباً منها؛ (.  وذكر علماء الن حو أن و يشتط يف اؼببتدأ أن يك245(, واؼبفص ل للزـبشري )284ـ 284

(, واللمحة يف شرح 1/125حَّت يفيد اإلخباُر عنو؛ إذ اػبرب عم ا ال يُعرف غًن مفيد. انظر: اللباب للعكربي )
وأما يف باب كان وأخواهتا وباب إن  وأخواهتا, فإن و إذا اجتمع يف ىذه اغبروف  (.1/297اؼبلحة البن الصائغ )

ار أن يكون االسم اؼبعرفة واػبرب النكرة؛ ألن  اإلخبار عم ا ىو معروف مفيد, يهتم بو النكرة واؼبعرفة, فاالختي
ا ال يعرفو. انظر: (, 1/231األصول يف النحو ) اؼبخاطب, خببلف العكس؛ فإن  اإلنسان قد ال يهتمُّ باإلخبار عم 

 واؼبختار أن األعرف ىو األحق باالظبية. (, وأما إذا اجتمع معرفتان, ففيو أقوال,37واللمع يف العربية البن جين )
 (.  434و1/433انظر: مهع اؽبوامع للسيوطي )

 (.  2/226قرأ بالنصب حفص وضبزة, وقرأ الباقون بالرفع . انظر: النشر يف القراءات العشر البن اعبزري )   (2)

( أن  القراءتٌن حسنتان, ويقوي قراءة الرفع أن الثاِّن جاء 2/238(. وذكر القرطب )1/234إرشاد العقل السليم )   (3)
 {.   ٩٨٩البقرة:  چۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  چ  جاء بالباء إصباعاً يف قولو تعاذل:}



خبلصة القول أن  القراءة بنصب الرب توافق قاعدة األعرف أحقُّ باالظبية؛ ولكن  القراءة بالرفع   
أبلغ يف اؼبعىن؛ ألن  ما فيها من الرد يوافق دعوى من نزلت اآليات لتبٌنِّ ؽبم حقيقة الرب, فهم 

؛ بدليل االستدراك اعبواب كذلك , فبلبد  أن يكوناظباً كذا وكذا, وجيعلون الرب    رب  إن  اليقولون:
 بعده, فقد جاءت كلمة الرب اظبًا.

 ـ ّجْد قراٛٗ شاذَّٗ تؤِّٓد إحدٚ القراٛتني املتْاترتني:  2

   ٩٧٩البقرة:  چۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  چ  ومثال ذلك قولو تعاذل: 
ۈۈ  })قال أبو السعود:  إذا علم  يءمن أذن بالش ,{ أي فاعلموا هباۇ  ۇ  ۆ  ۆ  

 . (3)(ةد لقراءة العام  وىو مؤيِّ  ,(2)رئ فأيقنواوقُ ...(1)أي فأعلموا غًنكم ,وقرئ فآذنوا ..بو
إحدى القراءتٌن معىن موضع الشاىد أن  قراءة "فأيقنوا" شاذة, أي د هبا أبو السعود  

  عليها يف تفسًن اؼبتواترة.   , والقراءة الشاذة يعتمد اؼبتواترتٌن, وىي قراءة صبهور العشرة
 ـ أٌ تلٌْ إحدٚ القراٛتني أّفق لغرض اللالو: 3 

یی  چ   ومثال ذلك قولو تعاذل :              ٩٨٩البقرة:  چېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی     

رئ على البناء وقُ  ,عج  من الر   ,رجعون فيو{ على البناء للمفعول}تُ  قال أبو السُّعود:)      
 .(5)(يف التهويل واألول أدخلُ  ,(4)جوعمن الرُّ  ,للفاعل

واؼبقصود بالتهويل هتويل أمر اليوم الذي يرجع فيو الناس إذل رهبم للحساب, وىو يوم   
ا كانت قراءة البناء  وىذا التهويل ىو غرض الكبلم, القيامة, ا لمفعوللوإَّن  أنسب  أبلغ؛ ألَّن 

ا تدلُّ على أن  ىذا الرجوع ليس بإرادة اؼبكل فٌن, بل ىو على  هبذا سبيل الغرض؛ ألَّن 
  االضطرار.

 مً ىاحٔ٘ التَّصرٓف:  ـ أٌ تلٌْ إحدٚ القراٛتني أبلَغ4 

                                 
  (.  2/236واألوذل قراءة شعبة وضبزة, والثانية قراءة الباقٌن . انظر:  النشر )   (1)

 (.2/714وىي قراءة اغبسن البصري. انظر: البحر احمليط أليب حيان )   (2)

(. وذكر الزـبشري 6/24(. ورجح الطربي كذلك قراءة فأذنوا. انظر: جامع البيان )1/317إرشاد العقل السليم )  (3)
( أن قراءة اغبسن تؤيد قراءة اعبمهور, ونقل ابن عطية 1/226(, والنسفي )7/84(, والرازي )1/322)
ا أبلغ وآكد. 1/375)  ( عن بعضهم ترجيح قراءة اؼبد؛ ألَّن 

 (. 2/248وب وأبو عمرو بالبناء للفاعل, وقرأ الباقون بالبناء للمفعول . انظر: النشر )قرأ يعق  (4)
 (. ودل أجد فيما حبثت فيو من الكتب من سبق أبا السعود إذل ىذا االختيار.  1/318إرشاد العقل السليم )  (5)



ۆ  ۈ  ۈ   چ  قولو تعاذل : يف تفسًن ومثال ذلك  ٩٩مريم:  چۆ  

رئ وقُ  ,م ذلك األمرظَ من عِ  ؛بعد أخرى ةً قن مر  { يتشق  ۈ  ۈ})قال أبو السُّعود:
ل أصل التفعُّ  وألن   ؛وانفعل مطاوع فعل ,لل مطاوع فع  تفع   ألن   ؛واألول أبلغ ,(1)رنينفطِ 
 .(2) (فالتكلُّ 

إذن تصريف قراءة "يتفط رن" أبلغ من تصريف قراءة " ينفطرن"؛ ؼبا يشتمل عليو معناه من 
      التكلف, وحصوِل الشيء مر ًة بعد أخرى.  

 ـ أٌ ٓلٌْ الشِّٔاق مؤِّٓدًا إلحدٚ القراٛتني: 5 

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ       ڎ  ڎ  چ  تعاذل:يف تفسًن قولو كما وذلك   

ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ       ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ      ڻ  ڻ   ڻ  

﮽   ۀ  ۀ  ہہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳   ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸﮹  ﮺    ﮻  ﮼  

                            ڭ  ڭ      ڭ   ﮾  ﮿﯀  ﯁                     

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ    جئ  حئ  مئىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب       يب  جت     حتخت   ۆ  ۆ   ڭ  ۇ  ۇ   

   ٩٩٩ - ٩٩١المائدة:  چمت  ىت  يت  جث  مثىث  يث  حج     مج  جح   
 ـــــ أي قراءة يوُم ــــ وىذه القراءةيوم": )ىذا قال أبو السُّعود يف بيان وجوه القراءات يف " 

 "يومَ "رىء وقد قُ  ,اقوبىي األليق بسياق النظم الكرمي وسو  ,ىي اليت أطبق عليها اعبمهور
ا وإم   ,اخل {ڍ  ڍ  :}إذل قولو تعاذل إشارةٌ  فهذا حينئذٍ  ,لقال و ظرفٌ ا على أن  إم   ؛(3)بالنصب
أي ىذا اعبواب منو  ,بلمإذل جواب عيسى عليو الس   إشارةٌ  فهو حينئذٍ لـــــ"ىذا",  و خربٌ على أن  

 .(4)(..ؤال واعبواب معاً أو إذل السُّ  ,اخل ينفعُ  يومَ  بلم واقعٌ عليو الس  

                                 
 (.   2/319قرأ شعبة وأبو عمرو ويعقوب وخلف وضبزة وابن عامر )ينفطرن(, وقرأ الباقون )يتفطرن(. انظر النشر )  (1)

( قراءة التشديد؛ ألن  فيها معىن التكثًن, فهي 3/24(. واختار أبو جعفر النحاس )4/264إرشاد العقل السليم )   (2)
أن  قراءة " ينفطرن" اختيار أيب عبيد, وذكر العكربي يف التبيان أوذل؛ ألَّنم كفروا, فكادت السموات تتشقق, وذكر 

( أن  التشديد أبلغ؛ ألن  التفطر مطاوع فع ل, 4/24( أن  قراءة التشديد أشبو باؼبعىن, وذكر البيضاوي )2/883)
اوي, وذكر واالنفطار مطاوع فعل؛ وألن  أصل التفعل التكلف. قلت: وبذلك يكون أبو السعود قد تابع البيض

 عبارتو ذاهتا.   
  (.2/256النشر)  انظر: بالنصب, وقرأ الباقون بالرفع. قرأ نافعٌ   (3)
( إذل أن  الصواب قراءة النصب, وذىب ابن عطية 11/243(. وذىب الطربي )2/345إرشاد العقل السليم )  (4)

    ( إذل أن اؼبتوجو قراءة اعبماعة.2/264)



الصواب يف الوجو الثاِّن الذي ُوجِّهت بو قراءة النصب أن يقال: وإم ا على أن و  ولعل  
ظرٌف ػبرب " ىذا " اؼبقد ر, والتقدير: ىذا اعبواب واقٌع يوم ....اخل؛ ألن  اػبرب ال يكون 

      . منصوباً 
كبلٍم منو   أن  ظاىر الكبلم أن  اعبملة استئنافُ فهو وجو موافقة القراءة للسياق أم ا و  

ا تبٌن زمن وقوع ما سبق من احملاورة.   لبيان عاقبة الصادقٌن, سبحانو بعد كبلم عيسى   ال أَّن 
النمل:  چڄ  ڄ     ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چچ  چ  چ  ڇ  ڇ  چ  قولو تعاذل : ويف تفسًن

وتوجيهو إذل  ,بطريق تلوين اػبطاب ؛(1)شركون بالتاء الفوقانيةوقرئ تُ  قال أبو السُّعود:)  ٩٩
  .(2) (على خطاهبم وىو األليق دبا بعده من سياق النظم الكرمي اؼببينِّ  ,الكفرة

ک  ک  ک   گ  چ  قولو تعاذل : فيما بعد ىذه  اآلية من اآليات كبوُ  الوارد الكفرة وخطابُ 

ڳ  ڳ ڳ  ڳ , فإن  قولو تعاذل:}١٩النمل: چ  گ  گگ  ڳ   { قرينٌة على أن اؼبقصود ڳ  
م ىم الذين يشركون مع اهلل غًنه, { ىم الكفرة؛ ألَّن  ک  ک  ک    باػبطاب يف قولو تعاذل:}

 وحيتاجون إذل التوبيخ والتقريع. 
ژ  چ  كما يف تفسًن قولو تعاذل:  ينة لفظية تؤيِّد إحدى القراءتٌنومن ذلك أيضاً أن ذبيء قر 

 ٩٩ - ٩٩الجن:  چڳ  ڱ     ڱ  ڱ    ڑ         ڑ  ک  ک     ک   ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ    
 ؛(3)"قال"رىء وقُ  :){ژ  ڑ     ڑ  ک   قال أبو السعود يف بيان وجوه القراءات يف قولو تعاذل:}

واألول ىو  اؼبستمعٌن للقرآن ـــــ ــــ أي من اعبنِّ  للمتاكمٌن عليو  لقولو و حكايةٌ على أن  
ڳ      ڳ  ڱ     ڱ   :}واألوفق لقولو تعاذل ,األظهر  .(4)(   {گ  گ   ڳ  ڳ  

     أي أن  الفعل بعده ورد بصيغة األمر أيضاً, فيحصل االنسجام والتبلؤم بينهما.  
 ٩٩النبأ:  چں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  چ  ويف تفسًن قولو تعاذل:

                                 
 (. 2/338قرأ اعبمهور بتاء اػبطاب, وقرأ  يعقوب وعاصم وأبو عمرو بياء الغيبة . انظر: النشر )  (1)

  (. ودل أجد فيما حبثت فيو من الكتب من سبق أبا السُّعود إذل ىذا التفضيل.  5/94إرشاد العقل السليم )  (2)

 (. 2/392 )النشر انظر:على األمر, وقرأ الباقون باأللف على اػبرب. ,بغًن ألفٍ  "قل" , وضبزة, وعاصمٌ قرأ أبو جعفرٍ   (3)
  (.6/317إرشاد العقل السليم )   (4)



أي , {ڻ  ڻ   :}وىو األنسب بقولو تعاذل ,(1)حت بالتشديدتِّ رىء فُـ وقُ  قال أبو السُّعود: )
 ا ليست إال أبواباً حَّت صارت كأَّن   ,عتادٍ مُ  غًنَ  لنزول اؼببلئكة نزوالً  ةحبواهبا اؼبفت  أكثرت 

 .(2)(حةً فت  مُ 
؛ ألن  كثرة األبواب تبلئم إذن القرينة اللفظية البلحقة " فكانت أبواباً" تؤيِّد قراءة التشديد

     . صيغة الفعل " وفتِّحت" الدالة على اؼببالغة والكثرة 
 اليَّحْ:  عله لقْاعد تلٌْ إحدٚ القراٛتني أّفق  أٌ ــــ6 

ڀڀ  چ  ومثال ذلك قولو تعاذل : آل عمران:  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   

ا على أَّن   ؛(3)رئ بالتاءوقُ ) {پ }:يف بيان وجوه القراءات يف قولو تعاذل قال أبو السُّعود ٩٩١
ل بينها فصَ وأن ال يُ  ,م على البدل وعطف البيانها أن تتقد  فة حقُّ الصِّ  وفيو أن   ",أمنةً ــــ"ل صفةٌ 

(دون اؼببدل منو ,ث عن البدلد  اؼبعهود أن حيُ  وأن   ,وبٌن اؼبوصوف باؼبفعول لو
 (4)

. 

منها أو عطف  بدلٌ  " نعاساً"و لـــــ" أنزل", على اؼبفعولية وبةٌ ص" منأمنةً " أن   بيان ىذا اؼبثال
, فإذا أعربنا " تغشى" صفًة لــــــ" أمنًة" يتتب على ذلك إم ا تقدم البدل (5)لو مفعولٌ أو  ,بيان

ٌن موصوفها باؼبفعول لو, على اختبلف وجوه وعطف البيان على الصفة, أو الفصل بينها وب
اإلعراب يف " نعاساً", يضاف إذل ذلك أن  اؼبعهود ىو اغبديث عن البدل ــــ أي"نعاساً" ـــ ال 

 عن اؼببدل منو" أمنًة".
ويؤخذ على أيب السُّعود يف ذلك أن  اؼبعو ل عليو ـــ عند العلماء ـــ ىو صحة القراءة, وثبوهتا عن 

حو واللغة, ولذلك ال , وال التفات إذل قواعد أىل النالشارع, فإذا تواترت القراءة فهي اؼبعتَمد
د النحو, بل جيب أن ُتصح ح قواعد الن حو, بناًء جيوز الط عن بقراءٍة قرآنيٍة؛ لكوَّنا زبالف قواع

 .(6)على القراءة اؼبتواترة, فالقراءة دبنزلة اآلية
                                 

   (. 1/166)النشر وقرأ الباقون بالتشديد. انظر: ,ـــــ بالتخفيف وىم  عاصم وضبزة والكسائي ـــــ الكوفيونقرأ    (1)
 ( أن  قراءة التشديد يقويها قولو تعاذل:745زقبلة يف حجة القراءات )وذكر ابن  (.6/358إرشاد العقل السليم )    (2)

   ٩٩ص:  چڳ  ڳ  ڳ     چ 

 (.   2/242حتي ة . انظر:  النشر )الفوقي ة, والباقون بالياء التقرأ ضبزة والكسائي وخلف بالت اء    (3)

    (.2/54إرشاد العقل السليم )  (4)
 انظر: اؼبرجع السابق, نفس اؼبوضع.    (5)

       (. 155ـــــ 2/145انظر للتوسع:  إتقان الربىان للدكتور فضل عباس )  (6)



فإن  ؽبذه القراءة توجيهًا آخر, ال  ,وعلى فرض صحة االعتاض الذي اعتض بو أبو السعود
ٍر,   إشكال فيو من ناحية النحو, وىو أن تكون صبلة" تغشى..." استئنافيًة؛ جوابًا لسؤاٍل مقد 

 .  (1)كأن و قيل: ما حكم ىذه األمنة؟ فأخرب بقولو:"تغشى طائفًة..."
  :عيٙمً ىاحٔ٘ امل ّأكجر اىشجامًا ـــ أٌ تلٌْ إحدٚ القراٛتني أّضح7

 كما يف تفسًن قولو تعاذل:  , وذلكإشكالٌ  وجيهها من ناحية اؼبعىنأي أن و ال يتتب على ت

پ  ڀ    ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ       ٺ   ٿ  ٿٿچ  ٻ  پ       پ  پ   ٹ     ٹ    ٱ  ٻ  ٻ     ٻ    ٿ  ٹ  

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ             ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڤ  ڦ  ڦ     ڤ    ڤ   ٹ   ڤ  

ڑ       ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ     ڳ  ڳ  ڳ   ڌ  ڌ            ڎ  ڎ  ڈ        ڈ  ژ  ژ     ڑ   ڇ   ڍ  ڍ  

  ٨ - ٩ الجن: چڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  
ڤ  }ن  قولو تعاذل:ذكر أبو السُّعود أ ڤ    ڤ   يف  "أن  ـــ"رة بوما بعده من اعبمل اؼبصد  , {ڤ  

ٿ   }اعبار واجملرور يف على ؿبلِّ  اً عطف , قد قُرئتء صبيعها بفتح مهزة "أن "؛أحد عشر موضعاً 

يف  فبلنٌ  من جد   ,موي ارتفع عظتُ أ ,ناربِّ  و تعاذل جدُّ قنا أن  وصد   ,قناهفصد   :و قيلكأن    {,ٿٿ  
 .(2)هغنا , أوسلطانو ارتفع وأ ,نوم سبكُّ أي عظُ  ,عيين  

وىو  ,بعد القول على احملكيِّ  عطفاً  ة؛اؼبذكور  وكذا اعبملُ  ,(3)رىء بالكسروقُ ٍب  قال: ) 
  ,اعبمل اآلتية ربت اإلديان والتصديق ا اندراجُ وأم   ,ها ربت القوللوضوح اندراج كلِّ  ؛األظهر

 .(4)..(ففيو إشكالٌ  ,اعبار واجملرور كما يقتضيو العطف على ؿبلِّ 
وما بعده  {ڎ  ڈ        ڈ  ژ  ژ     أن  قولو تعاذل:} ــــ كما ذكر أبو السُّعود ــــ ووجو اإلشكال

كر من اإلديان ربت ما ذُ  و صبيعودراجال معىن إلو  من صبلة الكبلم اؼبوحى بو, من اآليات
                                 

 (. 3/446انظر: الدر اؼبصون للسمٌن اغبلب )   (1)

 (.6/314انظر: إرشاد العقل السليم )  (2)

اختلف القراء يف قولو تعاذل:}وأنو تعاذل جدُّ ربنا{ إذل قولو:}وأن ا منا اؼبسلمون{, وذلك اثنتا عشرة مهزة, فقرأ ابن   (3)
  وُ وأن  },{تعاذل وُ وأن  :}أبو جعفر يف ثبلثة  عامر, وضبزة, والكسائي, وخلف, وحفص, بفتح اؽبمزة فيهن , ووافقهم

وأن اؼبساجد } ,{و استمعأن  }فتح واتفقوا على  ,الباقون بكسرىا يف اعبميع , وقرأ{و كان رجالٌ وأن  }, {كان يقول
 ,أن يكون من قوؽبم و يصحُّ فإن   ؛خببلف الباقي ,ا أوحي إليو أن يكون من قوؽبم, بل ىو فب   و ال يصحُّ ألن   {؛هلل

 (. 392و2/391. انظر: النشر )وفبا أوحي
( إذل أن  االختيار كسر الكل؛ ألن و من قول اعبن 5/159البغوي )(. وذىب 6/314إرشاد العقل السليم )  (4)

 لقومهم, فيكون داخبلً يف القول احملكي. 



 اؼبوحى عٌنُ  على أن   {,ٻ   ٻ   }علىبل ينبغي أن تكون  ىذه اعبمل معطوفًة  ,والتصديق
 .(1)وىذه العبارات ,كيت وكيت  ل أوحي إرل  يق :و قيلكأن   ,بطريق اغبكاية عبارة اعبنِّ 

ا  أوضح من ناحية اؼبعىن؛ إذ  خبلصة القول أن  قراءة" إن و تعاذل جدُّ ربنا" أظهر؛ ألَّن 
ربت القول احملكي, خببلف قراءة الفتح؛ فإن  بعض  إمكانية دخول صبيع اعبمل يتتب عليها

وبعضها يُعطف على " أن و استمع", فالقراءة األوذل أكثر اعبمل يدخل ربت اإلديان والتصديق, 
       ية اؼبعىن. انسجاماً من ناح

 أٌ تلٌْ إحدٚ القراٛتني أفصح يف اللغ٘:  ــ 8 

ەئ  ەئ  وئ     وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  چ  ومثال ذلك يف تفسًن قولو تعاذل:  

 ٩٣٧األعراف:  چ
 .(2)( أفصح والكسرُ  ,الراء بضمِّ  نَ و  شُ رُ ع  رىء يَـ وقُ  قال أبو السُّعود:)

 إحدٚ القراٛتني أكجر إفادًٗ للشامع: معيٙ لٌْٓأٌ ــ 9
وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ    چ  تفسًن قولو تعاذل:وذلك كما يف  ې  ې          ې   ى   ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  

 ٩١٧آل عمران:  چۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  ېئ  
 ,و االسمعلى أن   ؛برفع قوؽبم ,(3)عنهما يف روايةٍ  وعاصمٌ  كثًنٍ   وقرأ ابنُ )فقد قال أبو السُّعود:  

ياء إال ىذا القول اؼبنىبء عن من األش شيئاً  حينئذٍ م أي ما كان قوؽبُ  ,زىاأن وما يف حيِّ  واػبربُ 
اإلخبار بكون قوؽبم اؼبطلق  ؼبا أن   ..حبسب اؼبعىن وىذا كما ترى أقعدُ  ,سن احملاسنأح

ن اإلخبار م امعللس   إفادةً  كثرُ ــــــ أكما تفيده قراءهتما ــــــــ   بلً عنهم مفص   قوؽبم احملكيِّ  خصوصيةَ 
ىو  (4)البيان يف اعبمل اػبربية الفائدة وموقعَ  مصب   ؼبا أن   ؛ماؼبذكور قوؽبَ ة قوؽبم بكون خصوصي  

                                 
 (.  6/315انظر: اؼبرجع السابق )  (1)

 (.2/271. انظر:  النشر)قرأ ابن عامر وأبو بكر بضم الراء, وقرأ الباقون بكسرىاوقد (.3/23إرشاد العقل السليم ) (2)
( أيضًا إذل أن  قراءة الكسر أجود؛ لشهرهتا يف العامة, وكثرة القراء هبا, وألَّنا أصح 13/79طربي )وقد ذىب ال

 اللغتٌن. 
ا ( أَّن  34الشواذ )ـبتصر خالويو يف ابن  دل أجد ىذه القراءة فيما بٌن يدي  من كتب القراءات اؼبتواترة, ولكن ذكر    (3)

بعة وصبهور قرأ الس  )و  :(1/522, وقال ابن عطية يف احملرر الوجيز )ابن كثًن اد بن سلمة عناغبسن ورواية ضب  قراءة 
وجعلوا اػبرب فيما بعد ,بالرفع « مقوؽبُ »وقرأ صباعة من القراء  "ِإال"بالنصب, ويكون االسم فيما بعد « قوؽبم»اس الن  

 (. عن عاصمٍ  وروى ذلك ضباد بن سلمة عن ابن كثًن, وأبو بكرٍ  "إال,
 واؼبراد باعبمل اػبربية اؼبقابلة لئلنشائية, واإلنشائية ىي األمر, والنهي, والنداء, واالستفهام....اخل.     (4)



 على نسبٍ  وأوفر اشتماالً  ,على اغبدث داللةً  وأظهرُ  ,إفادةً  ة ما ىو أكثرُ باػبربي   فاألحقُّ  ,اػبرب
 ره لقاعدةٍ ا اختار اعبمهور ما اختاوإَّن  ... امعمن الوقوع يف اػبارج ويف ذىن الس   بعيدةٍ  ةٍ خاص  

أن "ريب يف أعرفية  وال ,باالظبية فاألعرف منهما أحقُّ  ,و إذا اجتمع معرفتانىي أن   ,صناعيةٍ 
 . (1)" (قالوا

إذ اػبرب عم ا ال  مًا للس امع؛ ليفيد اإلخبار عنو؛أي أن  حق  االسم أن يكون أمرًا معلو 
أن  فحقُّو اػبربأم ا و , أو قريبًا منهاولذلك ُشرط يف اؼببتدأ أن يكون معرفًة , يُعرف غًن مفيد

ا يستفيده فب ا يُلقى إليو من الكبلم للسامع يكون أمراً غًن معلومٍ  , ولذلك يذكر قبل ذلك, وإَّن 
اؼبقصود إفادتو يف اعبمل اػبربية ىو اػبرب؛ ألن و يفيد السامع أمرًا جديدًا غًن  اؼبعىن العلماء أن  

  .(2)معلوٍم عنده
واؼبقصود بذلك أن  السامع يستفيد حصول النسبة أو الربط بٌن اؼببتدأ واػبرب, كما يف 
قولنا: "الشمس مشرقة"؛ فإن  السامع يعلم معىن كلمة" الشمس", ويعلم معىن كلمة" مشرقة", 
ا يعلم اتصافها بذلك بعد أن نقول لو ىذه العبارة.    لكن و جيهل اتصاف الشمس باإلشراق, وإَّن 

 : (3)ــــ أٌ تلٌْ إحدٚ القراٛتني أىشب باملقاو 10

گ  ڳ  ڳ  ڳ            ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱں  ں    ڻ  ڻ  چ   ومثال ذلك يف تفسًن قولو تعاذل:

ہ  ہ  ہ    ٩٧٨آل عمران:  چڻ  ڻۀ   ۀ  

 خًنٌ  ليو ؽبمما َّنُ  أو أن   ,إمبلءنا ؽبم ن  أ الكافرون حيسب   ال ذكر أبو السُّعود أن  اؼبعىن:
ومآلو  ,أو واقعةً  ة ما َّنليو ؽبم ثابتةً أو خًني   ,ة إمبلئنا ؽبمالكافرون خًني   ال حيسب   أو ,ألنفسهم

                                 
( أن  القراءة بنصب" قوؽبم" إلصباع قراء األمصار على ذلك 7/273(. وذكر الطربي )2/46إرشاد العقل السليم )   (1)

( أن  قراءة اعبمهور أوذل؛ ألن  األعرف أحقُّ 3/433صون )نقبًل مستفيضاً, وذكر السمٌن اغبلب يف الدر اؼب
( أبا السعود بأنو مَّت أمكن اعتبار جزالة اؼبعىن مع مراعاة القاعدة 2/298باالظبية, وانتقد اآللوسي يف روح اؼبعاِّن )

ن  اؼبعىن الصناعية, فبل يُعدل عن ذلك إذل غًنه, السيما وقد صرحوا بأن جعل االسم غًن األعرف ضعيف. أي أ
 على قراءة النصب جزل, وىي موافقة لقاعدة األعرف أحق باالظبية, فلماذا يُعدل عنها.    

 (, ومهع اؽبوامع1/125اللباب يف علل البناء واإلعراب للعكربي )(, و 168)انظر مثبًل: دالئل اإلعجاز للجرجاِّن     (2)
  (. فقد ذكر ىؤالء العلماء أن  اؼبقصود يف اعبمل اػبربية ىو اػبرب.   1/364للسيوطي )

اؼبقام ىو صبلة العناصر اليت تؤثر يف ورود الكبلم على كبٍو معٌن, وتشمل ىذه العناصر: اؼبتكلم, واؼبخاطب,    (3)
اؼبطابقة بٌن الكبلم ومقتضى اغبال,  وغرض الكبلم وموضوعو, وظروف الزمان واؼبكان, احملتفة باػبطاب. انظر:

 (.    243و242دراسة ببلغية تطبيقية, أطروحة دكتوراه للباحث: حذيفة اػبطيب )



 . (1)ؿبضٌ  وضررٌ  حبتٌ  و شر  وربسًنىم ببيان أن  , َّنيهم عن السرور بظاىر إمبلئو تعاذل ؽبم
وىو األنسب دبقام  , واػبطاب لرسول اهلل ,(2)بالتاء "ال ربسب  "رئ وقُ ٍب  قال: )

 .(3)(إذل إشاعة فظاعة حاؽبم سبان قصداً ى منو اغبُ من يتأت   أو لكلِّ  ,سليةالت  
يقصد أبو السُّعود أن  قراءة اػبطاب أنسب بعنصٍر من عناصر اؼبقام, وىو عنصر غرض 

ا يرونو فب  أو للمؤمنٌن,  الكبلم, أو حالة اػبطاب, فإن  غرض ىذا الكبلم ىو التسلية للنبِّ 
م  من إمهال اهلل  للكافرين؛ ببيان أن  ىذا اإلمهال ليس خًنًا ؽبم, بل ىو شٌر ؽبم؛ ألَّن 

؛ ىم اؼبقصود بذلك نو اؼبؤمن كان  أو ىو اؼبقصود بالتسلية,   اً, وإذا كان النبُّ يزدادون بو إشب
 فإن  توجيو اػبطاب إليهم أنسب.

   أو كلُّ من يتأتى منو اغبسبان,  ,لنبُّ ربسب " ىو اوتوجيو ىذه القراءة أن  فاعل " وال 
و  ,وصلتُ  "كفروا"و  ",ربسب  "وال اؼبفعول األول من  ؛ على أن ونصبىو ال "الذين"وموضع 

  , كما يف قولك:حسب يتعدى إذل مفعولٌن ألن   ؛مع ما بعدىا يف موضع اؼبفعول الثاِّن "اَّن  "أ
 .  (4)منطلقاً  اً زيد حسبتُ 
نا للذين كفروا إمبلءَ  ال ربسب   :اؼبعىنو  ",الذين"جيوز على البدل من  .."ليا َّنُ أَّن  " وقيل: 

      . (5)ؽبم خًناً 
وىذا  اؼبتواترة, ويقدِّم شاذة,تٌن: متواترة, و يذكر قراء أحياناً  أبا السُّعودبقي أن أذكر أن   

 يعلِّل ذلك أمٌر بدىي ؛ ألن  اؼبتواترة أقوى, وال حيتاج تقدديها إذل ذكر سبٍب, ولكن أبا السُّعود 
, أو (8), أو أوفق للرسم(7), أو أقوى سبكًا من ناحية اللغة(6)أبلغ يف اؼبعىن أحيانًا بأن  اؼبتواترة

                                 
 (.2/69انظر: إرشاد العقل السليم )   (1)

 (.2/244قرأ ضبزة باػبطاب, وقرأ الباقون بالغيب. انظر: النشر )   (2)

(, 4/287(. ودل أجد من سبق أبا السعود إذل تفضيل ىذه القراءة, ولكن ذكر القرطب )69إرشاد العقل السليم )  (3)
 ( أن  بعضهم ذكر أن  قراءة ضبزة بالتاء غبن ال جيوز, وقد رُد  عليهم ذلك. 3/497والسمٌن اغبلب )

 (.1/124انظر: إعراب القراءات السبع وعللها البن خالويو )   (4)

 (.182انظر:حجة القراءات البن زقبلة )   (5)

 (.6/316(, )3/113(, )2/544انظر: إرشاد العقل السليم  )   (6)
 (. 3/483انظر: اؼبرجع السابق )   (7)

 (.3/389انظر: اؼبرجع السابق )   (8)



السبب يف ذلك أن و أراد التنبيو على  , ولعل  (2), أو أبلغ يف الوزن الصريف(1)أنسب لسياق الكبلم
     , أو بيان سبٍب آخر لتأخًن الشاذة غًن قصور إسنادىا عن اؼبتواترة .  يزة اؼبتواترةعلى م
ا تعر ضت لبلختيار بٌن اؼبتواترة والشاذة, مع أن  تقدمي اؼبتواترة أمر متفق عليو, و   ن  فب ا ألإَّن 

متواترة, وشاذة, ويذكر أن  الشاذة  السُّعود يذكر أحيانًا قراءتٌن:ظر أن  أبا والن يستدعي البحث
 أبلغ يف اؼبعىن. 

  ومن أمثلة ذلك:    
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀڀ  ڀ  چ  يف تفسًن قولو تعاذل:ـــــ 1

 ٢٨األعراف:  چڀ  ٺ  ٺ  
اخل  "أن قالواإال "و ,و اسم كانعلى أن   "؛جواب"رىء برفع وقُ ) قال أبو السُّعود:  
 .(4)(باالظبية األعرف أحقُّ  ألن   ة؛وإن كان األول أقوى يف الصناع ,وىو أظهر ,(3)خربىا

ا أظهر من  موضع الشاىد أن  القراءة برفع " جواب" قراءة شاذة, وقد ذكر أبو السُّعود أَّن 
 القراءة بالنصب, وىي اؼبتواترة.

مقد مة على الشاذة؛ لتواترىا, وىذا السبب كاٍف  يف ذلك أن  اؼبتواترة ويؤخذ عليو
ا  , ومعناىا جزٌل كذلك؟(6), وأفصح(5)أوفق للصناعة لتقدديها, فكيف إذا أضيف إذل ذلك أَّن 

 .  على معناىا فبل وجو لتفضيل معىن الشاذة كذلك؟
ۆئ     ې  ې         ې  ى  ى    ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ     وئ   ۇئ  ۇئ چ ــــ يف تفسًن قولو تعاذل:  2

ېئ        ٩٩النور:  چۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  
مع ما يف  "أن"و ,و خرب كانعلى أن   ,{ بالنصبې  ې   ې  ى  }قال أبو السُّعود:)

األوذل لبلظبية ما ىو  ألن   ؛واألول أقوى صناعةً  ,(7)رئ بالرفع على العكسوقُ  ,زىا اظبهاحيِّ 
                                 

 (.3/441انظر: اؼبرجع السابق )   (1)

 (.2/379انظر: اؼبرجع السابق )   (2)

 (. 2/425بن عطية )وىي قراءة اغبسن. انظر: احملرر الوجيز ال   (3)

  (.2/514إرشاد العقل السليم )  (4)
 (.2/352انظر: معاِّن القرآن وإعرابو للزجاج )   (5)

 (.5/373انظر: الدر اؼبصون للسمٌن اغبلب )   (6)

(, واحملرر الوجيز 145وقراءة الرفع ىي قراءة علي بن أيب طالب, واغبسن. انظر: ـبتصر الشواذ البن خالويو )   (7)
 (. 8/62(, والبحر احمليط )4/191)



خببلف قول  ,إذ ال سبيل إليو للتنكًن "؛أنــــ"ر بوذلك ىو الفعل اؼبصد   ,أوغل يف التعريف
ؼبا  ...لكن قراءة الرفع أقعد حبسب اؼبعىن ,كما إذا اعتزلت عنو اإلضافةُ   ,و حيتملواؼبؤمنٌن فإن  

وأظهر  ,ة ما ىو أكثر إفادةً باػبربي   فاألحقُّ  ,الفائدة وموقع البيان يف اعبمل ىو اػبرب مصب   أن  
ويف ذىن  ,من الوقوع يف اػبارج بعيدةٍ  ةٍ خاص   على نسبٍ  الً اشتما وأوفرُ  ,على اغبدوث داللةً 
ا كان إَّن   :فاؼبعىن ... وأكمل زىا أًبُّ مع ما يف حيِّ  "أن"ذلك ىهنا يف  وال ريب يف أن   ,امعالس  

 يأ ,}بينهم{{ أي الرسول ى    ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ     }ــــــ القول الصادر عن اؼبؤمنٌن مطلقُ 
أي خصوصية ىذا  ,{ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئۈئ   } ـــــــ أو من غًنىم ,كانوا منهم  سواءٌ  ,خصومهم وبٌن

 ـــــ اؼبؤمنٌن ا كان قولَ إَّن   :فمعناىا ,صبا قراءة الن وأم   ,آخر أصبلً  عنهم ال قوالً  القول احملكيِّ 
 أخصِّ  ففيو من جعل ,عنهم قوؽبم احملكيِّ  خصوصيةُ  ـــــ ؽبم عند الدعوة ا كان قوالً أي إَّن  

 ,للموضوع نواناً عُ ,عنها مفروغاً  ,هما بالبيانوأحقِّ  ,يف األذىان وحضوراً  سبتٌن وأبعدمها وقوعاً النِّ 
 (2)(ما ال خيفى ,(1)ما ىو خببلفها يف معرض القصد األصليِّ  وإبرازِ 

 ويبلحظ يف ىذا اؼبثال أيضًا أن  أبا السُّعود يرى أن  اؼبعىن على القراءة الشاذة أجزل منو
ا أوفق من ناحية الصناعة,  مع أن  اؼبتواترة على اؼبتواترة, مقد مة؛ لتواترىا, ويضاف إذل ذلك أَّن 

 ولذلك كان تفضيل الشاذة من اؼبآخذ اليت تؤخذ عليو. 
  
  
  

 
                                 

كلُّ مفردين ذبري بينهما نسبة موجبة أو سالبة, فأحدمها موضوع, واآلخر ؿبمول, وؾبموعهما مع النسبة بينهما   (1)
تراكيب اعبمل العربية يأٌب مبتدًأ وكبوه كاسم إن  وكان, إذا كانت اعبملة اظبي ة, ويأٌب فاعبًل  قضية, واؼبوضوع يف

وكبوه إذا كانت اعبملة فعلي ة, وأما احملمول فهو الركن الثاِّن, وىو اػبرب أو ما يقوم مقامو يف اعبملة االظبية, والفعل 
اؼبعرفة وأصول االستدالل واؼبناظرة لعبد الرضبن حسن حبنكة  أو ما يقوم مقامو يف اعبملة الفعلية. انظر: ضوابط

(. واؼبوضوع يف ىذا اؼبثال ىو اسم كان, واؼبراد بكون "قوؽبم" عنوانًا للموضوع أن و يكون معلومًا حاضراً   21و24)
د إفادتو للسامع يف ذىن السامع, وال يكون مقصودًا باإلخبار, وأم ا اؼبقصود األصلي فاؼبراد بو اؼبعىن الذي يرا

 بالدرجة األوذل, وتكون باقي اؼبعاِّن كالتتمات والتمهيدات اؼبوصلة إليو.  

( النصب؛ ألن  األعرف 2/514(, والنسفي )3/249(. ورجح الزـبشري )476و4/475إرشاد العقل السليم )  (2)
 أحقُّ باالظبية. 



 
 
 

 خامت٘                                     

 ىتاٜج البحح:  

 البحث النتائج اآلتية: لظهرت من خبل
جوزوا ذلك بشرط أال يؤدي إذل إسقاط  ,العلماء الذين جوزوا التفضيل بٌن القراءات ــــ1 

  إحدى القراءتٌن. 
 , بل ىو من باببعضها ال يعين رد   فضيلو, وتاؼبتواترة بٌن القراءات فضل أبو السُّعوديـــــ 2

, وعلى فصيحٌ و على بعضها بأن  أبلغ, و على البعض اآلخر أن و بليغ و اغبكم على بعضها بأن و 
  بعضها اآلخر بأن و أفصح, أو أكثر مبلئمة للسياق, أو غرض الكبلم....اخل. 

ىو مراعاة جزالة اؼبعىن  أيب السعود يف التفضيل بٌن القراءات عند العام قياساؼبــــ 3
 ومراعاة انسجام الكبلم من حيث سياقو, ومن حيث إعراب صبلو, وكبو ذلك.    ,وببلغتو
بذلك,  بعض العلماء قد سبقو , ويكونبو السُّعود أحيانًا بٌن قراءتٌن يفضل أ ـــــ 4

   وأحياناً ينقل عبارة البيضاوي نفسها يف التفضيل. 
, من ناحية توجيهها أن و أحيانًا يستشكل القراءة اؼبتواترة ى أيب السُّعوديؤخذ عل ــــ5 

 .قواعد الن حو واإلعراب اإلعرايب أو النحوي, مع أن  القراءة مقد مة على
؛ اؼبتواترةمعىن القراءة الشاذة على معىن القراءة  فضلي أحياناً  ويؤخذ عليو أيضًا أن و ــــ6ـ

مقد مة؛ لتواترىا,  اؼبتواترةمع أن   من قواعد علم اؼبعاِّن, توافق قاعدةً  ــــ يف نظره ـــــ لكون الشاذة
قواعد أفصح, وأوفق ل وىذا السبب وحده كاٍف لتفضيلها, فكيف إذا أضيف إذل ذلك كوَّنا

    , وكون معناىا جزاًل؟ علم النحو
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 . د.ط , د.ت. بًنوت

ــ مكتبة العلوم واغبكم, احملقق: سليمان بن صاحل اػبزي, وير أضبد بن ؿبمد األدن , طبقات اؼبفسرينـ ـــ   ــ
 .م1997 -ىـ1417الطبعة: األوذل, , السعودية

ــــ  ـــ ضوابط اؼبعرفة وأصول االستدالل, عبد الرضبن حبنكة, دار القلمـ ــى1414, الطبعة: الرابعة دمشق, ــ ــ ــ ــ  ـ
 م. 1993

ـــ   بًنوت,   ـــــ ؿبمود بن عمرو, الزـبشري, دار الكتاب العريب حقائق غوامض التنزيل,الكشاف عن ـ
 ـــ. ىـ 1447الطبعة: الثالثة,  

ــــ ــ  1413, , د.ط بًنوتـ حاجي خليفة, دار الكتب العلمية , كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ـ
 م. 1992ىـ ـ 

ــ  دار الكتب  , احملقق: خليل اؼبنصور, ؿبمد بن ؿبمد الغزي , العاشرةكواكب السائرة بأعيان اؼبئة ـ الــ
 .م 1997 -ىـ  1418الطبعة: األوذل, , لبنان –العلمية, بًنوت 

ـــ ال الناشر: دار , احملقق: د. عبد اإللو النبهان, العكربي, عبد اهلل بن اغبسٌن, لباب يف علل البناء واإلعرابـ
ـــــىـ1416األوذل, الطبعة: , دمشق –الفكر    . م1995 ـــ 

ــ   . ىـ 1414 , الطبعة: الثالثة , بًنوت –دار صادر , بن منظور اؿبمد بن مكرم , لسان العربـ ــ
ـــ ال , احملقق: إبراىيم بن سادل الصاعدي, اؼبعروف بابن الصائغ, ؿبمد بن حسن ,لمحة يف شرح اؼبلحةـ

ـــ اإلسبلميةالناشر: عمادة البحث العلمي باعبامعة  الطبعة: , اؼبملكة العربية السعودية ـــــ اؼبدينة اؼبنورة ــ
ــى1424األوذل,  ــ  .م 2444ـــــ ـ

ـــ ال الناشر: دار الكتب , احملقق: فائز فارس, عثمان بن جين اؼبوصلي ,اؼبؤلف: أبو الفتح, لمع يف العربيةـ
 , د/ط, د/ت.الكويت –الثقافية 

ـــ ؾبلة دار اغبديث اغبسنية, العدد  ــ.  1419, 15ـ ــ    ىـ
اجمللس ـــ  وزارة األوقاف,  عثمان بن جين, احملتسب يف تبيٌن وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنهاــــ   

ـــىـ1424 , د/ط,ن اإلسبلميةؤو األعلى للش ــ  . م1999 ـــ 
ـــ  احملقق: عبد السبلم عبد الشايف , بن عطية, ااغبق بن غالبعبد , احملرر الوجيز يف تفسًن الكتاب العزيزـ

ــ. ىـ 1422 -الطبعة: األوذل , بًنوتـــ دار الكتب العلمية , ؿبمد   ــ
ـــ  الدار  -اؼبكتبة العصرية , احملقق: يوسف الشيخ ؿبمد, ؿبمد بن أيب بكر الرازي  , ـبتار الصحاحـ ــ

 .م1999ىـ / 1424اػبامسة, الطبعة: , صيدا –النموذجية, بًنوت 



ـــ     , حققو وخرج أحاديثو: يوسف علي بديوي, النسفي, عبد اهلل بن أضبد ,مدارك التنزيل وحقائق التأويلــ
 . م 1998 -ىـ  1419الطبعة: األوذل, , دار الكلم الطيب, بًنوت

ـــ  و , ؿبمد بن إظباعيل اؼبسند الصحيح اؼبختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم وسننو وأيام ـ  ــ
دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم  ؿبمد , قق: ؿبمد زىًن بن ناصر الناصر, احملالبخاري

 . ىـ1422الطبعة: األوذل, , فؤاد عبد الباقي(
ـــ  مسلم بن اغبجاج , اؼبختصر بنقل العدل عن العدل إذل رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلمسند الصحيح ـ اؼبــ

 , د.ط , د.تبًنوت –ار إحياء التاث العريب , داحملقق: ؿبمد فؤاد عبد الباقي, 
 ـــ اؼبطابقة بٌن الكبلم ومقتضى اغبال, دراسة ببلغية تطبيقية, أطروحة دكتوراه, للباحث: حذيفة اػبطيب,

الدكتور:ؿبمد ىيثم غرة, جامعة دمشق, كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية, قسم اللغة العربية وآداهبا, إشراف 
ـــ2412    م.  2413ـ

دار إحياء  , احملقق : عبد الرزاق اؼبهدي, البغوي, اغبسٌن بن مسعود, معادل التنزيل يف تفسًن القرآنـــ 
ــ.ىـ 1424الطبعة : األوذل, , بًنوتــــ التاث العريب   ـ

ـــ عادل الكتب  ,الزجاج, إبراىيم بن السري ,معاِّن القرآن وإعرابو  -ىـ  1448 , األوذل :الطبعة, بًنوتـ
  . م 1988

ــــ  ــ ىـ 1399 , د.ط ,  دار الفكر, ق: عبد السبلم ؿبمد ىاروناحملقِّ ,أضبد بن فارس, معجم مقاييس اللغة ــ
 م.1979 -
ـــ الطبعة: الثالثة , بًنوت ــــ ار إحياء التاث العريب, دالرازي, عمرؿبمد بن , مفاتيح الغيبـــ   . ىـ 1424ــ
ــــ الناشر: مكتبة اؽببلل , احملقق: د. علي بو ملحم, الزـبشري, ؿبمود بن عمرو, فصل يف صنعة اإلعراباؼب ـ

 م. 1993الطبعة: األوذل, , بًنوت –
ـــ  الطبعة: , دار الكتب العلميةابن اعبزري , ؿبمد بن ؿبمد بن يوسف , منجد اؼبقرئٌن ومرشد الطالبٌنـ ــ

 . م1999-ىـ 1424, األوذل 
ــ  ــ اؼبطبعة التجارية , احملقق : علي ؿبمد الضباعابن اعبزري , ؿبمد بن ؿبمد , نشر يف القراءات العشرـ الــ

 ,د.ط , د.ت.الكربى 
ــ  ؿبمود  يربقيق: طاىر أضبد الزاو , اعبزري ابن األثًن مد بن ؿب ؿبمد , نهاية يف غريب اغبديث واألثرـ الــ

 .   م1979 -ىـ 1399 د.ط , بًنوت, -اؼبكتبة العلمية , ؿبمد الطناحي
ـــ    دار الكتب العلمية , عبد القادر بن شيخ بن عبد اهلل الَعي َدُروس , نور السافر عن أخبار القرن العاشرالــ

 ه. 1445الطبعة: األوذل, , بًنوت –
ـــ  , احملقق: عبد اغبميد ىنداوي, السيوطي, بد الرضبن بن أيب بكر, عمهع اؽبوامع يف شرح صبع اعبوامعـ

 , د/ط, د/ت. مصر –الناشر: اؼبكتبة التوفيقية 



  
 
 
 
  

 
 
 

 
    
 
     
 
      

    
 
   
  


