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ال العدويُّ وتوجيه قراءته نحويًّا  أبو السمَّ

 )استدراك وتعقيب(

 عبد اهلل بن محمد بن سليمان السديس

amsudais@imamu.edu.sa 

 توجيهات نحوية –أبي السمال  –قراءة  

 أستاذ مشارك

 بحثلخص الم

ال الَعَدوي وتوجيه قراءته  يتناول هذا البحُث الرتجمة للقارئ أبي السمَّ

ٌّ على بحٍث زميٍل سابٍق تناول التوجيه النحويَّ 
 استدراكي

ٌّ
نحويًّا، وهو بحٌث تعقيبي

ت  لقراءته فاستدركُت على عمله قراءاٍت أخرى بَلَغت ستًّا وثالثين قراءًة مما ندَّ

ال العَدوي حضوُره القويُّ يف كتب القراءة عنه، وخفيت عليه. وقد كا ن ألبي السمَّ

والتفسير بصفته ُمقرًئا فصيًحا، له اختياٌر يف القراءة مشتِمٌل على صوٍر ُمتعددٍة من 

ِع  االستعماالت اللغوية المخالفة لما عليه المشهور، الدالِة على َسَعة العربية، وتنوُّ

ُمنبِّهًة جمهرة الدارسين والباحثين إلى مسارب القول فيها، فجاءت قراءاُته تلك 

العناية بالقراءة الشاذة، واإلفادة من هذا المعين الثر الذي احتفظ يف جوانَب ُمتعددةٍ 

منه بطرائَق مختلفٍة من التعبير اللغوي والرتكيب النحوي بداللٍة خاصٍة كان يف 

حيث اإلسناد بعض آي الكتاب ما يسنُدها ويعُضُدها وُيحتجُّ به لها، فهي من 

ا ُأجمع عليه، لكنها نافعٌة له يف الداللة على أضُرب القول، وُصَور  خارجٌة عمَّ

ا، وقوُة  ى شاذًّ الِخطاب. وقد ظهر من خالل الدراسة والمناقشة متانُة هذا المسمَّ

 لقواعد اللغة، وضوابط العربية داللته، وقبوُل النظم القرآين إيَّاه، ومسايرته
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Abstract 

This research paper tackles the biography of the Qur᾿ān 

reciter Abu As-Sammāl Al-ʿAdawi and presents syntactic analyses 

of his readings. This study is complementary of a study previously 

conducted by a colleague who has attempted a syntactic appraisal 

of Abu As-Sammal Al-ʿAdawi’s reading of the Qur᾿ān. I have 

managed to reach 36 readings that were missing in the above-

mentioned previous research. As an eloquent scholar of Qur᾿ānic 

readings, Abu As-Sammāl Al-ʿAdawi was one of the respectable 

authors of the books on Qur᾿ānic readings and interpretation. Abu 

As-Sammāl has his own versions of Qur᾿ānic readings whose 

language analyses are different from the commonly accepted ones. 

However, these different analyses present evidence that Arabic is a 

rich language open for scholarly research and opinions. Therefore, 

his unusual readings have caught the attention of researchers and 

scholars and urged them to make use of this rich source. This 

source retains in many of its aspects various ways of language 

expression and syntactic structures, with specific semantic 

reference that can be proved and supported by some other 

Qur᾿ānic verses. As for their chains of narration, they are different 

from what the majority of scholars agreed on, but they are useful 

as representative of exceptional forms of discourse. The study has 

found that these unusual (or irregular) readings are original, and 

that their semantic references are substantial, complying with 

Qur᾿ānic rhythms, Arabic grammar and principles.  

Key words:  Qur᾿ān readings – Abu As-Sammāl – syntactic 

analyses 
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 :املقدمة

ٌّ بتتبُّع قراءة أحد التابعين
كان يمرُّ بي قارٌئ لفَت نظري كثرُة  (1)بينا أنا معني

ما سبق أن قرأُته من قبُل ألبي  استحضرُت يف كتب التفسير والقراءة، و اسمه َدْور

ال  من َوْصِف أبي زيدٍ  (2)علي الفارسي مَّ إيَّاه بأنه كان فصيًحا، َأاَل وهو أبو السَّ

ل قراءاته التي تمرُّ بي، ويف أثناء ذلك ، فكنُت الَعَدويُّ  قائمتين: يف جعُلها أُأسجِّ

على بحٍث  بعدُ قراءات متصلٌة بالنحو، وأخرى متصلٌة بالتصريف، ثم وقعُت 

اه أ. ضل األخينا الف َلمي سمَّ التوجيهات النحوية لقراءة "د. عبد اهلل بن عويقل السُّ

على ما له توجيٌه نحويٌّ ليس غيُر، فيه . َقَصَر دراسته (3)"أبي السمال العدوي

 -أسعفه الوقُت  إنْ -، ووعد أن ُيكِمَله يرُبو على أربعين قراءةً  وجمع فيه ما 

 ه من جانبها التصريفي.ببحٍث ثاٍن يتناول فيه قراءتَ 

ا لم أحَفل حين ذاك بموازنة  ال بما انتهى  هما جمعتُ وحقًّ من قراءة أبي السمَّ

. وبعد أن أهنيُت ما بين يديَّ من (4)إليه عمُل األخ الكريم نظًرا النشغالي بغيره

ًة أخرى إلى أبي السمَّ  نا زميلُ ال وما إليه، فبدأُت بعرض ما تناوله عمٍل عدُت َكرَّ

                                                 

التوجيه النحوي والصريف والداللي "هو ُنَبيح بن عبد اهلل الَعنَزي يف بحٍث عنونُته بـ:  (1)

، 11، الجزء 181د ، منشور يف مجلة الجامعة اإلسالمية، ملحق العد"لقراءة ُنَبيح الَعنَزي

 .125-552هـ، ص ص 1111، العام 25السنة 

 .121يف اإليضاح  (2)

منشور يف مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية، العدد الثاين، ذو الحجة  (3)

 .552-111هـ، ص ص 1152

هـ( وآراؤه النحوية 212-252أبو بكر بن عبيدة اإلشبيلي )"يف بحث عنوانه:  (4)

م، 5118هـ/1111، 55، منشور يف حولية كلية اللغة العربية بجرجا، العدد "يةوالتصريف

 .1111-1555الجزء الثاين، ص ص 
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ة التي ه من القائمة النحويَّ َس رَ ًدا ما دَ من قراءته واقًفا عليها واحدًة واحدًة، ُمستبعِ 

ل لديَّ قرتحَ  عُت؛ فكان من نتيجة ذلك أنْ وَض   عن نظر أخينا تءاٌت عدٌة ندَّ اصَّ

بَلَغت على وجه التفصيل ستًّا وثالثين قراءًة، واستجابًة لَِما َخَتَم به بحثَه  الكريم

ه َغفلُة البََشر من دعوةِ الباحثين إلى استنباط ما فاَتُه، وما لم يهتد إليه، أو أخذت

مَ عنه؛ فإنني  تميًما للفائدة، دمًة للعلم، وتَ درَسه؛ ِخ  ه، وُأكِمَل لَ عمَ  رأيُت أن ُأتمِّ

 بن ُمقبلوَصَدَق ق، وسنُّ الطريق، بْ ُل السَّ ْض ينا الكريم فَ ِخ وألَ 
ِّ
حين  َتميُم بن ُأبَي

 :قال

 َصَباَبة   َبَكيت   َمبَكاَها َقبَل  َفَلو

 

مِ  َقبَل  لنَّفَس ا َشَفيت   بَِليَلى،   التَّنَدُّ

 الب َكا لِيَ  َفَهاَج  َقبِلي َبَكت   َوَلكِن   

 

: الَفضل    لت  مِ  ب َكاها َفق  تََقدِّ  لِلم 

 
ا فقد كان ُجهدُ  درًسا وتوجيًها، وما ذاك بغريٍب عليه إحصاًء وتميًزا مُ  هوحقًّ

 فهو ابُن َبْجدهتا، وأُبو ُعْذرها.

تلك القراءات التي وقفُت عليها وجدُت أن أبا وعندما أردُت أْن ُأمايَِز بين 

ال ُيوافِق يف بعض قراءته قراءَة السبعة أو بعِضهم مما ُيمكُن أن يكون له  السمَّ

؛ فأعرضُت إعراًضا عن َسْلكها ضمَن ما درسُته من قراءته؛  توجيٌه نحويٌّ

واذ، واكتفاًء باالحتجاج لها يف المصنَّفات المعنِيَّة ، (1)بالسبع لخروجها من الشَّ

 وهذه القراءاُت هي:

                                                 

وأيًضا كان من ضمن قراءاته الشاذة التي وقفُت عليها قراءته قوَله تعالى:  (1)

( بفتح الم الجحود، ولم أتناولها هنا فيما أنا 11)األنفال:  ﴾ائەئەئوئ﴿

يف حركٍة لحرٍف من حروف المعاين، وال أثَر نحويًّا لها، وينظر يف نسبتها بصدده ألهنا قراءٌة 

-2/212، والدر المصون 2/115، والبحر المحيط 21-11إليه: مختصر الشواذ 

 .1/582، ومعجم القراءات 1/5/122، ودراسات ألسلوب القرآن 218
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 موافقًة ألبي عمٍرو. (1)، قرأها بالرفع(511ة: بقر)ال ﴾ېئېئ﴿قوله تعالى:  .1

موافقًة  (2)، قرأها بالنصب(511: بقرة)ال ﴾ڦڦ﴿قوله تعالى:  .5

 ألبي عمرو، وابن عامر، وحمزة، وحفص عن عاصم.

بن موافقًة ال (3)، قرأها بالنصب(81: آل عمران) ﴾ڑڑ﴿قوله تعالى:  .1

 عامر، وحمزة، وعاصم.

، قرأها بفتح (21)األنعام:  ﴾چ. . .  ڦڄڄڄڄ﴿قوله تعالى:  .1

 موافقًة البن عامر، وعاصم. (4)الهمزتين

، قرأها ببناء الفعلين (111)األنعام:  ﴾ڀڀڀڀٺٺ﴿قوله تعالى:  .2

 موافقًة ألبي عمرو، وابن كثير، وابن عامر. (5)للمفعول

موافقًة  (6)، قرأها بالياء(28 :توبة)ال ﴾ٴۇۋ    ۈۈ﴿قوله تعالى:  .2

 للسبعة جميًعا.

 (7)، قرأها بالرفع واإلضافة(52)العنكبوت: ﴾ڦڦ﴿قوله تعالى:  .2

 موافقًة ألبي عمرو، وابن كثير، والكسائي.

                                                 

 .211يف الكامل للهذلي  (1)

 .212يف السابق نفسه  (2)

 .212ق نفسه يف الساب (3)

 .181يف السابق نفسه  (4)

 .218-212يف السابق نفسه  (5)

 .511يف شواذ القراءات  (6)

 .212يف السابق نفسه  (7)
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موافقًة  (1)، قرأها بضم الهمزة(51)سبأ:  ﴾ٻپپپ﴿ قوله تعالى:  .8

 ألبي عمرو، وحمزة، والكسائي.

موافقًة البن  (2)قرأها بفتح الهمزة ،(1: الجن) ﴾ڤڤ﴿قوله تعالى:  .1

 عامر، وحمزة، والكسائي، وحفص عن عاصم.

اء الَعْشر،  َّ أَحَد ُقرَّ
ووقفُت له أيًضا على قراَءَتين وافق فيها يعقوَب الحضرمي

( بالفتح وحذف التنوين، و)َسَواٍء 18وهما: )َفاَل َخْوَف َعَليِهم( )البقرة: 

ر، وَمَع كون َتيِن القراءَتين خارَجَتين عن وصف ( بالج11لِلَسائِلِيَن( )فصلت: 

ُذوذ الذي َغَلب على قراءته إالَّ أنني َسَلكُتهما ُمنبًِّها على تواُترهما ضمَن  الشُّ

اآليات التي تناولُتها بالتوجيه والمناقشة ُأسوًة ببقية قراءاته األخرى لِقلَّة َمن ُعنِي 

 من العلماء باالحتجاج لما فوق السبع.

ببحٍث آخَر أتناوُل فيه صيغَة  -إْن شاء اهللُ -شير إلى أنني سُأْتبُع هذا البحَث وأُ 

ل لديَّ  ال من حيث التصريُف والداللُة، وقد تحصَّ الفعل يف قراءة أبي السمَّ

 قراءاٌت له يف هذا الخصوص بَلَغت أربعين قراءًة، واهلل المعيُن.

 :وقد اقتضت طبيعة  البحث تقسيمه وفق ما يأتي

 .لمقدمةا

                                                 

 .111يف السابق نفسه  (1)

كسُر الهمزة موافقًة ألبي  11/22، وُنسب إليه يف روح المعاين 111يف السابق نفسه  (2)

 اصم.عمرو، وابن كثير، ونافع، وأبي بكر عن ع
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ال الَعَدوي: وأب -الفصل األول مَّ : :ه من حيُث ثُت عنوتحدَّ  السَّ اسمه،  أوًل 

ا:روايته، والرواية عنه. ثالث ا: نشأته، وموطنه.  ثاني ا:ونسبه، ولقبه، وكنيته.   رابع 

ا: أقوال العلماء فيه.   وفاته.خامس 

ال العَ  النحويُّ  التوجيه   -الفصل الثاين مَّ وتناولُت فيه  َدوي:لقراءة أبي السَّ

القراءات التي جمعُتها له مما ندَّ عن نظر الزميل الكريم مما له ارتباٌط بالنحو، إْن 

ب القرآن، اعرإ، والتفسير، وةغير مظانِّها؛ ككتب القراء يف ممظانِّها أ يف

كما -ومعجمات اللغة، ودواوين العربية، ودرسُتها، وناقشُتها، وبذلُت جهدي 

ها من الدر  دون يف اال -ُب أحَس  حتجاج لها وتوجيهها نحويًّا، وإيفائها حقَّ

. ما تواتر من القراءة إلى ما شذَّ منها والمناقشة إطالٍة، وكنُت أضمُّ يف الدر 

وبلغت القراءاُت التي جمعتُها له ستًّا وثالثين قراءًة على وجه التفصيل، جعلُتها 

سألُة الواحدُة قراءاٍت عدًة كما سُيرى يف ثالَث عشرَة مسألًة، ويمكُن أن تُضمَّ الم

 يف المسألتين الثانية، والرابعة. 
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 وات اآلتية:طُ واتَّبعُت يف دراسة قراءاته الخُ 

َور واآليات .1  .(1)يف األغلب األعم رتَّبُت قراءته يف مسائَل بحسب ترتيب السُّ

اًل، وَأْتبعُتها بق .5 راءة أبي أوردُت اآليَة محلَّ الدراسة بقراءة الجمهور أوَّ

ال.  السمَّ

اء الذين وافُقوه يف قراءته .1  أو واَفَقهم. ،ذكرُت أعالم الُقرَّ

وه، قُ هم أو وافَ قَ وثَّقُت قراءة غيره ممن وافَ ومن مصادرها،  وحَده وثَّقُت قراءته .1

 ولم ُأْعَن بتوثيق قراءة الجمهور لُشْهرهتا.

 يه القراءة.لدراسة اآلية ومناقشة المسألة وتوجمناسًبا جعلُت عنواًنا  .2

وإيضاًحا لقراءته التي  ،أوردُت االحتجاج لقراءة الجمهور إتماًما للفائدة .2

 ع عليه.ما ُأجمِ خاَلَف فيها 

ما ذكره العلماُء يف توجيه اآلية بقراءته، وعلَّقُت على ما  -قدَر الطاقة-جمعُت  .2

 قاُلوه، وربطُت بعَضه ببعٍض.

لُت إليها، وَأْتبعُتها ذيَّلُت البحث بخاتمٍة أوردُت فيها أهمَّ ا .8 لنتائج التي توصَّ

 بثَبٍت للمصادر والمراجع.

وختاًما أسأُل اهلَل تعالى أن يجعل أعماَلنا خالصًة لوجهه الكريم، والحمُد هلل أواًل 

 وآِخًرا.

                                                 

قد ُتْلجئ حاجٌة إلى جمع النظير إلى النظير؛ فأجعل للمسألة ُعنواًنا واحًدا أضمُّ فيه بعَض  (1)

اآلي المتأخرة يف ترتيب السور على اآلي المتقدمة عليها يف مسائَل تاليٍة الندراجها تحت 

 ذلك العنوان الواحد، وهذا يف مسألتين اثنتين: الثانية، والرابعة.
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وي وأب -الفصل األول
َ
د
َ
ال الع

َّ
م
َّ
 :(1)الس

ُعوبات التي واجهتني  َلمي من  اهللعبد  د.أ. كما واجهت -كان من أبرز الصُّ السُّ

الرتجمة  المعلومات عنه، وتكرارُ  رةُ دْ قلُة المصادر التي ترَجَمت لقارئنا، ونُ  -قبُل 

معلوماٍت  -يف عمومها-يف عدٍد من المصنَّفات بما ال جديَد فيه البتَة؛ فجاءت 

ا وكيًفا، ال تشفي ُغلًَّة، وال ُتروي ظمَ   -بحمد اهلل-ًأ، وَمَع هذا فقد أمكنني نزرًة كمًّ

م ترجمته وفق اآليت:  جمُع كلِّ ما قيل عنه من مصادره الرئيسة، وُأقسِّ

                                                 

، 1/1511، والمؤتلف والمختلف للدارقطني 15/122ترجمته: هتذيب اللغة ينظر يف  (1)

، واللسان 1/121، واإلكمال يف رفع االرتياب 21-21والكامل يف القراءات العشر 

 222-1/222( )طبعة بشار(، 112) 1/182، وتاريخ اإلسالم 11/112)سمل( 

 2/521وي(، ( )طبعة البجا11521) 1/211)طبعة تدمري(، وميزان االعتدال 

(، والمشتبه 12) 1/111(، 22) 1/121( )طبعة عرقسوسي(، وطبقات القراء 1251)

(، والمقتنى يف سرد الكنى 2211) 5/281، والمغني يف الضعفاء 1/128يف الرجال 

، وغاية 1112، والقامو  )سمل( 51/521(، والوايف بالوفيات 5818) 1/511

 1/82، 2/118، ولسان الميزان 2/121(، وتوضيح المشتبه 5211) 5/52النهاية 

، ونخب األفكار 2/115، وتجريد الوايف بالوفيات 5/215(، وتبصير المنتبه 8812)

، واألعراب الرواة 552-51/551، والتاج )سمل( 5/522، وبغية الوعاة 1/112

512-511  . 
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 اسمه، ونسبه، ولقبه، وكنيته: -أوًل  

ال (1)هو َقْعنَُب بن ِهالل بن أبي َقْعنب مَّ الَعَدوي اْلُمْقرئ، وُيْكنى بأبي السَّ
(2) .

ائدة، والتَّْقعيُب يب؛ فالنون زأن الَقْعنَب مشتقٌّ من التَّقعِ  (3)ويذكر ابُن ُدريد

رته، ومنه اشتقاُق الَقْعب بُت اإلناَء، إذا َجفَّ يَء؛ يقال: َقعَّ . والَقْعُب (4)تجفيُرك الشَّ

ْلب من كل شيءٍ  نًبا َعَلٌم عْ على أن قَ  (6)، ونصَّ ابُن جني(5)هو الشديد الصُّ

                                                 

ي يف طبعة بشار هذا َنَسُبه الذي ذكرته كتُب الرتاجم، وهو كذلك يف تاريخ اإلسالم للذهب (1)

قعنب بن "التي اعتمدُتها هنا، وخاَلَفت طبعة تدمري من الكتاب نفِسه فجاء نَسُبه فيها: 

، وتكرار "بن أبي مغيث"، هكذا! بإضافة "هالل بن أبي مغيث بن هالل بن أبي قعنب

ان البتَة؛ لمخالفتهما الطبعة العلمية للكتاب، "هالل"اسم  ، وهما زيادتان ال تصحَّ

 َمن ترجم له. ولجميع

هذه كنيُته المشهورُة التي مألت كتب التفسير والقراءة والعربية، ولكن يذكر ابُن ُجبارة  (2)

يف حادثٍة ذكرها له َعَرًضا أنه ُخْوطِب بأبي َقْعنَب، وال أدري كيف  21الهذلي يف الكامل 

 نه.يكون اسُمه قعنًبا وُيْكنى بأبي قعنب؟! ولعل يف النص تحريًفا لم أتبيَّ 

 .555يف االشتقاق  (3)

 .1/511ووافقه الجوهري يف الصحاح )قعب(  (4)

، وجمهرة اللغة 5/111نصَّ عليه غيُر واحٍد من المعجميين؛ ينظر: كتاب العين  (5)

، 1/281، واللسان )قعنب( 5/112، والمحكم 1/111، وهتذيب اللغة 5/1185

 .1/22، والتاج )قعنب( 152والقامو  )قعنب( 

 .518المبهج يف  (6)
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كعب بن : األول َعِديُّ بن (1)منقوٌل. وأما الَعَدويُّ فهي نِسبٌة إلى خمسة رجالٍ 

ُلَؤي بن غالب بن فِْهر بن مالك بن النَّْضر الُقَرشي، والثاين َعِديُّ بن عبد َمناة بن 

ار،  ُأدِّ بن طابِخة بن إِْليا  بن ُمَضر، والثالث َعِديُّ بن َعمرو بن مالك بن النجَّ

باب، والخامس َعِديُّ ب ن بطٌن من األنصار، والرابع بنو الَعَدويَّة من بني َعِدي الرِّ

ولم أقِف على شيٍء يقطُع بنسبته إلى َقبيٍل ُمعيٍَّن  .َعمرو بن ربيعَة، بطٌن من ُخزاعةَ 

ال، وهي على زنة لف على َمن ذكر وجًها لم أقِ كذا و منها. تكنيته بأبي السمَّ

ال" ْمل وهو  "َفعَّ الدالة على المبالغة والتكثير، ويمكن أن تكون مأخوذة من السَّ

  كون اسًما لبعض ولده، واهلل أعلُم.  ، وقد ت(2)فقُأ العين

 نشأته، وموطنه:  -ثاني ا

، ذكره بعُض َمن ترجم  ال البصرَة فُنِسب إليها فقيل: البصريُّ استوطن أبو السمَّ

إلى أنه كان ُمعاِصًرا ألبي عمرو بن العالء )ت  (1)، ويشير الذهبي(3)له

 ،(2)(ـه121

                                                 

، واألنساب للسمعاين 118، واألنساب المتفقة 511ينظر: جمهرة أنساب العرب  (1)

 .5/158، واللباب البن األثير 8/111

، وهتذيب اللغة 5/821، وجمهرة اللغة 112، واالشتقاق 521ُذكر يف إصالح المنطق  (2)

، واللسان )سمل( 8/211، والمحكم 2/1215 )سمل(، والصحاح 15/122

ي أوالُده بني  11/112 وا بذلك ألن رجاًل منهم َسَمل عيَن أحدهم فُسمِّ أن قوًما ُسمُّ

بيديُّ يف التاج )سمل(  ى الزَّ ال، وسمَّ  نفًرا منهم. 51/551َسمَّ

 يف تاريخ اإلسالم  (3)
ُّ
، وميزان 111، 1/121، وطبقات القراء 1/182ذكره الذهبي

، وذكره الصفديُّ يف الوايف 1/511ى ، والمقتن5/281، والمغني 2/521االعتدال 



  
 عبد الله بن محمد بن سليمان السديسد / 

 (استدراك وتعقيب-أبو السمَّال العدويُّ وتوجيه قراءته نحويًّا )

 

 
 

 

 

ا (4)عن الُقَطعي (3)ويروي  ُم على الخليل. كذا أن أبا السمَّ ل كان يف زمانه ُيقدَّ

، ويدلُّ على بصريَّته أيًضا دالٌّ على معاصرته إياه، وعلى ُسكناه البصرةَ  ذاقال! وه

َأْخُذ أبي زيد األنصاري عنه كما سيأيت بعُد، وهو وإن كان من أهلها فليس 

كاٍن آخَر، وهناك وًدا فيها، فربَّما يكون طارًئا عليها بعُد من موًعا بكونه مولُ مقطُ 

ًها منصرًفا لُّ على أنه كان مُ روايٌة ُتروى عنه تدُ  قيًما يف الشام، وأنه كان زاهًدا ُمتألِّ

عن  (6)، والذهبي(5)عن الدنيا ذا صالةٍ وصياٍم وعبادٍة، روى ابُن ُجبارة الهذلي

ال ( َوَهَب أبا السمَّ ـه115خلفاء بني أمية )ت  بن محمد آخرَ  أبي زيٍد أن مروانَ 

ق هبا على المساكين، وأهنم قالوا له: هالَّ  يناٍر فما ترك منها حبًَّة إال وتصدَّ
ألَف دِ

. ويبدُ 
ٌّ
أن أيًضا و من روايٍة ذكرها الُهَذلي تركَت شيًئا لولدك؟ فقال: اهلُل لهم َولِي

ال لم ُيْقرئ أحًدا من النا ، وإنما ُأِخذت عنه  يف صالته، فقد قراءُته أبا السمَّ

ال يقطع ليَله قياًما حتى أخْذُت "لهذلي عن الُقَطعي قوَله: روى ا كان أبو السمَّ

                                                                                                              

، وابُن حجر يف لسان الميزان 5/52، وابُن الَجَزري يف غاية النهاية 51/521بالوفيات 

 يف بغية الوعاة 1/82
ُّ
 .5/522، والسيوطي

 .1/511يف المقتنى يف سرد الكنى  (1)

 ه(.181ت أنه كان معاصًرا ألبي الحسن الكسائي ) 1/111ويذكر يف طبقات القراء  (2)

 .1/121، وطبقات القراء 1/182يف تاريخ اإلسالم  (3)

ٌث ُمقرٌئ، ثقٌة صُدوٌق، أخذ  (4) هو محمد بن يحيى بن أبي حزم الُقَطِعي البصري، ُمحدِّ

، وغاية 8/151هـ. ينظر: الجرح والتعديل 521قراءة أبي السمال عن أبي زيد، تويف سنة 

 .1/218، وهتذيب التهذيب 5/528النهاية 

 . 21يف الكامل  (5)

 . 1/121، وطبقات القراء 1/182يف تاريخ اإلسالم  (6)
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هذه القراءَة عنه، ولم ُيْقرئ الناَ  بل ُأِخَذت عنه يف الصالة، ويقطُع هناَره صوًما 

 هذه القولَة عن أبي حاتم السجستاين. ويبدو أن "يظمُأ فيه
ُّ
. ويروي الذهبي

 لتي ألقى فيها عصا التَّْسيار. ا األخيرةَ  كانت البلدةَ  البصرةَ 

 روايته، والرواية عنه:  -ثالث ا

، وعبَّاد بن (3)أنه قرأ على هاشم الرببري (2)، والذهبي(1)أما روايُته فيذكر الهذلي

بن الخطاب رضي  مرَ ب عن عُ دُ نْ بن ُج  عن الحسن البصري عن سُمرةَ  (4)راشد

 ملسو هيلع هللا ىلص. اهلل عنه عن رسول اهلل 

                                                 

 . 522يف الكامل  (1)

 . 111، 1/121يف طبقات القراء  (2)

هو هاشم بن عبد العزيز الرببري، أبو محمد البغدادي المقرئ، روى عن أبي الحسن  (3)

هـ(. 588كسائي )ت هـ(، وروى عنه محمد بن يحيى ال181علي بن حمزة الكسائي )ت 

، 215/ 5هو الصحيُح يف اسمه كما نصَّ عليه الداينُّ يف جامع البيان  "هاشم"و

، وابُن 5/128، والسخاويُّ يف جمال القراء 1/118، وابُن ماكوال يف اإلكمال 1/1221

يف  مواضع عدة من الكامل  "هشام"، وورد باسم 121، 5/118الجزري يف غاية النهاية 

 ، ويف  جميع مصنفات الذهبي.152، 112، 511، 522، 522للهذلي 

هو عباد بن راشد البصري التميمي والًء، روى عن ثابت الُبناين والحسن البصري وداود  (4)

بن أبي هند، وروى عنه ُهشيم وعبد الرزاق وابن المبارك، واخُتلِف يف توثيقه، تويف سنة 

، 2/181، والسير 2/21ديل ، والجرح والتع2/12هـ. ينظر: التاريخ الكبير 121

 .2/15، وهتذيب التهذيب 5/111وميزان االعتدال 
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وف بن ، وعَ (2)أنه قرأ عليه أبو زيد األنصاري (1)يذكر الهذليوأما الروايُة عنه ف

ار(3)يلةَ مِ أبي َج  ه هو الختيار أبي أن روايتَ  (5)، ويذكر الهذلي(4)، وعوف القصَّ

ال بطرقه كلِّها تنتهي بأبي زيدٍ  ال. وقد اقتصر الدارقطني السمَّ عن أبي السمَّ
(6) ،

 عنه. أبي زيدٍ  روايةِ  على (9)، وسواهم(8)، والذهبي(7)وابُن ماكوال

                                                 

 . 128يف الكامل  (1)

هـ، 512هو سعيد بن أو ، أبو زيد األنصاري اللغوي المعروف المتوىف سنة  (2)

ال يف نوادر . 121، 111ه يف موضعين وشهرته مغنيٌة عن التعريف به، روى عن أبي السمَّ

هـ( 511أن خليفَة بن خيَّاط صاحَب التاريخ )ت  1/522 الغاية الجزري يف وذكر ابنُ 

ال.  روى عن أبي زيد اختيار أبي السمَّ

بن أبي جميلة األعرابي العبدي الَهَجري، أبو سهل البصري، ثقٌة َثْبٌت، أخرج  هو عوف (3)

اد وُشعبة  له أصحاُب الكتب الستة، روى عن الحسن وابن سيرين، وروى عنه حمَّ

هـ. ينظر: 112ي وابن المبارك ويحيى القطَّان، ُرمي بالَقَدر والتشيُّع، تويف سنة والثور

، وميزان االعتدال 2/181، والسير 2/12، والجرح والتعديل 2/28التاريخ الكبير 

 .8/122، وهتذيب التهذيب 1/112

 لم أقف له على ترجمٍة، ولعل يف االسم تحريًفا ما. (4)

 . 522يف الكامل  (5)

 . 1/1511يف المؤتلف والمختلف  (6)

 . 1/121يف اإلكمال  (7)

، والمشتبه يف الرجال 111، 1/121، وطبقات القراء 1/182يف تاريخ اإلسالم  (8)

1/128 . 

، والتاج 5/215، وتبصير المنتبه 2/121، وتوضيح المشتبه 5/52ينظر: غاية النهاية  (9)

 . 51/552)سمل( 
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ا  أقوال العلماء فيه: -رابع 

  (1)األخفُش أبو الحسن ه فَ وَص 
ُّ
، (2)بأنه كان فصيًحا، وروى الفارسي

إماُم العربيَّة، عِديُم ": (5)، وقال عنه الهذلي(4)ذلك عن أبي زيد (3)والواحديُّ 

ْد فيها أعَلَم من أبي ُطْفُت العرَب ُكلَّها فلم أجِ ". وروى عن أبي زيٍد قوَله: "ظيرالنَّ 

ال  فَ . ووَص (6)"السمَّ
ُّ
 (8)، والصفديُّ (7)ه الذهبي

ُّ
بأنه من أئمة  (9)، والسيوطي

م "عن الُقَطعي قوَله:  (10)العربية، وروى الذهبي ال يف زمانه ُيقدَّ كان أبو السمَّ

  . وهذه مبالغٌة وَسَرٌف ال يليُق بمقام الخليل وَقْدره."على الخليل بن أحمد

                                                 

 . 1/15يف معاين القرآن  (1)

 . 121يف اإليضاح  (2)

 . 185يف اإلعراب يف علم اإلعراب  (3)

، والبسيط 111، والملخص 5/211، وشرح اإليضاح 1/211وهو كذلك يف المقتصد  (4)

عن  1/1151، وابُن أبي الربيع يف الكايف 5/111، ورواه األنباري يف البيان 5/1112

ار يف شرح الجمل ، وابن 5/128المازين، ورواه العكربي يف إعراب الشواذ  الفخَّ

ٌز واختصاٌر يف اإلسناد؛ فالفارسي نصَّ على  5/121 عن الفارسي نفِسه، وكلُّ هذا تجوُّ

 أن المازين رواه عن أبي زيد.  

 . 21-21يف الكامل  (5)

 . 1/121، وطبقات القراء 1/182ورواها عنه الذهبي يف تاريخ اإلسالم  (6)

 . 1/121يف طبقات القراء  (7)

 . 51/521 الوايف بالوفيات يف (8)

 . 5/522يف بغية الوعاة  (9)

 . 1/121، وطبقات القراء 1/182يف تاريخ اإلسالم  (10)
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ال مُ  و أنَّ يبدُ والذي  ُّ ألبي السمَّ
ستفاٌد من ترجمة الهذلي بعض ما ترجم به الذهبي

ال عند الذهبي رجٌل مجهُ  وٌل ال ُيعَرف، وعندما له يف الكامل، وإالَّ فإن أبا السمَّ

َعَرَض لَسنَد قراءته على هاشم الرببري، وعبَّاد بن راشد عن الحسن البصري عن 

: (1)قالملسو هيلع هللا ىلص الخطَّاب رضي اهلل عنه عن رسول اهلل  بن سُمرَة بن ُجنُدب عن ُعمرَ 

، ووصفه ثانيًة بأنه إسناٌد "كذا أسنََد قراءَته، وهو إسناٌد ُمنَكٌر ال َينهُض مثُله"

. "فمثُل هذا ال ينبغي اإلقداُم على تالوة كتاب اهلل تعالى به"، ثم قال: (2)ُمظلِمٌ 

قولَة  (4)َثق به، وأعاد ابُن حجرله وال ُيوقْ أنه ال ُيعتَمد على نَ  (3)وذكر أيًضا

ال من إماَمين ُمعتَبَرين يف نَ  د الرجال، قْ الذهبي هذه. وهذا َجرٌح يف رواية أبي السمَّ

و أن َوْصَف َسنَِد قراءته بالنََّكارة نظًرا لحال هاشم الرببري الذي والذي يبدُ 

 فَ وَص 
ُّ
ال مجهُ أيًضا بأنه مجهُ  ه الذهبي لِه؛ ثْ وٍل مِ عن مجهُ وٌل يروي وٌل؛ فأبو السمَّ

ال يف الضُّ  َّ يرتجم ألبي السمَّ
الذهبي  َطْعنَ لعلَّ و .(5)عفاءوألجل هذا رأينا الذهبي

ه إلى إسناِدِه قراَءَته لرسول اهلل وَ فيه إنما يتَ  ، فهذا دون إثباته َخرُط القتاد، ملسو هيلع هللا ىلصجَّ

                                                 

 . 1/111يف طبقات القراء  (1)

.  5/52وتبعه ابُن الجزري يف غاية النهاية  (2)  فذكر أن سند قراءته ال يصحُّ

 )طبعة عرقسوسي(.  2/521يف ميزان االعتدال  (3)

 . 1/82لسان الميزان  يف (4)

 . 5/281يف المغني يف الضعفاء  (5)
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ات الوبُة إليه يف والمنُس  ،وأما قراءُته هو الموقوفُة عليه ليس الكالم كتب، فُأمَّ

ًها إليها هنا، واهلل أعلمُ   . (1)ُمتوجِّ

لَّ بعيًرا ذكر أن أعرابيًّا أَض  (2)وهاهنا أمٌر يحُسُن التنبيُه عليه، وهو أن ابَن خالويه

 اليوَم ال صلَّيُت، فوَجَده، فقال: َعلَِم ربي 
َّ
 يا ربِّ إن لم ترُدْده علي

ِ
له فقال: واهلل

ي؛ أي عزيمةٌ  َد فيها، وعلى رغم ما يف هذه الرواية من  أهنا منِّي َأِصرِّ جازمٌة ال تردُّ

نا هنا نسبُة ابن خالويه هذه الروايةَ  إلى  جفاٍء وُسوِء أدٍب مَع اهلل تعالى، فالذي ُيِهمُّ

ال الَعَدوي، ووَ  ق؛ أي ُينَسُب ْص أبي السمَّ إلى الُحْمق، هكذا  ُفه إياه بأنه كان ُيَحمَّ

ا هذه الحكايةُ (3)قال! وال أدري ما وجُه هذا؟ ها إليه ابُن خالويه بَ التي نَس  . وأمَّ

فرواها ابُن عبد ربِّه
ال الَحنَفي.  (4)  عن أبي السمَّ

                                                 

مة تفسيره المحرر الوجيز  (1) وأما ما ": 1/12ومما هو ذو صلٍة هبذا ما قاله ابُن عطية يف ُمقدَّ

ال وَمن قاَرَبُه فال ُيوَثُق به، وإنما أذكُره يف هذا الكتاب لئالَّ ُيجَهَل  . "ُيْؤَثر عن أبي السمَّ

 .1/18رطبي يف الجامع ألحكام القرآن ونقله عنه الق

 . 122-121يف ليس يف كالم العرب  (2)

، وهو ظاهُر كالم 1/211ووافقه يف نسبة هذه الحكاية إليه ابُن عطية يف المحرر الوجيز  (3)

دون أن يصفاُه بالُحْمق، ولعلَّ يف نص ابن خالويه  1/111أبي حيان يف البحر المحيط 

ال  515ذ ترجم اآلمديُّ يف المؤتلف والمختلف تحريًفا لم أتبيَّنه؛ إ اه أبا سمَّ لشاعر سمَّ

، وتبصير 2/121، وتوضيح المشتبه 1/121الَعْبدي، وُذكر يف اإلكمال البن ماكوال 

فة عن  "العدوي"، فلعل 5/211المنتبه  ؛ فيكون المقصوَد بكالم ابن "العبدي"هنا محرَّ

 خالويه، والعلُم عند اهلل. 

 . 121-5/121د يف العق (4)



  
 عبد الله بن محمد بن سليمان السديسد / 

 (استدراك وتعقيب-أبو السمَّال العدويُّ وتوجيه قراءته نحويًّا )

 

 
 

 

 

يت كِّ ورواها ابُن السِّ
ار(1) بير بُن بكَّ ، وأبو (4)،واألزهري(3)، وابُن قتيبة(2)، والزُّ

ال األَ  (6)وابُن األثير ،(5)هالل العسكري ، وهو (7)َسديعن أبي السمَّ

ًدا دون لَقٍب  (9)، ورواها أبو علي القالي(8)الصحيُح  ال، هكذا ُمجرَّ عن أبي السمَّ

ا.   مَّ

                                                 

 . 111يف إصالح المنطق  (1)

 . 185يف األخبار الموفَّقيَّات  (2)

اك(.  1/521يف عيون األخبار  (3) ف اسُمه إلى أبي السمَّ  )وتحرَّ

اك(، وجاء صواًبا يف الصحاح  15/112يف هتذيب اللغة  (4) ف اسُمه إلى أبي السمَّ )وتحرَّ

 . 15/112، والتاج 1/125اللسان ، و5/211 )صرر(

 . 1/225يف جمهرة األمثال  (5)

 . 1/58يف النهاية يف غريب الحديث  (6)

رين  (7) ، 22واسمه ِسْمعان بن ُهبيرة األسدي، من بني نصر بن ُقَعين، له ترجمة يف اْلُمعمَّ

، 515، والمؤتلف والمختلف لآلمدي 11/121وجمل من أنساب األشراف 

-1/121، واإلكمال البن ماكوال 112 ، وجمهرة أنساب العرب1/1511وللدارقطني 

، والوايف بالوفيات 25/111، وتاريخ دمشق 2/111، واألنساب للسمعاين 121

، وتبصير المنتبه 218-1/212، واإلصابة 2/121، وتوضيح المشتبه 12/125

، 121-5/112، وُجمع شعُره يف ديوان بني أسد 51/552، والتاج )سمل( 5/211

   وُأوردت له هذه الحكاية.

ال العدوي واآلخر األسدي فيما علَّقه الشيخ أحمد  (8) وينظر هذا الخلط أيًضا بين أبي السمَّ

، وشرح 11/151، وجاء يف الخزانة 1/151شاكر يف حواشيه على الشعر والشعراء 

اك العَدوي"نقاًل عن ابن قتيبة:  2/112أبيات المغني  ، كذا! وينظر ما علَّقه "أبو سمَّ

 يف الموضعين.  محققا الكتابين

 . 1/111يف األمالي  (9)
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ا  وفاته: -خامس 

خين بمحاولة الوُ  ُّ أوَل َمن ُعنِي من اْلُمؤرِّ
ول إلى تحديٍد دقيٍق لوفاة ُص ُيعدُّ الذهبي

ال، ففي تاريخ اإلسالم أبي السمَّ
التي جعل ترَجَم له يف الطبقة السادسة عشرة  (1)

دًة بين األعوام ) دٍ  عَ ( دون أْن يقطَ ـه121-121َوَفَيات أصحاهبا ُمرتدِّ بتأريٍخ محدَّ

َده ذلك أنه قال حين ترجم له منها لوفاته، وُيؤيِّد تردُّ
لعلَّه مات يف  :قلُت ": (2)

وال أعَلُم متى ُتُويف ": (3)بعدم معرفته زمَن وفاته فقال عَ طَ . ثم قَ "وردولة المنُص 

دًة بين األعوام  "تاريخ اإلسالم". فإذا ما نظرنا إلى َجْعلِه وفاَته يف "نٌب َقعْ  ُمرتدِّ

أن يكون قد ُتوفِّي يف دولة المنُصور  "طبقات القراء"(، ورجائِه يف ـه121-121)

دها  ال قطًعا لم تكن يف سنة ستين ومئة كما حدَّ فمعنى هذا أن وفاة أبي السمَّ

 (4)الصفديُّ 
ُّ
ها؛ ألن المنُصوَر نفَسه تويف قبل تلك قبلَ  ، بل تكونُ (5)، والسيوطي

ال تويف قبَل وفاة المنُصور  ويف سنةَ السنة إذ تُ  ثماٍن وخمسين ومئة، فلعل أبا السمَّ

 بسنتين أو ثالث، واهلل أعلُم.   

                                                 

 . 1/182تاريخ اإلسالم  (1)

 . 1/121يف طبقات القراء  (2)

 . 1/111يف السابق نفسه  (3)

 . 51/521يف الوايف بالوفيات  (4)

 . 5/522يف بغية الوعاة  (5)



  
 عبد الله بن محمد بن سليمان السديسد / 

 (استدراك وتعقيب-أبو السمَّال العدويُّ وتوجيه قراءته نحويًّا )

 

 
 

 

 

  -الفصل الثاني
َّ
 الت

 
  وجيه

َّ
 الن

 
وي: حوي

َ
د
َ
ال الع

َّ
م
َّ
 لقراءة أبي الس

 :(1)الفاتحة:  ﴾ٺٺٺ﴿نعت يف قوله تعالى: قطع ال -المسألة األولى

ال ﴾ٺ﴿قرأ الجمهوُر:  القراءة: بالخفض دون تنويٍن، وقرأ أبو السمَّ
(1) :

ا) َمْيفع، وابُن أبي عاصمٍ  (َمالِك   . (2)عنه بالنصب والتنوين، وقرأ به أيًضا ابُن السَّ

 العظيمقراءُة الجمهور ظاهرُة اإلعراب فهي خفٌض على النعت لالسم  التوجيه:

مضاف إليه، وجاءت مخفوضًة كالصفات التي  ﴾ٺ﴿هي صفٌة مضافٌة، وو، ﴾پ﴿

والصفاُت تجري على موصوفيها إذا لم ،﴾پپڀڀ﴿ سبقتها:

، واإلضافُة  يَلِة َأْهَل "مثُل:  ﴾ٺٺ﴿يف ُتقَطع عنهم لمدٍح أو ذمٍّ َيا ساِرَق اللَّ

ارِ   ل باإلضافة حيِّزَ فُأدِخ  ، فخرج الظرف عن أن يكون ظرًفا واتُِّسع فيه(3)"الدَّ

إليه على  الظروف؛ فنُِصب نصَب المفعول به، ثم وقعت اإلضافةُ  األسماء غيرِ 

 
ُّ
 .(4)هذا الحد، وهو كثيٌر حَسٌن جاء به التنزيُل، قاله الفارسي

                                                 

 )ط زنين(. 22)ط الضامن( ،  11يف المجيد يف إعراب القرآن للصفاُقسي  (1)

، والبحر المحيط 1/58، وأنوار التنزيل 11ما سبق، وُيزاد عليه: شواذ القراءات ينظر  (2)

، ومعجم القراءات 1/11، وحاشية الشهاب 1/251، وبصائر ذوي التمييز 1/12

1/11 . 

يا سارَق الليلِة أهَل "المنسوب للنحا :  21فيه لغتان كما يف شرح أبيات سيبويه  (3)

، وهي لغة قيٍس. وينظر: الكتاب "يا سارَق الليلَة أهِل الدار"، وهي لغة بني تميم، و"الدار

، والحجة 5/22، واإلغفال 1/112، واألصول 5/81، ومعاين القرآن للفراء 1/122

، وأمالي ابن الشجري 1/181، والمحتسب 1/121، وكتاب الشعر 1/51للقراء 

 . 1/118، والخزانة 5/12، وشرح ابن يعيش 5/222

 . 121-1/128، وكتاب الشعر 5/22، واإلغفال 1/51اء يف الحجة للقر (4)
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ُّ
 "يملُك يوَم الدين"تأويَله بوجهين؛ األول أن يكون تأويُله:  (1)وأجاز الزجاجي

على اليوم نفِسه. وعلى هذا فاليوم مفعوٌل به على الحقيقة،  واقًعا فيكون الفعُل 

اج كما يرويه عنه  وليس ظرًفا اتُِّسع فيه، وسبقه إلى هذا التأويل ابُن السرَّ

أي يملك سائَر  "يملُك يف يوِم الدين". واآلَخر أن يكون تأويُله: (2)الفارسي

ين. و  ،(4)مكي بن أبي طالب، و(3)األزهريُّ مشى على االتِّساع األشياء يف يوم الدِّ

، وهو (8)، وابُن أبي الربيع(7)، وابُن يعيش(6)، وابُن األثير(5)ابُن الشجريو

َبْرِسي(9)مذهُب الطُّوِسي اسم الفاعل الدالِّ على  إضافةَ  وَمَع أنَّ  .(10)، والطَّ

ل، الحال أو االستقبال إضافٌة غيُر حقيقٍة فال ُتفيد تعريًفا؛ ألهنا بتقدير االنفصا

(، 12)المائدة:  ﴾ۆئۈئ ۆئ﴿ النكرة به كما يف قوله تعالى: فيجوز وصُف 

؛ ألنه فقد ساغ وقوُعه صفًة للمعرفة هنا (51)األحقاف:  ﴾ڑکک﴿وقوله: 

فال يختصُّ بزماٍن دون ، رٍ عتبَ مُ  ييده بالزمان غيرُ قْ على معنى أن تَ ُقِصد الوصُف به 

وقيل إنه ُأريد  ،حقيقةً فُة فيه محضًة زمان، فأفاد الدواَم واالستمراَر، وكانت اإلضا

                                                 

 . 11يف اشتقاق أسماء اهلل  (1)

 . 1/12يف الحجة للقراء  (2)

 . 1/111يف معاين القراءات  (3)

 . 1/112يف مشكل إعراب القرآن  (4)

 . 222-5/222يف األمالي  (5)

 . 1/1/122يف البديع  (6)

 . 5/12يف شرح المفصل  (7)

 . 128-1/122ه يف تفسير (8)

 . 1/12يف التبيان  (9)

 . 1/51يف مجمع البيان  (10)



  
 عبد الله بن محمد بن سليمان السديسد / 

 (استدراك وتعقيب-أبو السمَّال العدويُّ وتوجيه قراءته نحويًّا )

 

 
 

 

 

 فُأِضيف فجاز أن يكون وصًفا لما قبله ومعناه االستقبال
ُّ
، (1)باسم الفاعل المضي

ا جاء أكثُر ألفاظ وقيل  القيامة بلفظ الماضي تحقيًقا لوقوعها، وجزًما يوم إنه َلمَّ

نحا إلى و، واًل على معنى المضي، فأفاد التعريَف بحصولها، فكان هذا أيًضا محمُ 

، و(2)إعرابه صفًة النحاُ  
ُّ
، (4)، والمنتَجب الهمذاين(3)الزمخشريُّ ، والفارسي

 .(9)، والسيوطي(8)، والشاطبي(7)، وابن هشام(6)، والسمين(5)وأبو حيان

 (10)وذهب الكرماينُّ 
ُّ
، وابُن (13)، والعكربيُّ (12)، واألنباريُّ (11)، والباقولي

                                                 

أن إضافة اسم الفاعل  1/121، والتفسير 5/1111ويرى ابُن أبي الربيع يف البسيط  (1)

بمعنى الحال أو االستقبال محضة، وأن إضافته إلى المعرفة ُتفيده تعريًفا؛ ويكون على 

التخفيف، وتكون هنا اإلضافة على التعريف؛ وجهين: إضافة على التعريف، وأخرى على 

 ألنه جاٍر على المعرفة. 

 . 1/125يف إعراب القرآن  (2)

 . 1/111، وينظر: الخزانة 1/112يف الكشاف  (3)

 . 1/22يف الفريد  (4)

 . 1/12يف البحر المحيط  (5)

 . 25-1/21يف الدر المصون  (6)

 . 2/211يف مغني اللبيب  (7)

 . 1/212لشافية يف المقاصد ا (8)

 . 1/521يف همع الهوامع  (9)

 . 1/111يف غرائب التفسير  (10)

-1/121، وإعراب القرآن المنسوب خطًأ للزجاج 2-1/2يف كشف المشكالت  (11)

121 . 

 . 1/12يف البيان  (12)

 . 1/2يف التبيان  (13)
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فه  صفةً إعرابه  م يجيزوا، ولإلى إعرابه بداًل  (1)الحاجب للعلة السابقة، وضعَّ

  .البدل بالمشتقات نادرٌ بأن  (2)السميُن، والرعيني

ال  ا بنصبه نعًتا لـ  فهيبالنصب والتنوين وأما قراءُة أبي السمَّ  ﴾پپ﴿إمَّ
ا (3)عند َمن قرأه بالنصب ، "أمدُح "بقطع النعت نصًبا بفعٍل محذوٍف تقديُره ، وإمَّ

اُج ، و"َأْعني"أو  ز األخفش(4)ابتدأ به الزجَّ ز  (5)، وجوَّ عاء، كما جوَّ نصَبه على الدُّ

على النداء هو الوجُه الذي  ه، ونصبُ (6)ه على الحاليَّة، وعلى النِّداءالنحاُ  نصبَ 

، وابن أبي (9)، ووافقهما ابُن خالويه(8)، والطربيُّ (7)اقتصر عليه أبو عبيدة

                                                 

 . 1/182يف األمالي  (1)

 . 115يف تحفة األقران  (2)

، 1/112ر وأبو زيد وابن السميفع وأبو العالية، ينظر: الكشاف قرأ به عيسى بن عم (3)

، وجامع القرطبي 1/11، وزاد المسير 11، وشواذ القراءات 1/28والمحرر الوجيز 

، وحاشية 1/18، والنشر 1/12، والبحر المحيط 1/58، وأنوار التنزيل 1/111

 . 1/2، ومعجم القراءات 125، واإلتحاف 1/12الشهاب 

 . 1/12ين القرآن يف معا (4)

 . 1/11يف معاين القرآن  (5)

، وإعراب الشواذ 1/2، والتبيان للعكربي 1/12ووافقه بعُض النحويين، ينظر: البيان  (6)

 على النداء.  1/12، واقُتصر يف النشر 1/22، والفريد 1/15

 . 51-1/55يف مجاز القرآن  (7)

 . 1/121يف جامع البيان  (8)

 . 51، وإعراب ثالثين سورة  1/11، وإعراب القراءات السبع 1يف مختصر الشواذ  (9)



  
 عبد الله بن محمد بن سليمان السديسد / 

 (استدراك وتعقيب-أبو السمَّال العدويُّ وتوجيه قراءته نحويًّا )

 

 
 

 

 

 (2)، والثعلبي(1)نيْ نِ مَ زَ 
ٌّ
وأجازه ، (5)والطََّبرسي، (4)، وابُن عطيَّة(3)، ومكي

جائٌز يف الكالم ال يف القراءة. وحينذاك يكون الوصُف  الزجاُج، وذكر أن النصَب 

اًل ضميرَ مُ  منصوٌب على المفعوليَّة، وقراءُته بالتنوين  ﴾ڤ﴿الفاعل، و تحمِّ

نه مناًدى فهو ُمستلِزمٌة نصَب اليوم وإن لم ُينصَّ على قراءته إياه. ويف حالة كو

منادى شبيٌه بالمضاف. وإنما ذهب َمن نصَب على النداء إلى هذا ليكون النداُء 

فيكون الكالُم  (2)الفاتحة:  ﴾ٿ ٿ﴿توطئًة لما يأيت بعده من قوله تعالى: 

ه الطربيُّ تساوِ مُ  ُل  بأن عادةَ  (6)ًقا على الخطاب، وردَّ  العرب يف فصيح كالمها التنقُّ

خطاب وبالعكس، ونظَّر له بقوله تعالى: بين الغيبة إلى ال

ف عند (، وهو ما ُيعرَ 55)يونس:  ﴾ڦڄڄڄڄڃڃڃڃ﴿

يدلُّ األخفُش. و ، وألمح إليه به من أبي عبيدةَ  البالغيَّين بـااللتفات، وأفاد القوَل 

يف غزاٍة ملسو هيلع هللا ىلص ُكنَّا مع رسول اهلل "رضي اهلل عنه قال:  النِّداء ما رواه أبو طلحةَ  على

ين، إيَّاك نعبُد وإيَّاك نستعيُن. فلقد : يا مالِ فسمعُته يقوُل فلقي العدوَّ  َك يوِم الدِّ

                                                 

 . 1/111يف تفسيره  (1)

 . 5/111يف الكشف والبيان  (2)

ذكر أربعة األوجه  1/118، وإن كان يف مشكل إعراب القرآن 151-151يف اإلبانة  (3)

 جميًعا. 

 . 1/28يف المحرر الوجيز  (4)

 . 1/51يف مجمع البيان  (5)

 . 122-1/121ع البيان يف جام (6)
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. ومثُل (1)"ُتصَرُع تضرُبها المالئكُة من بين أيديها ومن خلفها رأيُت الرجاَل 

ال هذه بالنصب قراءُة أنس بن مالك وغيره:  بال ألٍف  (َمِلَك )قراءة أبي السمَّ

بألٍف وبالنصب دون  (َمالَِك ): (2)ش وغيرهوبالنصب دون تنويٍن، وقراءُة األعم

يكون مناًدى مضاًفا، والفرُق بين َتيْن هنا فإنه تنويٍن، ويف حال إعرابه مناًدى 

الالقراءتين وقراء ، ويكون على المفعوليَّةعنده منصوٌب  وَل أن المعمُ  ة أبي السمَّ

   واهلل أعلُم. يف تلكما القراءتين، مجروًرا باإلضافة

  التخلُّص من التقاء الساكنين، وله فيه قراءات: -لثانيةاالمسألة 

 حركة واو الجماعة: -األولى

، الجمعة: 11: البقرة) ﴾ڀٺ﴿ ،(12: البقرة) ﴾ېئېئ﴿ ل تعالى:اق

، (15: النساء) ﴾ڳڳ﴿ ،(512: البقرة) ﴾ىئىئی﴿ ،(2

، ﴾ىئ﴿، ﴾ڀ﴿، ﴾ېئ﴿ قرأ الجمهوُر:. (12: يوسف) ﴾ھےے﴿

                                                 

نِّي يف عمل اليوم والليلة  (1) ، وأبو 8/151، والطرباينُّ يف المعجم األوسط 512رواه ابُن السُّ

، وابُن تيمية يف الكلم الطيب 151، والنوويُّ يف األذكار 121-121ُنَعيم يف دالئل النبوة 

  ، وحكم عليه األلباينُّ يف حواشيه على الكلم الطيب بالضعف.151

، ومعاين الزجاج 1/111، وجامع البيان 1/11ينظر يف القراءتين: معاين األخفش  (2)

-1/18، وإعراب القراءات السبع 1، ومختصر الشواذ 1/125، وإعراب القرآن 1/12

، وشواذ 1/28، والمحرر الوجيز 1/112، والكشاف 51، وإعراب ثالثين سورة 11

، 1/11، وإعراب الشواذ 1/2ن للعكربي ، والتبيا1/11، وزاد المسير 11القراءات 

، 121، واإلتحاف 1/12، والنشر 1/12، والبحر المحيط 1/111وجامع القرطبي 

 . 1/11ومعجم القراءات 



  
 عبد الله بن محمد بن سليمان السديسد / 

 (استدراك وتعقيب-أبو السمَّال العدويُّ وتوجيه قراءته نحويًّا )

 

 
 

 

 

ال: جميًعا.  بضم واو الجماعة فيها ﴾ے﴿، ﴾ڳ﴿ تََرِوا(وقرأ أبو السمَّ  )اش 

َتَرَوا(، وقرأ: (1)بكسر الواو ، وقرأ بالكسر أيًضا ابُن أبي إسحاق، (2)فتحهاب )اش 

ال(3)ويحيى بُن يعمر . وقرأ أبو السمَّ
 )َفَتَمنََّوا(بكسر الواو، وقرأ: )َفَتَمنَِّوا( : (4)

ال .(6)، وقرأ بالكسر أيًضا ابُن أبي إسحاق(5)فتحهاب وقرأ أبو السمَّ
 )َتن َسِوا(: (1)

                                                 

 .1/21، ومعجم القراءات 212، 181، والكامل للهذلي 22-1/21يف المحتسب  (1)

، والكامل 1/111، والكشف والبيان 5، ومختصر الشواذ 1/115يف إعراب القرآن  (2)

، 1/511، وجامع القرطبي 21، وشواذ القراءات 1/18، والمحرر الوجيز 181للهذلي 

، وفتح القدير 182، وتحفة األقران 1/112)ط زنين(، والبحر المحيط  155والمجيد 

 .1/121، وروح المعاين 1/12

ومختصر ، 1/115، وإعراب القرآن 1/21ينظر ما سبق، وُيزاد عليه: معاين األخفش  (3)

، 111، 18-5/12، 1/515، والمحتسب 121-1/121، والحجة للقراء 5الشواذ 

، والكشف 1/511، والمنصف 5/222، وسر الصناعة 1/115، 5/112والخصائص 

، والمحرر 185-5/128، والتفسير البسيط 1/85، والتبيان للطوسي 1/111والبيان 

، والتبيان 1/21، والبيان 21، وشواذ القراءات 1/25، ومجمع البيان 1/18الوجيز 

، وجامع 122-1/122، والفريد 152-1/152، وإعراب الشواذ 1/15للعكربي 

، وتحفة األقران 1/121، والدر المصون 1/112، والبحر المحيط 1/511القرطبي 

، وروح المعاين 1/12، وفتح القدير 5/22، واألشباه والنظائر 2/185، والهمع 182

 . 211، 5/1/211، 5/5/118القرآن ، ودراسات ألسلوب 1/121

 .212، 181يف الكامل للهذلي  (4)

 .121، 21يف شواذ القراءات  (5)

، والمحرر 1/515، والمحتسب 1/518ينظر ما سبق، وُيزاد عليه: إعراب القرآن  (6)

، 5/8، والدر المصون 1/118، والبحر المحيط 5/182، والكناش 1/181الوجيز 
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ال(2)بكسر الواو، وقرأ به أيًضا يحيى بُن يعمر . وقرأ أبو السمَّ
بكسر )َعَصِوا( : (3)

ال. (4)الواو، وقرأ به أيًضا يحيى بُن يعمر وقرأ أبو السمَّ
 بفتح الواو. )َرَأَوا(: (5)

عَدها فجمهوُر النحويين إذا انفتََح ما قبل واو الجماعة والتَقت بالساكن ب التوجيه:

ها، وبناًء عليه جاءت قراءُة السبعة، وروى الفراءُ  على ضمِّ
أن الضمَّ لغُة قريٍش  (6)

                                                                                                              

، 5/5/111، ودراسات ألسلوب القرآن 1/158ح المعاين ، ورو182وتحفة األقران 

 . 1/122، ومعجم القراءات 5/1/211

 .212يف الكامل للهذلي  (1)

، ومعاين 1/111، ومعاين األخفش 122-1/122ينظر ما سبق، وُيزاد عليه: الكتاب  (2)

، 2/112، 1/121ب، والحجة للقراء 2/511، وشرح السيرايف 1/151الزجاج 

، والبديع 1/582، والكشاف 5/121، والتفسير البسيط 2/111بيان والكشف وال

، 1/211، والفريد 1/522، وإعراب الشواذ 1/111، والتبيان للعكربي 1/5/228

، والدر 5/211، والبحر المحيط 1/518، وجامع القرطبي 1/152وشرح ابن يعيش 

ألسلوب  ، ودراسات1/218، وروح المعاين 1/515، وفتح القدير 5/112المصون 

 . 1/111، ومعجم القراءات 5/1/211، 5/5/111القرآن 

، والدر 1/212، والبحر المحيط 5/22، والمحرر الوجيز 212يف الكامل للهذلي  (3)

 .5/22، ومعجم القراءات 5/5/111، ودراسات ألسلوب القرآن 1/282المصون 

، وإعراب القرآن 5/21، ومعاين الزجاج 12ينظر ما سبق، وُيزاد عليه: لغات القرآن  (4)

 . 5/182، والكناش 2/118، وجامع القرطبي 1/122

 .512يف شواذ القراءات  (5)

 .12يف لغات القرآن  (6)



  
 عبد الله بن محمد بن سليمان السديسد / 

 (استدراك وتعقيب-أبو السمَّال العدويُّ وتوجيه قراءته نحويًّا )

 

 
 

 

 

ة العرب، ووصفها ابُن جني وعامَّ
بأهنا األفشى. واختلف النحويُّون يف ِعلَّة  (1)

 ضمِّ الواو على أقواٍل:

كت بالضم إلرادة التفريق بين واو الجماعة اال سم، والواو األصلية أهنا ُحرِّ

اللتين ُتكسران عند التقائها بالساكن يف الكثير الغالب  "أوْ "، و"َلوْ "الحرف كواو 

 (،18: الكهف) ﴾ڱڱں﴿، (11: آل عمران) ﴾وئوئ﴿ :تعالى هقولك

، وهذا مذهُب الخليل (1: المزمل) ﴾ڀڀ﴿، (22: النساء) ﴾پ پ﴿

 . (4)، وجمهور النحويين(3)، والفراء(2)وسيبويه

                                                 

 .22-21يف المحتسب  (1)

 .1/122يف الكتاب  (2)

 .12يف لغات القرآن  (3)

، 1/81، ومعاين الزجاج 11-1/11، والمقتضب 21-1/21ينظر: معاين األخفش  (4)

، وشرح 1/115، وإعراب القرآن 118، واالنتصار 5/121واألصول ، 11-15

، 121-1/121، والحجة للقراء 121ب، وإعراب ثالثين سورة 2/511السيرايف 

، 18-5/12، 515، 22-21، والمحتسب 1/111، واإلغفال 1/122والتعليقة 

، 1/511، والمنصف 5/222، وسر الصناعة 1/115، 5/112، والخصائص 111

، 1/122، وشرح ابن َبْرهان 1/121، والهداية 1/111اب القرآن ومشكل إعر

، 5/122، وأمالي ابن الشجري 121، والمفصل 185-5/128والتفسير البسيط 

، وشرح 1/152، وشرح ابن يعيش 1/15، والتبيان للعكربي 21-1/28والبيان 

 ،1/112، والبحر المحيط 115، 182-5/182، والكناش 1/5111الكافية الشافية 

، 1/111، والمساعد 125-1/121، والدر المصون 251-5/251واالرتشاف 

 .1/1228وتمهيد القواعد 
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كت بحركة ما قبلها يف األصل، فلما التَقت به ساكنًة ُحِذفت، وهو قوٌل  أهنا ُحرِّ

 .(2)، وحكاه عنه ثعلب(1)للفراء

أن الضمة يف الواو أخفُّ من غيرها فاختيرت لكوهنا من ِجنْسها، وهو مذهُب ابن 

 .(4)، وابن َبْرهان(3)كيسان

لى الضم، وهو قوُل المبني ع "نحنُ "أهنا ُمشبَّهٌة بضمير جماعة المتكلمين 

اج  .   (5)الزجَّ

يف تعليل اختصاص واِو الجمع بالضم، وواِو الحرف  (6)وقال ابُن الشجري

على الكسر، من  الضمِّ  لِ ْض ل االسم على الحرف، وفَ ْض وذلك لفَ "بالكسر: 

 . "ينوين ظاهرَ ْض ة على عُ ىف إبراز الضمَّ  حيث كان االعتمادُ 

ال بكسر و او الجماعة فهي جائيٌة على األصل يف التخلُّص وأما قراءُة أبي السمَّ

 ،﴾ڱڱں﴿من التقاء الساكنَين، فشبَّه واَو الجمع بالحرف األصلي يف 

                                                 

، والواحدي يف 1/111، ومكي يف المشكل 1/115رواه عنه النحا  يف إعراب القرآن  (1)

 .1/122، والمنتجُب يف الفريد 5/181البسيط 

 ه عليه.، وردَّ 121-1/125ذكره الفارسي عنه يف الحجة للقراء  (2)

، والمنتجب يف 1/111، ومكي يف المشكل 1/115رواه عنه النحا  يف إعراب القرآن  (3)

، ومشى عليه صاحُب الحجة يف القراءات 1/511، والقرطبي يف الجامع 1/122الفريد 

 .1/15المنسوب البن خالويه 

 .1/122يف شرح اللمع  (4)

 .1/81يف معاين القرآن  (5)

 .5/122يف األمالي  (6)



  
 عبد الله بن محمد بن سليمان السديسد / 

 (استدراك وتعقيب-أبو السمَّال العدويُّ وتوجيه قراءته نحويًّا )

 

 
 

 

 

الكسر عن بعض العرب،  (2). وحكى األخفُش (1)نصَّ عليه الفراء، ﴾پپ﴿

. ولكنها اللغُة الثانيُة يف الكثرة والُفُشوِّ بعد التحريك (3)وحكم عليه بأنه لغٌة شاذةٌ 

ة لِثَِقل (4)بالضم عند ابن جني . وأما قراءته بالفتح يف بعضها فهو لطلب الِخفَّ

الضمة والكسرة، وألهنا بعد فتحة فُأْتبعت ما قبلها، وحكى األخفُش الفتَح يف 

ا. (5)هذه الواو، وُروي عن ُقْطرب، وَحكم عليه الزجاُج   بأنه شاذٌّ جدًّ

ل  "حركة ًلم  -الثانية  :"ق 

قرأ الجمهوُر: ، (6)(11 :، والنمل111 :اإلسراء) ﴾ۀۀڻ﴿ل تعالى: اق

ال ،بكسر الالم ﴾ڄ﴿ وقرأ أبو السمَّ
َل( : (7) (: (8)فتحها، وقرأ  أيًضاب )ق  ل   )ق 

  .بضمها

                                                 

 .12يف لغات القرآن  (1)

 .1/21يف معاين القرآن  (2)

 .1/122ووافقه ابن بَْرهان يف شرح اللمع  (3)

 .22-21يف المحتسب  (4)

 .1/81يف معاين القرآن  (5)

، 52، ولقمان: 21، والعنكبوت: 21ووردت هذه اآليُة بال واٍو يف أولها يف النمل:  (6)

 .58وبالفاء يف المؤمنون: 

، والبحر 121، وشواذ القراءات 1/522، والمحرر الوجيز 28صر الشواذ يف مخت (7)

، ومعجم القراءات 11/512، وروح المعاين 8/251، والدر المصون 8/522المحيط 

 .1/811. وبال نسبٍة يف إعراب الشواذ 2/212، 2/111

 .2/212، ومعجم القراءات 8/522، والبحر المحيط 5/112يف شرح ابن َبْرهان  (8)



 

 

 9102اصدار  –حولية كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد الرابع والثالثون 

 
 

 

 

وقرأ  ،بكسر الالم ﴾ڎ﴿قرأ الجمهوُر: . (51: الكهف) ﴾ڄڄ﴿ل تعالى: اقو

ال أبو السمَّ
(1) :) ل  َل(: (2)ضمها، وقرأ أيًضاب )ق  ، وقرأ به أيًضا أَباُن (3)هافتحب )ق 

 .(4)بن تغلب

 قراءُة الجمهور جاريٌة على األصل يف التخلُّص من التقاء الساكنَين.   التوجيه:

ال بفتح الالم طلًبا للتخفيف لكون الفتحة أخفَّ الحركات،  وقراءُة أبي السمَّ

، (6)ان، وأبو حي(5)وقراءُته بالضم على اإِلْتباع لحركة القاف. ونقل ابن عطية

                                                 

، والبحر 582، وشواذ القراءات 5/111، وشرح ابن َبْرهان 211يف الكامل للهذلي  (1)

، 111، ومنار الهدى 122، وتحفة األقران 2/122، والدر المصون 2/121المحيط 

، ومعجم القراءات 5/1/215، ودراسات ألسلوب القرآن 8/521وروح المعاين 

2/112. 

، والمحرر 211، والكامل للهذلي 1/82ائر ، والبصائر والذخ21يف مختصر الشواذ  (2)

، وتحفة األقران 2/128، والبحر المحيط 582، وشواذ القراءات 1/211الوجيز 

، ومعجم 5/1/215، ودراسات ألسلوب القرآن 8/521، وروح المعاين 122

 .5/11، وبال نسبٍة يف إعراب الشواذ 2/112القراءات 

َلمي عرض لهذه القراءة وحَدها يف بحثه ص ُأنبِّه إلى أن زميلنا أ. د. عبد اهلل (3) -121 السُّ

، واكتفى بحكايته عنه ضمَّ الالم َمَع نصب )الحق(، وفاَتُه أن يذكر إلى أنه قرأ بفتح 121

 الالم أيًضا. 

 .582يف شواذ القراءات  (4)

 .1/211يف المحرر الوجيز  (5)

 .2/128يف البحر المحيط  (6)



  
 عبد الله بن محمد بن سليمان السديسد / 

 (استدراك وتعقيب-أبو السمَّال العدويُّ وتوجيه قراءته نحويًّا )

 

 
 

 

 

عيني والرُّ
، ووَصَفه ةيف العربيَّ  رديءٌ عن أبي حاتٍم أنَّ الفتح  (2)، واآللوسي(1)

 الفتَح هنا، ولم يعرتض عليه.    (4)بالضعف، وروى ابُن جني (3)العكربي

عند التقائها  "َأوْ "وكما اختلف القراُء السبعُة بين الكسر والضم يف حركة واو 

يف قوله:  "َقدْ "، ويف دال (5)(22: النساء) ﴾پپ﴿بالساكن يف قوله تعالى: 

، ويف النون يف (6)(11األنبياء: و ،15، والرعد: 11)األنعام:  ﴾ڀڀ﴿

، (8)(111)األعراف:  ﴾ۋۅ﴿، وقوله: (7)(22: النساء) ﴾ٻپ﴿قوله: 

                                                 

 .122يف تحفة األقران  (1)

 .8/521يف روح المعاين  (2)

 .5/11يف إعراب الشواذ  (3)

 .5/112، 581، 1/22يف المحتسب  (4)

، والتيسير 511، 122-121قرأها عاصٌم وحمزُة بالكسر، والبقيُة بالضم، ينظر: السبعة  (5)

 .118، واإلتحاف 5/552، والنشر 121، والوجيز 521

، 122-121لبقية بالضم، ينظر: السبعة قرأها أبو عمرو وعاصم وحمزُة بالكسر، وا (6)

 .118، واإلتحاف 5/522، والنشر 121، والوجيز 512والتيسير 

، والتيسير 511قرأها أبو عمرو وعاصم وحمزُة بالكسر، والبقية بالضم، ينظر: السبعة  (7)

 .511، واإلتحاف 5/552، والنشر 121، والوجيز 521

، 112-111، والبقية بالضم، ينظر: التبصرة قرأها أبو عمرو وعاصم وحمزُة بالكسر (8)

 .581، واإلتحاف 5/552، والنشر 512والتيسير 
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؛ فقد اختلفوا أيًضا يف تحريك (1)(11)يوسف:  ﴾ٺٺ﴿ويف التاء يف قوله: 

، 112)األعراف:  ﴾جبحب﴿ضم يف قوله تعالى: بين الكسر وال "ُقل"الم 

. (3)(111)يونس:  ﴾ڈڈ﴿، وقوله: (2)(55سبأ: ، و111 ،22: اإلسراءو

وإجماُع السبعة على المزاوجة بين الكسر والضم عند التقاء الساكنَين دالٌّ على 

بهم عن الفتح حينئٍذ من داللٍة ظاهرةٍ   أهنما الوجهان المشهوران فيه، َمَع ما يف َتنَكُّ

على قِلَّته وعدِم ُشهرته، فال َعَجَب أْن نرى هذا الوجَه القليَل غيَر المشهور 

ال شاهدٌة عليه. قال ابُن جني حاضًرا يف القراءات الشاذة، وقراءُة أبي السمَّ
(4) :

ين إليها، فإذا نَ بالحركة الضطرار الساكِ  غُ يف ذلك إنما هو التبلُّ  فإن الغرَض "

الغرض يف هذه ": (5). وقال"ت يف ذلكعَ انت أقنَ ها كأجناِس  وقعت من أيِّ 

هما أحدَ  كَت الحركات حرَّ  ين، فبأيِّ نَ ا من اجتماع الساكِ غ به هربً الحركة إنما التبلُّ 

 .   "ه فالغيرُ  وزَ  يجُ ، فأما أالَّ أكثرُ  ري إن الكسرَ مْ عَ ، ولَ فقد وقع الغرُض 

                                                 

، 122-121قرأها أبو عمرو وعاصم وحمزُة بالكسر، والبقية بالضم، ينظر: السبعة  (1)

، والنشر 112، والوجيز 512، والتيسير 112-111، والتبصرة 111، والمبسوط 112

 .118، واإلتحاف 5/512

، 111، والمبسوط 122رأها عاصم وحمزُة بالكسر، والبقيُة بالضم، ينظر: السبعة ق (2)

 .118، واإلتحاف 5/552، والنشر 511، والوجيز 512والتيسير 

، 111، والمبسوط 122قرأها عاصم وحمزُة بالكسر، والبقيُة بالضم، ينظر: السبعة  (3)

 .118، واإلتحاف 5/552، والنشر 512، والوجيز 512، والتيسير 112والتبصرة 

 .1/22يف المحتسب  (4)

 .5/112يف السابق نفسه  (5)



  
 عبد الله بن محمد بن سليمان السديسد / 

 (استدراك وتعقيب-أبو السمَّال العدويُّ وتوجيه قراءته نحويًّا )

 

 
 

 

 

قطَّعة -الثالثة  :(1)حركة الحروف الم 

وقرأ  ،بسكون الميم﴾ حاِمي م  قرأ الجمهوُر: ﴿، (2)(1: افرغ) ﴾ٿ﴿ل تعالى: اق

ال أبو السمَّ
كسرها، وقرأ به أيًضا ابُن أبي إسحاق، والحسن ب )َحاِمي ِم(: (3)

ال، وقرأ (4)البصريُّ  أبو السمَّ
فتحها، وقرأ به أيًضا ابُن أبي ب)َحاِمي َم( : (5)

   .(6)إسحاق، وعيسى بُن عمر

                                                 

ُأنبِّه إلى أن زميلنا أ. د. عبد اهلل السلمي تناول فيما يخصُّ الحروف المقطعة قراءتين ألبي  (1)

ال: ، 111-181بكسر الدال، ص  )َصاِد(، و181-181بكسر النون، ص  )َياِسيِن( السمَّ

 وأثبتُّ هنا ما فاته.

﴾ سبُع سوٍر هي: غافر، وفصلت، والشورى، والزخرف، والدخان، والجاثية،  ٿ آل ﴿ (2)

 واألحقاف.

، والكامل 5/111، وشرح ابن برهان 2/221، والتحصيل 151يف مختصر الشواذ  (3)

، وجامع القرطبي 112، وشواذ القراءات 1/212، والمحرر الوجيز 211للهذلي 

، 1/221، وفتح القدير 1/125الدر المصون ، و1/515، والبحر المحيط 12/511

 .8/118، ومعجم القراءات 15/512وروح المعاين 

 ينظر المصادر السابقة. (4)

، والكشاف 5/111، وشرح ابن برهان 2/221، والتحصيل 115يف مختصر الشواذ  (5)

، 1/11، وزاد المسير 112، وشواذ القراءات 1/212، والمحرر الوجيز 1/118

، والدر 1/515، والبحر المحيط 12/511، وجامع القرطبي 52/185كبير والتفسير ال

 .8/111، ومعجم القراءات 1/121المصون 

، وإعراب 2/515، ومعاين النحا  1/122ينظر ما سبق، وُيزاد عليه: معاين الزجاج  (6)

، والتبيان 5/521، وإعراب القراءات السبع 151، ومختصر الشواذ 1/52القرآن 

، ومجمع البيان 11/2112، والهداية 5/181، ومشكل إعراب القرآن 1/21للطوسي 

، والفريد 5/158، والبيان 115، وبال نسبٍة يف الحجة المنسوب البن خالويه 8/211

2/122-122. 
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ر جاريٌة على األصل والكثير والمشُهور يف أن حروف قراءُة الجمهو التوجيه:

ب َمَع عامٍل أْن تكون موقوفًة.   ي إذا لم ُتركَّ  التَهجِّ

ال بالكسر يجوز أن يكون تخلًُّصا من التقاء الساكِنَين، والكسر  وقراءُة أبي السمَّ

ٍر. وقراءُته بالفتح  هو األصُل فيه، ويجوز أن يكون مجروًرا بحرف َقَسٍم مقدَّ

يجوز أن يكون تخلًُّصا من التقاء الساكِنَين بالفتح لكونه أخفَّ الحركات، وانفتح 

اقَرْأ "ألجل الياء قبَله، أو أن يكون منُصوًبا بفعٍل محذوٍف مدلوٍل عليه، والتقدير: 

ورة، وُمنِع الصرَف للعلميَّة ﴾ٿ﴿، وهذا على َجْعِل "اْتُل "، أو "حاميمَ  اسًما للسُّ

ليس من أبنية كالم العرب،  "َفاِعيَل "علميَّة وِشْبه الُعْجمة؛ ألن والتأنيث، أو ال

، أو أن يكون منُصوًبا بحذف "هابِيل"، و"قابِيل"وإنما هو من لغة العجم نحو 

، "أينَ "حرف الَقَسم وإيصال الفعل، أو أن يُكون مبنيًّا على الفتح تخفيًفا كـ 

 .  (1)"كيَف "و

                                                 

-5/111، ومجاز القرآن 1/11، ومعاين الفراء 521-1/522وينظر أيًضا: الكتاب  (1)

، 22-1/21، ومعاين الزجاج 122، 122-1/122، 518-1/512، والمقتضب 111

، وإيضاح الوقف 5/111، واألصول 51/521، وجامع البيان 21-21وما ينصرف 

، وكتاب الشعر 115-111، والحلبيات 25-1/21، والتعليقة 181-1/181واالبتداء 

، والمخصص 1/12، والمحكم 181، والمكتفى 5/181، والخصائص 1/125

، وشرح 552، والتسهيل 1/55لكشاف ، وا5/1112، وغرائب التفسير 12/12

، والمساعد 5/882، واالرتشاف 5/115، وشرح الشافية 1/1112الكافية الشافية 

، 111-1/111، والهمع 121-5/121، واإلتقان 8/1118، وتمهيد القواعد 1/18

 .1/1/511ودراسات ألسلوب القرآن 



  
 عبد الله بن محمد بن سليمان السديسد / 

 (استدراك وتعقيب-أبو السمَّال العدويُّ وتوجيه قراءته نحويًّا )

 

 
 

 

 

وقرأ أبو  ،بسكون الفاء﴾ َقاف  مهوُر: ﴿قرأ الج، (1: ق) ﴾ٱ﴿ل تعالى: اق

ال السمَّ
، وابُن أبي إسحاق، ب )َقاِف(: (1) كسرها، وقرأ به أيًضا الحسن البصريُّ

  .(2)ونصر بُن عاصم، وأبو عمران

وقرأ أبو  ،بسكون النون﴾ ن ون  قرأ الجمهوُر: ﴿، (1: القلم) ﴾ڈ﴿ل تعالى: اق

ال السمَّ
، كسرها، وقرأ به أيًض ب )ن وِن(: (3) ا عبد اهلل بُن عبَّا ، والحسن البصريُّ

 .(4)وابُن أبي إسحاق، وأبو رزين، وقتادة، واألعمش

                                                 

، 1/251ر المحيط ، والبح5/111، وشرح ابن برهان 111، 151يف مختصر الشواذ  (1)

 .      1/12، ومعجم القراءات 111وتحفة األقران 

، وإيضاح 2/11، 1/21، ومعاين الزجاج 1/11ينظر ما سبق، وُيزاد عليه: معاين الفراء  (2)

، 51/111، والكشف والبيان 5/581، والمحتسب 181-1/185الوقف واالبتداء 

، وزاد المسير 112قراءات ، وشواذ ال2/122، والمحرر الوجيز 2/511والتحصيل 

، والدر 58/151، والتفسير الكبير 12/1، وجامع القرطبي 2/221، والفريد 1/122

، 211، واإلتحاف 2/511، وحاشية الشهاب 1/111، والربهان 11/12المصون 

 .2/81وفتح القدير 

، 18/551، وجامع القرطبي 5/111، وشرح ابن برهان 121، 151يف مختصر الشواذ  (3)

 .  11/52، ومعجم القراءات 11/118، والدر المصون 11/512بحر المحيط وال

، وإيضاح الوقف 1/22، ومعاين الزجاج 1/11ينظر ما سبق، وُيزاد عليه: معاين الفراء  (4)

، والكشف 5/185، وإعراب القراءات السبع 2/1، وإعراب القرآن 1/181واالبتداء 

، 2/112، والمحرر الوجيز 1/281ف ، والكشا2/128، والتحصيل 52/111والبيان 

، والفريد 5/212، وإعراب الشواذ 1/118، وزاد المسير 181وشواذ القراءات 

 .12/52، وروح المعاين 2/118، وفتح القدير 225، واإلتحاف 2/111
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ال بالكسر ما قيل  التوجيه: ُيقال يف قراءة الجمهور بالَوْقف، وقراءة أبي السمَّ

 قريًبا.  

م  "حركة ميم  -الرابعة  :"ق 

وقرأ أبو  ،مبكسر المي ﴾ٻ﴿قرأ الجمهوُر: ، (5: المزمل) ﴾ٻٻ﴿ل تعالى: اق

ال السمَّ
(1) :) م  َم(: (2)ضمها، وقرأ أيًضاب )ق   .فتحهاب )ق 

 .  (3)قراءة الجمهور جاريٌة على األصل يف التخلُّص من التقاء الساكنَين التوجيه:

                                                 

، 125، 112، 112، 5/111، 581، 1/22، والمحتسب 121يف مختصر الشواذ  (1)

، 5/111، وشرح ابن َبْرهان 2/211تحصيل ، وال125-52/121والكشف والبيان 

، وشواذ 2/182، والمحرر الوجيز 11/151، ومجمع البيان 1/212والكشاف 

، والفريد 211-5/215، وإعراب الشواذ 11/285، والتفسير الكبير 111القراءات 

، 5/518، وشرح الشافية 2/522، وأنوار التنزيل 11/11، وجامع القرطبي 2/521

، والدر المصون 5/251، واالرتشاف 115-11/111محيط ، والبحر ال515

، 2/128، وفتح القدير 8/521، وحاشية الشهاب 1/111، والمساعد 11/211

، ومعجم القراءات 5/1/211، ودراسات ألسلوب القرآن 12/82وروح المعاين 

11/111       . 

 ُيطاَلع فيها المصادر السابقة.       (2)

، 1/151، والحجة للقراء 2/22، وإعراب القرآن 5/121وينظر أيًضا: األصول  (3)

، وأمالي ابن 511، 111-115، 1/11، 5/111، والخصائص 2/121والتعليقة 

، 5/1/155، والبديع 1/812، وإعراب القرآن المنسوب للزجاج 5/122الشجري 

، واللسان )نعم( 5/551، وشرح الشافية 5/512، وشرح التسهيل 112والممتع 

، واألشباه والنظائر 1/1121، وتمهيد القواعد 21خليص الشواهد ، وت15/281

1/21-22 ،5/22. 



  
 عبد الله بن محمد بن سليمان السديسد / 

 (استدراك وتعقيب-أبو السمَّال العدويُّ وتوجيه قراءته نحويًّا )

 

 
 

 

 

ة،  ال بضم الميم على اإلتباع لحركة القاف، وبفتحها طلًبا للِخفَّ وقراءُة أبي السمَّ

 كما قيل يف ُنَظرائه من قبُل.

ا: -الخامسة  اإلدغام والفك يف الفعل المضعَّف الالم الساكنها جزم 

وقرأ بفكِّ التضعيف،  ﴾ٴۇ﴿قرأ الجمهوُر: ، (2: المدثر) ﴾ۈٴۇ﴿ل تعالى: اق

ال أبو السمَّ
(1) :) نَّ بالتضعيف وتشديد النون، وقرأ به أيًضا الحسُن البصري،  )َتم 

 . (2)وأشهُب الُعَقيلي

 رفعٍ  إلى ضميرٍ  الالم الساكنها جزًما ُف المضعَّ المضارُع  إذا ُأسنِد الفعُل  التوجيه:

:األ :فيه وجهانجاز  واألكثُر  وهو األصُل  ،اإلدغام فكُّ والجزم  إظهارُ  ول 

 ڳ﴿، وجاءت عليه قراءُة الجمهور، وقوله تعالى: "ْمنُنْ تَ  ال" :لاقفيُ  استعمااًل،

رُع ؛ فيكون المضا(81: طه) ﴾کک﴿، وقوله: (512: البقرة) ﴾ڳ

 م أنَّ دغِ هما ولم يُ رَ من أظهَ  جةُ ُح ": (3)مجزوًما بالسكون الظاهر. قال أبو علي

م دغَ يف الحرف الذي يُ  اإلدغامُ  ا، وال يمكنُ  ساكنً م ال يكون إالَّ الحرف المدغَ 

لم  نْ ، فإذا لم يسكُ واحدةً  م فيه ارتفاعةً عن المدغَ  يرتفعُ  اللسانَ  ألنَّ  ؛نَ سكُ حتى يَ 

                                                 

، والمحرر 221، والكامل للهذلي 58/58، والكشف والبيان 121يف مختصر الشواذ  (1)

، والبحر المحيط 11/28، وجامع القرطبي 115، وشواذ القراءات 2/111الوجيز 

، ودراسات ألسلوب 111-2/181ر ، وفتح القدي11/212، والدر المصون 11/152

 .11/121، ومعجم القراءات 5/5/512القرآن 

، وإعراب الشواذ 1/212، والكشاف 2/22ينظر ما سبق، وُيزاد عليه: إعراب القرآن  (2)

5/211 . 

 . 2/152، وساقه الواحدي عنه يف التفسير البسيط 511-1/515يف الحجة للقراء  (3)
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فإذا كان  ن اإلدغامُ مكِ ، فإذا لم يرتفع كذلك لم يُ واحدةً  رتفاعةً ا اللسانُ  يرتفعِ 

فيه  مَ ا، والمدغَ إذا كان ساكنً  مَ المدغَ  ألنَّ  ؛يف الساكن اإلدغامُ  غِ ُس كذلك لم يَ 

ليس من  ل يف هذا النحوِ ْص الساكنين يف الوَ  كذلك، التقى ساكنان، والتقاءُ 

. "لينثْ من المِ  الثاينَ الحرَف  نَ سكَ كه، وأوحرَّ  َل األوَّ  الحرَف  رَ كالمهم، فأظهَ 

ال، "ُمنَّ تَ  ال": لاقيُ ف الجزم تقديرُ و اإلدغامُ  :الثاين ، وجاءت عليه قراءُة أبي السمَّ

: المائدة) ﴾ںڻ﴿، وقوله: (511: البقرة) ﴾ېې﴿ومثُله قوُله تعالى: 

ك بالفتح (1)(21 ر على آخره، وُحرِّ ؛ فيكون المضارُع مجزوًما بالسكون المقدَّ

: لقمان) ﴾حت﴿تخفيًفا. وفعُل األمر مثُل المضارع هنا كما يف قوله تعالى: 

ثلين من المِ  األوَل  الحرَف  نَ أنه لما أسكَ  مَ من أدغَ  وحجةُ ": (2). قال أبو علي(11

 مَ ك المدغَ حرَّ  -لإلدغام ا، وقد أسكن األوَل وكان الثاين ساكنً -ه يف الثاين مَ دغِ ليُ 

 . "يف التحريك تالٍف فيه اللتقاء الساكنين على اخ

، وهم ُيجيزون يف آخر المدَغم (3)والفكُّ لغُة الحجازيين، واإلدغاُم لغُة التميميين

الحركات الثالث؛ الفتح طلًبا للتخفيف، والكسر على األصل يف التقاء الساكنين، 

                                                 

 بداٍل واحدٍة مشددٍة مفتوحٍة، وقرأ قرأ ابُن كثير وعاصٌم وأب (1)
ُّ
و َعمرو وحمزُة والكسائي

، والتبصرة 182، والمبسوط 512نافٌع وابُن عامر بداَلين مكسورٍة فساكنٍة. ينظر: السبعة 

 . 521، واإلتحاف 5/522، والنشر 122، والوجيز 521، والتيسير 182

 .  2/152سير البسيط ، وساقه الواحدي عنه يف التف1/511يف الحجة للقراء  (2)

ما جاء من اآلي  511-5/5/111وأحصى الشيُخ عضيمة يف دراسات ألسلوب القرآن  (3)

 على اللُّغتين.  



  
 عبد الله بن محمد بن سليمان السديسد / 

 (استدراك وتعقيب-أبو السمَّال العدويُّ وتوجيه قراءته نحويًّا )

 

 
 

 

 

والضمُّ إتباًعا للحرف المضموم قبَله
من  العرَب  أنَّ  مْ اعلَ ": (2)، قال السيرايف(1)

الحرف األخير على  وا يف حركةِ وا يف الجزم كانُ ر أهل الحجاز إذا أدغمُ غي

كان  م فيه إنْ المدغَ  ما قبل الحرِف  األخيرَ  الحرَف  عُ بِ تْ فمنهم من يُ : مذاهَب 

 . واهلل أعلُم.(3)"هُ حَ ا فتَ وإن كان مفتوًح  ،هُ رَ ا كَس ورً وإن كان مكُس  ،هُ ا ضمَّ ومً مضمُ 

                                                 

، 1/181، ومعاين األخفش 12-12، ولغات القرآن 212-1/211وينظر: الكتاب  (1)

، 1/222، وجامع البيان 111-1/118، والكامل للمربد 182-1/181والمقتضب 

، وإعراب القرآن 121-5/125، واألصول 5/185، 1/511عاين الزجاج ، وم8/251

، 115ب، والحجة المنسوب البن خالويه 518-أ1/512، وشرح السيرايف 5/52

، 2/152، 1/111، والتفسير البسيط 511، وحجة القراءات 1/111ومعاين القراءات 

والفريد  ،1/112، والتبيان للعكربي 121، والمفصل 5/211والنكت البن فضال 

، وشرح الكافية 118-112، والممتع 151-1/158، وشرح ابن يعيش 5/122

، وشرح 121، وشرح ابن الناظم 588-5/582، وشرح التسهيل 1/5111الشافية 

، 1/1218، وتوضيح المقاصد 252-5/251، واالرتشاف 512-5/511الشافية 

، 1/1222، وتمهيد القواعد 1/521، وشرح ابن عقيل 112-1/111والمساعد 

 .  5/552والهمع 

 أ. 1/512يف شرح الكتاب  (2)

-1/118، ونسبه يف الكامل 182-1/181وبيَّن مذهبهم من قبُل المربُد يف المقتضب  (3)

-5/125إلى تميم وقيس وأسد وجماعة من العرب، وابن السراج يف األصول  111

 . 5/511، وشرح الشافية 118-112، وينظر: الممتع 121
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 حذف التنوين: -السادسة

 ﴾ٻ﴿قرأ الجمهوُر: ، (5-1: اإلخالص) ﴾پٻٻ﴿الى: ل تعاق

ال ،بالتنوين وقرأ أبو السمَّ
(1) :) بن  انُ أبَ حذف التنوين، وقرأ به أيًضا ب )َأَحد 

، وابن البصري عثمان، وزيد بن علي، ونصر بن عاصم، وابن سيرين، والحسن

مرو يف رواية يونس ومحبوب واألصمعي عَ  يأبوهو قراءُة أبي إسحاق، 

 .(2)عنهبيد وهارون ؤلؤي وعُ واللُّ 

ْرج، وبكسر التنوين تخلًُّصا من  التوجيه: قراءُة الجمهور بالرفع والتنوين يف الدَّ

ِن اهلل (التقاء الساكِنَين، وكأنَّ القراءَة:  هي الجاريُة على األَْصل، وهي  )َأَحد 

                                                 

، وفتح 11/121، والدر المصون 11/221، والبحر المحيط 221امل للهذلي يف الك (1)

 .11/212، ومعجم القراءات 12/211، وروح المعاين 2/211القدير 

، 51/211، وجامع البيان 1/111، 1/115ينظر ما سبق، وُيزاد عليه: معاين الفراء  (2)

، وإعراب القرآن 1/122، وإيضاح الوقف واالبتداء 2/112، 5/115ومعاين الزجاج 

-5/212، وإعراب القراءات السبع 1/125، ومعاين القراءات 2/111، 5/111

، والحجة للقراء 181، والحجة المنسوب البن خالويه 185، ومختصر الشواذ 212

، والكشف 11/218، والكشف والبيان 112، وحجة القراءات 2/121-122

، 511، والمكتفى 5/188، ومشكل إعراب القرآن 15/8111، والهداية 5/511

، 5/222، والنكت البن فضال 51/115، والتفسير البسيط 11/151والتبيان للطوسي 

، وكشف 2/212، والمحرر الوجيز 1/818، والكشاف 1/121وغرائب التفسير 

، والتفسير الكبير 1/212، وزاد المسير 5/212، والبيان 5/1111المشكالت 

، وإنباه الرواة 5/228وإعراب الشواذ ، 5/1111، والتبيان للعكربي 15/121

 .   12/211، وروح المعاين 51/511، وجامع القرطبي 1/111



  
 عبد الله بن محمد بن سليمان السديسد / 

 (استدراك وتعقيب-أبو السمَّال العدويُّ وتوجيه قراءته نحويًّا )

 

 
 

 

 

هبا الطربيُّ  لكالَمين، بأهنا أفصُح اللغتين، وأشهُر ا (1)المذهُب الجيُد. وصوَّ

اء األمصار على اختيار التنوين رَّ من قُ وأجوُدهما عند العرب، وأن إجماع الحجة 

 دليٌل عليه.  فيه

ا فراًرا من التقاء الساكِنَين اللتقائه َمَع الم  ال بال تنويٍن فهي إمَّ وأما قراءُة أبي السمَّ

ة من الفصحاء يحذفون أنه سمع كثيًرا  (3)، وذكر الفراءُ (2)التعريف، أو طلًبا للِخفَّ

حاريُّ  بأن حذف التنوين عند التقائه باأللف والالم لغٌة  (4)التنوين، وأفاد الصُّ

 التنوين.  (5)لِحْمير. ومنع أبو ُعبيدة

ح هبا  وكان من ضروب التشابه بين التنوين وحروف المد واللين التي صرَّ

لكونه نوًنا ساكنًة  أهنم شبَّهوا التنوين (8)، والفارسي(7)، والسيرايف(6)المربد

، فلما "لكِنْ "، و"مِنْ "بالنون الساكنة يف الحروف المبنية على السكون نحو: 

                                                 

 .      51/211يف جامع البيان  (1)

ح الشوكاين يف فتح القدير  (2) ة؛ ألن الفرار من التقاء الساكنين  2/211رجَّ طلب الِخفَّ

 لجمهور.      حصل َمَع التنوين بتحريك األول منهما بالكسر كما قرأ ا

ًفا:  1/121، وروى الصحاري يف اإلبانة 1/115يف معاين القرآن  (3) عن يونس ]ورد ُمصحَّ

 يوسف[ نسبته إلى فصحاء العرب.      

 .      1/121يف اإلبانة  (4)

، وهو يف فتح 1/111، ونقله اإلمام البخاريُّ يف صحيحه 5/112يف مجاز القرآن  (5)

 .      8/211الباري 

 .      1/152يف الكامل  (6)

 .      5/121يف شرح الكتاب  (7)

 .      2/122يف الحجة للقراء  (8)
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كانت النوُن ُتْلقى اللتقاء الساكنين ألهنا ُتشبه حروف المد واللين شبَّهوا التنوين 

أن حذف التنوين اللتقاء الساكنين يكون لوجهين: أحدهما  (1)هبا. وذكر األعَلمُ 

تريد:  "اْضِرَب الرجَل "ه بحذف النون الخفيفة الملتقية بالساكن نحو: أْن ُيشبَّ 

 "ابن"اْضِرَبْن. واآلخر أْن ُيشبَّه بما ُحِذف تنوينُه من األسماء األعالم إذ ُوِصف بـ 

أنه سمع عمارة  (2). وروى المربد"رأيُت زيَد بَن عمرو"مضاٍف إلى َعَلٍم نحو: 

فقال له: ما تريُد؟ فقال: سابٌق  (11: يس) ﴾ہىئیی﴿بن عقيل يقرأ: 

 ﴾ٻ﴿يف  َت بَ إذا ثَ هنا أحسُن؛ ألنه التنوين أن حذف  (3)النهاَر. ويرى المعريُّ 
 ،التي يف اسم اهلل سبحانه الهاءُ ﴾ ٻ﴿وقبل  ،رك اللتقاء الساكنينحَّ وجب أن يُ 

 .اجدًّ  وذلك ثقيٌل  ؛متحركات فلو جيء بالتنوين الجتمعت خمُس 

 لاق، وجد يف الشعرما يُ  يف كالم العرب، وأكثرُ  مستفيٌض  وحذُف التنوين كثيرٌ 

  :الشاعر

 . وقوله:"َعمٌرو الَّذي"يريد: 

ِذي أَ َحمِ   اُرهُ ٌج دَ مَ يُد الَّ

 

يبَ أَ    ْصَلعُ ِة األَ ُخو الَخمِر ُذو الشَّ

 

                                                 

 .      111يف تحصيل عين الذهب  (1)

 .      1/158يف الكامل  (2)

 .      1/151يف الالمع العزيزي  (3)

 هِ ومِ قَ لِ  يدَ رِ الثَّ  مَ َش ي هَ ذِ و الَّ رُ مْ عَ 

 

 اُف جَ عِ  ونَ تُ سنِ مُ  ةَ كَّ مَ  اُل َج رِ وَ  

 



  
 عبد الله بن محمد بن سليمان السديسد / 

 (استدراك وتعقيب-أبو السمَّال العدويُّ وتوجيه قراءته نحويًّا )

 

 
 

 

 

 .(1)"ُحميٌد الَّذي"د: يري

ال التنويَن هنا ُيْشبه قراءَته  (3)، والسمينُ (2)وذكر أبو حيَّان أنَّ حذَف أبي السمَّ

 (18: الصافات) )َلَذائِق و الَعَذاَب(األخرى بحذف النون والنصب يف قوله تعالى: 

 . (4)أجرى النون مجرى التنوين يف حذفها اللتقاء الساكنينيف كونه 

: التوبة) ﴾ڱںں﴿ه اآليَة هنا اختالُف السبعة يف قراءة قوله تعالى: وُيْشبه هذ

إذ قرأها عاصٌم، والكسائي بالتنوين مكسوًرا، وهو روايٌة عن أبي َعْمٍرو،  (11

                                                 

-1/152، والكامل للمربد 112، 5/111، والمقتضب 1/125وينظر أيًضا: الكتاب  (1)

-1/112أ، والتعليقة 1/512، 5/125، وشرح السيرايف 5/121، واألصول 158

، 1/181، 1/125، 1/121، والحجة للقراء 151، واإليضاح 58-51، 1/11، 112

، 1/158، والشيرازيات 5/812، والبصريات 125، والمسائل البغداديات 2/518

والمنصف  ،1/111، وكتاب الشعر 552، والمنثورة 525، 122والعسكريات 

، وشرح ابن برهان 5/251، والتبصرة والتذكرة 212-5/211، وسر الصناعة 5/511

، وشرح المقدمة المحسبة 15، واإلعراب للواحدي 211، 121، 121، 5/111

، والبديع 122-5/125، وأمالي ابن الشجري 112، والمفصل 521، 1/511

، وشرح 1/112 ، وشرح التسهيل1/12، 5/2، وشرح ابن يعيش 281، 5/1/112

، 5/181، والكناش 5/512، وشرح الشافية 1/5112، 1/1111الكافية الشافية 

، والمقاصد 1221/ 1، وتمهيد القواعد 1/112، والمساعد 2/212ومغني اللبيب 

 .      11/122، والخزانة 2/121، والهمع 2/221، 122-1/122الشافية 

 .      1/11يف البحر المحيط  (2)

 .      1/115المصون يف الدر  (3)

 .      181-182تناول أخونا أ. د. عبد اهلل السلمي هذه القراءة يف بحثه، ص  (4)
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ن جعل (1)وقرأها ابُن كثير، وأبو َعْمرو، وابن عامر، وحمزة بحذفه ، فَمن نوَّ

عزيٍر خربًا لمبتدأ محذوٍف تقديره: عزيًرا مبتدًأ، واالبَن خربًا عنه، ويجوز جعُل 

ن فإما أن "معبوُدنا"، أو "نبيُّنا"، أو "صاحُبنا" ، واالبن صفة له. وَمن لم ُينوِّ

يجعل عزيًرا مبتدًأ، واالبَن خربًا عنه، أو أن يجعل عزيًرا مبتدًأ، واالبَن صفًة له، 

، وُحِذف "معبوُدنا"، أو "نبيُّنا"، أو "صاحُبنا"ويجعل الخربَ محذوًفا، والتقدير: 

ال:  ، أو أن )َأَحد  اهلل (التنويُن هنا اللتقاء الساكنين فيكون مثل قراءة أبي السمَّ

كر من الوجهين، على ما ذُ  ، وعزيرٌ بيانٍ  ، أو عطَف من عزيرٍ  بداًل ُيجعل االبُن 

، أو أن ُيجعَل عزيٌر واحدٍ  الموصوف كشيءٍ  يف الصفة؛ ألهنا معَ  ف التنوينُ ذِ وُح 

 ممنوعً 
ٌّ
، وأنه مصروٌف عجميًّا (2)ا من الصرف للعلميَّة والُعْجمة، وُردَّ بأنه عربي

 ، وااهلل أعلُم.ٌف وصرمر الثالثي صغَّ مُ كان أم عربيًّا؛ ألن 

                                                 

 .      115، واإلتحاف 5/521، والنشر 111، والتيسير 252، والتبصرة 111ينظر: السبعة  (1)

، 5/112، والمقتضب 1/122، ومعاين األخفش 1/111، 1/111ينظر: معاين الفراء  (2)

أ، 2/111، 5/122، وشرح السيرايف 5/511، وإعراب القرآن 5/115عاين الزجاج وم

، والحجة 121، والحجة المنسوب البن خالويه 511، 1/512وإعراب القراءات السبع 

، 121-1/121، ومعاين القراءات 122-122، والعسكريات 182-1/181للقراء 

، وحجة القراءات 211-5/258، والتبصرة والتذكرة 212-5/215وسر الصناعة 

، والهداية 1/211، والكشف 511-11/581، والكشف والبيان 112-118

، 121، 5/111، وشرح ابن برهان 121-1/125، ومشكل إعراب القرآن 1/5121

، والكشاف 1/121، وغرائب التفسير 122-11/121، والتفسير البسيط 211، 121

، وكشف 51-1/51جيز ، والمحرر الو122-5/121، وأمالي ابن الشجري 5/521

، والبيان 1/212، وإعراب القرآن المنسوب للزجاج 212-5/215المشكالت 



  
 عبد الله بن محمد بن سليمان السديسد / 

 (استدراك وتعقيب-أبو السمَّال العدويُّ وتوجيه قراءته نحويًّا )

 

 
 

 

 

 ٺٺٺٺ ڀڀڀڀ﴿يف قوله تعالى: النافية  "ًل" -ثالثةالمسألة ال

 :(18: البقرة) ﴾ٿ

ال ، وقرأبالرفع والتنوين ﴾ڀٺ﴿قرأ الجمهوُر:  القراءة: أبو السمَّ
)َفاَل : (1)

َف( يعقوب الحضرمي، ومجاهد، وابُن أبي  أيًضا ، وقرأ به بالفتح دون تنوينٍ  َخو 

 والزعفراين،إسحاق، وعيسى بُن ُعمر، والحسُن البصري، والجحدري، وقتادُة، 

 . (2)مقسم وابنُ والزهري، 

                                                                                                              

، والتبيان للعكربي 1/1/152، والبديع 5/521، وزاد المسير 1/112-112

، وشرح الكافية 8/112، وجامع القرطبي 1/12، 5/2، وشرح ابن يعيش 5/211

/ 5، والمساعد 2/18لمصون ، والدر ا2/115، والبحر المحيط 1/1111الشافية 

 .      2/1225، وتمهيد القواعد 111

 .181يف الكامل للهذلي  (1)

، وإعراب القرآن 1/121، والمقتضب 1/52ينظر ما سبق، وُيزاد عليه: معاين األخفش  (2)

، 151، والمبسوط 1/118، ومعاين القراءات 8/112، وشرح السيرايف 1/512

، 1/115، والمحرر الوجيز 1/111والكشاف  ،152، والوجيز 1/111والتحصيل 

، 1/512، والفريد 1/28، وزاد المسير 21، وشواذ القراءات 1/11ومجمع البيان 

، والبحر 1/81، ومدارك التنزيل 1/21، وأنوار التنزيل 1/151وجامع القرطبي 

، 125، وشرح الطيبة البن الجزري 582، والتحبير 5/511، والنشر 1/521المحيط 

، وفتح 122، واإلتحاف 5/115، وحاشية الشهاب 5/121لطيبة للنويري وشرح ا

، ومعجم 1/5/221، ودراسات ألسلوب القرآن 1/511، وروح المعاين 1/85القدير 

 . 1/81القراءات 
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مجيُء ما بعد جاريٌة على األكثر يف لسان العرب، وهو  قراءُة الجمهور التوجيه:

هل عليهم خوٌف أو "مرفوًعا على االبتداء والخرب؛ ألنه جواٌب لَِمن قال:  "ال"

لعدم ال تعمُل شيًئا  "هل" فكما أنَّ ، "ال خوٌف عليهم وال َحزنٌ "فقيل:  "َحَزٌن؟

يف الجواب  "ال"، فجرى ما بعد هايف الجواب مثلَ  "ال"لت عِ ُج اختصاصها فقد 

عندما  (1)، وهذا تعليُل سيبويه"ال"ذاك يحُسُن تكراُر  َمجراه يف السؤال، وعند

اه   التي كانت عليها قبل أنْ  عن حالها فيه ال األسماءَ  رُ ما ال ُتغيِّ "عقد باًبا سمَّ

 "ال"، وتال هذه اآليَة. وقد ُتجَعُل "ال الثانيةَ  يدَ ُتعِ   أنْ ذلك إالَّ  وال يجوزُ ، ال َل تدُخ 

وُع بعدها اسًما لها، وَحَكَم عليه سيبويه بأنه ، فيكون المرف"ليس"عاملًة عمَل 

غيُر عاملٍة، وأنَّ  "ال". والقوُل بأن (2)ليس األكثَر، واشرتط أالَّ تعمَل يف معرفةٍ 

                                                 

، 111-1/111، واألصول 121-1/121، وينظر: المقتضب 5/512يف الكتاب  (1)

 .112-8/111وشرح السيرايف 

قليٌل، ومنهم من منع عملها،  "ليس"عمل  "ال"نحويين على أن إعمال نص كثيٌر من ال (2)

وخالف ابُن مالك فذكر أن عملها كثيٌر، واستدلَّ بشواهد عدة تأولها المانعون. واشرتط كثيٌر 

من النحويين أهنا ال تعمل إال يف نكرة، وخالفهم ابُن جني، وابُن الشجري، وابُن مالك. ينظر: 

، 518-512، والجمل 1/185، والمقتضب 111-111، 512-5/512، 1/28الكتاب 

، 115-1/111، والتبصرة والتذكرة 112، وعلل النحو 111-8/111وشرح السيرايف 

، وشرح 1/111، وشرح ابن يعيش 111-1/111، وأمالي ابن الشجري 22-22والمفصل 

-111، ورصف المباين 1/5/811، 1/1/111، وشرح الرضي 122-1/121التسهيل 

-515، والجنى الداين 1/1518، واالرتشاف 582-1/581والتذييل والتكميل ، 111

-5/111، والهمع 511-511، وتخليص الشواهد 512-1/511، ومغني اللبيب 511

151 . 
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هما بالتَّْقدمة ألمرين:  الرفَع على االبتداء هو أمثُل الوجهين وأجوُدهما، وأحقُّ

ِة عملها عَمَل  ، َبْلَه َجْعلِه قياًسا. "ليس" األول هو النزاُع بين النحويين يف صحَّ

قد  "ال" إذ تكونُ  والتشاُكل بين المتعاطَفين ،الجملتين ل بينالتعادُ  حصوُل الثاين 

 .  فيهما ْل على مبتدأ ولم تعمَ  يهماكلتالجملتين ت يف دخلَ 

ال فـ  ، وبعدها "إنَّ "هي النافيُة للجنس العاملُة عمَل  "ال"وأما يف قراءة أبي السمَّ

، وخرُبها الجارُّ  والمجرور، وَشْرُط عملها عند الجمهوراسُمها  ُّ
أن  (1)المبني

اللة على استغراق الجنسيكون معُموُلها نكرًة ل ا يف الدِّ ، ووجُه البناء أنه تكون نصًّ

عنهم يف اآلخرة بالكليَّة، وهي وإن صحَّ تقديُرها هنا  الخوف َنْفييف  غُ وأبلَ  أعمُّ 

لكونه معرفًة،  ﴾ٺٺٿ﴿تقديُرها كذلك َمَع المعطوف ِجنسيًَّة فإنه ال يصحُّ 

                                                 

، 52-1/51، ومعاين القرآن لألخفش 512-512، 522-5/521ينظر: الكتاب  (1)

، 111، 1/121ول ، واألص1/21، ومعاين القرآن للزجاج 121-1/122والمقتضب 

، واإليضاح للفارسي 112-8/112، وشرح السيرايف 121-1/128وإعراب القرآن 

، وشرح المقدمة المحسبة 1/182، والتبصرة والتذكرة 112، وعلل النحو 511

، 251-5/252، وأمالي ابن الشجري 111، والمفصل 5/211، والمقتصد 1/522

، وشرح ابن عصفور 112-1/112، وشرح ابن يعيش 5/185وشرح ابن خروف 

، وشرح ابن الناظم 1/251، وشرح الكافية الشافية 21، 5/21، وشرح التسهيل 5/521

، 112، ورصف المباين 211، والملخص 812، 1/1/115، وشرح الرضي 21

، 1/212، وتوضيح المقاصد 1/1512، واالرتشاف 2/551والتذييل والتكميل 

، 2-5/1، وأوضح المسالك 512-1/512، ومغني اللبيب 511والجنى الداين 

 . 1/122، والخزانة 1/111، والهمع 1/111والمساعد 
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، (1)وال حظَّ لها يف العمل فيها، فكان األحسُن هو الرفَع، وهو ما عليه الجمهورُ 

أن المراَد  (2)على مِثلِه. ويرى الطويفُّ  ف المرفوعُ عطَ يف اللفظ ليُ  ُل أعدَ ووجُهه 

 التثنيةَ  ُل ال يقبَ  نٌس ا؛ ألنه جِ نً نوَّ ع مُ فِ رُ  مأ "ال"مع  ي الخوُف نِ ، سواء بُ باآلية العمومُ 

  عَ قَ وَ 
ُ
ال " :قاَل فيجوز أن يُ  التثنيةَ  ؛ ألنه يقبُل "ال رجٌل "، بخالف نحو: عليه النفي

  ."عليهم بل خوفان ال خوٌف " :هاهنا نُ ، وال يحُس "يف الدار بل رجالن رجٌل 

تعالى:  وهنا آيٌة جاءت فيها القراءُة بعكس القراءة التي َمَعنا، وهي قوله

؛ إذ قرأها الجمهوُر بالبناء على الفتح، (11: يس) ﴾ٿٿٹٹٹٹ﴿

، ه رفعٌ عليه موضعُ  امعطوفً  ابعده مَع أن (3)وُقِرئت يف الشواذ بالرفع والتنوين

ال. وقد جاء على هذين الوجهين  أعني الرفَع مَع -وهذا ُيؤيد قراءة أبي السمَّ

يف قوله كما  السبعةُ  اختلف فيها بعُض اآلي التي -التنوين، والبناَء على الفتح

(، إذ قرأ ابُن كثير وأبو 112)البقرة:  ﴾پڀڀڀڀٺٺٺ﴿ تعالى:

 ،وعاصمٌ  ،بالضمِّ فيهما والتنوين، وقرأ بقيُة السبعة نافعٌ ﴾ُفُسوق   ڀرََفث  پ﴿ عمٍرو:

                                                 

، والمحرر 1/112، وتفسير ابن أبي زمنين 512-1/512وينظر: إعراب القرآن  (1)

، 1/22، والتبيان للعكربي 1/111، وإعراب القرآن المنسوب للزجاج 1/115الوجيز 

، والدر 521-1/521بحر المحيط ، وال1/151، وجامع القرطبي 1/512والفريد 

 .15/122، والخزانة 125، وشرح الطيبة البن الجزري 111-1/111المصون 

 .1/522يف اإلشارات اإللهية  (2)

ًة على العكربي يف التبيان  (3) ها قراءًة شاذَّ ، ونقلها عنه السميُن يف 5/1181اعتمدُت يف عدِّ

مَع إجازهتم  إياها لغًة. وينظر: مشكل ، ولم ينصَّ غيُره على ذلك 1/525الدر المصون 

، وشرح طيبة 12/12، وجامع القرطبي 5/512، والبيان 125-5/121إعراب القرآن 

 . 2/111، ومعجم القراءات 1/5/222، ودراسات ألسلوب القرآن 125النشر 
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 بال ،وحمزةُ  ،وابُن عامر
ُّ
 يف الفتحدون تنويٍن، ولم يختلفوا يف  فتحوالكسائي

)البقرة: ﴾ڳڳڳڱڱڱڱ﴿ قراءة قوله تعالى:يف و، (1)﴾ڀٺ﴿

دون  فتحبال ﴾َشَفاَعةَ ڱُخلَّةَ ڳڱبَ ْيعَ ڳ﴿ كثير وأبو عمٍرو: إذ قـرأ ابنُ  ؛(521

 بالرفع  ،وحمزةُ  ،وابُن عامر ،وعاصمٌ  ،تنويٍن، وقرأ بقيُة السبعة نافعٌ 
ُّ
والكسائي

 . (2)والتنوين

وهو بناُء الخوف - ولكون يعقوب الحضرمي أحد ُقراء العشر قرأ هبذا الوجهِ 

ال به هنا تكون مما خرج (3)يف جميع القرآن -على الفتح ؛ فإن قراءَة أبي السمَّ

ال يعقوَب يف القراءة  عن الشواذ، ولحق بالمتواتر، وال أعلُم هل وافق أبو السمَّ

 هبذا يف جميع القرآن، أم َقَصره على هذه اآلية خصوًصا؟ وااهلل أعلُم. 

                                                 

-112، والوجيز 518، والتيسير 118، والتبصرة 112، والمبسوط 181السبعة ينظر:  (1)

 . 181، واإلتحاف 5/511نشر ، وال118

، 111، والوجيز 511، والتيسير 115، والتبصرة 121، والمبسوط 182ينظر: السبعة  (2)

 . 181، واإلتحاف 5/511والنشر 

، 522، 521، 525، 115، 25وردت هذه اآلية برفع الخوف وتنوينه أيًضا يف البقرة:  (3)

، 25، ويونس: 11، 12األعراف: ، و18، واألنعام: 21، والمائدة: 121وآل عمران: 

 .11، واألحقاف: 28والزخرف: 



 

 

 9102اصدار  –حولية كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد الرابع والثالثون 

 
 

 

 

 :(1)اء الفعل للفاعل أو المفعول، وله فيه قراءاتبن -رابعةالمسألة ال

 : (182: البقرة) ﴾ىئىئ﴿ل تعالى: اق -األولى

البفتح الياء وضم الشين ﴾ىئ﴿قرأ الجمهوُر:  القراءة: ، وقرأ أبو السمَّ
(2) :

ونَ ) د   . (3)المشددة فتح الراء والشينبضم الياء، و (ي َرشَّ

  قراءة الجمهوريف  المضارع التوجيه:
ٌّ
للفاعل؛ مرفوٌع بثبوت النون، وواُو مبني

د   "َرَشدَ "الجماعة يف محل رفٍع فاعٌل، وهي مأخوذٌة من الفعل الثالثي المجرَّ

                                                 

ذكر زميلنا أ. د. عبد اهلل السلمي قراءات عدة مما يندرج تحت هذا العنوان، وما أذكره  (1)

 هنا مما فاته.

، ومعجم 1/1/218، 5/1/128، ودراسات ألسلوب القرآن 15يف مختصر الشواذ  (2)

 .1/521القراءات 

ذكرا أن أبا  81، والكرماين يف شواذ القراءات 211ن الهذلي يف الكامل وُأشير إلى أ (3)

السمال قرأ بالبناء للفاعل كقراءة الجمهور لكن بفتح الشين، وسُأْرجئ الحديث عن 

قراءته هذه إلى البحث القادم الذي عزمُت على القيام به، ويتناول البنية الصرفية والداللية 

 للفعل يف قراءته.
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، (1)، وهو األفصُح واألشهرُ "َنَصَر َينُصرُ "، من باب "َيرُشدُ "الذي مضارعه 

 .(2)فَأسنَد الرَشد والهداية إليهم

ال فالمضارع فيها مب  للمفعول، مرفوٌع بثبوت النون، وواُو وأما قراءُة أبي السمَّ
ٌّ
ني

الجماعة يف محل رفٍع نائُب فاعٍل، وهي مأخوذٌة من الفعل الثالثي المزيد 

دَ " ، فَأسنَد الرَشَد والهدى إلى فاعٍل لم ُيسمَّ وإن كان معلوًما، وُتقابلها قراءة "ُرشِّ

وَن(أبي َحيْوة:  د  هم يرشدون غيَرهم التي ُأسنِد فيها اإلرشاُد إليهم ف )ي َرشِّ

 وَيْهدونه، وااهلل أعلُم.

                                                 

، 5/11، والبن القطاع 82، 1/15، وللسرقسطي 12األفعال البن القوطية ينظر:  (1)

، 11/151، وهتذيب اللغة 5/251، وجمهرة اللغة 2/515وأيًضا: كتاب العين 

، وبصائر ذوي 1/5212، وشمس العلوم 8/52، والمحكم 5/121والصحاح )رشد( 

َعلَِم "، من باب "دُ َيرَش "الذي مضارعه  "َرِشدَ ". وهناك لغة أخرى هي: 1/22التمييز 

 .1/111، وابن السراج يف األصول 1/11، اقتصر عليها سيبويه يف الكتاب "َيعَلمُ 

، وكتاب 1/111، ومعاين القراءات 1/125، ومعاين األخفش 18وينظر: لغات القرآن  (2)

، والتفسير البسيط 5/111، والتبيان للطوسي 1/211، والهداية 1/211الغريبين 

، 1/522، والمحرر الوجيز 1/551، والكشاف 121ت الراغب ، ومفردا1/212

-1/511، وإعراب الشواذ 121-1/121، والتبيان للعكربي 2/522والتفسير الكبير 

، والبحر 1/152، وأنوار التنزيل 5/111، وجامع القرطبي 1/122، والفريد 512

اءات ، ومعجم القر1/121، وروح المعاين 5/515، والدر المصون 5/511المحيط 

1/521. 
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 :(52: الفرقان) ﴾ڈڈژ﴿ل تعالى: اق -الثانية

د المبني  ﴾ڈڈ﴿: عدا ابن كثير قرأ الجمهورُ  بالفعل الماضي المشدَّ

ال، المالئكة بالرفعو للمفعول، وقرأ أبو السمَّ
ن ِزل  الَماَلئَِكَة(: (1) بالفعل  )َوأ 

اعل، والمالئكة بالنصب، وقرأ به أيًضا أبو المضارع المخفَّف المبني للف

 . (2)األشهب

 للمفعول، والمالئكُة مرفوٌع على  التوجيه:
ٌّ
الفعل الماضي يف قراءة الجمهور مبني

الثالثي  "َنَزَل "النيابة عن الفاعل، والفعُل المزيد بالتضعيف للتعدية مأخوٌذ من 

 المجرد الالزم. 

ال فالفعُل  المضارُع فيها مرفوٌع بالضمة، وفاعُله ضمير  وأما قراءُة أبي السمَّ

المتكلم العائد إلى اهلل تعالى مسترتًا فيه وجوًبا، والمالئكُة منصوٌب على أنه 

المزيد بالهمزة للتعدية. وقراءُته بنصب  "َأنَزَل "مفعوٌل به، والفعُل مأخوٌذ من 

وبتخفيف بنونين  ﴾کَونُ ْنِزلُ ﴿المالئكة ُتْشبه قراءَة ابن كثير المكي: 

، وهي مرويٌة عن أبي َعمرو البصري، وُروي عنهما التشديُد أيًضا، (3)المضارع

ُل "وأصُله: ، ﴾کَونُ زِّلُ ﴿ ومثُلها قراءُتهما: ، وهما بالفعل المضارع، وهنا "ُننَزِّ

                                                 

 .2/111، ومعجم القراءات 1/11يف فتح الباري  (1)

، والتفسير الكبير 118، وشواذ القراءات 1/522ينظر ما سبق، وُيزاد عليه: الكشاف  (2)

، والبحر المحيط 11/51، وجامع القرطبي 5/111، وإعراب الشواذ 51/121

 . 81-1/81، وفتح القدير 8/111

، 521، والوجيز 182، والتيسير 211، والتبصرة 151مبسوط ، وال121ينظر: السبعة  (3)

 .112، واإلتحاف 5/111والنشر 
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وقرأ ابُن مسعود، ، ﴾کَونَ زَّلَ ﴿قراءٌة مرويٌة عن ابن كثير أيًضا بالفعل الماضي: 

 .(1))َوَأَنَزَل الَماَلئَِكَة(ء: واألعمُش، وأبو رجا

موافًقا لفعله يف اللفظ كما يف قوله  ﴾ژ﴿وجاء المصدُر يف قراءة الجمهور 

ال فهو موافٌق له (21: األحزاب)﴾ۇئۇئ﴿ تعالى: ، وأما يف قراءة أبي السمَّ

َل "هو اإلنزاُل، و "َأْنَزَل "يف المعنى؛ ألن مصدر  أَخَوان، ومعناهما  "َأنَزَل "و "َنزَّ

حٌد؛ فاسُتعمل أحُدهما َمَع مصدر اآلخر كما جاء ذلك يف قوله تعالى: وا

، قال (8: المزمل) ﴾ڇڇ ڇ﴿، وقوله: (12: نوح) ﴾چچڇڇڇ﴿

أحدهما على اآلخر،  ل مصدرُ مِ ى، ُح زل بمعنً نْ ل وأَ ا كان نزَّ مَّ كأنه لَ ": (2)أبو علي

                                                 

، وإعراب 111، ومختصر الشواذ 1/111، واألصول 1/85وينظر أيًضا: الكتاب  (1)

، والحجة للقراء 522، والحجة المنسوب البن خالويه 5/151القراءات السبع 

، والمحتسب 1/212ر العلوم ، وبح5/512، ومعاين القراءات 2/111-115

، وحجة القراءات 5/112، والكشف 11/111، والكشف والبيان 5/151-155

، والكامل للهذلي 182-2/181، والتبيان للطوسي 1/12، والمحكم 211-211

، ومجمع البيان 518-1/512، والمحرر الوجيز 12/121، والتفسير البسيط 211

، 18-2/12، والفريد 5/181لعكربي ، والتبيان ل1/118، وزاد المسير 2/122

، 125، وشرح ابن الناظم 1/155، وأنوار التنزيل 1/5182وشرح الكافية الشافية 

، 1/1212، وتوضيح المقاصد 11/222، واللسان )نزل( 5/211ومدارك التنزيل 

، وتمهيد 1/521، والمساعد 2/115، ومغني اللبيب 128-8/122والدر المصون 

، وحاشية 1/82، واألشباه والنظائر 1/552لمقاصد الشافية ، وا11/2581القواعد 

 .5/1/112، ودراسات ألسلوب القرآن 11/11، ، وروح المعاين 2/111الشهاب 

 .5/121يف الحجة للقراء  (2)
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وقد جاء ، لم فيه اإلنزالولم نع ،لي نزَّ قوِّ التنزيل يف القرآن، فهذا يُ  ر مجيءُ وقد كثُ 

 . وااهلل أعلُم.(1)"ازل كثيرً نْ فيه أَ 

 :(52: الروم) ﴾پڀڀڀڀٺٺٺٺ﴿ل تعالى: اق -الثالثة

البفتح التاء، وضم الراء،  ﴾ٺ﴿ قرأ الجمهوُر: وقرأ أبو السمَّ
(2): 

وَن( َرج  بضم التاء، وفتح الراء، وقرأ به أيًضا الزهري، وابن أبي ليلى، وطلحُة  )ت خ 

 . (3)ُة عن حفصوَميسر

 للفاعل مرفوٌع بثبوت النون،  التوجيه:
ٌّ
الفعُل المضارُع يف قراءة الجمهور مبني

وواُو الجماعة ضميٌر متصٌل يف محل رفع فاعل، وهو مأخوٌذ من الماضي الثالثي 

د  ، (51: األعراف) ﴾ۈئۈئېئ﴿، ومن الحجة له قوُله تعالى: "َخَرَج "المجرَّ

 وقوُله: ،(25: اإلسراء)﴾ڃڃڃڃ﴿وقوُله:

: القمر) ﴾ٻ ٻٻ﴿، وقوُله: (21: يس)﴾ۅۅۉۉېېې﴿

؛ ألهنم هم إليهم الفعَل  دَ فأسنَ ، (11: المعارج) ﴾ڤڤڤڦڦ﴿، وقوُله: (2

 َمن باَشَره وقام به.

 للمفعول، وواُو الجماعة 
ٌّ
ال فهو مبني وأما الفعُل المضارُع يف قراءة أبي السمَّ

و مأخوٌذ من الماضي الثالثي ضميٌر متصٌل يف محل رفع نائب عن الفاعل، وه

                                                 

ق الفيروزآبادي يف البصائر 112-111وينظر أيًضا: إبراز المعاين  (1) بين  1/11، وفرَّ

بيدي يف التاج )نزل( التنزيل واإلنزال يف وصف القرآ ن والمالئكة، ونقله عنه الزَّ

. "تفعيل"على  "أفعل"أن مجيَء مصدر  112، وذكر ابُن القطَّاع يف األبنية 11/128  شاذٌّ

 .2/121، ومعجم القراءات 5/528يف النشر  (2)

 . 122ينظر ما سبق، وُيزاد عليه: شواذ القراءات  (3)
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: األعراف) ﴾ڦڄ﴿، ومن الحجة له قوُله تعالى: "َأخَرَج "المزيد بالهمزة 

، وقوُله: (12: المؤمنون) ﴾ۉۉېېې﴿، وقوُله: (52

، فَأسنََد الفعَل للمفعول، وهو يف األصل له جلَّ (12: المؤمنون) ﴾ڭڭ﴿

 ڌ﴿، وقال: (22: األعراف) ﴾ییجئ﴿وعال كما قال تعالى: 

.والقراُء السبعُة ُمجِمعون على القراءة يف هذه اآلية من السورة (18: نوح) ﴾ڎ

، وابُن (3)، والداين(2)، والنحاُ  (1)حكى إجماَعهم ابُن مجاهد؛﴾ٺ﴿بـ 

، وابُن (8)، والسمينُ (7)، والقرطبي(6)، وابُن الجوزي(5)، والثعلبي(4)زنجلة

بَ (10)، وحكاه أيًضا الطُّوسي(9)الجزري ، ولكْن حكى ِخالَفهم (11)ْرِسي، والطَّ

                                                 

، وحكاه األهوازيُّ يف الوجيز 1/1لي يف الحجة للقراء ، ونقله عنه أبو ع521يف السبعة  (1)

 عن أبي علي. 511

 .521-1/521يف إعراب القرآن  (2)

 .1/1182، وجامع البيان 111يف التيسير  (3)

 .581، وينظر: الحجة المنسوب البن خالويه 212يف حجة القراءات  (4)

 .51/111يف الكشف والبيان  (5)

 .5/111يف زاد المسير  (6)

 .11/51يف الجامع ألحكام القرآن  (7)

 .582-2/582يف الدر المصون  (8)

، 5/152، ووافقه النويري يف شرح الطيبة 515-511، وشرح الطيبة 5/528يف النشر  (9)

 .111، 581والبنا يف اإلتحاف 

 .1/122يف التبيان  (10)

 .1/112يف مجمع البيان  (11)
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، فذكروا (4)، واآللوسي(3)، وأبو حيان(2)، وابُن عطية(1)أبو الليث السمرقنديُّ 

وكان ابُن . ﴾ڄ﴿أن هذه قراءُة حمزَة والكسائي، وأن بقية السبعة قرؤوا: 

 روايةٌ ؛ فذكر أنه (6)أشار إلى ِخالٍف عن بعِضهم يف هذا الموضع (5)الجزري

وهبيرة من طريق القاضي عن حسنون عنه عن  ،ان عن ابن عامرلوليد بن حسَّ ل

طريق ابن  هوالجعفي عن أبي بكر عن ،أبان بن تغلب عن عاصم ، وروايةُ حفصٍ 

فهو ُيثْبت ﴾ڄ﴿. وهذا النصُّ وإن كان ينفي أن تكون قراءُة الخمسة بالعِ مُ 

؛ فتكون مجيَء الخالف عن بعِضهم، ولعلَّه يف رواياٍت من ُطرٍق غيِر مشهورةٍ 

حكايُة اإلجماع ُمنْصرفًة إلى المشُهور، وما جرى عليه اإلقراُء، ال النَّْفي المطلق، 

ح بأن قراءَة الخمسة كذلك ظنَّ واهًما أن هذه اآليَة مثُل اآلية  ولعل من صرَّ

ورة نفِسها، وهي قوله تعالى:  ؛ (11: الروم) ﴾چچ﴿السابقة لها من السُّ

الخمسَة: ابَن كثير، ونافًعا، وأبا َعمرو، وابَن  إذ هي المنصوُص فيها على أن

                                                 

 .1/1يف بحر العلوم  (1)

عبارة ابن مجاهد يف حكاية  1/188، ومن عجٍب أنه ساق يف 1/111لوجيز يف المحرر ا (2)

 (.52)األعراف:  ﴾ڄ ڦ﴿ اإلجماع عنهم عند تفسير قوله:

 .8/181يف البحر المحيط  (3)

 .11/12يف روح المعاين  (4)

 .5/528يف النشر  (5)

ها، ولم يزد، خالًفا فيه وأنه ُقرئ بضم التاء وفتح 1/122وذكر الزمخشري يف الكشاف  (6)

. 1/521وغلَّط الشوكاينُّ يف فتح القدير   َمن روى عنهم الضمَّ
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، فظنَّ (1) ﴾ٺ﴿وقرأ حمزُة والكسائي: ، ﴾چ﴿عامر، وعاصًما قرؤوا: 

حكى هذا الوهَم أيًضا   (2)هذا الحكَم ُمنسحًبا على ذلك الموضع، وكان الداينُّ

ُع عن ابِن جرير الطربي حين نَسَبه إلى ورٍش راويِة نافع المدين. وهذا اإلجما

ْه الشاطبي )ت  ُّ هنا هو ما أشار إليه ابُن فِيرُّ
 :(3)( بقولهـه211المحكي

ْخُرِف اْعكِْس ُتخَرُجوَن بَِفتَحةٍ   َمَع الزُّ

 

وِم    ـثِّاَل )ُمـ( ـافِيهِ )َشـ(َوَضمٍّ َوُأوَلى الرُّ

وِم اَل َض )َمـ( ـبُِخْلٍف     َيخُرُجونَ ى فِي الرُّ

 ي)فِـ(ـ

 

  . . . . . . . . . .. . . . . . .  اًض (رِ ) 

 ، وااهلل أعلُم. (4)وشرَحه أبو شامَة المقدسي 

 :(1 :المسد) ﴾گڳ﴿ل تعالى: اق -الرابعة

فٌة،  ﴾گ﴿قرأ الجمهوُر:  بفتح الياء، وسكون الصاد، والالُم مفتوحٌة ُمخفَّ

ال وقرأ أبو السمَّ
دةٌ  )َسي َصلَّى(: (5) ، بضم الياء، وفتح الصاد، والالُم مفتوحٌة ُمشدَّ

وقرأ به أيًضا ابُن عبا ، وابُن مسعود، واألعمش، وأبو َحْيوة، وابُن السميفع، 

 . (6)وابن مقسم، وأشهب الُعَقيلي، وروايٌة عن ابن كثير

                                                 

، 511، والوجيز 111، والتيسير 218، والتبصرة 111، والمبسوط 212ينظر: السبعة  (1)

 . 111، 581، واإلتحاف 5/522والنشر 

 .5/528، ورواه عنه ابُن الجزري يف النشر 1182-1/1182يف جامع البيان  (2)

 )المسمى متن الشاطبية(. 21يف حرز األماين ووجه التهاين  (3)

 .125-121يف إبراز المعاين  (4)

 .11/251، ومعجم القراءات 2/258، وفتح القدير 51/518يف جامع القرطبي  (5)

، والكشاف 11/121، والكشف والبيان 185ينظر ما سبق، وُيزاد عليه: مختصر الشواذ  (6)

، 5/222، وإعراب الشواذ 15/125، والتفسير الكبير 252، وشواذ القراءات 1/812
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 للفاعل، مرفوٌع بالضمة  التوجيه:
ٌّ
الفعُل المضارُع يف قراءة الجمهور مبني

رة، والفاعُل ضميٌر مسترتٌ فيه عائٌد إلى أبي لهَ  مفعوٌل به  ﴾ڳ﴿ٍب، والمقدَّ

 "منصوٌب لذلك الفعل، والفعُل 
َ
متعٍد إلى مفعول واحٍد، وَسبُْك الكالم:  "َصلِي

بإسناِد الفعل إليه نفِسه، ومن الحجة له قوُله تعالى:  "سَيْصَلى أبو لهٍب النارَ "

، 51 :إبراهيم) ﴾ک ک﴿، وقوُله: (11 :النساء) ﴾کک﴿

 :يس) ﴾ڱڱ﴿وقوُله: ، (18 :اإلسراء) ﴾ٺٺ﴿، وقوُله: (22ص: 

 ﴾ژڑڑک﴿، وقوُله: (121 :الصافات) ﴾ڎ ڍڌڌڎ﴿، وقوُله: (21

 ﴾ڦڦ﴿، وقوُله:(15 :األعلى)﴾ۆئۈئۈئ﴿، وقوُله:(12 :المطففين)

 . (12 :الليل) ﴾ٻ ٱٻٻ﴿، وقوُله: (1 :الغاشية)

 للمفعول مرفوٌع، ونائُب الفاعل 
ٌّ
ال فهو مبني وأما المضارُع يف قراءة أبي السمَّ

مفعوٌل به ثاٍن منصوٌب لذلك الفعل  ﴾ڳ﴿ فيه عائٌد إلى أبي لَهٍب، وضميٌر مسترتٌ 

د المراد به تكثيُر الفعل وتكراُره والمبالغُة فيه حتى كأنه ُيصلى يف النار مرًة  المشدَّ

 "، فالفعُل (1)-أجاَرنا اهلُل منها-بعد أخرى 
َ
ُمتعٍد بالتضعيف إلى مفعوَلين،  "ُصلِّي

                                                                                                              

، والدر 11/222، والبحر المحيط 1/215، ومدارك التنزيل 2/112وأنوار التنزيل 

، 5/1/181، ودراسات ألسلوب القرآن 12/211، وروح المعاين 11/111المصون 

1/1/211 ،281 . 

َلىُتقابُِل هذه القراءَة قراءُة َمن قرأ:  (1) بضم الياء، وسكون الصاد، والالُم مفتوحٌة  ()َسي ص 

فٌة، وينظر فيها المصادر السابقة نفسها، وُيزاد عليها: معاين الزجاج  ، 2/122ُمخفَّ

، ومجمع 2/212، والمحرر الوجيز 1/1211، وجامع البيان للداين 181والمبسوط 

 .11/228البيان 
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، فُبنِي الفعُل للمفعول، "سُيَصلِّي اهلُل أبا لهٍب النارَ "للفاعل: وَسْبُك الكالم بالبناء 

وُأقيم المفعوُل األول ُمقاَم الفاعل، وبقي الثاين على نصبه، ومن الحجة له قوُله 

 :النساء) ﴾ڇڇ﴿، وقوُله: (11 :النساء) ﴾ڈڈژ﴿تعالى: 

 . (11 :الحاقة) ﴾یجئحئ﴿، وقوُله: (112

ال هنا قرأ هبا بعُض السبعة قوَله تعالى: وهذه القراءُة التي قرأ هبا أ بو السمَّ

؛ إذ قرأ ابُن كثير، ونافع، وابُن عامر، والكسائي: (15 :االنشقاق) ﴾گڳ﴿

دٌة، وقرأ عاصم، وأبو  ﴾َوي َصلَّى﴿ بضم الياء، وفتح الصاد، والالُم مفتوحٌة ُمشدَّ

فةٌ بفتح الياء، وسكون الصاد، والالُم مفتوحٌة  ﴾گ﴿َعمرو، وحمزُة:  ، (1)ُمخفَّ

 واهلُل أعلُم.

يف قوله تعالى: العطف باًلسم والفعل  -خامسةالمسألة ال

 :(21: المائدة) ﴾ڇڇڇڇڍڍڌڌڎڎڈ﴿

 والدال، بفتح العين والباء ﴾ڎڈ﴿: الجمهوُر عدا حمزةقرأ  القراءة:

بضم الباء، وجرِّ  ﴾ٿ َوَعُبدَ ﴿وقرأ حمزُة وحَده: ونصب الطاغوت، 

ا يبألوالطاغوت.  وِت( َعَبَدة  وَ ): هنا قراءتان؛ األولى لالسمَّ بفتح العين  الطَّاغ 

 َد َعبَّ وَ )، والثانية: (2)مضمومة، وجر الطاغوت وتاء يف اللفظ ،والباء والدال

                                                 

، 122، والوجيز 212والتيسير ، 251، والتبصرة 122، والمبسوط 222ينظر: السبعة  (1)

 . 222، واإلتحاف 5/111والنشر 

 .5/112، ومعجم القراءات 1/221يف زاد المسير  (2)
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وَت( دة، ونصب الطاغوت الطَّاغ  ، وقرأ هبا أيًضا أبو (1)بفتح العين والباء المشدَّ

ل، وأبو الجوزاء، وعكرمة  . (2)المتوكِّ

بت بصورٍة الفتٍة وال سيَّما يف  التوجيه: دت القراءاُت يف هذه اآلية وتَشعَّ تعدَّ

 ﴾ڎ﴿الشواذ، وأما يف المتواتر فجاءت قراءُة ُجلِّ السبعة واضحًة بكون الفعل 

 ڇڇ﴿ماضيًّا مبنيًّا للفاعل ناصًبا للمفعول عطًفا على الماضي السابق عليه: 

 "نْ مَ "فيجوز أن يكون معطوًفا على صلة ، ﴾ڇڍڍڌڌڎ

لة، لكنه "جعل"، "غضب"، "لعن"الموصولة:  ، ويجوز أالَّ يكون داخاًل يف الصِّ

. (3)مضمرًة، والتقديُر: َمن لعنه اهلُل ... وَمن َعَبَد الطاغوَت  "َمن"واقٌع يف صلة 

ا ما انفرد به حمزُة فأمثَُل ما قيل فيه أنَّ  مفرٌد ُيراد به الكثرُة والمبالغُة،  "دَ بُ عَ "وأمَّ

                                                 

 . 212يف الكامل للهذلي  (1)

 . 5/118، ومعجم القراءات 1/221ينظر ما سبق، وُيزاد عليه: زاد المسير  (2)

، والزجاج 1/581خفش ، واأل112-1/111، ومعاين الفراء 5/11ينظر: كتاب العين  (3)

، والحجة للقراء 1/112، ومعاين القراءات 11-5/51، وإعراب القرآن 5/182-181

، 511، وحجة القراءات 111-115، والحجة المنسوب البن خالويه 1/512-518

-121، وأبنية ابن القطاع 1/521، ومشكل إعراب القرآن 112-1/111والكشف 

، 511-518، والبيان 125-1/121 ، وكشف المشكالت1/225، والكشاف 122

، والبحر المحيط 112-1/112، وإعراب الشواذ 111-1/118والتبيان للعكربي 

 ، وتنظر أيًضا المصادر اآلتية. 1/158، والدر المصون 1/112-118
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، "َجَعَل "الِجنْس، وهو منصوٌب على  المفعوليَّة لـ معنى  هفيو "َفُعَل "وزن على 

 .(1)، وقيل غيُر ذلكبإضافته إليه وما بعده مجرورٌ 

ال؛ فاألولى:  وِت( َعَبَدة  وَ )وأما قراءتا أبي السمَّ بالرفع على أنه خربٌ لمبتدأ  الطَّاغ 

فاِجر "، مثل: "عابِد"محذوٍف، وما بعده مجروٌر بإضافته إليه، وهو جمُع 

. وقراءُته هذه بضم التاء لم أقِْف على أحٍد وافقه فيها، "كافِر وَكَفرة"، و"وَفَجرة

 بن كعب، وابن مسعود رضي اهلل 
ِّ
ٌة إلى علي بن أبي طالب، وُأبَي وهنا قراءٌة معُزوَّ

وِت( َعَبَدةوَ )عنهم، وهي:  رى ، وقراءٌة أخ(2)دون إشارةٍ إلى حركة التاء الطَّاغ 

                                                 

، 111-5/151، ومعاين النحا  1/181، والزاهر 215-8/211ينظر: جامع البيان  (1)

، 512-1/511، والمحتسب 11-11تصر الشواذ ، ومخ511-5/511وهتذيب اللغة 

، وأمالي المرتضى 118-11/112، والكشف والبيان 5/211والصحاح )عبد( 

، والتبيان 5/52، والمحكم 11/12، والمخصص 1/1211، والهداية 5/181-181

، والمحرر 5/11، وتفسير السمعاين 118-2/112، والتفسير البسيط 5/225للطوسي 

، والتفسير الكبير 1/221، وزاد المسير 1/112ع البيان ، ومجم5/511الوجيز 

، 5/111، وأنوار التنزيل 2/512، وجامع القرطبي 115، وإبراز المعاين 15/111

، وشرح الطيبة 5/522، والنشر 1/8، وبصائر ذوي التمييز 1/521واللسان )عبد( 

 . 522، واإلتحاف 5/588للنويري 

، واإلبانة 5/21، وتفسير السمعاين 1/512سب ، والمحت11ينظر: مختصر الشواذ  (2)

حاري  ، 1/221، وزاد المسير 1/225، والكشاف 122، وأبنية ابن القطاع 1/212للصُّ

، 1/118، وإعراب الشواذ 1/111، والتبيان للعكربي 15/111والتفسير الكبير 

، ومعجم 1/521، وحاشية الشهاب 1/111، والدر المصون 1/118والبحر المحيط 

 . 5/111اءات القر



 

 

 9102اصدار  –حولية كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد الرابع والثالثون 

 
 

 

 

وِت( َعَبَد وَ )منُسوبٌة البن عبَّاٍ  يف روايٍة، وابن أبي عبلَة، وعكرمة، وهي:    الطَّاغ 

، فُحِذفت التاُء ألجل اإلضافة، "وَعَبَدة"، يريد: (1)بحذف التاء، وجر الطاغوت

، ولعلها جائِيٌة على النَسق للمفعوَلين "خاِدم وَخَدم"أو أنه اسُم جمٍع كـ 

وَت( َد َعبَّ وَ )أما قراءُته الثانيُة: المنصوَبين قبلها. و فمثُل قراءة ُجلِّ السبعة  الطَّاغ 

توجيًها واحتجاًجا، وال تختلف عنها إال يف تكثير الفعل والمبالغة فيه بمجيئه 

اًل، واهلل أعلُم.  ُمثقَّ

 ڄڄ﴿يف قوله تعالى:  "أنَّ "المعطوف على اسم  -سادسةالمسألة ال

 : (1: التوبة) ﴾ڃڃڃڃچ

البالرفع ﴾چ﴿قرأ الجمهوُر:  :القراءة ، وقرأ أبو السمَّ
وَله (: (2)  )َوَرس 

النصب، وقرأ هبا أيًضا ابُن عبَّا ، وابُن مسعود، وابُن أبي إسحاق، والحسن ب

البصري، وعيسى بُن عمر، وزيد بن علي، ومجاهد، ويحيى بُن يعمر، وأبو 

 . (3)رجاء، وأبو رزين، وأبو مجلز، ويعقوُب الحضرمي يف روايةٍ 

                                                 

، 211-8/211، وجامع البيان 1/111، ومعاين الفراء 5/11ينظر: كتاب العين  (1)

، 1/511، والمحتسب 115، 1/151، ومعاين النحا  5/188ومعاين الزجاج 

، والمحرر 1/225، والكشاف 121، وأبنية ابن القطاع 5/221والتبيان للطوسي 

، وإعراب الشواذ 1/221المسير ، وزاد 122، وشواذ القراءات 5/515الوجيز 

، وحاشية الشهاب 1/112، والدر المصون 1/118، والبحر المحيط 1/121

 . 5/111، ومعجم القراءات 121، 5/1/118، ودراسات ألسلوب القرآن 1/521

 .221يف الكامل للهذلي  (2)

، 5/211، وإيضاح الوقف واالبتداء 1/112ينظر ما سبق، وُيزاد عليه: الكامل للمربد  (3)

، وبحر 21، ومختصر الشواذ 585، والقطع واالئتناف 511-5/515وإعراب القرآن 
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فإنه  ها،خربَ استتمامهابعـد  "نَّ إ"عـلى ما عملت فيه إذا ُعطِف اسٌم  التوجيه:

 زيًدا منطلٌق  إنَّ ": نحو ،والنصُب  ،الرفعُ  االسم المعطوف وجهان: ز يفوجي

 ؛ فأما الرفع فله ثالثُة توجيهات مشهورة:"مًراو وعَ مرٌ وعَ 

 ن موضعه رفٌع باالبتداء. قبل دخولها؛ أل "إنَّ "أنه مرفوع عطًفا على موضع اسم 

ل  "إنَّ "أنه مرفوع عطًفا على الضمير المرفوع المستكن يف خرب  لكونه مما يتحمَّ

 عليه. "إنَّ "الضمير.أنه مرفوع باالبتداء، وخربُه محذوٌف لداللة خرب 

فإذا ما طبَّقنا هذه األوجَه على اآلية هنا من خالل نصوص األئمة الذين تكلَّموا 

، وابن (2)، وأجازه الزجاج(1)جَه األوَل هو الجيُِّد عند المربدعنها فإن الو

                                                                                                              

، ومشكل إعراب القرآن 11/111، والكشف والبيان 552، والمبسوط 5/11العلوم 

، والنكت 1/82، وشرح ابن َبْرهان 1/551، والتحصيل 1/5152، والهداية 1/121

ال  ، والمحرر الوجيز 5/512، والكشاف 5/111، واإلبانة للصحاري 1/522البن فضَّ

، والبيان 11/2222، وشمس العلوم 511، وشواذ القراءات 2/1، ومجمع البيان 1/2

، والتبيان للعكربي 12/252، والتفسير الكبير 5/512، وزاد المسير 1/111-111

، ومدارك 1/21، وأنوار التنزيل 8/21، وجامع القرطبي 1/512، والفريد 5/211

، والمقاصد الشافية 2/8، والدر المصون 2/122، والبحر المحيط 1/221التنزيل 

، وروح 5/181، وفتح القدير 111، واإلتحاف 1/511، وحاشية الشهاب 5/122

، ومعجم القراءات 222، 1/1/218، ودراسات ألسلوب القرآن 2/515المعاين 

1/111. 

 . 112-1/112، والكامل 121، 115-1/111يف المقتضب  (1)

 .51/115، 2/111، ورواه عنه الواحدي يف التفسير البسيط 5/121 معاين القرآن يف (2)
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اه ابُن فضال(4)، وابن جني(3)، والنحا (2)، والزجاجي(1)السراج ، (5)، وقوَّ

، ونسبه (8)، والزمخشري(7)، واقتصر عليه الواحدي(6)واختاره نشوان الحميري

أن  (11)وذكر السيرايف. (10)إلى سيبويه، واحتجَّ له ابُن الحاجب (9)ابُن األثير

هبذه اآليِة هنا وهٌم منه ومن كل َمن استشهد به من  -رحمه اهلل-استشهاد سيبويه 

 على أهنا مكسورة، والذي يف "إنَّ "النحويين ألهنم يردُّون االسم على موضع 

 ڤ﴿مفتوحة ألنه قال تعالى:  "أنَّ "القرآن 

وتابعه يف توهيم .﴾ڤڤڦڦڦڦڄڄڄڄڃڃڃڃچ

ر باسٍم مفردٍ،  "أنَّ "، وذلك ألن (12)السيبويه ابُن فضَّ  المفتوحة مَع ما بعدها تتقدَّ

                                                 

 .521، 1/511يف األصول  (1)

 .22-22يف الجمل  (2)

 .585، والقطع واالئتناف 5/515يف إعراب القرآن  (3)

 .1/125، وسر الصناعة 5/121، والمحتسب 152يف اللمع  (4)

 .5/111يف النكت  (5)

 .2/1552وم يف شمس العل (6)

 .181يف اإلعراب يف علم اإلعراب  (7)

 .5/512، وأجازه يف الكشاف 111يف المفصل  (8)

 .218-1/5/212يف البديع  (9)

 .225-5/221، 181-1/185يف األمالي  (10)

 أ.1/11يف شرح الكتاب  (11)

 يف مجمع البيان 522-1/522يف النكت  (12)
ُّ
ته دون  2/1، وساق الطربسي لفظه بُرمَّ

 ٍو.عز
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المكسورة هي التي يجوز فيها العطُف على الموضع  "إنَّ "فتقع عليه العوامُل؛ فـ 

، وتبعهما بعُض (2)، والفارسي(1)دون المفتوحة، وهذا مذهُب الزجاجي

لمفتوحة والمكسورة هنا؛ إلى أنه ال فرَق بين ا (4). وذهب ابُن مالك(3)النحويين

ألنه ُمخالٌِف إلطالق سيبويه، واستشهاِده باآلية، وأنَّ َمن زعم أنه إنما أورده 

بكسر الهمزة فإنه بعيٌد من عادة سيبويه؛ ألنه إذا استدلَّ بقراءٍة ُتخالِف المشهوَر 

 . (5)فإنه يذكر ما ُيْشِعر بذلك

                                                 

 .22-22يف الجمل  (1)

، 212-5/212، وشرح اإليضاح 111-1/118، وُيراجع: المقتصد 112يف اإليضاح  (2)

 .825-1/821والكايف 

، وكشف 1/2، والمحرر الوجيز 552-1/551ينظر: شرح المقدمة المحسبة  (3)

، والبيان 111-118، وإعراب القرآن المنسوب للزجاج 122-1/121المشكالت 

، والتبيان للعكربي 5/211، وشرح اإليضاح 1/121رح ابن خروف ، وش1/111

، وشرح الرضي 21-5/21، وشرح التسهيل 22، والتسهيل 1/512، والفريد 5/212

، وأوضح المسالك 512-2/111، والتذييل والتكميل 5/5/1528-1525

، والخزانة 2/511، والهمع 121-121، وتخليص الشواهد 1/121-128

11/511-512 ،111-112. 

 .1/211، وشرح الكافية الشافية 21-5/21يف شرح التسهيل  (4)

 .212-1/211، والمرادي يف توضيح المقاصد 28وتبعه ابنُه يف شرح األلفية  (5)
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به أبو حيان ُيوخ  (2)بأن الضبط بكسر الهمزة (1)وتعقَّ هو ما ورد يف نسخ الشُّ

 . (4). ويف المسألة مذاهُب (3)المأُخوذ عنهم الكتاُب روايًة وِدرايةً 

، (1)، وتابعه ابُن السراج(5)وأما الوجُه الثاين فَوَصَفه سيبويه بالضعف

، وليس بالوجه األجود عند (3)، وهو أبعُد األوجه عند المربد(2)والزمخشري

                                                 

 .2/511يف التذييل والتكميل  (1)

القراءة بكسر الهمزة قراءٌة شاذٌة قرأ هبا الحسُن البصري، وعيسى بُن عمر، ومجاهد.  (2)

 ، وتخريجها يف حواشيه.1/115م القراءات ينظر: معج

، وهو ما ورد يف مطبوعة الكتاب 1118/ 1وساقه عنه ناظر الجيش يف تمهيد القواعد  (3)

5/111. 

، 122-1/122، وشرح ابن عصفور 211-5/281تراجع يف: شرح الشلوبين  (4)

، 1/1581، واالرتشاف 512-2/511، والتذييل والتكميل 211-5/211والبسيط 

 .515-2/511، والهمع 1/1111، وتمهيد القواعد 188-1/182رح ابن الفخار وش

اشرتط جمهوُر البصريين يف عطف الظاهر المرفوع على المضمر المرفوع المتصل أن  (5)

د، أو ُيفصل بينهما بفاصٍل، ويقع يف ضرورة الشعر على ُقبٍح، ومنهم من ذهب إلى أن  ُيؤكَّ

كيٍد قليٌل قبيٌح. وذهب الكوفيون إلى جواز العطف يف اختيار التوكيد أجوُد وأكثُر، وبال تو

، 1/12، 1/111، ومعاين الفراء 121-5/128الكالم دون توكيد. ينظر: الكتاب 

، ومعاين 5/111، والكامل 1/115، 1/511، والمقتضب 1/122ومعاين األخفش 

-1/11، وشرح السيرايف 22-21، والجمل 21-5/28، واألصول 5/115الزجاج 

، واإلعراب 1/111، والتبصرة والتذكرة 122، واللمع 112، واإليضاح للفارسي 15

، وشرح 185-181، واإلنصاف 152، والمفصل 5/122، والمقتصد 218للواحدي 

 =، وشرح1/511، وشرح ابن عصفور 1/22، وشرح ابن يعيش 1/1252اإليضاح 
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 ۀہہ﴿تعالى:  قولهالتوكيد الذي ورد مثُله يف ؛ وذلك لعدم (4)الزجاجي

 ﴾ڀڀڀٺ﴿، وقوله: (11: ، واألعراف12البقرة: ) ﴾ہ
(. وأجاز هذا الوجَه 52 :األعراف) ﴾ڱڱڱڱ﴿قوله: و، (51: المائدة)

. وُأجيب عن عدم وجود التوكيد بأن الجار (6)، وابُن األنباري(5)الفراءُ 

، (7)، وهو تعليُل النحا قام مقامه فطال الكالُم به ﴾ڃڃ﴿والمجرور 

، ومثُله ما يف قوله (11)، وجماعة(10)، وابن بابشاذ(9)، وابن َبْرهان(8)والسيرايف

 . (118: األنعام) ﴾ٹٹٹ ٿ﴿تعالى: 

                                                                                                              

، 121-11/122، والتذييل والتكميل 1/5/1151، وشرح الرضي 1/121التسهيل =

 . 5/121، والمساعد 1/111، وأوضح المسالك 1/5111واالرتشاف 

 .521، 1/511يف األصول  (1)

 .111يف المفصل  (2)

 . 115-1/111يف المقتضب  (3)

 .22-22يف الجمل  (4)

 .1/12، 1/111يف معاين القرآن  (5)

 .5/211يف إيضاح الوقف واالبتداء  (6)

 .585والقطع واالئتناف ، 5/515يف إعراب القرآن  (7)

 .1/15يف شرح الكتاب  (8)

 .522-1/522يف شرح اللمع  (9)

 .  551-1/551يف شرح المقدمة المحسبة  (10)

، واإلعراب للواحدي 1/515، والتحصيل 1/121ينظر: مشكل إعراب القرآن  (11)

، وكشف المشكالت 1/2، والمحرر الوجيز 1/522، والنكت البن فضال 181
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 يف (1)وأما الوجُه الثالُث فهو المفهوُم من كالم سيبويه
ُّ
، ونصَّ عليه الجرمي

، ووصفه (5)والنحا  ،(4)، والزجاجي(3)، وأجازه ابُن األنباري(2)الَفْرخ

، وذكر ابُن بابشاذ أنه منهٌج مسلوٌك، وأن نظيَره  (6)السيرايف بأنه كالٌم جيٌد قويٌّ

 . (7)كثيٌر يف القرآن

                                                                                                              

، والتبيان للعكربي 1/111، والبيان 212اب القرآن المنسوب للزجاج ، وإعر1/211

، وشرح ابن عصفور 1/22، وشرح ابن يعيش 5/212، وشرح اإليضاح 5/211

، وجامع القرطبي 5/5/1521، وشرح الرضي 821-1/821، والكايف 1/122-122

، 2/122، والبحر المحيط 2/511، والتذييل والتكميل 1/21، وأنوار التنزيل 8/21

 .5/121، والمقاصد الشافية 1/112، والمساعد 2/2والدر المصون 

 .5/111، 1/518يف الكتاب  (1)

 .111، 2/181رواه عنه أبو حيان يف التذييل والتكميل  (2)

 .5/211يف إيضاح الوقف واالبتداء  (3)

 .22-22يف الجمل  (4)

 .585يف القطع واالئتناف  (5)

 ب.1/1يف شرح الكتاب  (6)

، واإلبانة 1/522وذهب إليه جمٌع من النحويين واللغويين؛ ينظر: النكت البن فضال  (7)

، وإعراب القرآن المنسوب للزجاج 1/211، وكشف المشكالت 5/111للصحاري 

، 81، واإلنصاف 1/111، والبيان 11/2222، وشمس العلوم 118، 212، 111

، 825-1/821ايف ، والك5/211، والتبيان للعكربي 1/121وشرح ابن خروف 

، والبحر المحيط 28، وشرح ابن الناظم 5/5/1521، وشرح الرضي 512والملخص 

، 1/112، والمساعد 1/121، وأوضح المسالك 2/2، والدر المصون 2/122

، 112. ومن المفسرين والقراء؛ ينظر: الحجة يف القراءات 5/122والمقاصد الشافية 

، والتفسير البسيط 11/115البيان ، والكشف و5/11، وبحر العلوم 158، 111



  
 عبد الله بن محمد بن سليمان السديسد / 

 (استدراك وتعقيب-أبو السمَّال العدويُّ وتوجيه قراءته نحويًّا )

 

 
 

 

 

ل أم مَ هو من قبيل عطف الجُ أيف هذا العطف،  ُهماختالفُ  ه األوُجهِ عن هذ عُ ويتفرَّ 

 .(1)عطف المفردات؟

ال فله توجيهان: األول: أنه وأما النصُب وهو ما جاءت به قراءُة أبي ا لسمَّ

المنصوب وهو اللفُظ العظيُم، واقتصر عليه  "أنَّ "منصوٌب عطًفا على اسم 

، وهو (6)، والباقولي(5)، والنحا (4)، والزجاجي(3)، وابُن السراج(2)سيبويه

. الثاين: أنه منصوٌب (8)، ونصَّ عليه جماعة(7)وجُه الكالم ومجراه عند المربد

                                                                                                              

، 1/515، والتحصيل 1/5152، والهداية 1/128، ومشكل إعراب القرآن 11/588

، والتفسير 5/512، وزاد المسير 1/2، والمحرر الوجيز 5/582وتفسير السمعاين 

، ومدارك التنزيل 1/21، وأنوار التنزيل 8/21، وجامع القرطبي 12/252الكبير 

 .1/111، والربهان 1/221

-5/122، والمقاصد الشافية 111-2/182يراجع الخالف يف التذييل والتكميل  (1)

121. 

 .5/111، 1/518يف الكتاب  (2)

 .521، 1/511يف األصول  (3)

 .22-22يف الجمل  (4)

 .5/515يف إعراب القرآن  (5)

 . 212، وإعراب القرآن المنسوب للزجاج 1/211يف كشف المشكالت  (6)

 . 112-1/112، والكامل 121، 115-1/111قتضب يف الم (7)

، 1/522، والنكت البن فضال 1/515، والتحصيل 11/111ينظر: الكشف والبيان  (8)

، واإلبانة للصحاري 2/1، ومجمع البيان 1/2، والمحرر الوجيز 5/512الكشاف 

، وجامع 1/512، والفريد 5/211، والتبيان للعكربي 1/111، والبيان 5/111

، 2/8، والدر المصون 2/122، والبحر المحيط 1/21، وأنوار التنزيل 8/21 القرطبي

 .5/181وفتح القدير 
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، وتبعه (1)وٌل َمَعه؛ أي: ورسوله بريٌء َمَعه منهم، قاله الزمخشريعلى أنه مفع

، وحكاه عنه أبو (4)، والبيضاوي(3)، والفخُر الرازي(2)المنتَجُب الهمذاين

، وحكم السميُن بأن األول أظهُر (7)، واآللوسي(6)، وساقه السمينُ (5)حيَّان

ال جاءت ُموافقًة للفظ  الوجهين، وهو كما قال. وعلى هذا فقراءُة أبي السمَّ

 المعُطوف عليه، ُمْصطحبًة األصَل، جاريًة عليه، واهلل أعلُم.

يف قوله تعالى: فعال   "َخلف"استعمال  -سابعةالمسألة ال

 : (15: يونس) ﴾ڎڎڈڈ﴿

ال ،بسكون الالم ﴾ڈ﴿قرأ الجمهوُر:  القراءة: وقرأ أبو السمَّ
 )َخَلَفَك( :(8)

ال (9)ميفع، وإسماعيل المكيفتحها، وقرأ هبا أيًضا ابُن السب ، وقرأ أبو السمَّ

                                                 

 .5/512يف الكشاف  (1)

 .1/512يف الفريد  (2)

 .12/252يف التفسير الكبير  (3)

 .1/21يف أنوار التنزيل  (4)

 .2/122يف البحر المحيط  (5)

 .2/8يف الدر المصون  (6)

 .2/511يف روح المعاين  (7)

 1/255، ومعجم القراءات 1/111، والزيادة واإلحسان 1/12يف النشر  (8)
ٌّ
، وكان مكي

ثالثَة أنواٍع من القراءة، منها ما نَقَله غيُر ثقٍة، أو نقله ثقٌة وال  25-21قد ذكر يف اإلبانة 

ل وجَه له يف العربية؛ وأن هذا ال ُيقبَل وإن وافق خطَّ المصحف. واعتذر عن عدم التمثي

دة. ال بالفاء الموحَّ  له، فجاء ابُن الجزري ومثَّل لهذا النوع بقراءة أبي السمَّ

، وإعراب 1/115، والمحرر الوجيز 28ينظر ما سبق، وُيزاد عليه: مختصر الشواذ  (9)

، والدر المصون 2/111، والبحر المحيط 8/181، وجامع القرطبي 1/221الشواذ 



  
 عبد الله بن محمد بن سليمان السديسد / 

 (استدراك وتعقيب-أبو السمَّال العدويُّ وتوجيه قراءته نحويًّا )

 

 
 

 

 

بالقاف، وقرأ هبا علي بن أبي طالب، وابن السميفع، وأبو  )َخَلَقَك(: (1)أيًضا

 . (2)المتوكل، وأبو الجوزاء

منصوٌب على الظرفيَّة، مضاٌف إلى  "َخْلف"قراءُة الجمهور على أن  التوجيه:

؛ وداللُة (3)"نمَ "لـ  صلةً لواقع احذوف باالستقرار المق تعلِّ مُ كاف الخطاب، 

 ،مكانٍ  هنا ليست ظرَف  ﴾ڈ﴿": (1)، قال أبو حيَّان(4)"لَِمن َبْعدك"اآلية: 

                                                                                                              

، 2/121، وروح المعاين 5/212القدير ، وفتح 2/28، وحاشية الشهاب 2/522

 .1/5/221ودراسات ألسلوب القرآن 

، ومَع أهنما اعتمدا يف نَْقلهما على 2/121، وروح المعاين 2/28يف حاشية الشهاب  (1)

ا على أنه قرأ بالقاف، وابُن الجزري إنما َعَرَض يف النشر لحركة الالم  النشر إال أهنما نصَّ

، ولم يِزْد، والتزم ابُن عقيلة المكي يف الزيادة "الالم بفتح سكون"وحَدها فقال: 

 212-5/111واإلحسان نصَّ ما قاله ابُن الجزري، واستوعب السيوطي يف اإلتقان 

 أنواع القراءة نقاًل عن مكي وابن الجزري وغيرهما، ولم ُيمثِّل هبذه القراءة. 

، 1/111رائب التفسير ، وغ11/581ينظر ما سبق، وُيزاد عليه: الكشف والبيان  (2)

، والتفسير الكبير 5/111، وزاد المسير 1/115، والمحرر الوجيز 5/121والكشاف 

، وأنوار التنزيل 8/181، وجامع القرطبي 1/221، وإعراب الشواذ 12/518

، ودراسات ألسلوب القرآن 2/522، والدر المصون 2/111، والبحر المحيط 1/151

 . 1/255، ومعجم القراءات 1/5/221

، 1/15، ومعاين الزجاج 1/1211، والكامل للمربد 1/128ينظر: معاين األخفش  (3)

، واللسان 11/511، وهتذيب اللغة 111، والقطع واالئتناف 5/528وإعراب القرآن 

 .12/112)نجا( 

، 15/521، وجامع البيان 111، وغريب القرآن البن قتيبة 1/581ينظر: مجاز القرآن  (4)

، والنكت 2/1155، والهداية 5/525، وتفسير ابن أبي زمنين 5/111وبحر العلوم 
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التي هي  روُف ك. وهذه الظُّ دَ عْ بمعنى بَ  زمانٍ  لت ظرَف عمِ ز فيها فاستُ وِّ جُ وإنما تُ 

 يدلُّ  مضاٍف  عيان على حذِف ها إلى أسماء األَ رد إضافتُ هما اطَّ ونحوُ  وبعدُ  قبُل 

أي قبل  ؛وعمرٍ  قبَل  ك، وجاء زيدٌ أي خلف إخراجِ  ؛فكلْ َخ  :ه، يف نحوعليه ما قبلَ 

 ﴾ڎڈ﴿و. (2)"خالدٍ  ِك أي بعد ضحِ  ؛خالدٍ  بعدَ  ك بكرٌ و، وضحِ عمرٍ  مجيءِ 
مت لها يف األصل صفةٌ  األهن؛ ﴾ڈ﴿على الحال من  يف محل نصٍب  ، فلما تقدَّ

آيٌة لكل َمن أتى بعده؛ إْن  قهرَ د غَ من البحر بع فرعونَ  إخراجُأعِربت حااًل. ففي 

من قومه، أو من النا  جميًعا، وهو األَْولى لداللة تمام اآلية عليه: 

ألن  ؛افً لْ د َخ عْ ى البَ وسمَّ ": (3)قال الطويف. ﴾ژڑڑکککک﴿

                                                                                                              

، 111-11/118، والتفسير البسيط 2/158، والتبيان للطوسي 5/111والعيون 

، وتذكرة األريب 2/115، ومجمع البيان 5/121، والكشاف 511ومفردات الراغب 

، 1/151، وأنوار التنزيل 8/181، وجامع القرطبي 5/111، وزاد المسير 122

، وروح المعاين 5/212، وفتح القدير 2/111، والبحر المحيط 5/11ومدارك التنزيل 

2/121. 

 .2/15يف البحر المحيط  (1)

َدَك(قاله تعليًقا على قراءة عطاء بن أبي رباح:  (2) يف قوله تعالى:  ﴾ڈ﴿مكان  )َبع 

هنا قرأ هبا نافع، وابن كثير، وأبو  ﴾ڈ﴿(، و22)اإلسراء:  ﴾ڀٺڈپڀڀ﴿

، والمبسوط 181ينظر: السبعة  بكسر الخاء وباأللف. ﴾ڀ﴿، وقرأ بقيُة السبعة عمرو

، واإلتحاف 5/118، والنشر 515، والوجيز 111، والتيسير 221، والتبصرة 521

121. 

 .5/115يف اإلشارات اإللهية  (3)



  
 عبد الله بن محمد بن سليمان السديسد / 
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ن بعده مَ  فهم، أو ألنلْ إليها َخ  هٌ توجِّ هم مُ عدَ ن بَ هون إلى اآلخرة، فمَ توجِّ النا  مُ 

 ."امدَّ قُ  الُف ف ِخ لْ َخ  ، أو ألن جهةَ كهلْ فه يف مُ لَ َخ 

ال بفتح الالم فهي فعٌل ماٍض، وكاُف الِخطاب ضميٌر متصل  وأما قراءُة أبي السمَّ

ال محلَّ لها من  "نمَ "لـ  صلةً يف محل نصٍب على المفعوليَّة، والجملُة واقعٌة 

 "َخَلَفَك  َمن"اإلعراب. وقراءُته عائدٌة يف داللتها إلى قراءة الجمهور؛ ألن معنى 

ا قراءُته بالقاف فمثُل قراءته بالفاء يف اإلعراب،  "َمن َخْلَفَك "هو معنى  سواء. وأمَّ

ك رُح ليكون طَ  قيللخالقك كسائر آياته. و لتكون آيةً وأما يف الداللة فقيل معناه 

ك، على النا  أمرُ  هَ لئال يشتبِ  -قينك من بين المغرَ ك وتمييزُ على الساحل وحدَ 

من آيات اهلل التي  آيةً  -وتغرق وال يمُ ه ال يَ مثلَ  إنَّ  مةَ ظَ العَ  عائَك وا الدِّ  يقولولئالَّ 

 ، واهلل أعلُم.(1). قاله الزمخشريهقدر عليها غيرُ ال يَ 

تعالى:  هلوقمن  ﴾گ﴿القراءة بالفعل يف  -الثامنةالمسألة 

: هود) ﴾گڳ گگگ ڎڎڈڈژژڑڑکککک﴿

الباسم الفاعل المرفوع،  ﴾گ﴿قرأ الجمهوُر: :(12 وقرأ أبو السمَّ
(2) :

القورسي بالفعل الماضي، وقرأ به أيًضا زيد بن علي، ويحيى بن يعُمر، و )َوَبَطَل(

 . (3)، وِعْصمُة واألزرُق وأبو بكر عن عاصموميمونة عن أبي جعفر

                                                 

ه، وبعُضه يف أنوار التنزيل  2/111، وهو يف البحر المحيط 5/121يف الكشاف  (1) بنصِّ

1/151. 

 .511يف شواذ القراءات  (2)

، والكشاف 221، والكامل للهذلي 21ينظر ما سبق، وُيزاد عليه: مختصر الشواذ  (3)

، والدر 2/111، والبحر المحيط 1/118، والفريد 1/228، وإعراب الشواذ 5/181
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حجة لقراءة الجمهور قوُله تعالى: من ال التوجيه:

 ، وله ثالثُة توجيهات:(111: األعراف) ﴾ڤڤڤڦڦڦڦڄڄڄ﴿

ًما مرفوًعا، و ﴾گ﴿أن يكون  ألولا هذه يحتمُل أْن تكون  "ما"خربًا مقدَّ

 ﴾گڳ﴿موصولًة؛ فهي يف موضع رفع مبتدأ مؤخر، والجملُة الفعليَُّة 
. ويحتمل "يعملونه"صلُة الموصول ال محلَّ لها، والعائُد محذوٌف، والتقديُر: 

مبتدًأ مؤخًرا، والتقديُر: أْن تكون مصدريًَّة مسُبوكًة َمَع ما بعدها بمصدٍر يقُع 

اء الكرماين"عمُلُهم باطٌل " . وهو إعراُب تاج القرَّ
، والمنتجب (2)، والعكربي(1)

. فالجملُة االسميُة معطوفٌة على (5)، والسمين(4)، وأبي حيان(3)الهمذاين

 "ما"مبتدًأ مرفوًعا، و ﴾گ﴿أن يكون  الثاينالجملة الفعليَّة التي قبَلها. 

، (6)ريًة يف موضع رفع خرب المبتدأ، وهو إعراُب النحا موصولًة أو مصد

 ، (9)، واألنباري(8)، والمهدوي(7)ومكي

                                                                                                              

، ودراسات 2/552، وروح المعاين 2/81، وحاشية الشهاب 2/518المصون 

 . 1/52، ومعجم القراءات 5/1/111ألسلوب القرآن 

 . 1/111يف غرائب التفسير  (1)

 .  5/211يف التبيان  (2)

 .  1/118يف الفريد  (3)

 .  2/111يف البحر المحيط  (4)

 .  2/518يف الدر المصون  (5)

 . 111، والقطع واالئتناف 5/522يف إعراب القرآن  (6)

 . 1/115يف مشكل إعراب القرآن  (7)

 . 1/112يل يف التحص (8)

 . 5/1يف البيان  (9)



  
 عبد الله بن محمد بن سليمان السديسد / 

 (استدراك وتعقيب-أبو السمَّال العدويُّ وتوجيه قراءته نحويًّا )

 

 
 

 

 

، ونسبه (3)، وعزاه الكرماين إلى األخفش(2)، والقرطبي(1)وظاهُر كالم ابن عطية

السميُن إلى مكي، وحكم عليه بأنه ال يبُعُد عن الغَلط، وَعِجَب من اكتفائه به 

ٌّ ُمتَّ 
 كٌئ على إعراب النحا . وحَده. ومكي

أولئك "معطوًفا على األخبار التي قبَله، والتقديُر:  ﴾گ﴿أن يكون  الثالث

يف موضع رفع على الفاعليَّة السم الفاعل  "ما"، وعليه فـ "باطٌل ما كانوا يعملون

ا وقع خربًا  بعد أن يعتمد على شيءٍ إالَّ  هفعل ال يعمل عمَل  هألن؛ "باطل" ، فلمَّ

 ع فيما بعده، وأجازه أبو حيان، والسمين.عمل الرف

ال قوُله تعالى:  ﴾ېئىئىئىئیی﴿ومن الحجة لقراءة أبي السمَّ

 على الفتح، و(118: األعراف)
ٌّ
يف موضع رفع فاعل  "ما"، فالفعُل الماضي مبني

رت  ، أو "بََطَل الذي عِمُلوه"موصولًة أم مصدريًة؛ أي:  "ما"للفعل، سواء ُقدِّ

هذه الجملُة الفعليَُّة معطوفٌة على الجملة الفعليَّة الماَضويَّة التي ، و"َبَطَل عمُلُهم"

ز العكربي، ﴾کک﴿قبَلها   أن تكون الواو للحال، واهلل أعلُم. (4)وجوَّ

                                                 

 . 1/122يف المحرر الوجيز  (1)

 . 1/12يف الجامع ألحكام القرآن  (2)

 لم أقف عليه يف معانيه.  (3)

 . 1/228يف إعراب الشواذ  (4)
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 ﴾ڄڄڄڄڃ﴿تعالى:  هلوقحكم المعطوف يف  -التاسعةالمسألة 

 :(115: نحل)ال

البالجر،  ﴾ڃ﴿قرأ الجمهوُر:  وقرأ أبو السمَّ
بالنصب، وقرأ  َف()َوالَخو: (1)

به أيًضا أبو عمٍرو يف روايٍة، وابُن ذكوان يف روايٍة، وابُن أبي إسحاق، والحسُن 

،  وحفص بن ِغياث، ونصر بن عاصم  .(2)البصريُّ

: (3)قال أبو علي، ﴾ڄ﴿عطًفا على  ﴾ڃ﴿قراءُة الجمهور بجر  التوجيه:

منهما  واحدٍ  كلِّ  ل مسُّ عِ لبا  الجوع ولبا  الخوف، ُج  :على فالجرُّ  "

ي قوِّ ه للخوف. ويُ لَ ا كما جعَ للجوع لباًس  َل ر لهم، وجعَ اآلَخ  سِّ مَ ألصحاهبما كَ 

 يف حرف أُ  يف الخوف أنَّ  الجرَّ 
ٍّ
وف ل للخَ عَ فقد َج ؛ (وعِ الج  وَ  وِف الَخ  اَس بَ لِ ) :بي

 . "ه للجوعلَ ا، كما جعَ باًس لِ 

                                                 

 .282-282يف الكامل للهذلي  (1)

اءات ، وإعراب القر5/81، ومعاين القراءات 122ينظر ما سبق، وُيزاد عليه: السبعة  (2)

، والتبيان 12/118، والكشف والبيان 81-2/81، والحجة للقراء 1/125السبع 

، والمحرر الوجيز 5/211، والكشاف 11/518، والتفسير البسيط 2/111للطوسي 

، 5/818، والتبيان للعكربي 5/211، وزاد المسير 2/181، ومجمع البيان 1/152

، والبحر 11/111رطبي ، وجامع الق1/121، والفريد 1/221وإعراب الشواذ 

، وفتح القدير 121، واإلتحاف 511-2/511، والدر المصون 2/211المحيط 

 . 212-1/211، ومعجم القراءات 2/128، وروح المعاين 1/511

 .11/511، وهو بلفظه يف التفسير البسيط 2/85يف الحجة للقراء  (3)



  
 عبد الله بن محمد بن سليمان السديسد / 

 (استدراك وتعقيب-أبو السمَّال العدويُّ وتوجيه قراءته نحويًّا )

 

 
 

 

 

ال بنصب  : أن يكون عطًفا األوله: يحتِمُل أربعَة أوج )َوالَخوَف(وقراءُة أبي السمَّ

، وعلَّل أبو (1)وهو أقوى األوجه، ومشى عليه جمٌع من العلماء ،﴾ڄ﴿على 

إليه من اإلذاقة،  أقرُب  اللباَ   أنَّ َحْمَله على اللبا  ال على اإلذاقة ب (2)علي

، كما كان يف واحدٍ  ين على عاملٍ حمولَ ونا مُ يكُ ولى، ولِ ه على األقرب أَ لُ مْ فحَ 

. واحدٍ  على عاملٍ  الحمُل  (122: بقرة)ال ﴾ٺٺٿٿٿ﴿قوله: 

ألنه مفعوٌل به للمصدر يف المعنى، ؛ ﴾ڄ﴿: أن يكون عطًفا على موضع الثاين

، (4)، والمنتَجُب (3)، ذكره العكربيُّ "أْن ألَبَسهم الجوَع والخوَف "والتقدير: 

 . (5)واستبعده السمينُ 

 

 

                                                 

، 2/111يان للطوسي ، والتب2/85، والحجة للقراء 5/81ينظر: معاين القراءات  (1)

، 1/152، والمحرر الوجيز 5/211، والكشاف 511-11/518والتفسير البسيط 

، وجامع القرطبي 1/121، والفريد 1/221، وإعراب الشواذ 5/818والتبيان للعكربي 

، وفتح 121، واإلتحاف 2/511، والدر المصون 2/211، والبحر المحيط 11/111

 .2/128، وروح المعاين 1/511القدير 

 .11/511، وهو بلفظه يف التفسير البسيط 2/85يف الحجة للقراء  (2)

 .5/818يف التبيان  (3)

 .1/121يف الفريد  (4)

 .2/511يف الدر المصون  (5)
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، (2)، والثعلبي(1)ابُن خالويه: أن يكون منصوًبا بفعٍل محذوٍف، ونحا إليه الثالث

، وأبو حيان(4)،والقرطبي(3)وأبو الفضل الرازي ، (5)، وأجازه العكربيُّ

، "ولباَ  الخوِف ": أن يكون على تقديِر حذِف مضاٍف؛ أي: الرابعوالسميُن. 

زه األزهريُّ  ، واستشهد له (6)فُحِذف المضاُف وُأقيم المضاُف إليه ُمقاَمه، وجوَّ

 بقول األعشى:  

 ا ُيَؤنُِّسهُ ا مَ يهَ رُء فِ مَ ُع الْ  َيسمَ اَل 

 

يَم البُوِم ئِ  نَ الَّ إِ  يلِ اللَّ بِ  

َوعَ وَ   االضُّ

 

َوع مقامه المضاف ، فلما حذف"وَنئِيم الضَوع"أراد:  ، ووافقه أقام الضُّ

زه المنتَجُب، وأبو حيان، والسميُن، واآللوسي(7)الزمخشريُّ  ، واهلل (8)، وجوَّ

 أعلُم.

 

 

                                                 

 .1/125يف إعراب القراءات السبع  (1)

ْكر تلميُذه الواحديُّ يف التفسير البسيط 12/118يف الكشف والبيان  (2) مه بالذِّ ، وقدَّ

11/518. 

، 2/511، والسمين يف الدر المصون 2/211رواه عنه أبو حيان يف البحر المحيط  (3)

 .2/128واآللوسي يف روح المعاين 

 .11/111يف الجامع  (4)

 .2/211يف البحر المحيط  (5)

 .81-5/81يف معاين القراءات  (6)

 . 5/211يف الكشاف  (7)

 .2/128يف روح المعاين  (8)



  
 عبد الله بن محمد بن سليمان السديسد / 

 (استدراك وتعقيب-أبو السمَّال العدويُّ وتوجيه قراءته نحويًّا )

 

 
 

 

 

 تعالى: هلوقالمضارع الواقع بعد الفاء يف  -لعاشرةاالمسألة 

 ﴾ٺٿٿٿٿٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦ﴿
 :(15: األحزاب)

البفتح الميم، ونصب العين،  ﴾ڤ﴿قرأ الجمهوُر:  وقرأ أبو السمَّ
(1) :

) بفتح الميم، وجزم العين، وقرأ به أيًضا ابُن هرمز األعرُج، وأبان بن  )َفَيط َمع 

 . (2)عمر عيسى بنُ عثمان، وابُن ُمحيصن، و

ُمضمرًة وجوًبا بعد فاء السببية  "َأنْ "قراءُة الجمهور بنصب المضارع بـ  التوجيه:

 .﴾ڤ ڤ﴿الواقعة جواًبا للطلب، وهو النهي يف قوله: 

ال بجزم المضارع عطًفا على محل فعل النهي المبني   ﴾ڤ﴿وقراءُة أبي السمَّ

 يهونُ  ،عن الخضوع بالقول ينَ هِ نُ  على أهننَّ ، (3) ﴾ٹ﴿الواقع جواًبا ألداة الشرط 

                                                 

، 5/5/152، ودراسات ألسلوب القرآن 1/111، وفتح القدير 111ذ يف مختصر الشوا (1)

 .2/585ومعجم القراءات 

، والمحتسب 1/111، وإعراب القرآن 1/551ينظر ما سبق، وُيزاد عليه: معاين الزجاج  (2)

، 1/181، والمحرر الوجيز 1/212، والكشاف 511، 2/585، والتحصيل 5/181

، وإعراب القرآن المنسوب 5/1122ت ، وكشف المشكال8/122ومجمع البيان 

، والتبيان للعكربي 5/528، والبيان 182، وشواذ القراءات 5/252للزجاج 

، 1/511، وأنوار التنزيل 11/122، وجامع القرطبي 2/521، والفريد 5/1122

، وبصائر 1/151، والدر المصون 8/122، والبحر المحيط 1/51ومدارك التنزيل 

، ودراسات 11/182، وروح المعاين 2/121شية الشهاب ، وحا1/112ذوي التمييز 

 . 1/5/521ألسلوب القرآن 

؛  ﴾ٹٹ﴿عن األخفش أنَّ الوقَف على  221وروى النحاُ  يف القطع واالئتناف  (3) تامٌّ

ووافقه َمن رأى الوقف ، ﴾ٹ ٿٿٿ﴿فيكون جواب الشرط مدلواًل عليه بقوله: 

، والداين يف 5/815إيضاح الوقف واالبتداء  هنا كافًيا أو حسنًا مثُل ابن األنباري يف
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 عْ طمَ يفال  نَ عْ كأنه قيل: ال تخَض ؛ والقلب عن الطمع المريُض 
ٌّ
؛ فكالهما َمنْهي

ُك بالكسر دفًعا اللتقائهما، ووَصَف  عنه، وبسبب التقاء الساكنين فإن العين ُتحرَّ

اُ    هذا الوجَه بأنه جيٌد حَسٌن.  (1)النحَّ

قوى أَ  النصَب  نصِب أولى وَأحقَّ بالرتجيح بأنعلََّة كوِن ال (2)وأَباَن ابُن جني

ه إنما هو عَ طمَ  كان معناه أنَّ  َب ِص ر؛ وذلك أنه إذا نُ ذْ للعُ  إصابةً  ى، وأشدُّ معنً 

  فاألصُل  ،بالقول هنَّ وعِ ُض سبٌَّب عن ُخ مُ 
ٌّ
  يف ذلك منهي

ُّ
سبٌَّب عن مُ  عنه، والمنهي

راجٌع يف  على أن الطمعَ  ه دليٌل ه، وليس فيولَ  ا لهنَّ ه كان هنيً فَ ، وإذا عطَ هنَّ فعلِ 

 . (3)هنَّ من أجلِ  ، وواقعٌ األصل إليهنَّ 

ال هنا فنسب إلى  (5)، وَمن تاَبَعه(4)وقد اْلَتبَس على أبي حيَّان أمُر قراءة أبي السمَّ

، واألمُر بخالف بفتح الياء وكسر الميم )َفَيط ِمَع(ابن خالويه أنه عزا إليه قراءَة 

َنَسَب هذه القراءَة إلى األعرج، والذي نَسبَُه إلى أبي  (6)هذلك؛ فإنَّ ابن خالوي

                                                                                                              

 يف كشف المشكالت 5/121، واألشموين يف منار الهدى 122المكتفى 
ُّ
، وأيَّده الباقولي

 .5/252، وجعله الوجَه األوَجَه يف إعراب القرآن المنسوب خطًأ للزجاج 5/1122

 .11/122، ونقله عنه القرطبي يف الجامع 1/111يف إعراب القرآن  (1)

 . 5/181يف المحتسب  (2)

، وأبو حيان يف البحر 1/181وتبعه يف ترجيح النصب ابُن عطية يف المحرر الوجيز  (3)

 .8/122المحيط 

 .  8/122يف البحر المحيط  (4)

، واآللوسي يف 1/111، والشوكاين يف فتح القدير 1/151كالسمين يف الدر المصون  (5)

 .  11/182روح المعاين 

 . 111الشواذ يف مختصر  (6)



  
 عبد الله بن محمد بن سليمان السديسد / 

 (استدراك وتعقيب-أبو السمَّال العدويُّ وتوجيه قراءته نحويًّا )

 

 
 

 

 

ْبِس الشيخ محمد  ال هو قراءُة الجزم بَكْسر العين، وتنبَّه إلى هذا اللَّ السمَّ

 ، وااهلل أعلُم.(1)ُعضيمة

 تعالى:  هلوقمجرورة يف  ﴾ۋ﴿ -الحادية عشرةالمسألة 

 :(11: فصلت) ﴾ۇۆۆۈۈٴۇۋۋ﴿

ال، بالنصب ﴾ۋ﴿قرأ الجمهوُر:  وقرأ أبو السمَّ
بالجر، وقرأ به  )َسَواٍء( :(2)

أيًضا يعقوُب الحضرمي، وزيد بن علي، وابُن أبي إسحاق، والحسن البصري، 

وَعمرو بُن ُعَبيد، وعيسى بُن عمر، ويحيى بُن يعمر، والجحدري، ورواه عبد 

 . (3)الوارث عن أبي َعمٍرو

                                                 

 . 5/5/152يف دراسات ألسلوب القرآن  (1)

 .111يف الكامل للهذلي  (2)

، ومجاز القرآن 11-1/15، ومعاين الفراء 5/111ينظر ما سبق، وُيزاد عليه: الكتاب  (3)

، والكامل للمربد 1/111، 1/515، والمقتضب 1/122، ومعاين األخفش 5/111

، ومعاين النحا  1/181ين الزجاج ، ومعا51/111، وجامع البيان 1/1121

-1/511، وبحر العلوم 5/121، ومعاين القراءات 1/21، وإعراب القرآن 2/512

، 51/528، والكشف والبيان 1/112، وتفسير ابن أبي زمنين 111، والمبسوط 551

، 151، والوجيز 11/2181، والهداية 182-5/182ومشكل إعراب القرآن 

، وتفسير السمعاين 1/112، والتبيان للطوسي 8/211، والمحكم 2/12والتحصيل 

، 2/2، والمحرر الوجيز 1/188، والكشاف 5/1111، وغرائب التفسير 2/15

، والبيان 151، وشواذ القراءات 5/1182، وكشف المشكالت 1/1ومجمع البيان 

، 5/152، وإعراب الشواذ 52/212، والتفسير الكبير 1/12، وزاد المسير 5/112

، وأنوار 12/111، وجامع القرطبي 2/211، والفريد 5/1151عكربي والتبيان لل
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عٍل محذوٍف، والتقديُر: قراءُة الجمهور بالنصب على المصدر بف التوجيه:

، والظاهُر أنه يف موضع الحال؛ إما من األرض "اسَتَوت َسواًء؛ أي: استواءً "

أو من ، ﴾ۆ﴿أو ، ﴾ۆ﴿المتقدم ذكُرها يف اآلية قبلها، أو من الضمير يف 

 ؛ أي: ُمستوياٍت للسائلين.(1)﴾ٴۇ﴿النكرة بعد تخصيصها باإلضافة إلى  ﴾ۈ﴿

ال بالجر  المجرورة؛  ﴾ٴۇ﴿ أو لـ ﴾ۈ﴿على أن يكون نعًتا لـ وقراءُة أبي السمَّ

ال  اٍت، ال زيادَة فيهنَّ وال نقص. وقراءُة أبي السمَّ أي: يف أربعِة أياٍم ُمستوياٍت تامَّ

ج عن الشواذ، هنا معدودٌة من القراءات العشر لقراءة يعقوب هبا؛ فهي مما خر

 هلل أعلُم.ولحق بالمتواتر، وا

تعالى:  هلوقيف  ﴾ې﴿مفعول به لـ ال -الثانية عشرةالمسألة 

 :(12: المزمل) ﴾ېېېېىىائائ﴿

البفتح النون،  ﴾ې﴿قرأ الجمهوُر:  وقرأ أبو السمَّ
بكسرها،  )َتتَّق وِن(: (2)

ورواه عبُد السالم بن الحسين البصري الجوخاين عن األُشناين عن ُعبيد بن 

                                                                                                              

-12، وتحفة األقران 1/211، والدر المصون 1/588، والبحر المحيط 2/22التنزيل 

، 188، واإلتحاف 5/512، ومنار الهدى 1/1521، واإلتقان 5/122، والنشر 12

 . 8/522، ومعجم القراءات 1/1/511ودراسات ألسلوب القرآن 

، واالرتشاف 152، وشرح ابن الناظم 218-5/212ينظر: شرح الكافية الشافية  (1)

، 5/12، والمساعد 5/111، وأوضح المسالك 5/215، وتوضيح المقاصد 1/1222

 .1/112، والمقاصد الشافية 2/5522، وتمهيد القواعد 5/521وشرح ابن عقيل 

، 11/21القرطبي  ، وجامع111، وشواذ القراءات 52/255يف الكشف والبيان  (2)

 .11/112ومعجم القراءات 



  
 عبد الله بن محمد بن سليمان السديسد / 

 (استدراك وتعقيب-أبو السمَّال العدويُّ وتوجيه قراءته نحويًّا )

 

 
 

 

 

بَّاح عن حفٍص،  من  عاصمٍ ، وعن بيد، وعن حفصٍ شنائي عن عُ وعن األُ الصَّ

اح عن بَّ مرو بن الصَّ ان عن عَ رواية أبي بكر محمد بن يزيد بن هارون القطَّ 

 . (1)صٍ حف

الفعُل المضارُع يف قراءة الجمهور مرفوٌع بثبوت النون، وواُو الجماعة  التوجيه:

، (4)، وابُن األنباري(3)، والطربيُّ (2)ضميٌر يف محل رفع فاعل، وَيروي الفراءُ 

ا َيجَعل  الِول َداَن ِشيب ا إِن  ابن مسعود قرأ: أن  (5)والثعلبي وَن َيوم  )َفَكيَف َتتَّق 

، وذكره على (7)أهنا تفسيٌر ال قراءة (6)بالتقديم والتأخير، ويرى النحاُ   َكَفرت م(

، (11)، والداين(10)، وابُن األنباري(9)، والزجاُج (8)وجه التفسير ابُن قتيبة

                                                 

 . 5/211، وشرح الطيبة للنويري 5/111ينظر ما سبق، وُيزاد عليه: النشر  (1)

 .1/118يف معاين القرآن  (2)

 .51/188يف جامع البيان  (3)

 .5/121يف إيضاح الوقف واالبتداء  (4)

 دون عزٍو. 11/11 ، ونقل لفظه القرطبي يف الجامع52/255يف الكشف والبيان  (5)

 .2/21يف إعراب القرآن  (6)

إلى حمزة الزيَّات  5/211ونسبه الباقولي يف إعراب القرآن المنسوب خطًأ للزجاج  (7)

 تفسيًرا.

 .111يف غريب القرآن  (8)

 .2/515يف معاين القرآن  (9)

 .5/121يف إيضاح الوقف واالبتداء  (10)

 .221تناف ، وينظر: القطع واالئ552يف المكتفى  (11)
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على تقدير  ﴾ې﴿ه مفعوٌل به للفعل منصوٌب على أن ﴾ى﴿. و(1)والواحدي

، والجملُة (2)"فكيف تتقون ِعقاَب يوٍم أو عذاَب يومٍ "حذف مضاٍف، والتقديُر: 

ضميًرا  ﴾ى﴿يف محل نصٍب نعت لليوم بجعل فاعل ﴾ىائائ﴿ الفعليةُ 

، (5)، والباقولي(4)، ومكي(3)وهو قوُل األخفش؛ ﴾ى﴿مسترتًا فيه عائًدا إلى 

نه السمينُ (7)، والمنتجب الهمذاين(6)وأبي الربكات األنباري ، وحسَّ
. أما إْن (8)

                                                 

 . 11/211، ونقله عنه الفخُر الرازي يف التفسير الكبير 55/128يف التفسير البسيط  (1)

، ومشكل إعراب القرآن 5/118ومشى عليه جمٌع من األئمة أيًضا؛ ينظر: الحجة للقراء  (2)

، 1/185، والتفسير البسيط 2/212، والتحصيل 15/2811، والهداية 5/112

، والمحرر 1/211، والكشاف 5/1528، وغرائب التفسير 2/85وتفسير السمعاين 

، 211، 5/182، 155، 1/11، وإعراب القرآن المنسوب للزجاج 2/181الوجيز 

، والفريد 5/1518، والتبيان للعكربي 11/215، والتفسير الكبير 1/122وزاد المسير 

يل ، ومدارك التنز2/522، وأنوار التنزيل 11/11، وجامع القرطبي 2/521-522

، 5/121، ومنار الهدى 11/252، والدر المصون 11/112، والبحر المحيط 1/228

 .12/151، وروح المعاين 2/185وفتح القدير 

 .5/221يف معاين القرآن  (3)

 .5/112يف مشكل إعراب القرآن  (4)

 .5/1112يف كشف المشكالت  (5)

 .5/121يف البيان  (6)

 .2/522يف الفريد  (7)

بأن نسبة الَجْعل إلى اليوم من باب المبالغة، وكان أشار إليه  11/258صون يف الدر الم (8)

، وهو رأُي ابن األنباري من قبُل يف إيضاح الوقف 11/112أبو حيان يف البحر المحيط 



  
 عبد الله بن محمد بن سليمان السديسد / 

 (استدراك وتعقيب-أبو السمَّال العدويُّ وتوجيه قراءته نحويًّا )

 

 
 

 

 

كان الفاعل ضميًرا مسترتًا عائًدا إلى ااهلل تعالى فال ُبدَّ من أن يكون يف الكالم 

 (1)، وأجاز الباقولي"يجعل اهلُل الولداَن فيه شيًبا"إضماٌر وحذٌف، والتقديُر: 

ض وهو الباء، والتقدير: بإسقاط الخاف ﴾ې﴿على أنه مفعوٌل به لـ  ﴾ى﴿نصَب 

 "م بيومٍ كفرتُ  إنْ  ون اهللَ فكيف تتقُ "
ٌّ
 (4)، وجماعةٌ (3)، والمهدويُّ (2)، وأجازه مكي

، القيامة م يومَ جحدتُ  إنْ  فكيف تتقون اهللَ "تضمين الكفر معنى الجحد، أي: ب

أن يكون منصوًبا على الظرفيَّة  (6)، وأبو الربكات األنباري(5)ومنع ابُن األنباري

. وأجاز الزمخشري نصبَه على "يجعل الولدان شيبًا يف يومٍ "كأنه قيل:  ﴾ى﴿ لـ

لكم بالتقوى يف يوم القيامة إْن كفرتم يف الدنيا. وأما فكيف أي: ﴾ې﴿الظرفية لـ 

  ﴾ې﴿نصُبه على الظرفية لـ 
ٌّ
 ، (7)فلم ُيِجزه مكي

                                                                                                              

، وينظر ما علَّقه الشهاب 11/11، وحكاه عنه القرطبي يف الجامع 5/121واالبتداء 

 .8/522الخفاجي يف حاشيته 

، وتبعه العكربي يف التبيان 5/211، 1/155عراب القرآن المنسوب خطًأ للزجاج يف إ (1)

 .2/522، والمنتجب يف الفريد 5/1518

 .112-5/112يف المشكل  (2)

 . 2/212يف التحصيل  (3)

، والتفسير الكبير 2/522، والفريد 2/181، والمحرر الوجيز 1/211ينظر: الكشاف  (4)

، والدر المصون 11/118، والبحر المحيط 11/21، وجامع القرطبي 11/215

11/258 . 

 .5/121يف إيضاح الوقف واالبتداء  (5)

 .5/121يف البيان  (6)

 .112-5/112يف المشكل  (7)
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ن يف ذلك أهنم ال يكفرو، وعلَّلوه ب(3)، والسمين(2)، والمنتجُب (1)والباقولي

 بالُقبْح.  (4)، ووصفه ابُن األنباريهم يف الدنيارُ فْ إنما كُ ، واليوم

ال بَكْسر ُنوِن  فالمفعوُل به هو الياُء المحذوفُة  )َتتَّق وِن(وأما قراءُة أبي السمَّ

 )َتتَّق وِن(على الظرفيَّة لذلك الفعل؛ فـ  ﴾ى﴿المدلوُل عليها بالكسرة، وانتَصَب 

على قراءة  ﴾ى﴿لمحذوِف، وَتْبقى األوجُه األًخرى الجائزُة يف ُمْكتٍف بمفعوله ا

 الجمهور جائزًة هنا، واهلل أعلُم.

 ﴾ٺٺ ٺڀڀڀ﴿تعالى:  هلوقيف  ﴾ٺ ﴿ رفع -الثالثة عشرةالمسألة 

 :(2-1: الربوج)

البالجر فيهما،  ﴾ٺٺ﴿قرأ الجمهوُر:  وقرأ أبو السمَّ
(5): ) بالرفع  )النَّار  َذات 

أيًضا عيسى بُن ُعمر، وابُن السميفع، وأشهُب الُعقيلي، وابُن أبي فيهما، وقرأ به 

 . (6)عبلة

                                                 

 .5/1112يف كشف المشكالت  (1)

 .2/522يف الفريد  (2)

 .11/258يف الدر المصون  (3)

 .5/121يف إيضاح الوقف واالبتداء  (4)

 .11/128، ومعجم القراءات 2/211، وفتح القدير 11/582رطبي يف جامع الق (5)

، 2/115، 5/18، وإعراب القرآن 1/521ينظر ما سبق، وُيزاد عليه: معاين الفراء  (6)

، 218، وشواذ القراءات 2/125، والمحرر الوجيز 128-51/122والكشف والبيان 

، والبحر 2/15، وجامع القرطبي 2/121، والفريد 5/1581والتبيان للعكربي 

، ودراسات 12/511، وروح المعاين 11/212، والدر المصون 11/111المحيط 

 . 1/1/112ألسلوب القرآن 



  
 عبد الله بن محمد بن سليمان السديسد / 

 (استدراك وتعقيب-أبو السمَّال العدويُّ وتوجيه قراءته نحويًّا )

 

 
 

 

 

بدَل اشتماٍل، وهو  ﴾ڀ﴿على البدل من  ﴾ٺ﴿قراءُة الجمهور بجر  التوجيه:

اج(2)، والمربد(1)قوُل األخفش ، وابن السرَّ
، وجمع من (4)، والفارسي(3)

 ڦڦ﴿قوُله تعالى: نعٌت له، ومثُلها  ﴾ٺ﴿، و(6)، والمفسرين(5)النحويين

 (512: البقرة) ﴾ڦڦڄڄ
ٌّ
إلى الكوفيين أنه مخفوٌض  (7). ونسب مكي

                                                 

 .5/222يف معاين القرآن  (1)

 . 1/512يف المقتضب  (2)

 . 5/12يف األصول  (3)

 . 51/188، ورواه عنه الواحديُّ يف التفسير البسيط 581يف اإليضاح  (4)

، وشرح المقدمة المحسبة 5/152، والخصائص 2/115، 5/18لقرآن ينظر: إعراب ا (5)

، وكشف المشكالت 1/211، والكشاف 221، واإلعراب للواحدي 5/152

، والفريد 5/1581، والتبيان للعكربي 1/1/121، والبديع 5/212، والبيان 5/1112

، وشرح 118-112، 1/112، وشرح التسهيل 1/21، وشرح ابن يعيش 2/125

، 1/5/1182، وشرح الرضي 512، وشرح ابن الناظم 1/1581الشافية الكافية 

، وتمهيد 5/112، والمساعد 11/212، والدر المصون 11/111والبحر المحيط 

 . 2/1111القواعد 

، والتبيان 2/21، والتحصيل 51/122، والكشف والبيان 51/528ينظر: جامع البيان  (6)

، وتفسير 5/251والنكت البن فضال  ،51/188، والتفسير البسيط 11/112للطوسي 

، ومجمع 2/125، والمحرر الوجيز 5/1151، وغرائب التفسير 2/118السمعاين 

، وجامع القرطبي 11/111، والتفسير الكبير 1/152، وزاد المسير 11/121البيان 

 . 1/251، ومدارك التنزيل 2/111، وأنوار التنزيل 11/582

 . 5/112يف مشكل إعراب القرآن  (7)
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ال(1)على الِجوار . وذهب الفراُء إلى أنه بدُل (3)إلى أبي ُعبيدة (2)، وعزاه ابُن فضَّ

 َل جعَ  -امِّ وهي يف قراءة العوَ - ﴾ٺٺٺ﴿ َض ومن خفَ ": (4)كل من كل؛ قال

. "ودقُ الوَ  ذاِت  النارِ  ل أصحاُب تِ كأنه َقاَل: قُ  ؛فيها ارُ إذ كانت الن ودَ خدُ األُ  يه النارَ 

هيلي(5)ووافقه ابُن الطراوة ، وتلميُذه السُّ
. فهو على َحْذِف مضاٍف، والتقديُر: (6)

إلى أن  (9). وذهب العكربيُّ (8)، وتبعه السمين(7)؛ قاله أبو حيان"النار ودُ خدُ أُ "

، وعليه فالناُر مجرورٌة يف األرض قُّ خدود هو الشألن األُ ؛ "ذي النار"التقدير: 

ا ُحِذف المضاُف قام المضاُف إليه َمقامه  باإلضافة لتلك الصفة المحذوفة، فلمَّ

ا.   يف اإلعراب، ووَصَفه السميُن بأنه ضعيٌف جدًّ

ال برفع  (وأما قراءُة أبي السمَّ فلها توجيهان: األول: أن يكون خربَ مبتدأ  )النَّار 

.  الثاين: أن يكون فاعاًل لفعٍل "قِْتلتُهم النارُ "، أو "لنارُ هو ا"محذوٍف؛ أي: 

                                                 

حاري يف اإلبانة  15/8122ووصفه يف الهداية  (1) ، 1/511بالُبْعد، ومشى عليه الصُّ

 القول بالبدل.  5/212وصحح األنباريُّ يف البيان 

 . 5/251يف النكت  (2)

ل ﴾ٺٺٺ﴿": 5/511عبارُة أبي عبيدة يف مجاز القرآن  (3) ها على األوَّ  . "جرُّ

 .5/121ح الوقف واالبتداء ، وينظر: إيضا1/521يف معاين القرآن  (4)

 .12يف اإلفصاح  (5)

، ونقله عنه الشيخ عضيمة يف 5/122، وهو بلفظه يف بدائع الفوائد 118يف نتائج الفكر  (6)

 .11-1/1/18الدراسات 

 .11/111يف البحر المحيط  (7)

 .11/212يف الدر المصون  (8)

 .5/1581يف التبيان  (9)



  
 عبد الله بن محمد بن سليمان السديسد / 

 (استدراك وتعقيب-أبو السمَّال العدويُّ وتوجيه قراءته نحويًّا )

 

 
 

 

 

(، و"أحَرَقتْهم النارُ "، أو "َقَتَلْتهم النارُ "محذوٍف؛ أي:  نعٌت له، ونظَّر له  )َذات 

بقراءة قوله تعالى:  (2)، والنحاُ  (1)الفراءُ 

 ﴾ۓڭڭڭڭۇۇۆ﴿

يَِّن(بني للمفعول ( نائًبا عن الفاعل للفعل الم)َقت ل  ، برفع (112: األنعام) ، )ز 

مو ه  َرَكاؤ  ( مرفوعٌة على الفاعليَّة بإضمار فعٍل مدلوٍل عليه بالفعل المبني )ش 

للمفعول، وكأنَّ سائاًل قال: َمن زيَّنه؟ فقيل: زيَّنه شركاُؤهم
، ومثُله قوُل  (3)

 الشاعر:

 

 وكأنَّ سائاًل قال: َمن يبكيه؟ فقيل: يبكيه ضارٌع. 

                                                 

 .521، 1/51، 1/122يف معاين القرآن  (1)

 .2/115، 5/18يف إعراب القرآن  (2)

َلمي، والحسن البصري، وأبي عبد الملك قاضي الجند   (3) هي قراءُة أبي عبد الرحمن السُّ

، 11-11، ومختصر الشواذ 111، 2/28صاحب ابن عامر، ينظر: شرح السيرايف 

 ، والمحرر الوجيز1/522، والنكت البن فضال 111-1/118ومشكل إعراب القرآن 

، والتبيان للعكربي 522، 1/118، وإعراب القرآن المنسوب للزجاج 5/111

، 125-121، وإبراز المعاين 5/211، والفريد 1/81، وشرح ابن يعيش 1/211

، 511-2/515، والتذييل والتكميل 1/222، والبحر المحيط 2/11وجامع القرطبي 

، والنشر 1/511، والربهان 115-2/111، ومغني اللبيب 2/122والدر المصون 

 يف الهداية 1/522
ٌّ
 عن ابن عامر يف روايٍة عنه. 1/5112. ورواها مكي

  عٌ ارِ َض  يدُ زِ يَ  َك بْ يُ لِ 
 ةٍ ومَ ُص خُ لِ

 

 يُح طِ ا تُ مَّ مِ  طٌ بِ ختَ مُ وَ  

 ُح ائِ وَ الطَّ 
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، وابن (4)، والفارسي(3)، وابن السراج(2)، والمربد(1)هذا تقديُر سيبويه

عر، وليس بالمختار يف  (6)، ويرى السيرايف(5)جني أن هذا التقديَر باُبه ضرورُة الشِّ

ءة ابِن عامر أَحِد السبعة، وأبي بكر كتاب اهلل تعالى. وهو قوٌل مرجوٌح بِداللة قرا

 (12-12: النور) ﴾ٱيتحتختمتىتُيَسبَّحُ ﴿عن عاصم قوَله تعالى: 

، وكأنَّ سائاًل قال: َمن ُيسبُِّحه؟ فقيل: ُيسبُِّحه (7)بفتح الباء ببناء الفعل للمفعول

 رجاٌل، واهلل أعلُم.

                                                 

 . 1/511يف الكتاب  (1)

 . 1/581يف المقتضب  (2)

 . 1/121يف األصول  (3)

 . 5/111، وكتاب الشعر 1/181، والتعليقة 111-1/111يف الحجة للقراء  (4)

 . 511-1/551يف المحتسب  (5)

 .5/518ب يف شرح الكتا (6)

، 522، والوجيز 181، والتيسير 211، والتبصرة 111، والمبسوط 122ينظر: السبعة  (7)

 .111، واإلتحاف 5/115والنشر 



  
 عبد الله بن محمد بن سليمان السديسد / 

 (استدراك وتعقيب-أبو السمَّال العدويُّ وتوجيه قراءته نحويًّا )

 

 
 

 

 

 اخلامتة:

يُلنا أ. د. عبد اهلل السلمي الهدُف من وراء هذا البحث تتمُة العمل الذي قام به زم

ال العدوي بعد أن أحصى له أزيَد من  يف التوجيهات النحوية لقراءة أبي السمَّ

َم عمُله، وُأكِمَل مشواره الذي بدأه بعد أْن  ر اهلل تعالى لي أْن ُأتمِّ أربعين قراءًة، فيسَّ

ُتها وقفُت على قراءات له بلغت ستًّا وثالثين قراءًة على جهة التفصيل، درس

هتها وَنَظمُتها يف ثالَث عشرَة مسألًة نحويًة، وكانت هناك بعض النتائج  التي ووجَّ

ض عنها هذا البحُث   :يف النِّقاط اآلتية أعرُضها تمخَّ

ه، والعبادة  ال الَعَدوي مشهوًرا يف زمنه باإلقراء، والفصاحة، والتألُّ كان أبو السمَّ

المدرستين: البصرية كأبي َعمرو بن  صوًما وصالًة، وكان ُمعاصًرا لكبار علماء

هـ(، والكوفية كأبي الحسن 122هـ(، والخليل بن أحمد )121العالء )ت 

 هـ(.181الكسائي )

هـ( هو المصدَر الرئيَس الذي َصَدَرت عنه قراءُة 512كان أبو زيد األنصاري )

ال يف ُعُمومها، ومجمل طرقها كما رواه ابُن ُجبارة الهذلي.  أبي السمَّ

ال، وأحراها  أنه ال يوجد تأريٌخ محدٌد ودقيٌق يف السنة التي تويف فيها أبو السمَّ

هـ فإن 128بالَقبول أنه تويف زمَن الخليفة المنصور، وبما أن المنصوَر تويف سنة 

ال تكون قبَله بسنتين أو ثالث، وعلى هذا فتحديُد وفاته يف سنة  وفاة أبي السمَّ

دها الصفديُّ وال121  غيُر ُمستنٍِد على دليٍل.هـ كما حدَّ
ُّ
 سيوطي

ال بعُض القراءات الشاذة التي انفرد هبا، ولم أقف على أحٍد وافقه  كان ألبي السمَّ

 فيها، وهي قليلٌة عموًما.
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ا ُأجمع عليه؛ فقد كان له  ال شاذًة خارجًة عمَّ لم تكن جميُع قراءات أبي السمَّ

بلغت تسَع قراءات، كما وافق قراءات وافق فيها األئمَة السبعَة أو بعَضهم، و

 بعَض الُقراء العشرة يف قراءَتين ُأخرَيين.

ْحب الكرام، من مثل علي بن  ال يف بعض قراءته قراءَة بعض الصَّ وافق أبو السمَّ

أبي طالب، وعبد اهلل بن عبا ، وعبد اهلل بن مسعود، وُأبي بن كعب رضي اهلل 

 عنهم.

ال يف بعض قراءته  كثيًرا من أعالم الُقراء البصريين، من مثل كما وافق أبو السمَّ

عبد اهلل بن أبي إسحاق الحضرمي، والحسن بن أبي الحسن البصري، وعيسى بن 

 عمر الثقفي، ويحيى بن يعُمر العدواين.

ال ميَّااًل عند التقاء الساكنين إلى التحريك بحركاٍت غير مشُهورٍة،  كان أبو السمَّ

انت حركُة التخلُّص المشهورة فيه الضمَّ فإنه يقرُؤه ولم ُيعَهد التحريُك هبا؛ فما ك

بالفتح أو الكسر، وما كانت حركُة التخلُّص فيه الكسَر فإنه يقرُؤه بالضم أو 

الفتح. وُيلَحظ أيًضا هنا أنه يميُل إلى التخفيف، واختيار الحركة األخف وهي 

 الفتحة.

ال هنُجه الخاصُّ يف الوقوف على حروف  ي؛ ففي حين أنَّ كان ألبي السمَّ التَهجِّ

ب َمَع عامٍل أن تكون ساكنَة اآلخر فإنه  المشهور يف الوقف عليها إذا لم ُتركَّ

 يقرُؤها بالكسر أو الفتح.

ال؛ فقد أحصى  كان بناء الفعل للمفعول حاضًرا حضوًرا الفًتا يف قراءة أبي السمَّ

ْبني فيها الفعَل لَِما لم ُيسمَّ له زميُلنا أ. د. عبد اهلل السلمي قريًبا من عشر قراءات يَ 

 فاعُله، وأضفُت إليه أربَع قراءاٍت أخرى.
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ال قراءات كثيرٌة أخرى بَلَغت أربعين قراءًة، كانت خاصًة ببِنْية  كان ألبي السمَّ

بعون اهلل -الفعل التصريفية، واالختالف الداللي يف بعضها، وعقدُت العزَم 

تاٍل لهذا البحث، ومنه تعالى أستِمدُّ  على دراستها وتوجيهها يف بحٍث  -تعالى

 العون، وأستلِهُم الرَشد.   

 والحمُد هلل الذي بنعمته تتمُّ الصالحاُت 

 * * * ** * 
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 م.1182هـ/1112، 1ط بيروت، الكتاب العربي،

د. علي حسين  تذكرة األريب يف تفسير الغريب البن الجوزي، تحقيق .21

 م.1182هـ/1112، 1البواب، مكتبة المعارف، الرياض، ط
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التذييل والتكميل ألبي حيان، تحقيق د. حسن هنداوي، دار كنوز  .21

، 1( ط2)ج، م5111هـ/1151، 1( ط1)ج الرياض، إشبيليا،

( 11م، )ج5112هـ/1152، 1( ط2)ج، م5115هـ/1155

 م.5112هـ/1112

مجموعة من األساتذة، مطبوعات التفسير البسيط للواحدي، تحقيق  .22

 هـ.1111جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، 

تفسير القرآن البن أبي الربيع، تحقيق د. صالحة بنت راشد بن غنيم،  .22

 هـ.1111مطبوعات جامعة اإلمام، 

تفسير القرآن البن أبي زمنين، تحقيق حسين عكاشة ومحمد الكنز، دار  .22

 م.5115ـ/ه1151، 1الفاروق، القاهرة، ط

تفسير القرآن للسمعاين، تحقيق ياسر بن إبراهيم، دار الوطن، الرياض،  .28

 م.1112هـ/1118، 1ط

، 1التفسير الكبير للفخر الرازي، دار إحياء الرتاث العربي، بيروت، ط .21

 م.1111هـ/1151

هتذيب التهذيب البن حجر العسقالين، دائرة المعارف النظامية، حيدر  .21

 هـ.1152، 1آباد، ط

ب اللغة لألزهري، تحقيق عبد السالم هارون وزمالئه، المؤسسة هتذي .21

 م.1121هـ/1181المصرية العامة للتأليف، 

توضيح المشتبه البن ناصر الدين الدمشقي، تحقيق محمد نعيم  .25

 م.1111، 1العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
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لفية للمرادي، تحقيق د. عبد الرحمن علي األتوضيح المقاصد بشرح  .21

 م.5111هـ/1155، 1ط بيروت، يمان، دار الفكر العربي،سل

التيسير يف القراءات السبع للداين، تحقيق د. حاتم الضامن، مكتبة  .21

 م.5118هـ/1151، 1الصحابة، اإلمارات، ط

جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطربي، تحقيق د. عبد اهلل الرتكي،  .22

 م.5111هـ/1155، 1دار هجر، القاهرة، ط

بيان يف القراءات السبع للداين، مطبوعات جامعة الشارقة، جامع ال .22

 م.5112هـ/1158، 1اإلمارات العربية، ط

، 5الجامع ألحكام القرآن للقرطبي، دار الكتب المصرية، القاهرة، ط .22

 م.1121هـ/1181

الجرح والتعديل البن أبي حاتم، تحقيق عبد الرحمن المعلمي اليماين،  .28

 م.1121هـ/1125يدر آباد، دائرة المعارف العثمانية، ح

جمال القراء للسخاوي، تحقيق د. علي البواب، مكتبة الخانجي،  .21

 م.1182هـ/1118، 1القاهرة، ط

الجمل للزجاجي، تحقيق د. علي توفيق الحمد، مؤسسة الرسالة،  .81

 م.1188هـ/1118، 1بيروت، ط

جمل من أنساب األشراف للبالذري، تحقيق د. سهيل زكار، ود. رياض  .81

 م.1112هـ/1112، 1، دار الفكر، بيروت، طالزركلي

جمهرة األمثال ألبي هالل العسكري، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم  .85

 م.1188هـ/1118وعبدالمجيد قطامش، دار الجيل، بيروت، 
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، دار 2جمهرة أنساب العرب البن حزم، تحقيق عبد السالم هارون، ط .81

 المعارف بالقاهرة.

د. رمزي بعلبكي، دار العلم للماليين،  جمهرة اللغة البن دريد، تحقيق .81

 م.1182، 1بيروت، ط

ومحمد نديم  الجنى الداين للمرادي، تحقيق د. فخر الدين قباوة، .82

 م.1115هـ/1111، 1فاضل، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي، دار صادر، بيروت. .82

بن خالويه، تحقيق د. عبد العال الحجة يف القراءات السبع المنسوب ال .82

 م.1121هـ/1111، 1ط بيروت، مكرم، دار الشروق،

 حجة القراءات البن زنجلة، تحقيق سعيد األفغاين، مؤسسة الرسالة، .88

 م.1112هـ/1118، 2ط بيروت،

الحجة للقراء السبعة للفارسي، تحقيق بدر الدين قهوجي، وبشير  .81

 م.1181هـ/1111، 1جويجايت، دار المأمون، دمشق، ط

خزانة األدب لعبد القادر البغدادي، تحقيق عبد السالم هارون، مكتبة  .11

 م.1181هـ/1111، 1الخانجي بالقاهرة، ط

دراسات ألسلوب القرآن، للشيخ محمد عبد الخالق عضيمة، دار  .11

 الحديث، القاهرة.

الدر المصون للسمين الحلبي، تحقيق د. أحمد محمد الخراط، دار  .15

 القلم، دمشق.
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مباين للمالقي، تحقيق د. أحمد الخراط، دار القلم، دمشق، رصف ال .11

 م.5115هـ/1151، 1ط

روح المعاين لأللوسي، تحقيق علي عبد الباري عطية، دار الكتب  .11

 م.1111هـ/1112، 1العلمية، بيروت، ط

الزاهر يف معاين كلمات النا  البن األنباري، تحقيق د. حاتم صالح  .12

 م.5111هـ/1151 ،1الضامن، دار البشائر، دمشق، ط

الزيادة واإلحسان يف علوم القرآن البن عقيلة المكي، مجموعة من  .12

 م.5112هـ/1152، 1الباحثين، مطبوعات جامعة الشارقة، ط

دار المعاف،  السبعة يف القراءات البن مجاهد، تحقيق د. شوقي ضيف، .12

 م.1181هـ/1111، 5ط القاهرة،

شعيب األرنؤوط،  سير أعالم النبالء للذهبي، أشرف على تحقيقه .18

 م.1182هـ/1112، 1مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

شرح أبيات سيبويه المنسوب للنحا ، تحقيق د. زهير غازي زاهد،  .11

 م.1182هـ/1112، 1مكتبة النهضة العربية، بيروت، ط

شرح أبيات المغني لعبد القادر البغدادي، تحقيق عبد العزيز رباح  .111

 م.1121هـ/1111 ،1وأحمد دقاق، دار المأمون، دمشق، ط

شرح األلفية البن الناظم، تحقيق محمد بن سليم اللبابيدي، مطبعة  .111

 هـ.1115جاورجيو ، بيروت، 

شرح التسهيل البن مالك، تحقيق د. عبد الرحمن السيد، ود. محمد  .115

 م.1111هـ/1111، 1المختون، دار هجر، القاهرة، ط
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ت شرح الجمل البن خروف، تحقيق د. سلوى محمد عرب، مطبوعا .111

 هـ.1111جامعة أم القرى، 

شرح الجمل البن عصفور، تحقيق د. صاحب أبو جناح، )دون بيانات  .111

 نشر(.

شرح الشافية للرضي، تحقيق محمد نور الحسن وزميليه، دار الكتب  .112

 م.1185هـ/1115العلمية، بيروت، 

شرح طيبة النشر البن الجزري، تحقيق أنس مهرة، دار الكتب العلمية،  .112

 م.5111هـ/1151، 5بيروت، ط

شرح الكافية للرضي، تحقيق د. حسن الحفظي، ود. يحيى بشير،  .112

 م.1112هـ/1112، 1مطبوعات جامعة اإلمام، ط

( تحقيق د. رمضان عبد التواب، الهيئة 5شرح الكتاب للسيرايف، )ج .118

، 1( تحقيق د. فهمي أبو الفضل، ط1م، )ج1111المصرية العامة للكتاب، 

 ،أشرف غنامو ،صطفى سالمة( تحقيق م8م، )ج5111هـ/1151

( تحقيق شعبان صالح، وعبد الرحمن محمد 1)ج، م5118هـ/1151

مطبعة دار الكتب المصرية ، كلها مطبوعة يف م5112هـ/1152عمر، 

   .القاهرةب

، 1هان، تحقيق د. فائز فار ، الكويت، طشرح اللمع البن َبرْ  .111

 م.1181هـ/1111

 منيرية بالقاهرة.شرح المفصل البن يعيش، إدارة الطباعة ال .111
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الكريم،  شرح المقدمة المحسبة البن بابشاذ، تحقيق خالد عبد .111

 م.1122، 1الكويت، ط

الشعر والشعراء البن قتيبة، تحقيق أحمد محمد شاكر، دار الحديث  .115

 م.1112هـ/1112، 1بالقاهرة، ط

لكرماين، تحقيق د. شمران العجلي، بن أبي نصر اشواذ القراءات ال .111

 روت.مؤسسة البالغ، بي

شمس العلوم لنشوان الحميري، تحقيق د. حسين العمري وزمالئه، دار  .111

 م.1111هـ/1151، 1الفكر، بيروت، ط

حاح للجوهري، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم  .112 الصِّ

 م.1182هـ/1112، 1للماليين، بيروت، ط

طبقات القراء للذهبي، تحقيق د. أحمد خان، مطبوعات مركز الملك  .112

 م.5112هـ/1152، 5رياض، طفيصل، ال

، مطبعة 5العقد الفريد البن عبد ربه، تحقيق أحمد أمين وزميليه، ط .112

 لجنة التأليف والرتجمة والنشر، القاهرة.

علل النحو للوراق البغدادي، تحقيق د. محمود الدرويش، مكتبة  .118

 م.1111هـ/1151، 1الرشد، الرياض، ط

تحقيق ج براجسرتاسر،  غاية النهاية يف طبقات القراء البن الجزري، .111

 م.1115القاهرة، 

غرائب التفسير لتاج القراء الكرماين، تحقيق د. شمران سركال العجلي،  .151

 دار القبلة للثقافة اإلسالمية، جدة.
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غريب القرآن البن قتيبة، تحقيق السيد أحمد صقر، دار الكتب العلمية،  .151

 م.1128هـ/1118بيروت، 

 م.1111هـ/1111 ،1، دمشق، طدار ابن كثير، للشوكاين فتح القدير .155

الفريد يف إعراب القرآن المجيد للمنتجب الهمذاين، تحقيق محمد  .151

 م.5112هـ/1152، 1الفتيح، دار الزمان، المدينة المنورة، ط

القامو  المحيط للفيروزابادي، تحقيق محمد نعيم العرقسوسي،  .151

 م.5112هـ/1152، 8مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

ا ، تحقيق د. عبد الرحمن بن إبراهيم القطع واالئتناف للنح .152

 م.1115ه/1111، 1المطرودي، دار عالم الكتب، الرياض، ط

الدالي، مؤسسة الرسالة،  أحمد الكامل للمربد، تحقيق د. محمد .152

 م.1112هـ/1118، 1بيروت، ط

الكامل يف القراءات العشر للهذلي، تحقيق جمال بن السيد الشايب،  .152

 م.5112ـ/ه1158، 1مؤسسة سما، بيروت، ط

الكتاب لسيبويه، تحقيق عبد السالم محمد هارون، عالم الكتب،  .158

 م.1181هـ/1111، 1بيروت، ط

كتاب الشعر للفارسي، تحقيق د. محمود محمد الطناحي، مكتبة  .151

 م.1188هـ/1118، 1الخانجي، القاهرة، ط

كتاب العين للخليل بن أحمد، تحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم  .111

 م.1182هـ/1118، 1ألعلمي، بيروت، طالسامرائي، مؤسسة ا
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كتاب الغريبين ألبي عبيد الهروي، تحقيق أحمد فريد هريدي، مكتبة  .111

 م.1111هـ/1111، 1نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، ط

الكشف والبيان للثعلبي، تحقيق مجموعة من األساتذة، دار التفسير،  .115

 م.5112هـ/1112، 1جدة، ط

عبد الموجود وعلي معوض، مكتبة الكشاف للزمخشري، تحقيق عادل  .111

 م.1118هـ/1118، 1العبيكان، الرياض، ط

الكشف عن وجوه القراءات لمكي بن أبي طالب، تحقيق د. محيي  .111

 م.1112هـ/1118، 2الدين رمضان، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

كشف المشكالت للباقولي، تحقيق د. محمد أحمد الدالي، مطبوعات  .112

 م.1112هـ/1112، 1ط مجمع اللغة العربية بدمشق،

الكناش يف فني النحو والصرف ألبي الفدا، تحقيق د. رياض الخوام،  .112

 م.5111هـ/1152المكتبة العصرية، بيروت، 

، ق محمد سعيد المولوييحق، تالعالء المعري يبألالالمع العزيزي  .112

 .م5118هـ/1151، 1ط، الرياض، مركز الملك فيصلمطبوعات 

 ن األثير، دار صادر، بيروت.اللباب يف هتذيب األنساب الب .118

 لسان العرب البن منظور، دار صادر، بيروت. .111

ري، تحقيق  .111 مَّ لغات القرآن، إمالء الفراء رواه عنه محمد بن الجهم السِّ

 هـ.1112جابر بن عبد اهلل السريع، 

، 5اللمع البن جني، تحقيق حامد المؤمن، عالم الكتب، بيروت، ط .111

 م.1182هـ/1112
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، 5البن خالويه، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، ط ليس يف كالم العرب .115

 م.1121هـ/1111

ما ينصرف وما ال ينصرف للزجاج، تحقيق د. هدى قراعة، المجلس  .111

 م.1121هـ/1111األعلى للشؤون اإلسالمية، القاهرة، 

المؤتلف والمختلف لآلمدي، تحقيق عبد الستار أحمد فراج، مطبعة  .111

 م.1121هـ/1181عيسى البابي الحلبي، القاهرة، 

المؤتلف والمختلف للدارقطني، تحقيق موفق بن عبد القادر، دار  .112

 م. 1182هـ/1112، 1الغرب اإلسالمي، بيروت، ط

المبسوط يف القراءات العشر البن مهران، تحقيق سبيع حمزة حاكمي،  .112

 م.1181مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، 

ي، تحقيق مروان المبهج يف تفسير أسماء شعراء الحماسة البن جن .112

 م.1188هـ/1118، 1العطية، دار الهجرة، دمشق، ط

علق عليه هاشم المحاليت، المكتبة العلمية مجمع البيان للطربسي،  .118

 .اإلسالمية، طهران

المجيد يف إعراب القرآن المجيد للسفاقسي )إعراب البسملة والفاتحة  .111

﴾(، تحقيق د. حاتم الضامن، دار ابن الجوزي، ال ، 1رياض، طوجزء ﴿َعمَّ

ه، وأخرى بتحقيق موسى محمد زنين )إعراب الفاتحة والجزء 1111

األول من سورة البقرة(، مطبوعات كلية الدعوة اإلسالمية، طرابلس، ليبيا، 

 م.1115هـ/1111
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المحتسب البن جني، تحقيق علي ناصف ود. عبد الفتاح شلبي،  .121

 م.1111هـ/1111المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية، القاهرة، 

المحرر الوجيز البن عطية، تحقيق عبد السالم عبد الشايف، دار الكتب  .121

 م.1111هـ/1111، 1العلمية، بيروت، ط

المحكم والمحيط األعظم البن سيده، تحقيق د. عبد الحميد هنداوي،  .125

 م.5111هـ/1151، 1دار الكتب العلمية، بيروت، ط

جشرتاسر، مختصر يف شواذ القرآن البن خالويه، ُعني بنشره ج برا .121

 م.1111 القاهرة، المطبعة الرحمانية،

، 1المخصص البن سيده، المطبعة األميرية الكربى ببوالق، ط .121

 هـ.1112

مدارك التنزيل للنسفي، تحقيق يوسف بديوي ومحيي الدين مستو، دار  .122

 م.1118هـ/1111، 1الكلم الطيب، بيروت، ط

كامل المساعد على تسهيل الفوائد البن عقيل، تحقيق د. محمد  .122

 م.1181هـ/1111بركات، مطبوعات جامعة الملك عبد العزيز، 

المشتبه يف الرجال للذهبي، تحقيق علي محمد البجاوي، مطبعة عيسى  .122

 م. 1125، 1البابي الحلبي، ط

مشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب، تحقيق د. حاتم صالح  .128

 م.5111هـ/1151، 1الضامن، دار البشائر، دمشق، ط

اءات لألزهري، تحقيق د. عيد درويش، ود. عوض القوزي، معاين القر .121

 م.1112هـ/1112، 5مطابع دار المعارف، ط



  
 عبد الله بن محمد بن سليمان السديسد / 

 (استدراك وتعقيب-أبو السمَّال العدويُّ وتوجيه قراءته نحويًّا )

 

 
 

 

 

معاين القرآن لألخفش، تحقيق د. هدى قراعة، مكتبة الخانجي  .121

 م.1111هـ/1111، 1بالقاهرة، ط

معاين القرآن للزجاج، تحقيق د. عبد الجليل شلبي، عالم الكتب،  .121

 م.1188هـ/1118، 1بيروت، ط

اين القرآن للفراء، تحقيق أحمد يوسف نجايت وزمالئه، عالم الكتب، مع .125

 م.1181هـ/1111، 1بيروت، ط

معاين القرآن للنحا ، تحقيق محمد علي الصابوين، مطبوعات جامعة  .121

 م.1188هـ/1118، 1أم القرى، ط

، 1معجم القراءات، د. عبد الكريم الخطيب، دار سعد الدين، دمشق، ط .121

 م.5115ه/1155

رون والوصايا ألبي حاتم، تحقيق عبد المنعم عامر، مطبعة عيسى المعمَّ  .122

 م.1121البابي الحلبي، القاهرة، 

المغني يف الضعفاء للذهبي، تحقيق نور الدين عرت، إدارة إحياء الرتاث  .122

 اإلسالمي يف قطر.

ان،  .122 المفصل للزمخشري، تحقيق د. فخر صالح قدارة، دار عمار، َعمَّ

 م.5111هـ/1152، 1ط

ات ألفاظ القرآن للراغب األصفهاين، تحقيق صفوان داوودي، دار مفرد .128

 م.5111هـ/1111، 1القلم، دمشق، ط

المقاصد الشافية للشاطبي، تحقيق مجموعة من األساتذة، مطبوعات  .121

 م.5112هـ/1158، 1جامعة أم القرى، ط



 

 

 9102اصدار  –حولية كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد الرابع والثالثون 

 
 

 

 

المقتصد يف شرح اإليضاح لعبد القاهر الجرجاين، تحقيق د. كاظم  .121

 م.1185الثقافة واإلعالم العراقية، المرجان، وزارة 

المقتضب للمربد، تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة، المجلس األعلى  .121

 م.1111هـ/1112للشؤون اإلسالمية بالقاهرة، 

المقتنى يف سرد الكنى للذهبي، تحقيق محمد صالح المراد، مطبوعات  .125

 هـ.1118، 1الجامعة اإلسالمية بالمدينة، ط

العربية البن أبي الربيع، تحقيق د. علي بن الملخص يف ضبط قوانين  .121

 م.1182هـ/1112، 1سلطان الحكمي، ط

الممتع يف التصريف البن عصفور، تحقيق د. فخر الدين قباوة، دار  .121

 م.1182هـ/1112، 1المعرفة، بيروت، ط

منار الهدى يف بيان الوقف واالبتدا لألشموين، دار الكتب العلمية،  .122

 م.5115هـ/1155، 1بيروت، ط

لمنصف البن جني، تحقيق إبراهيم مصطفى وعبد اهلل أمين، إدارة ا .122

 م.1121هـ/1121، 1إحياء الرتاث بمصر، ط

ميزان االعتدال للذهبي، تحقيق محمد عرقسوسي وزمالئه، دار الرسالة  .122

 .(1)م5111هـ/1111، 1العالمية، دمشق، ط

 نتائج الفكر للسهيلي، تحقيق د. محمد إبراهيم البنا، دار الرياض، .128

 م.1181هـ/1111، 5الرياض، ط

                                                 

 .م1121وطبعة أخرى بتحقيق علي محمد البجاوي، القاهرة،  (1)



  
 عبد الله بن محمد بن سليمان السديسد / 

 (استدراك وتعقيب-أبو السمَّال العدويُّ وتوجيه قراءته نحويًّا )

 

 
 

 

 

النشر يف القراءات العشر البن الجزري، مراجعة علي محمد الضباع،  .121

 المكتبة التجارية بمصر.

النكت لألعلم الشنتمري، تحقيق زهير سلطان، مطبوعات معهد  .181

 م.1182هـ/1112، 1المخطوطات، الكويت، ط

حاج علي، ال المجاشعي، تحقيق إبراهيم الالنكت يف القرآن البن فضَّ  .181

 مكتبة الرشد، الرياض.

النكت والعيون للماوردي، تحقيق السيد عبد المقصود بن عبد الرحيم،  .185

 مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت.

النهاية يف غريب الحديث واألثر البن األثير، تحقيق د. محمود  .181

 الطناحي، وطاهر الزاوي، دار الفكر للطباعة، بيروت.

كي بن أبي طالب، مجموعة رسائل علمية، الهداية إلى بلوغ النهاية لم .181

 م.5118هـ/1151، 1مطبوعات جامعة الشارقة، ط

همع الهوامع للسيوطي، تحقيق د. عبد العال سالم مكرم، دار البحوث  .182

 م.1121هـ/1111العلمية، الكويت 

الوايف بالوفيات للصفدي، تحقيق هلموت ريرت، فرانز شتاينر بفيسبادن،  .182

 م.1111هـ/1111

دريد حسن د.  شرح قراءات القرأة الثمانية لألهوازي، تحقيق الوجيز يف .182

 م.5115، 1أحمد، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، ط


