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 :
الحمــد هللا والــصالة والــسالم علــى ســید الخلــق؛ نبینــا 

وبعد؛، محمد 
بهــدف الكــشف عملیــًا عــن فقــد جــاءت هــذه الدراســة

لقرآنـي فـي مدى اعتماد اإلمام أبـي الـسعود علـى الـسیاق ا
إرشاد العقل الـسلیم (قضایا الترجیح في تفسیره المسمى بـ

؛ ســــعیًا لإلجابـــة عــــن األســــئلة )إلـــى مزایــــا الكتـــاب الكــــریم
: التالیة

ما مـدى اعتمـاد أبـي الـسعود علـى الـسیاق فـي ترجیحـه −
وبین اآلراء التفسیریة؟، بین الروایات

مــا مــدى اعتمــاده علــى الــسیاق فــي ترجیحــه بــین وجــوه−
راب؟ـعاإل

وتـــأتي أهمیـــة هـــذه الدراســـة مـــن أن دعامـــة الـــسیاق 
من أهم دعائم التفـسیر الـصحیح؛ التـي تحتـاج إلـى جهـود 

السعودالضوء علیها، وأن تفسیر أبيفي تسلیطالباحثین 

.باحثة*
.قسم أصول الدین، كلیة الشریعة، الجامعة األردنیةأستاذ مساعد،**

ب العلـم؛ علـى الـرغم مـن مـا امتـاز مرجعًا أساسیًا لطالیعد 
یجازبه من قوة في الرصف،  ٕ . ودقة في التعبیروا

هنالــك دراســات ســابقة متنوعــة حــول الــسیاق القرآنــي 
ـــــى وجـــــه العمـــــوم، والـــــسیاق القرآنـــــي فـــــي  موضـــــوعات عل

وهنـــاك دراســــات القـــصص القرآنـــي وغیرهـــا، : خاصـــة؛ مثـــل
ض القــضایا حــول أبــي الــسعود ومنهجــه فــي التفــسیر، أو بعــ

ــــیس هنــــاك دراســــة  ســــابقة حــــول هــــذا فــــي تفــــسیره؛ ولكــــن ل
. الموضوع؛ قید الدراسة

: لقد ألفت دراسات عدیدة حول السیاق عامة؛ منها
رســالة ، وســائط الــربط فــي القــرآن مــن خــالل الــسیاق.١

یحیــــى : بإشــــراف، رابحــــة محمــــد: إعــــداد، ماجــــستیر
. )م٢٠٠٠(: سنة، جامعة الكویت، علي أحمد

وابــــن كثیــــر ، الكــــشاف: سیاق فــــي كتــــب التفــــسیرالــــ.٢
محمــد المهــدي : أنموذجــًا، وهــي رســالة ماجــستیر، إعــداد

، حلــبمــصطفى عثمــان، جامعــة . د: رفــاعي، بإشــراف
. )٢٠٠٤(: سنة

فيرهـوأثالقرآنيالسیاق: بعنواندكتوراةرسالة.٣

 

***

م٧/٤/٢٠١١: تاریخ قبول البحثم١٨/١١/٢٠٠٩: تاریخ وصول البحث
 

لتـرجیح بـین الروایـات، واآلراء التفـسیریة، ووجـوه اإلعـراب مـن خـالل تهدف هذه الدراسة إلى الكـشف عـن أثـر الـسیاق القرآنـي فـي ا
. ؛ مبینة ذلك باألمثلة العملیة التطبیقیة)إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم(تفسیر أبي السعود الموسوم ـب

نسجم ویتالءم مع سیاق ولقد خلصت الدراسة إلى أن اإلمام أبي السعود كان حریصا كل الحرص على ترجیح ما ی
.اآلیات التي یفسرها، فال یخرج عنه قید أنملة؛ إذ یقبل ما یوافق السیاق القرآني، ویرد ما یعارضه 

Abstract
This study aims to unveil the influence of Quranic context to show the more authentic of the narrations;

the stronger opinion of interpretation and the gramatical opinions in the exegesis of Abu Al-Su'ud
Irshad al-Aql al-Salim Ila Mazaya Alkitab Alkarim; showing through the examples that he depended on
the context.
      It concluded that Abu Alsu'ud was fully interested to suport and adopt the opinion which is harmonized
with the context of the verses subject of the interpretation. He accepted what is compatable and rjected
what is not.
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الــدكتور مثنــى عبــد الفتــاح، : التــرجیح الــداللي، إعــداد
: اس، جامعـــة الیرمـــوك، ســـنةفـــضل عبـــ. د: بإشـــراف

)٢٠٠٥ .(
ومــن الدراســات التــي ُألِّفــت حــول أبــي الــسعود علــى 

: وجه الخصوص؛ منها
العــالم التركــي الكبیــر شــیخ اإلســالم أبــو الــسعود وأســلوبه - ١

ـــــد اهللا آي : فـــــي التفـــــسیر، رســـــالة ماجـــــستیر، إعـــــداد عب
). ١٩٦٨: (دمیر، قونیا، جامعة سلجوق، سنة

، رسـالة ماجــستیر، جـه فـي التفـسیرأبـو الـسعود ومنه-٢
، جامعــة بغــداد، عبــد الــستار فاضــل خــضر: إعــداد
. )١٩٨٨(: سنة
علــى محتــوى هــاتین الرســالتین؛ بــل انلــع الباحثــطّ یولــم 
.)١(على أسمائهما من خالل الشبكة العنكبوتیةاوقع

: أبــو الــسعود ومنهجــه فــي النحــو مــن خــالل تفــسیره-٣
األجـــزاء : لقـــرآن الكـــریمإرشـــاد العقـــل الـــسلیم إلـــى مزایـــا ا

رســـــالة ، نموذجـــــاالعـــــشرة األولـــــى مـــــن القـــــرآن الكـــــریم 
. د: بإشــراف، عمــاد أحمــد الــزبن: إعــداد، ماجــستیر

. )٢٠٠٦(: سنة، الجامعة األردنیة، یاسین خلیل
: بالغـــة االلتفـــات عنـــد أبـــي الـــسعود العمـــادي فـــي كتابـــه-٤

رســالة ، )الكــریمإرشــاد العقــل الــسلیم إلــى مزایــا الكتــاب (
أحمـد . د: بإشـراف، فادي الشامي: إعداد، اجستیرم

. )٢٠٠٨(: سنة، الجامعة األردنیة، نوفل
ولكــن لــم یقــع الباحثــان علــى دراســة تناولــت الــسیاق 
ـــي الـــسعود العمـــادي بـــشكل  القرآنـــي فـــي تفـــسیر اإلمـــام أب
خاص، من هنا تأتي أهمیـة هـذه الدراسـة فـي كونهـا تتنـاول 

التفـسیر یـستحق ارز مـن أعـالم موضوعًا هامًا، عند علم بـ
. سفره البحث والدراسة

ولقــــد اقتــــضت طبیعــــة هــــذه الدراســــة أن یكــــون فــــي 
مقدمة ومبحثین وخاتمة؛

وتفـسیره ) أبـو الـسعود(التعریف باإلمام : المبحث األول
ــریم( ــاب الك ــا الكت ــسلیم إلــى مزای ــل ال وفیــه ) إرشــاد العق

: انـمطلب
. م أبي السعودالتعریف باإلما: المطلب األول•

إرشــــاد العقــــل (التعریــــف بتفــــسیره :المطلــــب الثــــاني•
، ومـنهج مؤلفـه فیـه، )السلیم إلى مزایا الكتاب الكـریم

. وبعض المآخذ علیه
أثر الـسیاق القرآنـي عنـد أبـي الـسعود فـي: المبحث الثاني

: الترجیح؛ وفیه مطالب
الترجیح بین الروایات التفسیریة: المطلب األول•
الترجیح بین اآلراء التفسیریة: ثانيالمطلب ال•
الترجیح بین وجوه اإلعراب: المطلب الثالث•

ـــة ـــه :الخاتم ویتنـــاول فیهـــا الباحثـــان أهـــم مـــا توصـــلت إلی
دراستهما من نتائج

والحمد هللا رب العالمین

 
)(

)(

 ::
هو أبو الـسعود محمـد بـن محمـد بـن مـصطفى العمـادي 

: ســنة، صــفرولــد فــي التاســع عــشر مــن . اإلســكلیبي الحنفــي
ست وتـسعین : وقیل سنة، ثمان وتسعین وثمانمائة للهجرة

وخمــسمائة وألــف أربــع وســبعین : وثمانمائــة؛ الموافــق ســنة
مـــــــــــن ، بـــــــــــالقرب)٣(فـــــــــــي مدینـــــــــــة اســـــــــــكلیب،)٢(للمـــــــــــیالد

. )٤(القسطنطینیة
وفــــي ظــــل هــــذا العــــصر -رحمــــه اهللا تعــــالى–نــــشأ 

فبــــدأ ، فــــي بیــــت علــــم وفــــضل ودیــــنو المزدهــــر حــــضاریاً 
حاشــــیة (الــــذي درس علیــــه )٥(مــــشوار العلــــم علــــى یــــد والــــده

؛ فقرأهـــا مـــع جمیـــع حواشـــیها المنقولـــة )٦()الـــشریف الجرجـــاني
)٧(الـــــــّسكاكيلإلمـــــــام ) فتـــــــاح العلـــــــومم(عنهـــــــا، كمـــــــا وقـــــــرأ 

ــــب التــــي صــــقلت شخــــصیته ، وشــــروحه وغیرهــــا مــــن الكت
. العلمیة البیانیة

ثـم أخـذ إمامنـا العلـم عـن جماعـة مـن علمـاء عــصره؛
المـــولى و، )٨(المـــولى ســـعدي الجلبـــي ابـــن التـــاجي: مـــنهم

. )٩(عبد الرحمن ابن المؤید األماسي
ــــة،ب- رحمــــه اهللا- حظــــي اإلمــــام ــــة علمیــــة مرموق منزل

وهذا یعود إلى عدة عوامل هامةالمستوى،وثقافة عالیة
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: لههّیأها اهللا ، -داخلیة وخارجیة-
إذ حــرص علــى تنــشئته ، رعایــة والــده لــه فــي صــغره

التــــي تــــضمن لــــه مــــستقبًال ، النــــشأة العلمیــــة الــــسویة
. علمیًا زاهرا

اعدهتحلّیــه بــاألخالق العالیــة، والــسَّمت الحــسن، ممــا ســ
. على كسب ثقة الناس من حوله

 زقها اإلمام العمادي؛ مما الذكاء وسعة األفق التي رُ
وأكثرهـــــا ، أهلـــــه لتـــــولي أهـــــم المناصـــــب فـــــي الدولـــــة

. حساسیةً 
 بــــل ســــالطین تلقیــــه الــــدعم المــــادي والمعنــــوي مــــن ِق

الدولة العثمانیة في زمانه؛ فهو لم ُیبق نفـسه حبـیس 
؛ محافظــًا همخــالطو الزوایــا بــل وعــظ ســالطین زمانــه

دون مداهنـــــــة أو مـــــــداراة ، علــــــى اســـــــتقالله الفكـــــــري
ألربـــــاب الرئاســـــة؛ وواقـــــع حیاتـــــه خیـــــر دلیـــــل علـــــى 

. )١٠(ذلك
ــــرع فــــي شــــتى العلــــوم إذ خــــط یراعــــه مــــصنفاتٍ ، ب

: عدیدة مفیدة؛ منها
إرشــاد العقــل الــسلیم إلــى مزایــا الكتــاب (تفـسیره المــشتهر •

المكتبـــة الحـــسینیة ُطِبـــع عـــدة مـــرات؛ منهـــا فـــي) الكـــریم
: ، ومكتبـــــة الریــــــاض الحدیثـــــة، ســــــنة)م١٩٢٨: (ســـــنة

؛ ویعـــد هـــذا الـــسفر القـــیم مـــن أهـــم التفاســـیر )م١٩٧١(
. التي اعتمد علیها العلماء قدیما وحدیثا

ثواقــب األنظــار فــي أوائــل منــار األنــوار فــي األصــول،•
. )١١(مخطوط في مكتبة بایزید

بـة مخطـوط فـي مكت، بضاعة القاضي فـي الـصكوك•
. )١٢(السلیمانیة

: القصیدة المیمیة الطویلة التي مطلعها•
رامـومبـد سلمى مطلـأبع

)١٣(وغراموغیر هواها لوعة

شــــغل عــــدة مناصــــب مهمــــة فــــي حیاتــــه؛ التــــدریس 
. والقضاء واإلفتاء

ســــنة اثنتــــین وثمــــانین ) أبــــو الــــسعود(تــــوفي اإلمــــام 
وحـــضر ، فـــي مدینـــة القـــسطنطینیة، )١٤(هجـــرةوتـــسعمائة لل

ونــودي إلــى صــالة الغائــب علیــه مــن ، جنازتــه خلــٌق كثیــر
ودفـــن جثمانـــه بجـــوار اإلمـــام أبـــي أیـــوب ، )١٥(أعلــى زمـــزم
. )١٦(األنصاري

 :)
(،

،:
یعد تفسیر اإلمام أبي السعود مـن أهـم المـصادر فـي 

مهمـا بلـغ المكتبة التفسیریة؛ إذ ال یستغني عنه طالـب علـم 
ذلكـــــم أن هـــــذا التفـــــسیر مـــــن أروع ، شـــــأنه وارتقـــــت رتبتـــــه

. )١٧(التفاسیر وأكملها

:معالم منهج مؤلفه فیه: أوالً 
اعتمــاده علــى مــصادر التفــسیر بالمــأثور مــن كتــاب )١

وأقـــوال الـــسلف الـــصالح؛ إذ ، وســـنة نبیـــه اهللا 
حـــــرص اإلمـــــام علـــــى االستـــــشهاد باآلیـــــات القرآنیـــــة 

كمـــــــا ویستـــــــشهد بمعهـــــــود ، )١٨(واألحادیـــــــث النبویـــــــة
وبالــشعر العربــي؛ ویغفــل غالبــا ، )١٩(العــرب وعــرفهم

. )٢٠(ذكر اسم الشاعر
لــه عنایــة جیــدة بعلــم النحــو؛ یــذكر الوجــوه اإلعرابیــة )٢

ــة فــي الكلمــة القر  ویــرجح مــن بینهــا مــا ، آنیــةالمحتمل
كمـــا ، یتناســـب مـــع صـــحیح المـــأثور واللغـــة والـــسیاق

ـــي )٢١(ویـــستعرض أحیانـــًا مـــذاهب النحـــاة ، وكـــذلك یعتن
ــٌع بالكــشف عــن أســرار القــرآن  بعلــوم البالغــة؛ فهــو مول

ــــوب، )٢٢(الكــــریم، فــــي نظمــــه وأســــلوبه فــــي علــــم ة خاصّ
. )٢٣(المعاني

، قرآنیــةلــه عنایــة جیــدة بــذكر القــراءات فــي الكلمــة ال)٣
لكنــه الیــذكر نــوع القــراءة؛ مــن حیــث التــواتر أو الــشذوذ، 

ــًا یــرجح مــن  بــین القــراءات وال یــشیر إلــى قارئهــا، وأحیان
وأحیانـا یفاضـل بـین ، )٢٤(ما یراُه متناسبًا مع الـسیاق

. )٢٥(القراءات
ـــتهم؛ )٤ وكـــان یعـــرض آراء أصـــحاب المـــذاهب الفقهیـــة وأدل

، الحنفــيالمــذهب بــشكل مــوجز، مــع حرصــه علــى إبــراز 
. )٢٦("عندنا: "ودون تعصب، مشیرًا إلیه بقوله
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؛ فتـــراه إذا ذكرهـــا صـــدَّرها )٢٧(قلـــة ذكـــره لإلســـرائیلیات)٥
، "اهللا تعـالى أعلـم": وختمها بقوله، بصیغة التمریض

. )٢٨("العلم عند اهللا سبحانه" أو
عنایتــه بالكــشف عــن انحرافــات الفــرق الــضالة، والــرد )٦

مبینـــــــًا خطلهـــــــم علـــــــیهم؛ مثـــــــل المعتزلـــــــة والرافـــــــضة،
. )٢٩(باألدلة والبراهین، ومواطن زللهم

اعتمــاده علــى الــسیاق القرآنــي فــي تفــسیر كتــاب اهللا )٧
وفي التـرجیح؛ بـین اآلراء التفـسیریة وبـین ، -تعالى-

وفــــي توجیــــه ، الروایــــات والقــــراءات ووجــــوه اإلعــــراب
. المتشابه اللفظي

:مصادر تفسیره: ثانیاً 
لـــسعود فـــي تفـــسیره كثیـــرة إن مـــصادر اإلمـــام أبـــي ا

. واللغة والنحو، ومتنوعة؛ فمنها ما یتعلق بالتفسیر
: فمن األمثلة على ما یتعلق بالتفسیر

. )٣١(؛ إلسماعیل السدي)٣٠(تفسیر السُّّدي الكبیر•
. )٣٣(؛ ألبي زكریا الفراء)٣٢(كتاب معاني القرآن•
للطبــري ؛ )٣٤(القــرآنتأویــلفــيالبیــانجــامعتفــسیر •

. (ه٣١٠: ت(
عرابـــــه• ٕ ؛ ألبـــــي إســـــحاق )٣٥(كتـــــاب معـــــاني القـــــرآن وا

. )٣٦(الزجاج
تفسیرالكـــشاف عـــن حقـــائق التنزیـــل وعیـــون األقاویـــل •

. (ه٥٣٨: ت(؛ للزمخشري )٣٧(في وجوه التأویل
. )٣٩(؛ لفخر الدین الرازي)٣٨(تفسیر مفاتیح الغیب•
والمبــین لمــا تــضمنه ، تفــسیر الجــامع ألحكــام القــرآن•

. )٤١(للقرطبي؛ )٤٠(من السنة وآي القرآن
؛ للبیــضاوي )٤٢(تفــسیر أنــوار التنزیــل وأســرار التأویــل•

. (ه٦٩١: ت(
. (ه٧٤٥(؛ ألبي حیان )٤٣(تفسیر البحر المحیط•
: ومما یتعلق باللغة والنحو•
. )٤٥(؛ للفراهیدي)٤٤(كتاب العین في اللغة•
. )٤٧(؛ لسیبویه)٤٦()الكتاب(كتاب •
ـــــــــــاظ القـــــــــــرآن• ـــــــــــاب مفـــــــــــردات ألف ؛ للراغـــــــــــب )٤٨(كت

. )٤٩(انياألصفه

أســــباب : مثــــل، وغیرهــــا الكثیــــر مــــن الكتــــب القیمــــة
–، ولــم یكتــف اإلمــام )٥١(؛ ألبــي الحــسن الواحــدي)٥٠(النــزول

أضـــاف مــــن بمـــا فــــي هـــذه الكتـــب القیمــــة، بـــل - رحمـــه اهللا
. وثقافته الواسعة، حصیلة علمه الغزیر

:من المآخذ على تفسیره: ثالثاً 
ت قیمتـــه العلمیـــة إن تفـــسیر أبـــي الـــسعود مهمـــا بلغـــ

ّیــاً  ِق نـــه یبقـــى أوأســـلوبه رقـــًة وطـــالوًة؛ إال ، ولغتـــه بالغـــةً ، رُ
فــسبحان مــن حــاز الكمــال –جهــدًا بــشریًا یعتریــه النقــصان 

: وقد یجد القارئ فیه مالحظاتٍ ومآخذ منها-!وحده
ینقــل األحادیــث الــضعیفة والموضــوعة؛ دون التنبیــه .١

د ویكثــــر هــــذا عنــــ، وال ســــبب علتهــــا، علــــى ضــــعفها
. )٥٢(بیانه لفضائل السور

لكنـه ، یذكر وجوه القراءة في بعض الكلمات القرآنیـة.٢
وال یبــین نوعهــا؛ ، غالبــا ال یعــزو القــراءة إلــى قارئهــا

؛ لــذلك نقــل الغــث )٥٣(التــواتر أو الــشذوذ: مــن حیــث
. والسمین من القراءات

ــــل األقــــوال واألشــــعار دون أن یوثقهــــا.٣ ودون أن ، ینق
علــه اعتمــد علــى شــهرتها بــین ینــسبها إلــى قائلهــا؛ ول

ـــشاهد ، ٥٤أهـــل اللغـــة أو لتركیـــزه واهتمامـــه بوضـــع ال
. بصرف النظر عن القائل

تمیــــزت عبارتــــه بــــالغموض والــــصعوبة فــــي التحلیــــل؛ . ٤
وهــذا مــا دفــع كثیــرا مــن طلبــة العلــم إلــى العــزوف عــن 
دراسـته والغــوص فیــه والتنقیــب عــن درره، ففــي بعــض 

ــدیار الرومیــة العبــارات التــي ینظمهــا العالمــة مفتــ ي ال
ُیالحــظ كأنهــا نــصوص فتــاوى محكمــة الــسبك، منزهــة 

ل ِخ . عن أي إطالة مملة أو تقصیر ُم
فـي استطراده أحیانا في قضایا النحو؛ فتراه یخـوض .٥

فـــي وجـــوه اإلعـــراب، ویـــذكر بالتفـــصیل األوجـــه الممكنـــة
. )٥٥(إعراب األلفاظ القرآنیة في اآلیة

 

؛:

 ::
هناك عالقة وثیقة بین الروایات التفسیریة والسیاق
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تبــــین الــــسیاق القرآنــــي؛ فالروایــــات التفــــسیریة مــــن شــــأنها أن 
والسیاق القرآني یقوم بدوره فـي التـأثیر علـى هـذه ، القرآني

. أو ترجیحا، أو ردا، والالروایات؛ قب
وال بد من شرطین اثنین لقبول الروایـات الفـسیریة؛ قبـل 

: )٥٦(القرآني؛ وهماأن تكون سبیال في بیان معنى السیاق 
. التحقق من صحة الروایة سنداً .١
والتحقــق منهــا متنــًا؛ بــالنظر فــي موضــوعها؛ بحیــث .٢

. ال تناقض قواعد العقل أو النقل
ال ، نــا مــن هــذین الجــانبین؛ ُقبلــت الروایــةفــإذا تثبت ٕ وا

رُّدت؛ فـإن المفـسر إذا فـسر اآلیـات بالمرویـات الـضعیفة؛ 
بـــل وقـــد ، قـــد تـــسوقه إلـــى معـــان ال تلیـــق بالـــسیاق القرآنـــي

تحـــرف فهمـــه عـــن بلـــوغ غایـــة الـــسیاق فـــي بیـــان المعـــاني 
ذا مــــا أهمــــل المفــــسر جانــــب مراعــــاة الــــسیاق؛ ، المــــرادة ٕ وا

مــن - تعــالى- اب عــن فهــم مــراد اهللا فلــسوف یقــع فــي اإلغــر 
فـــي ثغـــرة - بقـــصد أو بـــدون قـــصد–كالمـــه الكـــریم، ویفـــتح 

هم المعنــى الــسیاقي یلقــي أصــحابُ الــشبهات واألباطیــل ســموَم
. )٥٧(من خاللها

لهــذا حــافظ اإلمــام العمــادي علــى تــرجیح مــا یــتالءم 
مــــن المرویــــات مــــع الــــسیاق، ورّد مــــا یتعــــارض معــــه؛ ســــواءً 

المرویــات فــي أســباب النــزول أم فــي غیرهــا مــن أكانــت هــذه 
: ومن األمثلة على ذلك، المرویات

وْا :-تعالى- عند تفسیر قول اهللا  َفرُ ینَ َك ُقل لِّلَِّذ
ادُ  َه ِبْئسَ اْلِم نََّم وَ َه ونَ ِإَلى َج َشرُ ُتحْ َلُبونَ وَ تُْغ :آل عمران[َس

أن- عنهمااهللارضي- عباسابنعنرويَ : "یقول]١٢
علىاهللارسولِ ةَ ـغلبشاهدوالماالمدینةودَ ـیه

ٍ یومَ المشركین الذياألميُّ النبيُّ إنهواهللا": قالوا، بدر
فقال، باتباعهوهموا"نعُتهالتوراةفيموسىبهبشرنا

هم لواال": بعضُ فلما، "أخرىلهوقعةإلىننُظرحتىتعجَ
دیومُ كان واأُح عهدٌ اهللاسولر وبینبینهمكانوقد، شّك
ستینفياألشرفبنكعبُ وانطلق، فنقضوه؛مدةإلى
اهللارسولقتالعلىأمرهمفأجمعوا؛مكةأهلإلىراكباً 
كرمةَ جبیربنسعیدوعن. فنزلت عباسابنعنوِع
النبيأنإلىورجعببدرقریشاً أصابلما

أنفحّذرهمَقیُنقاعبنيسوقفيالیهودَ جمع؛المدینة
قوماً لِقیتأنكیغرَّنكال: فقالوابقریشنزلمابهمینزل

لئنفرصةمـمنهفأصْبتَ ، بالحربلهمعلمال، أغماراً 
تَنا ، یذكر العالمة )٥٨("فنزلتاسُ ـالننحنُ أناتَ ـلعِلمْ قاتْل

ة؛ وهي ذات األسباب ـهنا أسباب نزول هذه اآلیات الكریم
أسباب نزول (ابه في كت)٥٩(ام الواحديـالتي ذكرها اإلم

ذكر العالمة العمادي روایة منقولة عن مقاتل ، ثم)القرآن
رق طرفي ـورّدها؛ ألنها تؤدي إلى تفكك النظم الجلیل وتف

قبلنزلتأنهامنمقاتلعنرويماوأما: "السیاق؛ یقول
قالولذلك، مكةمشركيعنعبارةالموصولوأن، بدر
إلىوحاشرُكمالُبكمغاهللاإنَّ «: بدریومالنبيلهم

عماالكریمةاآلیةانقطاعإلىفیؤدي»المهادوبئسجهنم
، إذن ما روي عن مقاتل )٦٠("بدروقعةبعدلنزولهبعدها

یؤدي إلى تناقض طرفي السیاق؛ فیتوسط الحدیث عن 
كفار قریش الحدیثَ عن الیهود، وهذا یخل بالنظم الكریم، 

الروایة؛ بداللة العالمة هذوال یتناسب معه؛ لذلك رد
. السیاق

ٌة :- تعالى- وعند تفسیر قوله  رََّم َح ا ُم نََّه َقاَل َفِإ
َلى  َنًة َیِتیُهونَ ِفي اَألرْضِ َفَال َتْأسَ َع ینَ َس َبِع ْم َأرْ ِه َلْی َع

ِقینَ  مِ اْلَفاسِ ، حیث جاءت هذه اآلیة ضمن]٢٦: المائدة[اْلَقوْ
بیهم موسى مقطع یتحدث عن قصة بني إسرائیل مع ن

 ، بعد أن استنفرهم نبیهم لدخول األرض المقدسة؛
فأبوا ذلك؛ لجبنهم وخورهم؛ فجاءت هذه اآلیة تحمل 
عقوبة ربهم لهم على عصیانهم نبیهم وجبنهم ونكوصهم

عن الواجب الذي كلفوا به؛ فاستحقوا عقوبة التیه الذي 
هارونأنوروي: "لحق بهم؛ یقول اإلمام أبو السعود

یوشعُ بسنة، ودخلفیهبعدهموسىوماتالتیهفيمات
ُ یساعدهوال، أشهربثالثةموسىموتبعدأریحا ظاهر
إسرائیلَ بنيعلىأقبلمابعدتعالىالكریم، فإنهالنظم

ذراریهمأوعلیهمالمدعوِّ بعضَ ینجِّيَ أنبعیدٌ بالتیهوعذبهم
نالعقوبةمحلفيوفاَتهماویقّدر ٕ ذلكانـكظاهرًا، وا
وْحٍ منزِلَ لهما ؛ وهذه الروایة التي ذكرها )٦١("وراحةٍ رَ

اإلمام العمادي قد جاءت عند اإلمام الطبري عن ابن 
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رّدها اإلمام لتصادمها ، )٦٢(-رضي اهللا عنهما-عباس 
مع سیاق النظم الكریم؛ فالروایة تنقل لنا خبر وفاة سیدنا 

ن، في التیه- علیهما السالم-موسى وهارون  ٕ وهذا وا
كان ظاهره فیه الخیر لهما؛ إذ فیه الراحة من بني 

لكنه ال یتالءم مع سیاق اآلیات ، إسرائیل وعصیانهم
لدعوة سیدنا موسى -تعالى- المتحدث عن استجابة اهللا 

 تعالى- على قومه العصاة؛ یقول اهللا - : َِّقاَل رَب
َننَ  قْ َبْی ي َفاْفرُ ي وََأِخ ِلُك ِإالَّ َنْفسِ مِ ِإنِّي ال َأْم نَ اْلَقوْ َبْی ا وَ

ِقینَ  ف ُیتصور أن ینجي اهللا ـفكی؛]٢٥: المائدة[اْلَفاسِ
ل أو ذراریهم، ـبعض المدعو علیهم من بني إسرائی- تعالى- 

في التیه وهو - علیهما السالم–ویقبض سیدنا موسى وأخیه 
، فرد العالمة العمادي هذا مكان العقوبه وغضب اهللا 
األخباروعلى الرغم من أن الخبر معتمدا على السیاق،

األخبارسیماال، كثیرةالتیهفي - السالمعلیهما- بموتهما
؛ كما إسرائیللبنيأنكىذلك، ولعلهارونبموت

. )٦٣(یقول العالمة اآللوسي
آبٍَّة ِفي : - تعالى-وعند تفسیر قوله  ن َد ا ِم َم وَ

ْیِه إِ  َناَح یرُ ِبَج م مَّا اَألرْضِ وََال َطاِئرٍ َیطِ ثَاُلُك ٌم َأْم الَّ ُأَم
ونَ  َشرُ ْم ُیحْ بِِّه ٍء ثُمَّ ِإَلى رَ ن َشيْ َتابِ ِم َفرَّْطَنا ِفي الِك

ونَ : یقول؛]٣٨: األنعام[ رُ َش ْم ُیحْ بِِّه انٌ ـبیُثمَّ ِإَلى رَ
فيأحوالهابیانبعداآلخرةفيالمذكورةاألممألحوال
مـأمورهمالكإلىأيباألممعنهاوالتعبیر...الدنیا

فیجازیهمغیرهإلىالكدأبكمالقیامةومـییحشرون
فُ  همفُینصِ یأخذأنعدلهمنیبُلغحتىبعضمنبعضَ
ماءِ  ناءمنللّج ْ مقامُ ویأباه. موتهاحشرُها: قیلو. الَقر
قوال ؛ لقد رد اإلمام )٦٤("الحالوتفظیعِ الخطبتهویلِ 

رضي اهللا –ه اإلمام الطبري عن سیدنا ابن عباس ـنقل
ن لم یشر العمادي إلى ذلك من خالل ، )٦٥(-عنهما ٕ وا

ام الذي ـوالمق، حدیثه؛ فقد رد قوله ألنه خالف السیاق
ولم ینسجم معه؛ فسیاق اآلیات ، جاءت فیه هذه اآلیة

یتحدث عن كمال قدرة اهللا تعالى إزاء المكذبین والمعاندین؛
ٌل مِّن: حیث قال تعالى ذَِّبتْ رُُس َلَقْد ُك وْا وَ َبرُ ِلَك َفصَ َقْب

اتِ  ِلَم َبدَِّل ِلَك رَُنا وََال ُم تَّى َأَتاُهْم َنصْ وْا َح ذُِّبوْا وَُأوُذ ا ُك َلى َم َع

ِلینَ  َس رْ ن نََّبِإ اْلُم اءَك ِم َلقْد َج ُبرَ * الّلِه وَ انَ َك وَإِن َك
َي َنَفقًا ِفي اَألرْضِ  َتِغ تَ َأن َتْب َتَطْع نِ اْس ُهْم َفِإ رَاُض َك ِإعْ َلْی َع

اء الّلُه  َلوْ َش َیُهم ِبآَیٍة وَ اء َفتَْأِت لَّمًا ِفي السََّم َأوْ ُس
ِلینَ  اِه نَ اْلَج ى َفَال َتُكوَننَّ ِم ُهَد َلى اْل َعُهْم َع َم ا * َلَج ِإنََّم

ِه  ُثُهُم الّلُه ُثمَّ ِإَلْی َع َتى َیْب وْ ُعونَ وَاْلَم َم ینَ َیْس یبُ الَِّذ َتِج َیْس
ُعونَ  َج َقاُلوْا َلوْ * ُیرْ َلْیِه آَیٌة مِّن رَّبِِّه ُقلْ ِإنَّ وَ َل َع َال ُنزِّ

َثرَُهْم َال  َلـِكنَّ َأْك لٍ آَیًة وَ َلى َأن ُیَنزِّ رٌ َع الّلَه َقاِد
َلُمونَ  فالحدیث عن بعث الموتى في. ]٣٧–٣٤: األنعام[َیْع

ر ـمعرض بیان قدرته تعالى؛ ناسبه أن یكون الحش
. ولیس الموت، بمعنى البعث

َلقَ : - تعالى- ه ـد تفسیر قولـوعن َنا ـوَ ِلْم ْد َع
رِینَ  تَْأِخ ْس ُم َنا اْل ِلْم َلَقْد َع ْم وَ نُك ینَ ِم ِم َتْقِد ْس ُم ]٢٤: الحجر[اْل

یرد اإلمام سببین لنزول هذه اآلیة؛ لتعارضهما مع طرفي 
نُكمْ : السیاق؛ یقول ینَ ِم ِم تَْقِد سْ َنا اْلُم ِلْم َلَقْد َع نْ وَ مَم تقّد

رِینَ وموتاً والدةً منكم َتْأِخ ْس ُم َنا اْل ِلْم َلَقْد َع تأخرمنوَ
لمومناآلباءِ أصالبمنخرجمنأووموتاً والدةً 
نْ أو، بعدُ یخرُجْ  إلىوسبقوالجهاداإلسالمفيتقدمَم

منشيءاـعلینیخفىال، ذلكفيتأخرومنالطاعة
هلكمالبیانٌ أحوالكم، وهو لكماعلىاالحتجاجبعدعلِم

األولالصففياهللارسولرّغب: وقیل... قدرِته
تصليكانتحسناءَ امرأةً إن: فنزلت، وقیلعلیهفازدحموا

وتأخر، یراهالئالالناسبعضُ فتقدماهللارسولخلف
وْهاآخرون وماسبقلماالمناسبهوفنزلت، واألوللیرَ

ُشرُ :تعالىقولهمنلحق بََّك ُهوَ َیحْ یٌم وَإِنَّ رَ ِك ُهْم ِإنَُّه َح
ِلیمٌ  ام العمادي ـ؛ وبذلك یتضح أن اإلم)٦٦("]٢٥: الحجر[َع

یرد هذه الروایة ویسقطها؛ ألنها ال تنسجم مع سیاق 
- ه ـ؛ فسباق اآلیة یتحدث عن عظیم قدرتهاولحاقاآلیات
نُ : -تعالى-في اإلحیاء واإلماتة؛ قال - تعالى نَّا َلَنحْ ٕ وَا

َنحْ  یتُ وَ ُنِم ِیي وَ وهذا المعنى ]٢٣: الحجر[نُ اْلوَارُِثونَ ُنحْ
عن صفوف ال یتناسب مع معنى الروایة األولى المتحدثة 

نقلت خبر تلكالتيوال مع الثانیةالصالة،
ل في ـ، وقد أشار الدكتور ماهر یاسین الفح)٦٧(المرأة

؛ أعله تحقیقه لكتاب الواحدي إلى أن  هذا الحدیث معلوٌل
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وَى: "الترمذي باإلرسال؛ قائال رَ ُ وَ َفر ْع انَ ْبنُ جَ َم َلْی اُس َذ َه
یثَ  ِد نْ اْلَح وَع رِ ْم نِ َع اِلكٍ ْب نْ َم زَاءِ َأِبيَع وْ وَهُ اْلَج َلمْ َنحْ وَ

ُكرْ  نْ ِفیهِ َیْذ نِ َع بَّاسٍ اْب اَع َبهُ وََهَذ حَّ َیُكونَ َأنْ َأْش نْ َأصَ ِم
یثِ  ِد . )٦٨("ُنوحٍ َح

ن لحـــاق اآلیـــة یتحـــدث عـــن قـــدر  ٕ - تعـــالى- ة اهللا هـــذا وا
وهـــذا أیـــضا ال ، علـــى اإلحیـــاء والبعـــث للحـــشر والحـــساب

أن -جـــدال–یتناســـب مـــع معنـــى الـــروایتین؛ فلـــو افترضـــنا 
أحـــدهما ســـببٌ لنـــزول هــــذه اآلیـــة؛ فلـــسوف یتفـــرق طرفــــا 
الــنظم الجلیــل، ویختــل توازنــه، لــذلك رد اإلمــام كــون أحــدهما 

یتحــدث ســببا لنزولهــا؛ اعتمــادا علــى الــسیاق وحــده، دون أن 
یـرى أن الـسیاق عن هـذه الروایـات سـندا ومتنـا، وكأنـه بـذلك 

محكم في الحكم على الروایة قبل عرضها على الـضوابط 
األخــرى المعروفــة لــدى علمــاء الــشأن؛ فیمــا یخــص الــسند 

. والمتن
یتبــین ممــا ســبق مالمــح مــنهج اإلمــام العمــادي فــي 

ویـات؛ فهـو إبراز أثر السیاق القرآني فـي التعامـل مـع المر 
ـــــي قبـــــول أو رد  ـــــي ف ـــــأثر الـــــسیاق القرآن ـــــا ب ـــــرف عملی یعت
ن لــــم یكــــن لــــه  ٕ المرویــــات الــــواردة فــــي تفــــسیر اآلیــــات؛ وا
عنایــة خاصــة بتخــریج الروایــات والحكــم علیهــا؛ صــحة أو 

ویــرد مــا ، ضــعفا؛ فهــو یقبــل مــا ینــسجم مــع ســیاق اآلیــات
. )٦٩(یتعارض معها

::
یقـول إن االختالف بین البشر مركوز فـي فطـرتهم؛ 

َرْضِ : - تعـــــالى- اهللا  ْ اوَاتِ وَاأل ـــــُق الـــــسََّم ْل ـــــِه َخ ـــــنْ آَیاِت ِم وَ
ــاتٍ  َی ــَك آلَ ِل ــي َذ ــوَاِنُكْم ِإنَّ ِف ْم وَأَْل َنِتُك ــسِ فُ أَْل ــِتالَ ینَ وَاخْ ــاِلِم لِّْلَع

واالخــتالف بـــین، وهــو إمــا محمـــود أو مــذموم]٢٢: الــروم[
ویـــزداد فیـــه ، العلمـــاء تتـــسع فیـــه المـــدارك واآلفـــاق الفكریـــة

وُیعــــرف الــــراجح مــــن ، فتُــــصقل فیــــه اآلراء، العـــاِلم معرفــــة
. المرجوح منها

ــــــــسیریة ــــــــوزن فیهــــــــا اآلراء التف ، وهنالــــــــك مــــــــوازین ت
الــسیاق القرآنــي؛ فمـــا : ولعــل مـــن أهمهــا، وتعــرض علیهــا

یــــرد وال ینـــسجم معــــه مـــن اآلراء ُیقبــــل ومـــا یتعــــارض معـــه
یلتفــت إلیــه؛ فلــیس مــن المناســب تفــسیر آیــات القــرآن الكــریم 

ال ریـب فـي أنـه "، و)٧٠(بمعزل عن سـیاقها الـذي وردت فیـه
، )٧١("یجب حمل النظم الجلیل على أجـزل المعـاني وأكملهـا

لذلك ُیالحـظ القـارئ فـي تفـسیر اإلمـام العمـادي اتخـاذه مـن 
ین الــذین ســبقوه، الــسیاق القرآنــي میزانــا یــزن بــه آراء المفــسر 

فتراه كثیرا مـا كـان یـرد آراءهـم؛ لعـدم انـسجامها مـع الـسیاق 
القرآني؛ فهذه القاعـدة المهمـة یجـب اتباعهـا خـصوصا عنـد 

یقـول عنـد - رحمه اهللا تعـالى- كثرة اآلراء واختالفها؛ وكان 
تأمــــل هــــذه األقــــوال : "تعــــدد اآلراء فــــي تفــــسیر آیــــة كریمــــة

، إن تــوخي هــذه )٧٢("جلیــلواختــر منهــا مــا یــساعده الــنظم ال
، - تعـــالى- للمفــسر ســالمة تفــسیره لكــالم اهللا القاعــدة یــضمن 
القرآنــــي قدســــیته وینزهــــه عــــن الخلــــل فــــي ویحفــــظ للخطــــاب

.الفهم
والنماذج التي توضح طریقة اإلمام في التعامل مـع 

كثیـــــرة جـــــدا؛ -اآلراء التفـــــسیریة باالعتمـــــاد علـــــى الـــــسیاق
: منها

ُتم مِّن : - تبارك وتعالى- د قول اهللاـعن لَّْی ُثمَّ َتوَ
نُتم مِّنَ  ُتُه َلُك َم رَحْ ْم وَ ُك َلْی ُل اللَِّه َع ِلَك َفَلوَْال َفضْ ِد َذ َبْع

ینَ  رِ اسِ ة في ـ؛ جاءت هذه اآلیة الكریم]٦٤: البقرة[اْلَخ
والتنفیر من أفعالهم؛ ، سیاق تعداد فظائع بني إسرائیل

؛ في ترجیح المعنى األنسب ولقد اعتمد اإلمام على السیاق
ُل : في اآلیة؛ یقول) الفضل(بكلمة  ْم َفَلوَْال َفضْ ُك َلْی اللَِّه َع

ُتهُ  َم رَحْ عوكمحیثبمحمدٍ أوللتوبةبتوفیقكموَ یْد
ینَ هـإلیویهدیكمالحقإلى رِ اسِ نُتم مِّنَ اْلَخ أيَلُك

طِ المعاصيفيباالنهماكِ المفتونین مهاويفيوالخْب
علیكم-تعالى- فضُلهلوال: وقیل. الفترةعنداللالض

ِ باإلمهال األنسبُ وهوالهالكینمنلكنتمالعذابوتأخیر
ام ـ، وهذا القول األخیر قد ذكره اإلم)٧٣("بعدهاـبم

ورجحه العمادي وقدمه على المعنى الذي ، )٧٤(الرازي
بمحمدٍ أوللتوبةبتوفیقكم": وهو قوله–ذكره أوال 

عو حیث ؛ ألنه أكثر تناسبا مع السیاق -"الحقإلىكمیْد
الذي یتحدث عن أصحاب السبت الذین لم یمهلهم اهللا 

 ولم یؤخرهم بل أتاهم العذاب بغتة جزاء بما كانوا
وْا : -تعالى-یعملون؛ قال اهللا  َتَد ینَ اعْ ُتُم الَِّذ ِلْم َلَقْد َع وَ
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ْم ِفي السَّْبتِ َفُقْلَنا َلُهْم ُكوُنوْا قِ  نُك ِئینَ ِم اسِ ًة َخ * رََد
ْلَناهَ  َع ظَ ـَفَج وْعِ َم َفَها وَ ْل ا َخ َم ا وَ َه ْی نَ َیَد ا َبْی اًال لَِّم ًة ـا َنَك
تَِّقینَ  ؛ یقول اإلمام تعلیقا على هذه ]٦٦-٦٥: البقرة[لِّْلُم

منفعلواحینوهممعلمتلقدوباهللافالمعنى": ةـالقص
ْلهمفلمفعلواماجنایاتكمَقبیل بلعقوبَتهمرْ نؤخِّ ولمُنمِه

رحمه اهللا –هذه عبارة تثبت اعتماده ، )٧٥("عجلناها
وـعلى المعنى الذي نقله اإلمام الرازي، وه- تعالى

األلصق بالسیاق، ولیس المعنى الذي ذكره بدایة، وُیالحظ 
ما یتناسب هنا أنه یذكر المعاني المحتملة لآلیة، ثم یرجح 

. ویطرح ما عداه، مع السیاق
في حق بني إسرائیل في سورة ول اهللا وفي ق

اِنيَّ وَإِنْ : البقرة َتابَ ِإالَّ َأَم ِك ونَ اْل َلُم ُهْم ُأمِّیُّونَ َال َیْع ْن ِم وَ
إلیه هنا یرد اإلمام ما ذهب ]٧٨: البقرة[ُهْم ِإالَّ َیُظنُّونَ 

تَابَ بعض المفسرین في معنى كلمة  اِنيَّ واْلِك ؛َأَم
تَابَ : یقولاعتمادا على السیاق؛ َلُمونَ اْلِك الأيَال َیْع

منتضاعیفهافيماویتحقَّقوالیطالعوهاالتوراةَ ونـیعرِف
ملُ ، فیؤمنواالنبوةدالئل یأباهةـالكتابعلىالكتابوَح
اِنيَّ : وقوله، وسیاُقهالكریمالنظمسباقُ  أي...ِإالَّ َأَم

نلكنالكتابَ یعلمونال منَّْتهمحسبماأمانيَّ یتمنَّوْ
األنبیاءَ آباَءهموأنعنهمیعفوسبحانهاهللاأنمنأحبارُهم
ُ یشفعون إلىالمستندةالفارغةِ أمانیهممنذلكلهم، وغیر
لكنالكتابَ یعلمونالأو. رؤساِئهمزعمعلىالكتاب
نه َ یتلقَّوْ ر لونهعلیهمُیتلىماقْد واـیتمكنأنغیرمنفیْقَب

المختلفةاألكاذیبِ علىاألمانيَّ حملُ وأماه،ـفیالتدبرمن
فالبالكتابمالبسةٌ لهاونـیكأنغیرمناإلطالقعلى

ه ؛ إن سباق اآلیة الكریمة یتحدث )٧٦("الكریمالنظمُ یساعُد
عن بني إسرائیل ویعدد قبائحهم ویسجل علیهم الكفر 

كُ  :بدءا من قول اهللا والضالل؛  َاِئیَل اْذ ر وْا َیا َبِني ِإْس رُ
ُفواْ  ُكْم وََأوْ َلْی تُ َع ِتيَ الَِّتي َأْنَعْم َم ْم ِنْع ُك ِد ْه َع ي ُأوفِ ِب ِد َعْه ِب

ا :- تعالى-ه ـقولإلى ]٤٠: البقرة[وَإِیَّايَ َفارَْهُبونِ  َِٕذ وَا
نَّا  ُنوْا َقاُلوْا آَم ینَ آَم اَلُقوْا الَِّذ وَإَِذ

دِّثُ  ُهْم ِإَلَى َبْعضٍ َقاُلوْا َأُتَح ُض َال َبْع ا َفَتَح الّلُه َخ َم وَنُهم ِب
ِقُلونَ  ْم َأَفَال َتْع بُِّك نَد رَ وُكم ِبِه عِ آجُّ ْم ِلُیَح ُك َلْی ، ]٧٦: البقرة[َع

وهذا السباق ینسجم تمام االنسجام مع ما تفضل به اإلمام؛ 
؛ ألنهم - تعالى- فبنو إسرائیل ال یعرفون قدسیة كتاب اهللا 
تابة لذلك لم یقرأوا لم یقرأوه، ولیس ألنهم جهلة ال یعرفون الك

ح اإلمام البیضاوي؛ إذ یقول ُهْم : التوراة؛ كما رّج ْن ِم وَ
تَابَ  ونَ اْلِك َلُم الكتابةیعرفونالجهلةُأمِّیُّونَ َال َیْع

. )٧٧("فیهاماویتحققواالتوراةفیطالعوا
وأیـــضا فـــي هـــذا التـــرجیح الـــذي بینـــه العالمـــة العمـــادي

المفــسرین اإلمــام الطبــري رد علــى مــا رجحــه ونقلــه شــیخ
واختلــف: "جمیعــا؛ إذ یقــولعــن ابــن عبــاس وابــن مجاهــد 

ــاِنيَّ :قولــهتأویــلفــىالتأویــلأهــل ــالَ ؛ ِإالَّ َأَم ُهمْ َفَق ــضُ َبْع
ــا اِبَم ــدَّثََن ــوِبــهِ َح ــبٍ َأُب ْی رَ ا: َقــالَ ، ُك ــدَّثََن ــانُ َح ْثَم ــنُ ُع یدٍ ْب ــِع ، َس
نْ  ِ َع ر ـنِ ِبْش ـارَةَ ْب َم ـنْ ، ُع قٍ يَأِبـَع وْ ـنِ ، رَ اكِ َع حَّ ـنِ ، الـضَّ َع
ـــنِ  بَّـــاسٍ اْب ـــاِنيَّ : َع ُقـــولُ ِإالَّ َأَم ـــهُ َقـــوْالً ِإالَّ : َی مْ َیُقوُلوَن ِه ِبـــَأْفوَاِه
ًبا ـِذ َقــالَ . . . َك ونَ وَ ــرُ ــاِنيَّ . . . آَخ ُقــولُ ِإالَّ َأَم نَ : َی نَّــوْ َتَم َی
َلى ـااللَّهِ َع َلـى. . . َلهُـمْ َلـْیسَ َم ـاوَأَوْ وِّ َم ـارُ ـيیَن یـلِ ِف ِلـهِ تَْأِو : َقوْ
 َّـــاِني قِّ ِإالَّ َأَم ـــَبُههُ ِبـــاْلَح وَابِ وََأْش ي، ِبالـــصَّ ـــنُ َقاَلـــهُ الَّـــِذ اْب

بَّـــاسٍ  ي، َع وَاهُ الَّـــِذ ـــهُ رَ ْن اكِ َع حَّ ؛ ُیالحـــظ جلیـــا أن )٧٨("الـــضَّ
ـــــسر  ـــــري لـــــم یف ـــــب واالختالقـــــات ) األمـــــاني(الطب باألكاذی

) األمــاني(تــه أنــه حمــل الملتبــسة بالكتــاب، بــل یفهــم مــن عبار 
على معنى األكاذیب مطلقـا؛ وهـذا مـا رده العالمـة العمـادي؛ 
فاألمــاني ال تفــسر هنــا إال بمــا ینــسجم مــع الــسیاق؛ فالحــدیث 

وتلبیـــسهم - تعـــالى- عـــن بنـــي إســـرائیل وتفـــریطهم بكتـــاب اهللا 
بمـا یـتالءم مـع هــذا ) أمـاني(یـستدعي أن تفـسر كلمـة - علیـه

ي، ولــیس مــن الــصواب أن تحمـــل المعنــى؛ كمــا بینــه العمــاد
األمــــاني علــــى معنــــى األكاذیــــب مطلقــــا، كمــــا ورد عــــن ابــــن 

ـــنظم )٧٩(عبـــاس ومجاهـــد  ـــك ال یناســـب ســـباق ال ؛ فـــإن ذل
وبهــــذا ُیالحـــــظ حــــزم اإلمـــــام العمــــادي فـــــي . الكــــریم وســـــیاقه

التـــرجیح بـــین اآلراء الـــواردة فـــي تفـــسیر اآلیـــات؛ فعلـــى الـــرغم 
ومنزلـــة اإلمـــام ،جاللـــة قـــدر ابـــن عبـــاس ومجاهـــد مـــن

علــم التفــسیر؛فــي آفــاقالبیــضاوي الرفیعــة وســطوع نجمــه 
تفسیرإمكانیةقد ردإال أن اإلمام

اآلیــة بــأقوالهم؛ ألنهــا تتعــارض مــع الــسباق والــسیاق، ورجــح
. )٨٠(ما یتناسب معهما
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ِة : -تعالى-عند قول اهللا و  نِ السَّاَع َأُلوَنَك َع َیْس
ا ُقلْ  اَه َس رْ ا َأیَّانَ ُم ْقِتَه ا ِلوَ لِّیَه بِّي َال ُیَج نَد رَ َها عِ ْلُم ا عِ ِإنََّم

َتًة  ْغ ْم ِإالَّ َب اوَاتِ وَاَألرْضِ َال تَْأِتیُك ِإالَّ ُهوَ َثُقَلتْ ِفي السََّم
َلـِكنَّ  نَد الّلِه وَ َها عِ ْلُم ا عِ ا ُقلْ ِإنََّم َه ْن ِفيٌّ َع َأنََّك َح َأُلوَنَك َك َیْس

َثرَ النَّاسِ َال َیعْ  ؛ هذه اآلیة وردت ]١٨٧: األعراف[َلُمونَ َأْك
في سیاق اإلنكار وتوبیخ الكافرین على ضالالتهم وطغیانهم

؛ ولقد رجح العالمة العمادي فیها وتكذیبهم واستهزائهم بالنبي 
: - رحمه اهللا- المعنى األكثر تالؤمًا مع السیاق؛ یقول 

اوَاتِ وَا:- تعالى- هـوقول" استئنافٌ َألرْضِ ثَُقَلتْ ِفي السََّم
ٌ قبلهكما علىوشقتْ رتـكبُ أيقبلهمالمضمونمقرر

همنهمكلٌّ والثقلینالمالئكةمنأهلهما هأهّم اـخفاُؤ
ها حیثعلیهمعُظمت: وقیل، العقولِ دائرةعنوخروُج
هاویخافونمنهاُیشفقون ثقلت: وقیل، وأهواَلهاشدائَد

، أصالً شيءٌ مافیهوممامنهماُیطیقهاالإذفیهما
- قولهمنبعدهوبماقبلهبمااألنسبُ هوواألولُ 
َتةً :- تعالى ْم ِإالَّ َبْغ ٌ استئنافٌ أیضاً فإنهَال تَْأِتیُك مقرر

الخفاءُ حیثمنالِثَقلاعتبارمنبدفالقبلهمالمضمون
؛ هذه األوجه في )٨١("غفلةعلىفجأةً إالتأتیكمالأي

ا ـقال به) السماوات واألرضثَقل الساعة في(معنى 
تْ ِفي ـَثُقلَ ": ؛ یقول- رحمه اهللا–العالمة الزمخشري 
اوَاتِ وَاَألرْضِ  ةـالمالئكمنأهلهامنكلأيالسََّم

ه، الساعةشأنأهمهوالثقلین علمهالهیتجلىأنوبوّد
أهلهاألنفیهاثقلتأو. علیهوثقلخفاؤهاعلیهوشقّ 

شيءكلألنّ أو. وأهوالهائدهاشداویخافونیتوقعونها
َتةً فیهاثقیلةفهيلهایقوموالیطیقهاال إالّ ِإالَّ َبْغ

لقد رجح العالمة العمادي ، )٨٢("منكمغفلةعلىفجأة
ري؛ ـأولى هذه الوجوه التي نقلها عن اإلمام الزمخش

معنى ثقل الساعة في هذه باالعتماد على السیاق؛ إذ حمل 
خفاء والغموض؛ أكثر مناسبة للسیاق اآلیة على معنى ال

، وقوعهاواللحاق من حمل الثقل على معنى اإلشفاق من 
طاقتها؛ فس ٕ اق هذه اآلیة كان توبیخا یأو عدم تحملها وا

َلْم :-تعالى-للكفار على ضالالتهم؛ بدءا من قوله  َأوَ
یرٌ  نٍَّة ِإنْ ُهوَ ِإالَّ َنِذ م مِّن ِج ِبِه اِح ا ِبصَ وْا َم مُِّبینٌ َیَتَفكَّرُ

ِللِ الّلُه َفَال : إلى قوله سبحانه، ]١٨٤: األعراف[ ن ُیضْ َم
ُهونَ  َم ْم َیْع َیاِنِه رُُهْم ِفي ُطْغ َیَذ يَ َلُه وَ ،]١٨٦: األعراف[َهاِد

ولحاقها یتحدث عن قدومها فجأة وعن اعتراف النبي

ُقل  :بعدم قدرته على اإلحاطة بموعدها؛ یقول اهللا 
ِلُك لِ  نتُ الَّ َأْم َلوْ ُك ا َشاء الّلُه وَ ًّا ِإالَّ َم ر ي َنْفعًا وََال ضَ َنْفسِ

سَِّنَي السُّوُء ِإنْ  ا َم َم رِ وَ ْی نَ اْلَخ تُ ِم َثرْ َتْك َلُم اْلَغْیبَ َالْس َأعْ
ُنونَ  ِم مٍ ُیؤْ یرٌ لَِّقوْ َبشِ یرٌ وَ ومن ؛ ]١٨٨: األعراف[َأَنْا ِإالَّ َنِذ

لعمادي على اهذا األنموذج ُیدرك مدى اطالع اإلمام 
اآلراء التفسیریة المختلفة؛ التي ذكرها علماء التفسیر الذین 

ثم قدرته على ، الزمخشريتأثر بهم وعلى رأسهم العالمة 
االستدالل على اآلراء التي یرجحها من خالل إعمال 

. داللة السیاق

ثُــــمَّ : فــــي ســـورة یـــونس-تعـــالى-وعنـــد قـــول اهللا 
م مُّ  ِه ــِد ــن َبْع ــا ِم ْثَن ــِه َبَع َلِئ َم نَ وَ ــوْ ونَ ِإَلــى ِفرَْع ــارُ َه ــى وَ وَس

ینَ  ـرِِم مـًا مُّجْ ـاُنوْا َقوْ َك وْا وَ َبرُ ـَتْك ـا َفاْس َن ـاءُهُم * ِبآَیاِت َفَلمَّـا َج
َنا َقــاُلوْا ِإنَّ ه نــِد ــنْ عِ ــقُّ ِم ــیٌن اْلَح رٌ مُِّب حْ ا َلــسِ ــى * َذ ــاَل ُموَس َق

رٌ ه ـحْ ـاءُكْم َأسِ قِّ َلمَّا َج اأَتُقوُلونَ لِْلَح ونَ َذ رُ ِلـُح الـسَّاِح وََال ُیْف

؛ قـــرر القـــرآن الكـــریم علـــى لـــسان فرعـــون ]٧٧–٧٥: یـــونس[
وأكــدوا ، )ســحر مبــین(وملئــه أن مــا جــاء بــه موســى 

ـــى : ثـــم قـــال لهـــم نبـــیهم. ذلـــك بعـــدة مؤكـــدات وَس ـــاَل ُم َق
رٌ ه ـحْ ـاءُكْم َأسِ قِّ َلمَّا َج ونَ أَتُقوُلونَ لِْلَح رُ ِلـُح الـسَّاِح َذا وََال ُیْف

ممـــا أثـــار اإلمـــام الزمخـــشري الـــذي قـــال فـــي ، ]٧٧: یـــونس[
رٌ هِإنَّ : هم قطعوا بقـولهم: إن قلتف": هذه اآلیة حْ ا َلسِ َذ

ـــینٌ  ِب : لهـــمفكیـــف قیـــل ، علـــى أنـــه ســـحر]٧٦: یـــونس[مُّ
؛ حیــث جــوز )٨٣(..."فیــه أوجــه: أتقولــون أســحر هــذا؟ قلــت
األول أن یكـــون الكـــالم كلـــه علـــى: اإلمـــام وجهـــین فـــي اآلیـــة

رٌ : یكـون قولـهوأن . ؛ إنكـارا علـیهملسان موسـى  ـحْ َأسِ
ونَ ه رُ ِلـُح الـسَّاِح ا وََال ُیْف حكایـة عـن موسـى ]٧٧: یـونس[َذ
تطلبـــان بـــه أجئتمانــا بالـــسحر : لكالمهــم؛ كـــأنهم قـــالوا

ونَ الفــالح  رُ ِلــُح الــسَّاِح :رةـ، كمــا قــال موســى للــسحوََال ُیْف
ا ُتمَم ْئ رُ ِج ُلهُ الّلهَ ِإنَّ ِبِه السِّحْ ُیْبطِ : یونس[َس

ال یفلـــح : ؛ فیكــون اإلنكـــار والحكــم علـــى الــسحر بأنـــه]٨١
وقــد رجــح ابــن عطیــة ، )٨٤(صــاحبه مــن قــول قــوم فرعــون
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ـــــــــاني وقـــــــــد ذكـــــــــر اإلمـــــــــام ، )٨٥(االحتمـــــــــال األول ورد الث
: البیضاوي ثالثة أوجه في هذه اآلیة

، ومقــول فإمــا أن یكــون الكــالم علــى لــسان موســى . ١
ــة مــا قبلــه علیــه، والتقــدیرالقــول محــذ یقولــون: (وف لدالل

بعــد ، وقــول موســى )للحــق لمــا جــاءهم إنــه لــسحر
اســتئناف إنكــاري؛ إنكــارا لمــا قــالوه ) أســحر هــذا؟(ذلــك 

. وتجهیال لهم
ــــسان موســــى .٢ ــــى ل ــــضاأن یكــــون الكــــالم عل ، أی

ولكــن االســتفهام یكــون ، ومقــول القــول بــنفس التقــدیر
. هنا تقریریا

ــــة والطعــــن؛ فــــال أن یكــــون القــــو .٣ ل كنایــــة عــــن المقال
) أتقولــون للحــق: (یــستدعي الكــالم مقــوال، فمعنــى قولــه

: فـالن یخـاف المقالـة، ویكـون قولـه: أتعیبونه من قـولهم
 َون رُ ِلــُح الــسَّاِح ؛ كــالم موســى مــن تمــام وََال ُیْف

ـــــــیس بـــــــسحر ـــــــى أنـــــــه ل أو مـــــــن تمـــــــام ، للداللـــــــة عل
ولـم ، دوكـذلك ذكـر أبـو حیـان هـذه الوجـو ، )٨٦(قـولهم
. )٨٧(یرجح

وأما العالمة العمادي فقد أفاد من جهود هؤالء 
ن لم یذكرهم  ٕ العلماء السابقین؛ وال سیما الزمخشري؛ وا

رٌ : ورجح بأن قوله، مـبأسمائه حْ اهَأسِ الم ـمن كَذ
سواء أكان القول هو القول ، إنكارا علیهمموسى 

ما قبلها وجملة مقول القول محذوفة بداللة ، المعروف
،)٨٨(وما بعدها علیها، أم كان القول بمعنى العیب والطعن

ونَ ویرى أبو السعود أن جملة و رُ ِلُح السَّاِح حالیة وََال ُیْف
ح ـه ال یفلـوالحال أن: من ضمیر المخاطبین، والتقدیر

رٌ هفاعله، وجملة  حْ اَأسِ معترضة بین الحال َذ
ُ وأما": قالوصاحبها؛ تأكیدا لإلنكار السابق، ثم  أنتجویز

السحرأجئتماالمعنىأنعلىالقولِ مقولَ الكلُّ یكون
یساعدهالفمماالساحرون؟یفلحوالالفالحَ بهتطُلبان
مُ ـالحكهوقالوامافألن: أوالً أماأصالً الكریمالنظمُ 

ٌ هـبأن اللةٌ فیهیكونأنغیرمنسحر تعسفماعلىِد
نـعجواِبهفصرفُ وجوهالمنبوجهالمعنىمنفیه

مماأصالً منهُیفهمالماإلىبهخاطبوهماصریح

اـوأمأمثالهعلىالحملعنالتنزیليِّ النظمِ تنزیهُ یجب
اإلطالقعلىالسحرةِ إفالحِ لعدمالتعرضَ فألن: ثانیاً 
الكثرةِ دونالمبینِ بالحقیتمسكمنوظائفمن

ولوارضتهمعفيمنهمبعضٍ بأذیالالمتشبثین
اإلفالحعدمتخصیصَ لناسبكالمهممنذلككان
منبهیأتونمنغلبةعلىبناءً ساحراً زعموهبمن

َتَنا :قوَلهفألن: ثالثاً وأماالسحرة ْئ ، الخَقاُلوْا َأِج
َ ألقمهمأنهلبیانمسوقٌ  اإلتیانعنفانقطعواالحجر
، الصحیحِ الجوابعنفضالً بكالمهتعلقٌ لهبكالم

كلدأبُ هوالذيالتقلیدِ بذیلالتشّبثإلىواضطروا
 ٍ استئنافٌ أنهعلىمعاند لجوج كلِّ ودیدنُ محجوجٍ عاجز

هـقولطریقةعلىكالمهمنقبلهعماجواباً وقع
وَسى: - تعالى-  كأنه، إلیهأشیرحسبما، الخَقاَل ُم

ال؟ـقمالهمقالعندمالموسىقالوافماذا: قیل
ةعنهعاجزینقالوا: فقیل َتَناأجئتنا: المحاّج أيِلَتْلِف

رِفنا ِه أخوَانواللفتَ الفتلَ فإنلتصْ َلْی َنا َع ْد َج مَّا وَ َع
ذلكأنفيریبوال، األصنامِ عبادةمنأيآَباءَنا

هتتمةمنذكرمابكونیتسنىإنما الوجهعلىكالِم
لهممنكیاً محكوِنهتقدیرعلىإذشرحالذي َب جواُبهیكونِق
 ًسننعنالعدولإلىلهمالملجىءِ التبكیتمنخالیا

ة حاّج الخ، أجئتنا: قوِلهمبینعالقةَ الأنهفيریبوالالُم
كيَ لماانكارِهوبین جواباً لكونهمصححةٌ عنهمُح
، وهكذا تتجلى روعة اإلمام أبي السعود في رده )٨٩("عنه

إنَّ : ض للسیاق بأكثر من دلیل؛ فأواللهذا القول المعار 
من جانب السحرة یؤدي إلى معنى اً جعل هذا القول صادر 

اآلیات الكریمة؛ ویؤدي إلى فصل یتعارض مع سیاق
، ومن ثم انهیار المعنى، طرفي السیاق عن بعضهما

هو حال السحرة؛ فلو كان ذلك من : والدلیل الثاني
كیف لهم نفي كالمهم للزم منه نفي الفالح عنهم؛ ف

على كل الفالح عن أنفسهم؟ والحكم بعدم الفالح ینطبق 
كان من: من زعموا أنه ساحر، والدلیل الثالث

لحاق اآلیات؛ إذ یتحدث عن غلبة سیدنا موسى 

لقامهم الحجر؛ فلو كان ذلك من ـللسح ٕ رة بالحجة وا
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لهؤالء كالمهم لفات معنى تبكیت سیدنا موسى 
للعیان قدرة هذا العالم النحریر السحرة؛ وبذلك یتجلى 

وفهمه فهما دقیقًا نابعًا من ، على إدراك معاني التنزیل
مراعاته للسیاق وجعله حكما على اآلراء التفسیریة قبوال 

. )٩٠(وعلى ذلك أمثلة كثیرة. وردا

 ::
ــــ: یقــــول علمــــاء العربیــــة ، ىإن اإلعــــراب فــــرع المعن

وهذه قاعدة جلیلة ال سیما لمن یتـصدى لتفـسیر كتـاب اهللا، 
ال فالـــصنعة اإلعرابیـــة قـــد تجیـــز للكلمـــة  ٕ ومـــن ثـــم إعرابـــه؛ وا
الواحــــدة أو الجملــــة الواحــــدة وجوهــــا عدیــــدة مــــن اإلعــــراب، 
ولكـــن المعـــاني وحـــدها كفیلـــة بـــرد بعـــض هـــذه الوجـــوه منـــذ 
اللحظـــة األولـــى أو تـــرجیح بعـــضها، ووظیفـــة المفـــسر بیـــان 
الفـــرق بـــین هـــذه األوجـــه المحتملـــة؛ وذلـــك باالعتمـــاد علـــى 
ــــي فــــي قبــــول بعــــض هــــذه  ــــسیاق القرآن ــــسیاق، فُیحــــتكم لل ال

، إذ یجــــب حمــــل كتــــاب اهللا تعــــالى علــــى هــــاأو ردّ األوجــــه
. )٩١(األوجه اإلعرابیة الالئقة والمنسجمة مع السیاق

ولهذا كان السیاق القرآني أساس الترجیح بین 
ل ـإرشاد العق(ة المحتملة في تفسیر ـبیاألوجه اإلعرا

ة ـ؛ وذلك لما تمیز به مؤلفه من ملكات بیانی)مـالسلی
وطاقات لغویة قویة ارتضعها هذا اإلمام مع لبانات 

شهد بذلك القاصي ، ه؛ منذ أن كان طفالـإكسیر حیات
-قبل الداني؛ فأصبح جدیرا بالتصدي لتفسیر كتاب اهللا 

ن الفتوى والقضاء في ؛ فهو الذي تولى شؤو - تعالى
وهو األدرى بحكم عمله بأهمیة اللغة ، الدولة العثمانیة

تقان فروعها في إصدار الفتاوى ٕ ، ن الناسـوالقضاء بی، وا
وعلى هذا نماذج كثیرة من تفسیره الجلیل؛ فعند تفسیر 

ِلَك : قول اهللا تبارك وتعالى رٍّ مِّن َذ لْ ُأَنبُِّئُكم ِبَش ُقلْ َه
ندَ  ُثوَبًة عِ ُهُم َم ْن َل ِم َع َج ِه وَ َلْی بَ َع َنُه الّلُه وََغضِ ن لََّع الّلِه َم

لُّ  انًا وََأضَ رٌّ مََّك َلـِئَك َش َبَد الطَّاُغوتَ ُأوْ یرَ وََع َناِز َة وَاْلَخ ِقرََد اْل
یلِ  وَاء السَِّب ن َس ُقلْ َهلْ ُأَنبُِّئُكم : ؛ یقول]٦٠: المائدة[َع

ِلكَ  رٍّ مِّن َذ الصالةهـعلی–أمرلماِبَش
للدیننقمهممدارأنببیانوتبكیتهمبإلزامهم- والسالم

أیضاعندهمارتضاءهیوجبماعلىاشتمالههوإنما

- والسالمالصالةعلیه- مرأُ ؛لهممسلمهوبماوكفرهم
ةحقیقوالعیببالنقمالحقیقأنببیانیبكتهمبأنعقیبه

ضمنفيعلیهموینعىالمحرفالدینمنعلیههمما
علىوعقوباتهاهاتتبعامنبهمحاقوماجنایاتهمالبیان
علىبذلكالتصریحیحملهملئال؛التعریضمنهاج
َنُه  :وقوله، ...والعنادالمكابرةمتنركوب ن لََّع َم

هِ  َلْی بَ َع ضِ مضافٍ بتقدیرمحذوفلمبتدأخبرالّلُه وََغ
نمدین: أي)ذلك(بكلمةإلیهأشیرلمامناسبٍ قبله
بشرأي، لمنمناسبقبلهامضافبتقدیرأو، الخهلعن
وقعاستئنافالتقدیرینعلىوالجملة، ذلكلـأهمن

علىإما؛االستفهامیةالجملةمننشأسؤالعنجوابا
ما، الكریمالنظملسیاقالمناسبالظاهروهوحالها ٕ وا

منشرهوالذيما: قیلفكأنهفیهاالتقدیرباعتبار
فيلـقیأو، الخاهللالعنهمندینهو: لـفقی؟ذلك

هو: فقیل؟ذلكأهلمنشرهوالذيذامن: السؤال
نإن: قیلوقد. . . ، اهللالعنهمن أنهعلىمجرورَم
َ منبدلٌ  تقدیرفيالمذكورینالوجهینأحدعلىشر

النظمءإخالاقتضائهمعذلكبأنخبیرالمضاف، وأنت
اـً قطعهـإلیسبیلالممابالمرةرةالمذكو المزایاعنالكریم

الجملةمضمونَ لیساألصليالمقصودأنضرورةَ 
المقصودأمامسیقتمقّدمةمركماهوبلاالستفهامیة

إلیهمیلقىماتلقينحوأذهانهموتوجیهالمخاطبینءلُهزُ 
قیبها الناشىءللسؤالةـالكیفیفيموافقةٍ خبریةبجملةَع
اإللزامذلكیدورإفادُته، وعلیهالمقصودُ وهوعنها

حیزفيبماالموصولجعلفإذا، ُشرححسبماوالتبكیتُ 
إلیهمیلقيالذينـفأیاالستفهامیةالجملةتتمةمنصلته
اإللزامبهلیحصلالسؤالمنمنهانشأعماجواباعقیبها

، الجوابصالحیةمنفبمعزلیةتاآلالجملةوأما؟والتبكیت
عنالناشىءللسؤالةـالكیفیفيهـموافقتمنبدوالالكیف

عنهاالناشىءالسؤالأنعرفتوقد، االستفهامیةالجملة
منالشروقوعیستدعي

؛)٩٢("المذكورةالجملةفيكماخبراالعنهالمخبرتتمة
هذه الوجوه وغیرها دونما )٩٣(وقد ذكر بعض المفسرین
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ه؛ ـا الوجح، إال أن اإلمام العمادي قد ردَّ هذـترجی
لمسوغات من أهمها وأولها عدم مالءمة ذلك الوجه لسیاق 
اآلیات، فاآلیات تتحدث عن إلقام الكافرین الحجر ببیان 
أن مدار نقمهم للدین إنما هو اشتماله على ما یوجب 
ارتضاءه عندهم أیضًا وكفرهم بما هو مسّلم لهم، وأن ما 

. علیه من الدین محرّف هو الحقیق بالكفر

ٍة :-تعالى-د قوله ـوعن َح ْی ُبونَ ُكلَّ صَ َس َیحْ
رُْهْم َقاَتَلُهُم اللَُّه َأنَّى ُیؤَْفُكونَ  َذ وُّ َفاحْ ْم ُهُم اْلَعُد ِه َلْی َع

ث عن ـالحدی؛ وردت هذه اآلیة في سیاق ]٤: المنافقون[
وبینت دسائسهم ، ن في سورة حملت اسمهمـالمنافقی

مال المظهر وفساد ومناوراتهم وما یتصفون به من ج
وهنا یرد العالمة العمادي وجها إعرابیًا؛ لعدم ، الجوهر

الكاملونَ ُهمأيُهُم اْلَعُدوُّ : "تالؤمه مع السیاق؛ یقول
ىفإنَّ فیهاوالراسخونَ العداوةِ في َد يأعْ العدوُّ األعاِد

 ُ كاشر رُكَ الذيالُم هِ وتحتَ ُیكاشِ لوِع ، الدَّوِيُ الداءُ ضُ
ممَّاللحسبانِ ثانیاً مفعوالً وجعُلها، مستأنفةٌ والجملةُ 

هُ ال هِ ـقولِ فيالفاءَ فإنَّ ؛أصالً الكریمُ النظمُ یساعُد
رُْهمْ : - تعالى-  َذ ِ لترتیبِ ؛َفاحْ ِ األمر معلىبالحذر كوِنِه

؛ رد اإلمام هنا وجها إعرابیًا كان قد )٩٤("األعداءِ أعَْدى
قفیو ": ل الزمخشرياختاره اإلمام الزمخشري؛ حیث یقو 

مْ على ِه َلْی وُّ ویبتدأَع ُد َع فيالكاملونأيُهُم اْل
یكاشركالذي، المداجيالعدوّ األعداءأعدىألنّ : العداوة

رُْهمْ الدويالداءضلوعهتـوتح َذ تغترروالَفاحْ
، الثانيالمفعولُهُم اْلَعُدوُّ یكونأنویجوز. بظاهرهم

هي: یقالأنهـفحق: قلتفإن.الضمیرطرحتلوكما
ا هفيذكركما، الخبرإلىفیهمنظور: قلت. العدوّ  َذ
بِّي : علىمحذوفمضافیقدروأن]٧٦: األنعام[رَ

ولكن اإلمام )٩٥("صیحةأهلكلونـیحسب
: ولـأبا حیان رد هذا الوجه؛ لمخالفته الفصاحة؛ یق

وُّ وتخریج" یحسبونلثانمفعولأنهعلىُهُم اْلَعُد
إلىالمتبادربل، الفصاحةعنبعیدمتكلفجـتخری
وُّ یكونأنالسلیمالذهن - تعالى- منهإخباراً ُهُم اْلَعُد
نبأنهم ٕ فيالمبالغونهم؛وأتباعهماإلسالمأظهرواوا

مـبحذرهإیاه-تعالى-أمرهبعدهجاءولذلكعداوتك؛
رُْهمْ : فقال َذ إخبارهنعمتسبببالحذرفاألمر، َفاحْ
. )٩٦("العدوهمبأنهم

وأمـــا الـــسمین الحلبـــي فقـــد ذكـــر الوجـــه المـــرجح فـــي 
وُّ إعـــراب  ـــُد َع ـــُم اْل ثـــم ذكـــر رأي ، علـــى أنهـــا مـــستأنفةُه

بجــــواز أن تكــــون هــــذه الجملــــة فــــي موضــــع ، الزمخــــشري
وفــي الثــاني بعــد ": ثــم قــال عنــه، المفعــول الثــاني للحــسبان

. )٩٧("دـبعی
ُنونَ : تعالىوعند قول اهللا ِه نُ َفُیْد ِه دُّوا َلوْ ُتْد وَ

مـفهيأفیدهنون": -تعالى–؛ یقول رحمه اهللا ]٩: القلم[
دهانكإفيطمعایدهنونناآلفهموأحینئذیدهنون

والمعنى؛لوحیزفيداخلتدهنعلىمعطوفهو: وقیل
منسیأتيماویأباه؛دهانكإعقیبیدهنونلوودوا

یناسبالمحققمرأدهانهمإأنعلىندهاباإلبدئهم
جانبهمفيفالمعتبركانماوأیا، التمنيتحتهـدخالإ

ارـضمإ و ، المالینةظهارإهوالذيدهاناإلحقیقة
ودادتهملىإبالنسبةفالمعتبرجانبهفيوأما، خالفها

فيفلیسخالفهاضمارإماأو ، فقطالمالینةظهارإهو
اعتبارهنماأ، لهالكراهةغایةفيهمبلاالعتبارحیز

وكان اإلمام الطبري قد نقل قولین ، )٩٨("لیهإبالنسبة
ود المكذبون بآیات : عند تأویله لهذه اآلیة؛ األول فیهما

أو ، أو ودوا لو ترخِّص فیرخِّصون، اهللا لو تكفر فیكفرون
وقد رجح شیخ المفسرین القول ، تلین في دینك فیلینون

لكن اإلمام أبا السعود لم یرفض دخول ، )٩٩(الثاني منهما
الشرطیة على أن تكون جوابا ) لو(في حیز ) فیدهنون(

) لو(وقد رجح السمین الحلبي أن یكون جواب . لها
وا بذلك(محذوف وتقدیره  ومفعول الودادة محذوف ، )لسرّ

. )١٠٠(ودوا إدهانك: أیضا؛ وتقدیره
نحویـــةوبــذلك تتــضح ألمعیــة اإلمـــام فــي رد الوجــوه ال
وقــد ، التــي تنــسجم مــع المقامــات والقــرائن التــي تحــیط بهــا

هم باإلدهــانأألمــح اإلمــام أن مــا ســیأتي مــن اآلیــات یثبــت بــد
ـینٍ :في نحو قوله تعـالى فٍ مَِّه الَّ ْع ُكلَّ َح َهمَّـازٍ * وَالَ ُتطِ

ـیمٍ  َنِم ـیمٍ * مَّشَّاء ِب تَـٍد َأِث ْع ـرِ ُم ْی نَّـاٍع لِّْلَخ ـَد * َم ُتـلٍّ َبْع ِلـَك ذَ ُع
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ـینَ * زَِنیمٍ  َبِن ـالٍ وَ ا َم انَ َذ ـا َقـاَل * َأن َك ـِه آَیاتَُن َلْی ا ُتْتَلـى َع ِإَذ
ِلینَ  َوَّ ْ یرُ األ رُْطومِ * َأَساطِ َلى اْلُخ ُمُه َع .]١٦–١٠: القلم[َسَنسِ

َلــى:وعنـد قــول اهللا تعــالى ــرُ َع ــبِ َفــالَ ُیْظِه ْی ــاِلُم اْلَغ َع
داً  ِه َأَح ِب ْی ؛ جاءت هذه اآلیة في سیاق دعـوة ]٢٦: الجن[َغ

ال یـــشرك بربـــه وأنـــه ، الخلـــق للحـــق والهـــدىالنبـــي 
، وال یملـك لنفــسه وال لهـم كـشف ضــر أو جلـب نفــع، أحـدا

وحـذرهم مــن العــصیان؛ ألن العـذاب ســیأتیهم فــي وقــت ال 
ُل َلـُه یعلمه أحـد َع ُدونَ َأْم َیجْ رِي َأَقرِیبٌ مَّا ُتوَع ُقلْ ِإنْ َأْد

بِّـــي أَ  ـــداً رَ ثـــم وصــف ربـــه بأنـــه وحـــده یعلـــم ، ]٢٥: الجـــن[َم
ـبِ ": الغیب دون خلقه، یقول اإلمام أبـو الـسعود ْی ـاِلُم اْلَغ َع

ویأبـــاهُ لـــهبیـــانٍ عطـــفُ أوربِّـــيمـــنبـــدلٌ هـــو: قیـــلبـــالرفع، 
ـــداً : تعــاَلىقــولِ فــيالفــاءُ  ــِه َأَح ِب ْی َلــى َغ ــرُ َع إذَفــالَ ُیْظِه
ُیظهـرفـالأمـداً الغیـبِ عالمُ لهیجعلُ أمْ : حینئذٍ النظمُ یكونُ 
فـــىالمـــااالخـــتاللِ مـــنوفیـــهِ ، أحـــداً علیـــهِ  ُ فهـــوَیخْ خبـــر
ـــدأٍ  والجملـــة اســـتئناف ، الغیـــبِ عـــالمُ ُهـــوأيْ محـــذوفٍ مبت

والفـــــاء لترتیـــــب عـــــدم ، مقـــــرر لمـــــا قبلـــــه مـــــن عـــــدم الدرایـــــة
اإلظهــار علــى تفــرده تعــالى بعلــم الغیــب علــى اإلطــالق أي 

إطالعا كامال ینكشف بـه جلیـة الحـال فال یطلع على غیبه 
؛ )١٠١("أحـــدا مـــن خلقـــه- نكـــشافا تامـــا موجبـــا لعـــین الیقـــینا

رد هــذا الوجــه یظهــر جلیــا اســتدالل العمــادي بالــسیاق فــي
اإلعرابي، مع العلم أن هذا الوجه اإلعرابي قـد جـوزه اإلمـام 

، )١٠٣(، وتلمیــــذه الــــسمین الحلبــــي)١٠٢(أبــــو حیــــان األندلــــسي
یرتض هذا الوجـه؛ ألن المقـام یأبـاه؛ إذ ولكن أبا السعود لم 

أنــــــا ال أدري أقریــــــب مــــــا توعــــــدون مــــــن : یــــــصیر المعنــــــى
یجعــــل لــــه عــــالم الغیــــب أجــــال؛ فــــال الحـــساب والعــــذاب، أم 

لــع علیــه أحــدا، إال مــن ارتــضى مــن الرســل، فــالنبي طْ یُ 

یـــستثني بعـــد ذلـــك مـــا ینفـــي عـــن نفـــسه معرفـــة الغیـــب، ثـــم 
أن تكـون لكن األنـسب و . من الرسل-تعالى-ارتضى اهللا 

ـداً جملـة ـِه َأَح ِب ْی َلـى َغ ـرُ َع ـبِ َفـالَ ُیْظِه ْی اِلُم اْلَغ مـستأنفة َع
واهللا . فــي مقــام التعلیــل وأن تكــون الفــاء مفرعــة ممــا قبلهــا

. تعالى أعلم
وممــا ســبق مــن األمثلــة ُیالحــظ مــدى عنایــة اإلمــام 
العمــــادي فــــي تفــــسیره باختیــــار األوجــــه اإلعرابیــــة األكثــــر

ـــي ـــسیاق القرآن ـــا مـــا یعـــرض ، تالؤمـــا وتناغمـــًا مـــع ال فغالب
األوجـــه اإلعرابیـــة التـــي قـــال بهـــا علمـــاء اللغـــة والتفـــسیر؛ 
فیختـــار منهـــا ویـــرجح بعـــضها علـــى بعـــض اســـتنادا إلــــى 
الـــسیاق فیـــوزن هـــذه األوجـــه المحتملـــة لآلیـــات؛ فیقبـــل مـــا 
ــــار  ُیناســــب الــــسیاق، ویــــرد مــــا ســــواه؛ حتــــى لــــو قــــال بــــه كب

رحمهــم اهللا –لــیس فــي هــذا تطــاول علــى العلمــاء المفــسرین، و 
نمـــا هـــي المحافظـــة علـــى خطـــاب اهللا العظـــیم مـــن - تعـــالى ٕ وا

أن تعـرب كلماتــه بأوجـه تفــسد تماسـك نظمــه، وتـشتت طرفــي 
علــى - رحمــه اهللا تعــالى–ســیاقه؛ فلــم یقتــصر دور العمــادي 

نمــا  ٕ النقــل فــي مجــال اإلفــادة مــن آراء النحــویین والمعــربین، وا
. )١٠٤(راءهم ویعرضها على السیاق للترجیح بینهاكان ینقل آ

:
: توصلت هذه الدراسة إلى جملة من النتائج؛ منها

اإلمـام العمـادي علـى إعمـال الـسیاق القرآنـي حـرص )١
ن لــم یكــن لــه عنایــة  ٕ مــع المرویــات؛ قبــوال أو ردا؛ وا
خاصـــة بتخـــریج الروایـــات والحكـــم علیهـــا؛ صـــحة أو 

اق اآلیـات ولحاقهـا،یمـع سـضعفا؛ فهـو یقبـل مـا ینـسجم
. ویرد ما یتعارض معها

اتخاذ أبي السعود من السیاق القرآنـي میزانـا یـزن بـه )٢
فیردهــــا أحیانــــا؛ لعــــدم ، آراء المفــــسرین الــــذین ســــبقوه
وهـذه القاعـدة تـضمن ، انسجامها مع الـسیاق القرآنـي

وتحفــظ ، -تعــالى-للمفــسر ســالمة تفــسیره لكــالم اهللا 
وتنزهــــه عــــن الخلــــل فــــي للخطــــاب القرآنــــي قدســــیته

. الفهم
یعــرض األوجــه اإلعرابیــة التــي قــال بهــا علمــاء اللغــة )٣

، الــسیاقوالتفــسیر؛ فیختــار منهــا ویــرجح اســتنادا إلــى 
رحمهـــــم اهللا –ولـــــیس فـــــي هـــــذا تطـــــاول علـــــى العلمـــــاء 

نمــا هــي المحافظــة علــى خطــاب اهللا - تعــالى ٕ العظــیم وا
، مـــن أن تعـــرب كلماتـــه بأوجـــه تفـــسد تماســـك نظمـــه

ت طرفــي ســیاقه؛ فلــم یقتــصر دور العمــادي علــىوتــشت
النقـــل فـــي مجـــال اإلفـــادة مـــن آراء النحـــویین والمعـــربین،

نما كان ینقل آراءهم ویعمل السیاق فیها ٕ . وا
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:

vb/net.tafsir: //http/: ملتقــى أهــل التفــسیر: ینظــر)١(

9015=t?php.showthreadم٢٢/٧/٢٠١٠: تاریخ؛ .
العقــد المنظـوم فــي ، (ه٩٩٢ت (الي، علـي ابـن بـ: ینظـر)٢(

الـشقائق النعمانیـة (، وهو ذیـل علـى كتـاب ذكر أفاضل
م،١، لطاشــــكبرى زاده) فــــي علمــــاء الدولــــة العثمانیــــة

ـــــروت، ،١٠ط ـــــي، بی ـــــاب العرب ؛ ٤٤٠، صم١٩٧٥دار الكت
، (ه١٠٣٨ت (العیــــدروس، عبــــد القــــادر بــــن شــــیخ : وینظـــر

م، دار ١، ١ط، النور السافر عـن أخبـار القـرن العاشـر
األدنــه وي، : ینظــر؛ و ٩ص، م٢٠٠١الــصادر، بیــروت، 
: تحقیـق(م، ١، ١، ططبقـات المفـسرینأحمد بن محمد، 

، مكتبــة العلــوم والحكــم، المدینــة المنــورة، )ســلیمان الخــزي
بـن علـي االشوكاني، محمـد : ؛ وینظر٣٩٨، صم١٩٩٧

البــدر الطــالع بمحاســن مــن بعــد القــرن ، (ه١٢٥٠ت (
دار الكتــــــــــب العلمیــــــــــة، بیــــــــــروت، ، م١،٢طالــــــــــسابع، 

-(ه٩٠٠(؛ وفیه أنـه ولـد سـنة ١٨٢، ص١، جم١٩٩٨
ولعـل هــذا التــردد فــي تحدیــد ســنة وفاتــه راجــع إلــى طبیعــة 
التــأریخ؛ إذ ُیركـــز المؤرخــون علـــى زمـــن الوفــاة أكثـــر مـــن 

لـــم -رحمـــه اهللا–اإلمـــام البیـــضاوي : زمـــن الـــوالدة، فمـــثالً 
البغـدادي، : لك ینظـروكـذ؛ -یسجل المؤرخـون سـنة والدتـه

ـــــارفین أســـــماء ، (ه١٣٣٩ت (إســـــماعیل باشـــــا ـــــة الع هدی
ــار المــصنفین،  م، دار إحیــاء التــراث ٢ط بــال، المــؤلفین وآث

ثـم تحقـق : "؛ وفیـه٢٥٣ص، ٢، جم١٩٥١العربي، بیـروت، 
ت (الزركلــــــــي، خیــــــــر الــــــــدین : ؛ وینظــــــــر"أن اســــــــمه أحمــــــــد

م، دار العلـــــــــم للمالیـــــــــین، ٨، ١٥طاألعـــــــــالم، ، (ه١٣٩٠
. ٥٩، ص٣، جم١٩٩٧یروت، ب

مـن مدینة في والیـة قـسطموني، واقعـة علـى فـرع : اسكلیب)٣(
نهــر قــزل إیرمــق إلــى جنــوب شــرقي مدینــة قــسطموني، فیهــا 

البــستاني، : ینظــر(الكثیــر مــن المــدارس والمكتبــات والمــساجد 
م، دار المعرفـــــة، ١٠، ط بـــــال، دائـــــرة المعـــــارفبطـــــرس، 

). ٥٤٤، ص٣، جبیروت
هـــي ) بإســـقاط یـــاء النـــسبة(نیة، أو القـــسطنطینة القـــسطنطی)٤(

اسـتانبول، عمَّرهـا ملـك رومـي یقـال : ما یعرف اآلن باسم
قــسطنطین؛ فــسمیت باســمه، والحكایــات عــن حــسنها : لــه

وعظمتهــــــا كثیــــــرة، بــــــسورها العظــــــیم، وخلیجهــــــا مترامـــــــي 
الحمـوي، شــهاب الـدین یــاقوت بـن عبــد : ینظــر(األطـراف 

ـــد، (ه٦٢٦ت (اهللا  م، طهـــران، ٦ط بـــال، ان، معجـــم البل
). ٩٦-٩٥، ص٤ج، م١٩٦٥

عــالم معــروف ســلك المــسلك الــصوفي علــى الطریقــة وهــو) ٥(
النقــــشبندیة، جمــــع بــــین العلــــم والعمــــل، كــــان مقربــــا إلــــى 

، وكــان مــن )شــیخ الــسلطان(الــسلطان، حتــى عــرف باســم 
: ینظـــــر(ه٩٢٠: رجـــــال الدولـــــة المرمـــــوقین، تـــــوفي ســـــنة

ــشقائق النطاشــكبرى زاده،  ــاء الدولــة ال عمانیــة مــن علم
. )٢٠٦صالعثمانیة، 

الــــشریف الجرجــــاني هــــو علــــي بــــن محمــــد، عــــالم نحریــــر ) ٦(
فصیح العبارة، دقیق اإلشـارة، فـارس فـي البحـث والجـدل، 

. بــرع فــي علــم المنطــق والكــالم، وعلــم النحــو، والتــصوّف
حاشیته على أوائل الكشاف، حاشیته على: من مصنفاته

اللَّكنـــوي، محمـــد : ینظـــر(ه٨١٦: تـــوفي ســـنة(. المطـــوّل
ـــي تـــراجم ، (ه١٣٠٤(بـــن عبـــد الحـــي  ـــة ف ـــد البهی الفوائ

دار األرقــم بــن أبــي األرقــم، بیــروت، ، م١، ١طالحنفیــة، 
). ٢١٦-٢١٢، صم١٩٩٨

اإلمــــــام الــــــسكاكي هــــــو یوســــــف بــــــن أبــــــي بكــــــر بــــــن محمــــــد ) ٧(
الخــــوارزمي، عــــالم فــــي النحــــو والتــــصریف والمعــــاني والبیــــان 

مفتــاح العلــوم، رســالة : وغیــره، ومــن آثــارهوالعــروض والــشعر
معجـــــم كحالـــــة، عمـــــر رضـــــا، : ینظـــــر(فـــــي علـــــم المنـــــاظرة 

م، مؤسـسة ٤، ١، طالمؤلفین تـراجم مـصنفي الكتـب العربیـة
: ؛ وینظــر١٤٩- ١٤٨، ص٤ج، م١٩٩٣الرســالة، بیــروت، 

). ٢٢٢، ص٨، جاألعالمالزركلي، 
فـي المولى سعدي الجلبي ابن التاجي، كان عالما فاضالً )٨(

جمیع العلوم، سـیما العلـوم العربیـة، صـالحًا كـریم الـنفس، 
حمیـــد الخـــصال، صـــادق القـــول، قـــرأ علـــى كبـــار علمـــاء 
عــصره، تــولى منــصب التــدریس فــي عــدة مــدارس، تــوفي 

الــــــــشقائق طاشــــــــكبرى زاده، : ینظــــــــر. (ه٩٢٢: (ســــــــنة
. ١٩٧صالنعمانیة، 

ًا فـي المـولى عبـد الـرحمن ابـن المؤیـد األماسـي، كـان بارعـ)٩(
علــــــوم اللغــــــة مــــــاهرًا فــــــي التفــــــسیر والحــــــدیث، والبالغــــــة 
والبیــان، كــان یــنظم الــشعر بالتركیــة، والفارســیة والعربیــة، 

رســـالة فـــي تحقیـــق : لـــه عـــدة رســـائل علمیـــة مفیـــدة، منهـــا
الكــــرة المدحرجــــة، تقلــــد التــــدریس، وتــــولى القــــضاء حتــــى 

الــشقائق طاشــكبرى زاده، : ینظـر(. (ه٩٢٢: (تـوفي ســنة
). ١٧٦صیة، النعمان
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أبو السعود ومنهجه في النحـو مـن خـالل زبن، : ینظر)١٠(
إرشــــاد العقــــل الــــسلیم إلــــى مزایــــا الكتــــاب : (تفــــسیره
، ، األجــزاء العــشر األولــى مــن القــرآن أنموذجــا)الكــریم

رســــــالة ماجــــــستیر غیــــــر منــــــشورة، الجامعــــــة األردنیــــــة، 
. ٢٨عمان، األردن، ص

ســـالم أبـــو الـــسعود شـــیخ اإلدامیـــر، عبـــد اهللا، : وینظــر) ١١(
، ١طأفندي كبیـر علمـاء الحقـوق فـي الدولـة العالیـة، 

. ٤٢ص، م٢٠٠٦م، أوتوكان، استانبول، ١
. ٤٣المرجع نفسه، ص: ینظر) ١٢(
. ٣٢٠، صالنور السافرالعیدروس، : ینظر) ١٣(
هـــــذا مـــــا أجمـــــع علـــــى نقلـــــه المترجمـــــون، ولكـــــن اإلمـــــام )١٤(

وفاتـــه كانـــت ذكـــر بـــأن -رحمـــه اهللا تعـــالى–العیـــدروس 
، النـور الـسافرالعیـدروس، : ینظـر((ه٩٥٢: (في سنة

: ، وهذا فیه نظر من عدة وجوه)٣١٩ص
. أنه قول شاذ عن ما أجمع علیه المؤرخون: أوالً 

ـــا مـــا ینـــاقض هـــذا -نفـــسه–لقـــد أورد العیـــدروس : ◌ً ثانی
أن اإلمـــام ) قطـــب الـــدین المفتـــي(القـــول؛ فقـــد نقـــل عـــن 

، وهـــــذا ه٩٥٢: ســـــنةالعمـــــادي تـــــولى منـــــصب اإلفتـــــاء
دوه، وأضـافوا بأنـه تـولى منـصب  التاریخ نقله العلماء وأّك

، وهـذا یـدّل علـى أنـه ه٩٦٥: قاضي قضاة دمـشق سـنة
. ه٩٥٢: توفي بعد سنة

ظهر من خالل تتبع ترجمة أبـي الـسعود أنـه لقـي : ثالثاً 
وشهد وفاته، وعاصـر ) سلیمان خان القانوني(السلطان 
لــــذي خلفــــه، ونحــــن نعلــــم بــــأن ا) ســــلیم خــــان(الــــسلطان 

محمـد المحـامي، : ینظـر(ه٩٧٤: توفي سنة) القانوني(
، ١، طتــاریخ الدولــة العلیــة العثمانیــة، (ه١٣٣٨ت (فریـد 

، دار النفــــائس، بیــــروت، )إحــــسان حقــــي. د: تحقیــــق(م، ١
ـــر ) ٢٥٢، صم١٩٨١ ِك وهــذا دلیــل آخـــرٌ علــى خطـــأ مــا ُذ

. تعالى أعلمواهللا). النور السافر(عن وفاة العمادي في 
؛ وكـــذلك ٤٤٣، صالعقـــد المنظـــومابـــن بـــالي، : ینظـــر)١٥(

ـــــن محمـــــد : ینظـــــر ـــــوریني، الحـــــسن ب ، (ه١٠٢٤ت (الب
ـــاء الزمـــان ـــان مـــن أبن ـــراجم األعی : م، تحقیـــق٢، ط، ت

مطبوعـــــات المجمـــــع ) م١٩٥٩(صـــــالح الـــــدین المنجـــــد 
: ؛ وفیـــه یقــــول٢٤٤، ص١، جالعلمـــي العربـــي، دمــــشق

وثمــانین وتــسع مئــة، كمـــا كانــت وفاتــه فــي ســنة ثــالث "

ــــــالتواتر ــــــا ب ــــــل إلین : ؛ وینظــــــر"-تعــــــالى-رحمــــــه اهللا نق
. ٣٢١، صالنور السافرالعیدروس، 

وهو الصحابي الجلیل خالد بن زیـد بـن كلیـب الخزرجـي )١٦(
عــــــــدة أحادیــــــــث فــــــــي البــــــــدري، حــــــــدث عــــــــن النبــــــــي

: ینظـــــــر(الـــــــصحیحین، تـــــــوفي ســـــــنة اثنتـــــــین وخمـــــــسین 
سـیر أعــالم ، (ه٧٤٨ت (الـذهبي، شـمس الـدین محمـد 

شـــــــــعیب األرنـــــــــؤوط : تحقیـــــــــق(م، ٢٩، ٣، طالنـــــــــبالء
، ٢، جم١٩٨٥، مؤســـــسة الرســـــالة، بیـــــروت، )وآخـــــرون

). ٤١٣-٤٠٢ص
. ٣٩٨، صطبقات المفسریناألدنه وي، : ینظر) ١٧(
ت (العمـادي، أبـو الـسعود محمـد بـن محمـد : ینظر مثال)١٨(

،مإرشاد العقـل الـسلیم إلـى مزایـا الكتـاب الكـری، (ه٩٨٢
، ١، جم١٩٩٩م، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت، ٦، ١ط

. )٢٦: البقرة(، ٩٧ص
). ٦: األنعام(، ٣٦٥، ص٢المصدر نفسه، ج: ینظر مثال)١٩(
. )٦٩: المائدة(، ٣٠٠، ص٢ج، المصدر نفسه: ینظر مثال) ٢٠(
:القـــصص(، ١٣٥، ص٥ج، المـــصدر نفـــسه: ینظـــر مـــثال)٢١(

٨٢ .(
التفـــسیر ، )م١٩٧٧ت (ین محمــد حــس، الــذهبي: ینظــر) ٢٢(

م، دار الیوســـــــــــف، بیـــــــــــروت، ٢، ١، طوالمفـــــــــــسرون
. ٣٥٧، ص١، جم٢٠٠٠

، ١٢٠، ص١ج، المــصدر نفــسهالعمــادي، : ینظــر مــثال)٢٣(
). ٣٤: البقرة(

. )٧٤: البقرة(، ١٤٩، ص١ج، المصدر نفسه: ینظر مثالً )٢٤(
: البقــــرة(، ٢٠٢، ص١المــــصدر نفــــسه، ج: ینظــــر مــــثال)٢٥(

خـاروف، محمـد فهـد، ): ووصى(قراءة :؛ وینظر)١٣٢
م، دار ابـن ١، ٤، طالمیسر في القراءات األربع عـشر

. ٢٠م، ص٢٠٠٦كثیر، دمشق، 
، ١٣٨، ص٣المــصدر نفــسه، جالعمــادي، : ینظــر مــثال)٢٦(

). ٢٨: التوبة(
. ٣٥٨، ص١، جالتفسیر والمفسرونالذهبي، : ینظر) ٢٧(
، ١٢٢، ص١العمــادي، المــصدر نفــسه، ج: ینظــر مــثال)٢٨(

). ٣٦: البقرة(
، قولـــــــه ٤٨٢، ص٣المـــــــصدر نفـــــــسه، ج: ینظــــــر مـــــــثال)٢٩(

). ٢٢: إبراهیم(: تعالى
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 ١٢٦

هـــو مــــن التفاســـیر التــــي تحتـــل مكانــــة هامـــة فــــي تــــاریخ ) ٣٠(
التفــسیر بعامـــة والتفـــسیر المـــأثور بخاصـــة، تمیـــز بـــذكره 
ــــة، وســــرده للقــــصص  ألحــــداث كثیــــرة مــــن الــــسیرة النبوی

ــــة، وال یحمــــل فــــي القرآنــــي، وسالســــل اإلســــناد ــــه قلیل فی
ثنایاه میال مذهبیا، ویبرز فیه الطـابع اللغـوي، ویقـع فـي 

الــسدي، إســماعیل بــن محمــد : ینظــر كــالم(مجلــد واحــد
جمــع (م، ١، ١، طتفــسیر الــسدي الكبیــر، (ه١٢٨ت (

ـــــــــق ودراســـــــــة ، دار الوفـــــــــاء،)محمـــــــــد یوســـــــــف. د: وتوثی
)٤٧-٤٢م، ص١٩٩٣المنصورة، 

الـرحمن، تــابعي، حجـازي األصــل، هـو إسـماعیل بــن عبـد ) ٣١(
الزركلـــي، : ینظـــر(.ه١٢٨: ســـكن الكوفـــة، تـــوفي ســـنة

.)٣١٧، ص١جاألعالم، 
وهــو تفــسیر للقــرآن الكــریم، مــن أكثــر كتــب الفــراء شــهرة ) ٣٢(

وانتـــشارا، ألفـــه بنـــاء علـــى طلـــب أصـــحابه، فكـــان یملـــي 
الـــوراق، محمـــد : ینظـــر(علـــیهم؛ حتـــى تـــم تدوینـــه كـــامال 

الفهرســت فــي أخبــار ، (ه٣٨٠ت (بــن إســحاق النــدیم 
العلمــاء المــصنفین مــن القــدماء والمحــدثین وأســماء 

، )رضـا تجـدد المازنـداري: تحقیـق(م، ٢، ط بـال، كتـبهم
.)٧٣، ص١م، ج١٩٧١مكتبة األسدي، طهران، 

هــو یحیــى بــن زیــاد النحــوي الكــوفي، مــن أشــهر علمـــاء )٣٣(
ي، البهـ: النحو، وكان واسـع الثقافـة، لـه تـصانیف؛ منهـا

الـــذهبي، : ینظـــر(ه٢٠٧: ومعـــاني القـــرآن، تـــوفي ســـنة
)١٢٠-١١٨، ص١٠، جسیر أعالم النبالء

هـــو مـــن أشـــهر التفاســــیر وأجلهـــا عنـــد المفـــسرین الــــذین ) ٣٤(
ن كــــــان مرجعــــــا مهمــــــًا فــــــي  ٕ عنــــــوا بالتفــــــسیر النقلــــــي، وا
التفسیر العقلي أیضا؛ لما فیه من االستنباطات وتوجیـه 

فــي ثالثــین بعــض، ویقــع األقــوال، وتــرجیح بعــضها علــى 
، ١ج،التفـــــسیر والمفـــــسرونالـــــذهبي، : ینظـــــر(.مجلـــــدا

)٢١٧ص
؛ فهـــو ذا قیمـــة لقـــي هـــذا التفـــسیر قبـــوال عنـــد أهـــل العلـــم)٣٥(

لغویــة كبیــر، ولقــد راجــع فیــه مؤلفــه المفــسرین الــسابقین 
مــن النحــویین واللغــویین؛ مــشیرا إلــى قــراءاتهم ومــا یتجــه 

حا لغویة لم تذكرها علیها من معان قرآنیة، أضاف شرو 
الزجــاج، إبــراهیم : كــالم المحقــقینظــر(.كتــب النحــویین

ــه، (ه٣١١ت (بــن محمــد  عراب ٕ ــرآن وا ، ١، طمعــاني الق

، دار عــالم )عبــد الجلیــل شــلبي. د: شــرح وتحقیــق(م، ٥
.)٢٧-٢١، ص١م، ج١٩٨٨الكتب، بیروت، 

هــــو إبــــراهیم بــــن محمــــد بــــن الــــسري، نحــــوي زمانــــه، لــــه )٣٦(
ــــوادر، تــــوفي ســــنة: هــــاتــــآلیف جمــــة؛ من : االشــــتقاق، الن

، ١٤، جســیر أعــالم النــبالءالــذهبي، : ینظــر. (ه٣١١
.)٣٦٠ص

بــراز روعــة )٣٧( ٕ مــن أبــرز التفاســیر التــي اعتنــت بالبالغــة، وا
ــــه مؤلفــــه لمــــذهب  ــــنظم القرآنــــي، هــــذا وقــــد انتــــصر فی ال

ـــت علیـــه حواشـــي أشـــهرها ِتَب ) االنتـــصاف: (المعتزلـــة؛ فُك
الـذهبي، : ینظـر(أربعـة مجلـدات البن المنیر، ویقـع فـي 

.)٤٤١-٤٤٠، ص١، جالتفسیر والمفسرون
هو تفسیر موسـوعي، حظـي بـشهرة واسـعة بـین العلمـاء؛ )٣٨(

ألنــه یمتــاز باألبحــاث الفیاضــة، فــي شــتى العلــوم، یتــسم 
أســلوبه بــالتنظیم فــي عــرض المــسائل والعلــوم، یقــع فــي 

، التفـسیر والمفـسرونالـذهبي، : ینظر(ثماني مجلدات 
)٣٠١-٢٩٩، ص١ج

ـــــف عـــــدة )٣٩( وهـــــو محمـــــد بـــــن عمـــــر، المفـــــسر المـــــتكلم، أل
. تفسیره مفاتیح الغیب، المطالب العالیـة: تصانیف منها
طبقــــــات األدنــــــه وي، : ینظــــــر((ه٦٠٦: (تــــــوفي ســــــنة
)٢١٤-٢١٣صالمفسرین، 

هــو مــن أجــل التفاســیر فــي میــدان التفــسیر الفقهــي، وقــد )٤٠(
د علــى أهــل الــضالالت، اعتنــى بــه مؤلفــه بــالقراءات، والــر 

.عـــشرة مجلـــداتوعــرض قـــضایا اللغـــة والنحـــو، ویقــع فـــي 
-٤٩٤، ص٢ج،التفـــسیر والمفـــسرونالـــذهبي، : ینظـــر(

٤٩٥(.
هو محمد بن عمر، كان إماما زاهـدا ومجـودا للقـراءات، )٤١(

رحمــــه –عارفــــا بوجوههــــا بــــصیرا بمــــذهب اإلمــــام مالــــك 
فــــــي الطــــــولى، حاذقــــــا بفنــــــون العربیــــــة، ولــــــه الیــــــد -اهللا

األدنــــه وي، :ینظـــر((ه٦٧١: ت(: التفـــسیر، تـــوفي ســــنة
)٢٢٧صطبقات المفسرین، 

تفـــسیرَ الكـــشاف، -رحمـــه اهللا–اختـــصر فیـــه البیـــضاوي )٤٢(
وأضــاف علیــه، خالیــا مــن االعتــزاالت، جمــع فیــه مؤلفــه 
بین التفـسیر والتأویـل علـى مقتـضى قواعـد اللغـة، وقـرر 

ــــالقرا ــــه، اهــــتم فیــــه ب ءات والمــــسائل أدلــــة أهــــل الــــسنة فی
التفــسیر الــذهبي، : ینظــر(الفقهیــة، وطبــع فــي مجلــدین 

.)٣٠٦-٣٠٥، ص١جوالمفسرون، 

mailto:�@�k
mailto:b@�S�
mailto:N@k
mailto:k@L


................................................................... 

 ١٢٧

مــن أهــم التفاســیر التــي تعنــى بــإعراب األلفــاظ القرآنیــة، )٤٣(
والقــــــــضایا النحویــــــــة، إلــــــــى جانــــــــب االهتمــــــــام بــــــــالنواحي 
التفـــسیریة األخـــرى، تعقـــب فیـــه مؤلفُـــه الزمخـــشري، وابـــنَ 

د لمـا قـااله فـي المـسائل النحویـة، یقـع عطیة؛ بـالرد والتفنیـ
التفـسیر الـذهبي، : ینظـر(،هذا التفسیر في ثمانیة أجزاء

.)٣٢٨-٣٢٦ص، والمفسرون
ــــه مؤلفــــه وفــــق مخــــارج )٤٤( وهــــو مــــن أهــــم كتــــب اللغــــة، رتب

الحروف، واخُتِلف في نسبته كامال إلى مؤلفه، هذا وقـد 
ســـــــــیبویه : اعتمــــــــد علیـــــــــه كثیــــــــر مـــــــــن العلمــــــــاء مـــــــــنهم

، ٢، جكـــشف الظنـــونخلیفـــة، : ینظـــر(،-اهللارحمـــه –
.)١٤٤٤-١٤٤١ص

هـــو أبـــو عبـــد الـــرحمن الخلیـــل بـــن أحمـــد، صـــاحب العربیـــة، )٤٥(
ومنـشئ علــم العــروض، كــان رأسـًا فــي لــسان العــرب، زاهــدا 

، ســـیر الـــذهبي: ینظـــر(،(ه١٧٠: ت(: ورعـــا، تـــوفي ســـنة
.)٤٣١- ٤٢٩، ص٧، جأعالم النبالء

واسعة، واهـتم أهـل العلـم بـه؛ حظي كتاب سیبویه بشهرة )٤٦(
: حیــث نــشأت علیــه شــروح وتعلیقــات كثیــرة، وقیــل عنــه

مـــن أراد أن یـــصنف كتابـــا كبیـــرا فـــي النحـــو بعـــد كتـــاب "
، كــــشف الظنــــونخلیفــــة، : ینظــــر" (ســـیبویه؛ فلیــــستحي

)١٤٢٨-١٤٢٧، ص٢ج
أبــــو بــــشر، عمــــرو بــــن عثمــــان، الفارســــي، طلــــب الفقــــه )٤٧(

العربیـــة؛ فبـــرع فیهـــا والحـــدیث مـــدة، ثـــم أقبـــل علـــى تعلـــم 
مـــام النحـــاة ٕ : ت(: تـــوفي ســـنة. وصـــار حجـــة العـــرب، وا

، ٨، جســیر أعــالم النــبالءالــذهبي، : ینظــر(.(ه١٨٠
.)٣٥٢-٣٥١ص

هـو مــن أجــل المــصنفات النافعــة فــي كــل علــم مــن علــوم )٤٨(
الـــشرع، أمـــاله مؤلفـــه علـــى حـــروف التهجـــي معتبـــرا فـــي 

ات التـــي أوائـــل حروفـــه األصـــلیة، واإلشـــارة إلـــى المناســـب
بــین األلفــاظ المــستعارات والمــشتقات؛ مستــشهدا بمــا فــي 

كــشف خلیفــة، : ینظــر(،الكتــاب والــسنة، وشــعر الغــرب
.)١٧٧٣، ص٢، جالظنون

. سبقت ترجمته)٤٩(
واختصرهفي علم أسباب النزول،صنفأشهر مامن)٥٠(

أسـانیده، ولـم یـضف اإلمام برهان الدین الجعبري؛ فحـذف 
ـــــة، :ینظـــــر(علیـــــه شـــــیئا ، ١، جكـــــشف الظنـــــونخلیف

.)٧٦ص

هـــو علـــي بـــن أحمـــد النیـــسابوري، مفـــسر نحـــوي، لغـــوي، )٥١(
أســباب نــزول القــرآن، : فقیــه شــاعر، لــه تــصانیف منهــا

: ینظــــــــر(.(ه٤٦٨: ت(: تــــــــوفي ســــــــنة. . . والتفــــــــسیر
.)٤٠٠، ص٢، جمعجم المؤلفینكحالة، 

ــــي الرومــــي، فهــــد بــــن عبــــد الــــرحمن، : ینظــــر)٥٢( بحــــوث ف
م، مكتبـــة التوبـــة، ١، ١، طسیر ومناهجـــهأصـــول التفـــ

العمــادي، المــصدر : ؛ وینظــر مثالــه١٥٧، صالریــاض
.)٢٠٠: آل عمران(، ٩٠، ص٢، جنفسه

، ٣٨٧، ص٣، جالعمــادي، المــصدر نفــسه: ینظــر مــثال) ٥٣(
ـــاشَ ِلّلـــهِ ؛ ینظـــر قـــراءات)٣١: یوســـف( ـــنَ َح ُقْل : وَ

. ٢٣٩، صالمیسر في القراءات األربع عشرخاروف، 
ــــــــسهالعمــــــــادي، : ینظــــــــر)٥٤( ، ٣٩٢، ص٢، جالمــــــــصدر نف

). ٣٦: یوسف(
). ٢٦: البقرة(، ٩٩- ٩٨، ص١، جالمصدر نفسه: ینظر)٥٥(
إتقــان البرهــان فــي علــوم عبــاس، فــضل حــسن، : ینظــر)٥٦(

ـان، ٢، ١، طالقرآن ، ١، جم١٩٩٧م، دار الفرقـان، عّم
ـــــة المثنـــــى، . عبـــــد الفتـــــاح، د: ؛ وینظـــــر٣١٦ص نظری

، ١طدراســة تأصــیلیة داللیــة نقدیــة، الــسیاق القرآنــي؛
ـــــل للنـــــشر، عمـــــان، ١ -١٤٨ص، م٢٠٠٨م، دار الوائ

١٤٩ .
، ١، طبــدع التفاســیرالغمــاري، عبــد اهللا محمــد، : ینظــر)٥٧(

: ؛ وینظـــر١١، صم١٩٦٥م، مكتبـــة القـــاهرة، مـــصر، ١
. ١٤٥عبد الفتاح، المرجع نفسه، ص

جـــامع ، (ه٣١٠ت (الطبـــري، محمـــد بـــن جریـــر : ینظـــر) ٥٨(
: تحقیـــق(م، ٢٦، ١، طلبیـــان عـــن تأویـــل آي القـــرآنا

، مركــــز البحــــوث والدراســــات العربیــــة )عبــــد اهللا التركــــي
ـــــــــــــاهرة،  ، ٥، جم٢٠٠١واإلســـــــــــــالمیة بـــــــــــــدار هجـــــــــــــر، الق

، ١ج، العمـــــــــادي، المـــــــــصدر نفـــــــــسه: ؛ وینظـــــــــر٢٣٩ص
ت (الواحــــــــدي، أبــــــــو الحــــــــسن علــــــــي : ؛ وینظــــــــر٣٤٠ص

ر مـاه: تحقیـق(م، ١، ١، طأسباب نـزول القـرآن، (ه٤٦٨
،م٢٠٠٥، دار المیمــــــــــــان، الریــــــــــــاض، )یاســــــــــــین الفحــــــــــــل

. ٢١٩-٢١٨ص
مـوعالالواحدي هو أبو الحسن علي بن أحمد، مفسر) ٥٩(

بــاألدب، وعــاش وتــوفي فــي نیــسابور، لــه مؤلفــات عــدة؛ 
أســـباب النـــزول، شـــرح األســـماء الحـــسنى، تـــوفي : منهـــا
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، ٤، جاألعـــــــالمالزركلـــــــي، : ینظـــــــر(.(ه٤٦٨: (ســــــنة
). ٢٥٥ص

. ٣٤٠، ص١المصدر نفسه، جمادي، الع)٦٠(
. ٢٥٨، ص٢المصدر نفسه، ج)٦١(
ــان عــن تأویــل آي القــرآنالطبــري، : ینظــر)٦٢( ، جــامع البی

، عـــــن عكرمـــــة عـــــن ابـــــن عبـــــاس ٣١١-٣١٠، ص٨ج
. -رضي اهللا عنهما–

، (ه١٢٧٠(اآللوســـي، أبـــو الثنـــاء شـــهاب الـــدین : ینظـــر)٦٣(
ــــسروح ــــرآن العظــــیم وال ــــسیر الق ــــي تف ــــاني ف بع المع

،م١٩٧٨م، دار الفكــر، بیــروت، ٣٠ط بــال، المثــاني، 
. ١١٠، ص٦ج

. ٣٨٠، ص٢العمادي، المصدر نفسه، ج)٦٤(
: ، قولــه٢٣٥، ص٩الطبــري، المــصدر نفــسه، ج: ینظــر)٦٥(

". موت البهائم حشرها: قال ابن عباس"
. ١٥، ص٤المصدر نفسه، جالعمادي، )٦٦(
: ؛ وینظــــر٤٥٨صالمــــصدر نفــــسه، الواحــــدي، : ینظــــر)٦٧(

ـــــري،  ، عـــــن أبـــــي ٥٣، ص١٤جالمـــــصدر نفـــــسه، الطب
. الجوزاء 

. ٤٥٧صالمصدر نفسه، الواحدي، : ینظر)٦٨(
المـــصدر نفـــسه، العمـــادي، : ولمزیـــد مـــن األمثلـــة؛ ینظـــر) ٦٩(

، ٤ج: ؛ وینظــــــــــــــــــــــــر)٥٩: یوســــــــــــــــــــــــف(، ٤٠٨، ص٣ج
، ٤٧٦، ص٤ج: ؛ وینظـــــــر)١٠٣: األنبیـــــــاء(، ٣٦٠ص

).١٧: حقافاأل(، ٧٤، ص٦ج: ؛ وینظر)٥١: النور(
أساســــــیاته التفـــــسیرعبـــــاس، فـــــضل حــــــسن، : ینظـــــر) ٧٠(

ـان، ١، ١، طواتجاهاته ، م٢٠٠٥م، مكتبـة دنـدیس، عّم
،نظریــة الــسیاق القرآنــيعبــد الفتــاح، : ؛ وینظــر٢٥٧ص
. ٣٤٤ص

. ٥٧، ص١جالمصدر نفسه، العمادي، ) ٧١(
. ٣٥٠، ص٥العمادي، المصدر نفسه، ج) ٧٢(
. ١٤٣، ص١، جالمصدر نفسهالعمادي، )٧٣(
مفــــاتیح ، (ه٦٠٦ت (الــــرازي، محمــــد فخــــر الــــدین : ینظــــر)٧٤(

، ٣، م١٩٨١م، دار الفكــــــر، بیــــــروت، ٣٢، ١، طالغیــــــب
. ١٠٩ص

. ١٤٣، ص١المصدر نفسه، جالعمادي، )٧٥(
. ١٥٤، ص١العمادي، المصدر نفسه، ج)٧٦(

ــوار ، (ه٦٨٥ت(البیــضاوي، أبــو الخیــر ناصــر الــدین )٧٧( أن
م، دار إحیـــاء التـــراث ٢، ١، طار التأویـــلالتنزیـــل وأســـر 

. ٨٩، ص١، جم١٩٩٨العربي، بیروت، 
. ١٥٨-١٥٦، ص٢الطبري، المصدر نفسه، ج)٧٨(
. ١٦٥، ص ٢الطبري، المصدر نفسه، ج: ینظر)٧٩(
المـــصدر نفـــسه، العمـــادي، : ولمزیـــد مـــن األمثلـــة؛ ینظـــر)٨٠(

،٣٠٠، ص٣ج: ؛ وینظـــر)٥١: األنعـــام(، ٣٨٧، ص٢ج
؛ )٤٧: الحـــــج(، ٣٨٨، ص٤ج: ؛ وینظـــــر)٢٤: هـــــود(

، ٥ج: وینظــر؛)١٤: الفرقــان(، ٤٩٨، ص٤ج: وینظـر
، ٣٨٠، ص٦ج: ؛ وینظــــــــــــــــــر)٨٧: النمــــــــــــــــــل(، ١٠٥ص

. )٢٦: عبس(
. ٦٢، ص٣جالعمادي، المصدر نفسه، )٨١(
. ١٧٣، ٢، جالكشافالزمخشري، )٨٢(
. ٣٤٤، ص٢المصدر نفسه، جالزمخشري، )٨٣(
. ٣٤٤، ص٢صدر نفسه، جالمالزمخشري، : ینظر)٨٤(
، (ه٥٤١ت(ابـــن عطیـــة، عبـــد الحـــق بـــن غالـــب : ینظــر)٨٥(

م، ٦، ١، طالمحـرر الـوجیز فــي تفـسیر الكتـاب العزیــز
ـــــة، )عبـــــد الـــــسالم محمـــــد: تحقیـــــق( ، دار الكتـــــب العلمی

. ١٣٥-١٣٤، ص١م، ج٢٠٠١بیروت، 
. ١٢٠، ص٣البیضاوي، المصدر نفسه، ج: ینظر)٨٦(
، (ه٧٤٥ت (حمــــــد بـــــن یوســــــف أبــــــو حیـــــان، م: ینظـــــر)٨٧(

عـادل عبـد : دراسـة وتحقیـق(م، ٧، ١، طالبحر المحـیط
، دار الكتــــــــب العلمیــــــــة، بیــــــــروت، )الموجــــــــود وآخــــــــرون

. ١٨٠، ص٥، ج.م١٩٩٣
. ٢٦٧- ٢٦٦، ص٣العمادي، المصدر نفسه، ج: ینظر)٨٨(
. ٢٦٦، ص٣العمادي، المصدر نفسه، ج)٨٩(
المـــصدر نفـــسه، العمـــادي، : ولمزیـــد مـــن األمثلـــة؛ ینظـــر)٩٠(

، ٣٥١، ص٢ج: ؛ وینظــــر)٣٢: النــــساء(، ١٣١، ص١ج
؛ )٢٣: یـــــــونس(، ٢٢٨، ص٣ج: ؛ وینظـــــــر)٢: األنعـــــــام(

، ٤ج: ؛ وینظـــــــر)٥٤: یـــــــونس(، ٢٥١، ص٣ج: وینظـــــــر
، ٤٧٧- ٤٧٦ص، ٤ج: ؛ وینظـــــــــــر)٩: طـــــــــــه(، ٢٧٠ص

- ١٩٨: الـــــشعراء(، ٦٠، ص٥ج: ؛ وینظـــــر)٥٣: النـــــور(
: ؛ وینظــــر)٧٥: یــــس(، ٣١٢ص، ٥ج: ؛ وینظــــر)١٩٩

- ٢٣٦، ص٦ج: ؛ وینظــــر)١٧: القمــــر(، ١٦٨، ص٦ج
. )٥: الممتحنة(، ٢٣٧
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قواعــد التــرجیح عنــد الحربــي، حــسین بــن علــي، : ینظــر)٩١(
م، دار ٢، ١طالمفـــــسرین دراســـــة نظریـــــة تطبیقیـــــة، 

: ؛ وینظــــــر٦٣٥، ص٢ج، م١٩٩٦القاســـــم، الریـــــاض، 
أثــر الــسیاق فــي توجیــه المعنــى ســید، إبــراهیم إبــراهیم، 

ــي تفــسیر ــویرالتحر (ف ــر والتن ــن عاشــور) ی ، للطــاهر اب
-٦٥، صم٢٠٠٨م، دار المحــــدثین، القــــاهرة، ١، ١ط

، ، نظریـــة الـــسیاق القرآنـــيعبـــد الفتـــاح: ؛ وینظـــر٦٩
المطیـــــري، عبـــــد الـــــرحمن عبـــــد اهللا : ؛ وینظـــــر٢٠٧ص

السیاق القرآني وأثـره فـي التفـسیر؛ دراسـة ، )م٢٠٠٨(
رســالة . نظریــة وتطبیقیــة مــن خــالل تفــسیر ابــن كثیــر

، ستیر، جامعــة أم القــرى، مكــة المكرمــة، الــسعودیةماجــ
. ١٦٤ص

. ٢٩٣-٢٩١، ص٢جالمصدر نفسه، العمادي، )٩٢(
؛ ٦٨٥، ص١جالمـــــصدر نفــــــسه، الزمخــــــشري، : ینظـــــر)٩٣(

؛ ١٣٤، ص٢جالمــــــصدر نفــــــسه، البیــــــضاوي، : ینظــــــر
؛ ٥٢٩، ص٣جالمــــصدر نفــــسه، أبــــو حیــــان، : وینظــــر
ــــــد اهللا : ینظــــــر ــــــو البقــــــاء عب ، (ه٦١٦ت (العكبــــــري، أب

التبیان في إعراب القرآن یعـرض ألهـم وجـوه القـراءات 
ـــرآن ـــع آي الق ـــرب جمی علـــي : تحقیـــق(م، ٢، ١، طویع

، دار إحیــــاء الكتــــب العربیــــة، القــــاهرة، )محمــــد البجــــاوي
. ٤٤٨، ص١، جم١٩٧٦

. ٢٥٢، ص٦العمادي، المصدر نفسه، ج)٩٤(
. ٥٤٣، ص٤الزمخشري، المصدر نفسه، ج)٩٥(
. ٢٦٩، ص٨المصدر نفسه، جأبو حیان، )٩٦(
ـــدر ، (ه٧٥٦ت (الـــسمین الحلبـــي، أحمـــد بـــن یوســـف )٩٧( ال

: تحقیــق(م، ١١، المــصون فــي علــوم الكتــاب المكنــون
. ٣٣٩، ص٤، ج، دار القلم، دمشق)أحمد الخراط

. ٢٨٦-٢٨٥، ص٦العمادي، المصدر نفسه، ج)٩٨(
. ١٥٦، ص٢٣الطبري، المصدر نفسه، ج: ینظر)٩٩(
. ٤٠٣، ص١٠السمین الحلبي، المصدر نفسه، ج:ینظر)١٠٠(
. ٣١٨، ص٦العمادي، المصدر نفسه، ج)١٠١(
. ٣٤٨، ص٨أبو حیان، المصدر نفسه، ج: ینظر)١٠٢(
. ٥٠٥، ص١٠السمین الحلبي، المصدر نفسه، ج: ینظر)١٠٣(
العمــادي، المــصدر نفــسه، : ولمزیـد مــن األمثلــة؛ ینظـر)١٠٤(

، ٢ج: وینظــــــــــــــــــر؛ )٨: البقــــــــــــــــــرة(، ٥٧-٥٦، ص١ج
، ٢٢٩، ص٣ج: ؛ وینظــر)١٤٣: األنعــام(، ٤٥٣ص

ـــــــــونس( : یـــــــــونس(، ٢٤٧، ص٣ج: ؛ وینظـــــــــر)٢٣: ی
: ؛ وینظــر)١٢: الــسجدة(، ٢٠٢، ص٥ج: ؛ وینظــر)٤٩
، ٤٤٧، ص٥ج: ؛ وینظـــــــــــر)١٣: ص(، ٣٥٢، ص٥ج
؛ )٢١: الجاثیـــة(، ٦٠، ص٦ج: ؛ وینظـــر)٤٤: فـــصلت(

). ٢٦: الجن(، ٣١٨، ص٦ج: وینظر

mailto:�@�k
mailto:b@�S�
mailto:N@k
mailto:k@L

