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 امللخص:
الكشاف"، ويشتمل على مقدمة، وتمهيد، وثالثة مباحث، أما  هذا بحث بعنوان: "أثر المعنى في التوجيه اإلعرابي عند الطيبي في حاشيته على  

التمهيد فتكلمت فيه عن اإلمام الزمخشري، نسبه، ونشأته، وحياته، ومصنفات ه، المقدمة ففيها مشكلة الدراسة، وأهميتها، ومنهج البحث، وأما 
فيه عن نسب، ونشأة و  الكشاف، كما تحدثت  بكتابه  فيه عن تعريف  بالتعريف  ووفاته، كما تحدثت  الطيبي، ومصنفاته، وقمت  اإلمام  حياة 

ل من بكتابه، وأما المبحث األول، وعنوانه: التقدير والمعنى، فتحدثت فيه عن ماهية التقدير اإلعرابي، والتقدير في اللغة، ومثلت لذلك بمثا
فيه عن مفهوم الجملة، والتقديم والتأخير فيها،   حاشية الطيبي على الكشاف، وأما المبحث الثاني، وعنوانه: المعنى وتركيب الجملة، فتكلمت

 وعرضت أمثلة من حاشية الطيبي على الكشاف، وأما المبحث الثالث، وعنوانه: المعنى والترجيح بين اآلراء النحوية، وتحدثت فيه عن المعنى 
 ودوره في الترجيح بين اآلراء النحوية، ثم الخاتمة، وفيها أهم النتائج والتوصيات.

 .الكشاف ،الطيبي ،التوجيه األعرابي ،أثر المعنى: ت المفتاحيةالكلما
Summary: 
This research is entitled: "The effect of the meaning in the direction of expression in Al-Tibi in his footnote 
on the Al-Kashaf." It includes an introduction, a preamble, and three topics. As for the introduction, it has 
the problem of study, its importance, and the methodology of the research. His life, works, and death, as I 
talked about in it about the definition of his book The Scout, as I talked about in it the lineage, origin and 
life of Imam Al-Tayebi, and his works, and I defined his book, As for the first topic, and its title: Estimation 
and Meaning, I talked about it about what is an Arab expression of appreciation, and appreciation in the 
language, and was represented by an example from the footnote of Al-Tibi on the scout, and the second 
topic, its title: Meaning and sentence syntax, talked about the concept of the sentence, presentation and 
delay in it, and presented Examples from Tibi’s footnote to the scout, as for the third topic, its title: Meaning 
and weighting between grammatical opinions, and I talked about the meaning and its role in weighting 
between grammatical opinions, then the conclusion, and in it the most important findings and 
recommendations.Key words: Meaning, direction of expression, Al-Tibi, Al-Kashaf 

 املقدمة
وعلىى للىه  الحمُد هلل حمًدا يوافي نعمه، ويكافئ مزيده، أحمده حمًدا طيًبا مبارًكا فيه، والصالة والسالم على سيِّّدِّ الخلق وحبيب الحّق محمٍد 

...أن نزول القرلن الكريم يعد أهىم حىدأ أثىر فىي تىاري  يوم الدين. أّما بعدالطيبين الطاهرين وصحابته الغرِّ الميامين، ومن اهتدى بهديهم إلى 
 العربيىة وأهلهىاو وإلبىىرام  يمىة هىىذا المنعىرخ التىىاريخي الحاسىم فقىىد ألصىق بىىه بعىر المهتمىىين بالحسىارة العربيىىة مىن المستشىىرقين لفى   الحىىدأ و

والىىدور الىىذي لفبىىه فىىي حيىىاة لغتىىه ولدابىىهو وبطبيعىىة الحىىال كىىان التىىراأ  حتىىى يىىدلوا علىىى األثىىر العميىىق الىىذي خلفىىه فىىي طىىاب  الحسىىارة العربيىىة،
العربىىي متىىأثرا بشىىدة بىىالقرلن الكىىريمو بحيىىث تمحىىورت حولىىه الدراسىىات التىىي تناولىىت لغتىىه بدايىىة مىىن المسىىتوى الصىىوتي وحتىىى المسىىتوى التركيبىىي 

الدراسات اللغوية العربيىة مىا ترويىه كتىب التىاري  واألدد القىديم حىول نشىأة علىم النحىو .ومن أجل الشواهد على أثر القرلن الكريم في  1 والداللي
و  2 العربي التي كانت لغرض مقاومة ظاهرة اللحن التي بىدأت تتسىرد للقىرلن الكىريم فىي أواخىر عصىر الخالفىة الراشىدة وأوائىل العصىر األمىوي 

ولِّهِّ فقد روى اإلمام أبو هالل العسكري وغيره أن أبا األسود  ٌن ُسِّ ٌوٌرسىُ ٌِانَّللا مىِّ الدؤلي واض  علم النحو كىان قىد سىم  رجىال يقىرأ قولىه تعىالى: اٌوٌأ
وُلُه  رِّكِّيٌن ٌوٌرسىىُ ٌن الاُمشىا رِّ ٌأُن ُسٌ بىٌرِّيءَّللا مىىِّ بىىٌ ِا ٌ جِّّ األا ٌم الاحىٌ وا إال أن أصىن  شىىيأا أصىلح بىىه نحىو هىىذا.  بكسىر رسىىولهو فقىال: ال يسىىعنى  3 إِّلىٌى النىُا ِّ يىىٌ

.هىذا وقىد تعىددت الدراسىات التىي قامىت حىول األسىاليب اللغويىة التىي اسىتخدمها القىرلن الكىريم، وتعىددت أوجىه تناولهىا لهىاو  4 فوض  علىم النحىو
لترقيىق وغيىر ِلىك، ومنهىا مىا قىام بدراسىة فمن هذه الدراسات ما قام بدراسىة الوىواهر الصىوتية فىي القىرلن الكىريم، كىالوقد واالبتىداء، والتفخىيم وا

د الوىىواهر الصىىرفية فىىي القىىرلن الكىىريم، كالتثنيىىة والجمىى ، والتصىىغير وغيىىر ِلىىك، ومنهىىا مىىا تنىىاول الوىىواهر النحويىىة أو األسىىاليب البال ية.ويعىى
.ومن أهىم الحواشىى  5  الكريم وأهمهاتفسير اإلمام جار هللا الزمخشري المسمى  الكشاف عن حقائق غوامر التنزيل  من أشهر تفاسير القرلن 

سىت مجلىدات  ي، وهىى تقى  فىه 374 ت:  التي وضعها العلماء على تفسير الكشىاف حاشىية العالمىة شىرف الىدين الحسىن بىن محمىد الطيبىى
بالتوجيىه اإلعرابىي  .وقىد كىان لامىام الطيبىي فىي حاشىيته اهتمىام كبيىر 6 ِبار، وقد سُماها صاحبها  فتىو  الغيىب فىي الكشىد عىن قنىاب الريىب 

مىن  لكلمات القرلن الكريمو إِ إن إعراد القرلن الكريم هو أحد الطرق الكاشفة عن وجوه إعجامه، وهو كذلك أحىد األسىاليب لمعرفىة مىراد هللا 
هىىذا البحىىث يحىىاول  لياتىىه، ومىى  ِلىىك فقىىد كىىان للمعنىىى العىىام لأيىىات القرلنيىىة أثىىر كبيىىر فىىي التوجيىىه اإلعرابىىي عنىىد اإلمىىام الطيبىىي، ومىىن خىىالل

 الباحث أن يناقش هذا األثر الذي كان للمعنى في هذا اإلعراد.
 مشكلة الدراسة:
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يحاول الباحث من خالل هذا الباحث بيان أثىر المعنىى العىام لأيىات القرلنيىة علىى التوجيىه اإلعرابىي لكلمىات هىذه اآليىات سىواء فىي توجيهىات  
 اإلمام الطيبي، أو في ترجيحه بين توجيهات المفسرين ومناقشته لها.

 أهمية املوضوع:
 :للموضوب أهميته نوردها باالتي

 الكريم في فهم مراد هللا تعالى من اآليات القرلنية. أهمية علم إعراد القرلن  1
 أهمية كتاد الكشاف بوصفه أحد أهم وأبرم المصادر التفسيرية للقرلن الكريم.  2
 أهمية حاشية اإلمام الطيبي بوصفها من أهم الحواشي المؤلفة على كتاد الكشاف ومن أغنى الحواشي بالقسايا اإلعرابية واللغوية.  3

 :منهج البحث
سىىبابها االعالقىىة بىىين متغيراتهىىا و  ه، ووصىىد طبيعتهىىا، ونو يىىهالوىىاهر  هخصائصىى حىىددالتحليلىىيو حيىىث  -الباحىىث علىىى المىىنهج الوصىىفي  داعتمىى
ريخي أسىىتثناء المنهجىىين التىىإأن المىىنهج الوصىىفي يشىىمل كافىىة المنىىاهج األخىىرى، ب دارسىىينيقتها، يعتبىىر بعىىر الىىىىىاهاتها، والتعىىرف علىىى حقىىىىىواتج

المىنهج الوصىفي علىى  اعتمىدأنىواب البحىوأ،  هودة فىي كافىىىألة مشتركة وموجىىإن عملية الوصد والتحليل للوواهر تكاد تكون مس  إِوالتجريبيو  
بيانات، إلىى الىىيتعىدى المىنهج الوصىفي جمى  و  بىين المتغيىرات، هالموجىود وفوىر وال العالقىاتالوضى  القىائمو أي: مىا هىو كىائن، وتحديىد   هتفسير 

 . 7 تحليلها، وربطها، وتفسيرها، وتصنيفها، و ياسها، واستخىىالص نتائجها
 خطة البحث:

 وتمهيد وثالثة مباحث وخاتمة: ،اقتست طبيعة هذا البحث أن يشتمل على مقدمة
 .المنهجية: وفيها أهمية الموضوب و المقدمة -
 وفيه مطلبان:: التمهيد -
 وكتابه الكشاف. ،التعريف باإلمام الزمخشري  المطلب األول:  1
 : التعريف باإلمام الطيبي وحاشيته.المطلب الثاني  2
 .والتقدير المعنى: المبحث األول -
 .المعنى وتركيب الجملة: المبحث الثاني -
  .المعنى والترجيح بين اآلراء النحوية  :المبحث الثالث -

 التعريف باإلمام الزخمشري وكتابه الكشاف املطلب األول
رِّّي النحىوي اللغىوي األديىب المفسىر المىتكلم اسمه ونسبه: شىٌ هو اإلمىام العالمىة جىار هللا محمىود بىن عمىر بىن محمىد بىن عمىر أبىو القاسىم الُزٌمخا

 . 9 ، ونسبته إلى ممخشر، وهي إحدى قرى خوارمم في بالد فار  8 المعتزلي
ولد اإلمام أبو القايم الزمخشري في شهر رجب من عام سبعة وستين وأربعمائة، ثم رحل إلى بغداد في طلىب األدد واللغىة قبىل وحياته:  نشأته

 سنة خمسمائة من الهجرة، وسم  فيها من أبي الخطاد بن البطر وغيره، ثم توجه إلى الحجام فحّج وأقام هناك مدة مجاورا، وعاد إلى خوارمم
 . 10 إلى أن توفيوأقام بها 
، المفصىىل فىىي صىىنعة اإلعىىراد فىىي النحىىو صىىند اإلمىىام الزمخشىىري الكثيىىر مىىن المصىىنفات فىىي شىىتى الفنىىون، ومىىن هىىذه المصىىنفات:مصنننفاته:

يتناوله الكشاف، وهو هذا الكتاد الذي ، و مقامات، و الجبال واألمكنة والمياه، و الفائق في غريب الحديث، و أسا  البالغة، و شر  المية العردو 
 هذا البحث.

 توفي اإلمام جار هللا الزمخشري ليلة عرفة لسنة ثمان وثالثين وخمسمائة من الهجرة في بلده خوارمم.وفاته:
مىن حيىث اللغىة، والشىىعر، جمىال الىنوم القرلنىي وبالغتىه،  اإن هىذا الكتىاد يعىد بحىق  يمىة علميىة فريىدة، أظهىر فيهىالتعرين  تتفسنير الكشنا :

ومىىا مال -.ويعتبىىر هىىذا التفسىىير مىىن أشىىهر وأِبىىر كتىىب التفسىىير بىىالرأي واالجتهىىاد، وهىىو كتىىاد أثىىار  11 غىىة، والبيىىان، واألددواإلعىىراد، والبال
االستحسىىىان الجىىىم، والنقىىىد الىىىالِب إِ إن صىىىاحبه يوصىىىد بوصىىىفين ظىىىاهرين يعلنهمىىىا علىىىى المىىى  ويىىىذكرهما دون خفاء.أمىىىا أحىىىد هىىىذين  -يثيىىىر

أهل االعتزال، ويعتز به، وقد بدأ تفسيره منذ الكلمات األولى على مذهب االعتزال وسار فيه من أوله إلى الوصفين فهو: أنه يتمذهب بمذهب 
 لخره واضعا نصب عينيه هذا المذهب.
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أما الوصد الثاني: فهو هذا النوب من بيان إعجام القرلن فى بالغته وفصاحته، وإيسا  أنه حقيقة من كالم رد العالمين، ولىي  للبشىر إلىى 
.وبسىبب تلىك النزعىة االعتزاليىة فقىد نبىه كثيىر مىن العلمىاء إلىى أخىذ الحيطىة والحىذر عنىد المطالعىة فىي تفسىيره أو النقىل منىه،  12 ثله من سىبيلم

على هذا ِلك الكتاد الذي صنفه ابن المنير، وسماه  اإلنصاف فيما تسمنه الكشاف من االعتزال ، والذي أورد فيه المسائل   األدلةومن أدل  
ان قلىىة االستشىىهاد بالحىىديث الشىىريف، وورود االحاديىىث الموضىىوعة، هىىي احىىدى سىىماة تفسىىير . 13 االعتزاليىىة التىىي ِكرهىىا الزمخشىىري فىىي كشىىافه

 . 14 سالمته من القصص اإلسرائيلي غالبا ، كما ُيالح  عليهالكاشد
 التعريف باإلمام الطييب وحاشيته املطلب الثاني

ن ٌعبىد هللا الطيبىيهو اإلمام العالمة المفسر المحدأ اللغوي "اسمه ونسبه": د بىا أبىو عبىد هللا التىوريزي نسىبة إلىى  شرف الدين الحسين بان ُمٌحمىُ
 بلدته توريز من عراق العجم.

لم تشر كتب التاري  والتراجم إلى سىنة مىيالد اإلمىام الطيبىي، واختلىد فىي مكىان والدتىه فىرجح ابىن خلىدون أنىه مولىود فىي تىوريز ه:نشأته وحيات
هب ابن العماد إلى أنه من الطيب إحدى كور إيران 15 من عراق العجم  . 16 ، ِو

كىان أنىه و  ،كانت له ثروة طائلة من اإلرأ والتجارة، فأنفقها في وجىوه الخيىر، حتىى افتقىر فىي لخىر عمىرهوتذكر كتب التراجم أن اإلمام الطيبي  
ا لتعلىىيم الطلبىىة واإلنفىىاق علىىى ِوي الحاجىىة مىىنهم، ليىىة فىىي اسىىتخراخ الىىدقائق مىىن الكتىىاد والسىىنة، متواضىىعا، شىىديد الىىرّد علىىى المبتدعىىة، مالممىىً 

 . 17 فيف البصرض
 ، شر  الكشاف.شر  مشكاة المصابيحلامام شرف الدين الطيبي العديد من المصنفات، نذكر منها: التبيان في البيان، مصنفاته:

ن أهىم الحواشىى " مىفتو  الغيب في الكشد عىن قنىاب الريىبتعد حاشية اإلمام الطيبي على تفسير الكشاف والمسماة بى"  حاشيته على الكشا :
ير صىاحب طبقىات المفسىرين: " أحمىد بىن محمىد األدنىه وي ، قىال عنهىا وضىعها العلمىاء علىى تفسىير الكشىافالتىي  سىِّ ُِوٌرة علىى ٌتفا ذا وحاشىيته الامىٌ

ٌية الطُ  ٌرأ الاٌكُشاف إِّاُل ٌمٌ  ٌحاشِّ ي ٌحُتى ٌقاٌل بعر الاُفٌساٌلء اٌل ٌيناٌبغِّي ٌأن يقا   . 18 "يِّّبِّيالاٌكُشاف هٌِّي من أجل الاٌحٌواشِّ
 والتقدير املعنى املبحث األول

وأهم  إن التقدير اإلعرابي من الوواهر التي شغلت اللغويين قديما وحديثا، ويتصل التقدير اإلعرابي ببعر القسايا الرئيسية في النحو العربي،
 . 19 أو المسمرات في الحملة العربيةتلك القسايا نورية العاملو إِ إن العامل هو األمر األول الذي يمكن على أساسه تقدير المحذوفات 

وال خالف بين النحويين من حيث المبدأ على ضرورة التقىدير فىي الجملىة العربيىة، علىى أسىا  أن الغىرض مىن هىذا التقىدير هىو الوصىول إلىى 
كىون قىد فهىم مىن الكىالم، . فىى"المقدر فىي الكىالم هىو مىا ي 20 المعنى، وعلىى وفىق تصىورهم لهىذا المعنىى يختلىد تصىورهم لهىذا المقىدر المحىذوف

ودل عليه سياق القولو فترى المحذوف جزءا من المعنى كأنك نطقت به، وإنما تخففت بحذفىه ولثىرت اإليجىام بتركىه، وهىذا أمىر شىائ  فىي كىل 
د اإليجىام وتقليىٌل مىن شىأن العىر ، وفىي ِلىك يقىول الفىراء: " 21 لغة بل هو في العربية أِثر لميلها إلى اإليجام، وإلى التخفيف بحذف مىا ُيفهىم"

رِّف معنىىاه إلىىى ضىىبم المعنىىى هىىو الغىىرض األول مىىن التقىىدير  -مىىن الناحيىىة النوريىىة–.وقىىد نبىىه اإلمىىام الطيبىىي فىىي حاشىىيته  22 "الكثيىىر إِا عىىُ
األمثلىة التطبيقيىة للتقىدير .ووفق هىذا المبىدأ نجىد كثيىرا مىن  23 "وغرض المفسرين من ِلك التقدير بيان المعنىاإلعرابيو فمن أمثلة ِلك قوله: "

لُِّكما في حاشية اإلمام الطيبي على الكشافو فمن ِلك قوله: ف با نا قىٌ يٌن مىِّ ذِّ ما ٌوالىُ ذِّي ٌخٌلٌقكىُ ُم الىُ ُدوا ٌرُبكىُ بىُ اُ  اعا ا النىُ في تفسير قول هللا تعالى: اٌيا ٌأيُّهىٌ
بيىان المعنىى ال تقىدير الكىالم، وفيىه إشىارة إلىى معنىى االختصىاصو ألنىه اسىتأناف   هو الذى خلقكىم  ألنىه فىييقول الطيبي: "  24 ٌلٌعُلُكما ٌتُتُقوٌن 

ما  سىأل: مىا بالنىا نخسىه بالفبىادة وأن ال نشىرك بىه  ُدوا ٌرُبكىُ بىُ شىيأا  بإعادة صفة من استؤند عنه الحىديث  ، فكىأن سىائال حىين سىم  قولىه:  اعا
النيىىىىرة. وفىىىي الوجىىىىوه إشىىىارة إلىىىىى اإلشىىىعار بالعليىىىىةو ألن الحكىىىم مترتىىىىب علىىىىى  فقيىىىل: ألنىىىىه هىىىو الىىىىذى خصىىىكم بهىىىىذه اآليىىىات العويمىىىىة والىىىدالئل

 وقد اختلد النحويون في  أّي  هذه على قولين:. 25 ف"األوصا
 . 26 : أنها موصولة وأُن المرفوٌب بعدها خبُر مبتدأ مسمٍر، والجملة صلةَّللا، وهو قول األخفشاألول
السمين الحلبي بى مفرد معرفة  مبنية على السم في محل نصب، وهي وصلة إلى نىداء مىا فيىه  أل ،  بينه: أنها نكرة مقصودة، وهو ما الثاني

ويلزم فيما بعدها الرف  على اللف ، إما على النعت، وإما على عطد البيان، وقيىل: إن كىان مشىتقفا فهىو نعىت، وإن لىم يكىن فهىو عطىد بيىان، 
وأمىا القىول األول  -مىن وجهىة نوىر الباحىث -، وهىذا الىرأي هىو مىا صىححه السىمين الحلبىيل وهىو الىراجح  27 مامني جىوام النصىبوُنقِّل عن ال

 فالجواد عليه من وجهين:
 : أنه لو كان موصواًل لكان حذف العائد فيه واجًبا، وال يوجد في األسماء الموصولة ما يجب حذف عائده لُيقا  عليه.أولهما
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يلىزم منىىه أن تكىون جملىىة الصىلة فيىىه جملىة اسىىمية، وال يوجىد فىىي األسىماء الموصىىولة مىا يلزمىىه ِلىىك  -مى  القىىول بأنىه موصىىوال -أنىىه  :وثانيهمىا
 . 28 أيًسا

 املعنى وتركيب اجلملة ملبحث الثانيا
لمفيىد فائىدة يحسىن السىكوت عليهىا جمهىور النحىاة: "اللفى  اولىدى  ، 29 : "هىي كلمىات تتىألد لتىدل علىى معنىى"-كما عُرفها ابن عقيل  -الجملة  

إلىى بحيث ال تكون الجملة تامة إاّل إِا استوفت ركنين هما: المسىند إليىه والمسىند، وإِا مىا حىذف منهىا أحىد هىذين الطىرفين فىإن النحىاة يلجأىون 
ىىىىىة العربية اسىمية كىىىىىانت أم فعليىىىىىة، التقدير ليستقيم الكالم.إِن: الجملة قول مؤلد من مسند ومسند إليه، وهما العنصران األساسيان في الجملى

 ثالًثا.وجمل كثيرة تكتفي بهما، وتقتصر عليهما، واألصل في الجملة الفعلية أن يأتي الفعل أوال والفاعل ثانًيا والمفعول به وغيره من القيود 
عمىاًل مقصىودا  هوما حقه التأخير، وتأخير ماحقه التقديم  فإن تقديم ومن الركائز األساسية التي يبنى عليها علم المعاني هو التقديم والتأخير،

ويشمل التقديم والتأخير كثيًرا من أجزاء الكالم، كتقىديم المسىند إليىهل وتقىديم المسىند، وتقىديم بعىر ، داب من دواعيها  يقتسيه غرض بالغي، أو
يٌن : يقول الطيبىىي فىىي تفسىىير قولىىه .متعلقىىات الفعىىل ذِّ وٌن اٌوالىىُ ما ُيوقِّنىىُ ٌرةِّ هىىُ خِّ اآلا ٌك ٌوبىىِّ لىىِّ نا ٌقبا زٌِّل مىىِّ ا ُأنىىا ٌك ٌومىىٌ زٌِّل إٌِّليىىا ا ُأنىىا وٌن بِّمىىٌ نىىُ مِّ وفىىي تقىىديم : " 30 ُيؤا

ما  تعىىرير بأهىىل الكتىىاد وبمىىا كىىانوا عليىىه مىىن إثبىىات أمىىر اآلخىىرة علىىى خىىالف حقيقتىىه، وأّن قىىول وٌن  علىىى:  هىىُ ٌرةِّ  وبنىىاء  ُيوقِّنىىُ خِّ اآلا هم لىىي   بىىِّ
.فىي هىذه الفقىرة يعىرض الطيبىي لتركيىب تقىدم فيىه الجىار  31 "قان، وأن اليقين ما عليه من لمن بما أنزل إليىك ومىا أنىزل مىن قبلىكبصادر عن إي

 والمجرور على فعله الذي تعلق بهو حيث قدم  باآلخرة  على الفعل  يوقنون  الذي هو خبر للمبتدأ  هم ، وعليه يكون تحليل الجملة:
 خرة        المبتدأ  هم       الخبر أو الفعل  يوقنون الجار والمجرور  باآل
 ، فىي تعرير بأهل الكتاد وبما كىانوا عليىه مىن إثبىات أمىر اآلخىرة علىى خىالف حقيقتىهوصر  الطيبي بأن الغرض من هذا التقديم والتأخير  
 مجموب هذا الذي ِكره الزمخشري نقطتان للبحث:

إن فىىي تقىىديم معمىىول الخبىىر الفعلىىي علىىى المبتىىدأ نزاعىىاو فمىىن العلمىىاء مىىن منعىىه مطلقىىا، ومىىنهم مىىن أجىىامه، وإلىىى األول ِهىىب النقطننة األولننى: 
 ، ووافقهم عليه الزمخشري. 32 الكوفيون إال هشاًما والكسائي، وإلى الثاني ِهب البصريون 

 ال:في داللة التقديم في اآلية الكريمة، وفيه أربعة أقو النقطة الثانية: 
 قول الزمخشري السابق ِكره.األول: 
المعنى في اآلية الكريمة متسمن للحصر الحقيقي، والمعنى أنهم يوقنون بالبعىث والنشىور وسىائر أمىور اآلخىرة مىن دون شىك، وأن   نُ إ:  نيالثا

 . 33 ما عدا هذا األمر الذي هو أسا  اإليمان ورأسه لي  بمستأهل لايقان به والقط  بوقوعه
المعنىىى فىىي اآليىىة متسىىمن للحصىىر، ولكنىىه حصىىر مجىىامي فلىىي  التقىىدير: ال يوقنىىون إال بىىاآلخرة، ولىىي  المقصىىود أنهىىم ال يوقنىىون  نُ إ :لننثالثا

ا بغيرها، إنما المقصود: بيان قوة إيقانهم باآلخرة، حتى صار غيرها عندهم كالمدحوض، وهو دون قولنا: يوقنون باآلخرة، فالحصر لىي  متعلقى
 . 34 فيهبذات المحصور 

تقديم للمجرور الذي هو معمول يوقنون على عامله هو تقديم لمجرد االهتمام م  رعاية الفاصلة، وفي هذا التقىديم ثنىاء علىى هىؤالء   إنُ الرابع:  
يوقنىون بىاآلخرة دون بأنهم أيقنوا بىأهم مىا يىوقن بىه المىؤمن فلىي  التقىديم بمفيىد حصىرا إِ ال يسىتقيم معنىى الحصىر هنىا بىأن يكىون المعنىى أنهىم 

إِن ُيستخلص مما سبق ومما بحثىه الطيبىي فىي ضىوء منهجىه التحليلىي التحىويلي أن لهىذا التحويىل بالتقىديم أغراضىا عىدة، كمىا أشىار . 35 غيرها
ٌجا إليها من خالل تفسيره لأية الكريمة.ويقول في تفسير قول هللا تعالى: ا ٌن األا ُرُجوٌن مِّ رَّللا ُخُشًعا ٌأباٌصاُرُهما ٌيخا ٌرادَّللا ُمناٌتشىِّ ٌأُنُهما جىٌ عًا : " 36  ٌداأِّ كىٌ ُخشىُ

فىي هىذه الفقىرة لتركيىب تقىدم  -رحمىه هللا–.يعىرض الطيبىي  37 "كمىا تقىول: يخشى  أبصىارهملىك ِو ،حال من الخارجين فعل ل بصىار  :ٌأباصاُرُهما 
 ليل الجملة:فيه الحال  خشعا  على صاحبه وعامله الموجودين في الفعل  يخرجون ، وعليه يكون تح

 الحال المقدم  خشعا        العامل  يخرجون        صاحب الحال  واو الجماعة . 
 بين العلماء وجود اختالف في الفعل العامل في الحال هنا في اآلية الكريمة على ثالثة أوجه:

: مىىىىا بينىىىىه الطيبىىىىي مىىىىن أن العامىىىىل فيىىىىه  يخرجىىىىون ، وإليىىىىه ِهىىىىب المبىىىىرد واألخفىىىىش والزجىىىىاخ وابىىىىن مالىىىىك وغيىىىىرهم، وهىىىىو قىىىىول جمهىىىىور األول
 ، وقد سبق تحليل الجملة بناء على هذا الرأي. 38 المفسرين
ُب الُدابِّ : اله : أن العامل في الحال هو الفعل  تول  وأن صاحب الحال هو السمير في  عنهم  الموجودان في قو الثاني ٌم ٌيدا ٌفٌتٌوُل ٌعناُهما ٌيوا

ٍء ُنُكرٍ   ، وإليه ِهب المهدويو وعليه فال تقديم للحال في هذه اآليةو وعليه يكون تحليل الجملة: 39  إٌِّلى ٌشيا
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 الحال  خشًعا        صاحب الحال  عنهم    الفعل  ٌفٌتٌوُل      
 الرأي، لسببين:وقد أنكر جماعة من أهل العلم هذا 

كىر تىاخ القىراء الكرمىاني  40 ، وقد ِكر ِلك اإلمام القرطبىي، واإلخبار بخشوب أبصارهم بعد بعثهمأن األمر بالتولي إنما هو في الدنياأوال:   ، ِو
 . 41 ِلك الرأي في الغرائب من التوجيهات

 . 42 أن المعنى على أن العامل  تول  يكون فاسًداو ألن الكالم قد تم في  فتول عنهم  فيوقد عليه  ثانًيا:
هب فريق لخر إلى أن العامل هو الفعل  الثالث  . 43 في هذه اآلية مفعول المحذوفال   وأن صاحب الحال هوبُ دا يٌ : ِو

ًة ُدوٌن ُسِّ : اي الكشىىافو إِ ِكىىر الزمخشىىري فىىي تفسىىيره لقولىىه وممىىا ورد فىىي التحويىىل بتقىىديم المفعىىول علىىى فعلىىه وفاعلىىه جىىواما فىى ا للِّهىىٌ كىىً ٌأئِّفا
لىه علىى المفعىول  م المفعولٌ ا، وإنما قّدم المفعول على الفعل للعناية، وقدُ مفعول له، تقديره: أتريدون للهة من دون هللا إفكً  أئفًكا  : " 44  ُترِّيُدونٌ 

ر اإلفىك ثىم فسىّ   اا مفعوال، يعنىى: أتريىدون بىه إفكىً به ألنه كان األهّم عنده أن يكافحهم بأنهم على إفك وباطل في شركهم. ويجوم أن يكون إفكً 
ًة ُدوٌن ُسِّ علىىى أنهىىا إفىىك فىىي أنفسىىها نُُّكما بمىىن هىىو الحقيىىق  ، بمعنىىى: أتريىىدون للهىىة مىىن دون هللا لفكىىينويجوم أن يكىىون حىىااًل .بقولىىه للِّهىىٌ ٌفمىىا ظىىٌ

 . 45 "ا للعالمين استحق عليهم أن يعبدوه، حتى تركتم  بادته إلى  بادة األصنامألّن من كان ربف   بالفبادة
 توجيهات نحوية في اآلية الكريمة، وهي على الترتيب: ثالثة -رحمه هللا–ِكر الزمخشري 

 : أن يكون  للهة  مفعوال به مقدما للفعل  تريدون ، و إفكا  مفعوال ألجله، ويكون تحليل الجملة على هذا التوجيه:األول
 الفعل  تريدون  المفعول به  للهة            المفعول ألجله  إفًكا   

 . 46 ابن جزي وغيرهماوإلى ِلك ِهب الفخر الرامي و 
 : أن يكون  إفًكا  مفعواًل به مقدما للفعل  تريدون ، و للهًة  تمييز، ويكون تحليل الجملة على هذا التوجيه:الثاني

 الفعل  تريدون .        التمييز  للهة  المفعول به  إفًكا  المقدم        
ةً ثىم فسىّ تعبيىر الزمخشىري  والذهاد إلى كون  للهىة  تمييىز فىي هىذه الجملىة سىببه  رفى   ، وقىد عىرف النحويىون التمييىز بأنىه: ر اإلفىك بقولىه للِّهىٌ
 . 48 ، وقد سماه الزمخشري نفسه  التفسير  47 اإلبهام في جملة أو مفرد بالنص على أحد محتمالته

جعلهىا نفى  اإلفىك مبالغىة فأبىدلها منىه وفسىره بىدل منهىاو  -إِا اعتبرنىا كلمىة  إفىك  هىي المفعىول -وقد ِهب كثير من المعربين إلىى أن  للهىة 
كر الشوكاني أن هذا الوجه أولى من الوجه األول 49 والتقدير: و بادة للهةو ألن اإلفك مصدر فيقدر البدل منه كذلك، بها  . 50 ، ِو

ا  حىىااًل مىىن السىىمير فىىي  تريىىدون ، وهىىو مصىىدر بمعنىىى الوصىىد، أي: لفكىىين، الثالننث:  و للهىىًة  مفعىىول بىىه مقىىدم لهىىذا الفعىىل، أن يكىىون  إفكىىً
 ويكون تحليل الجملة على هذا التوجيه:

 الفعل  تريدون .        المفعول به المقدم  للهة          الحال  إفكا  
ينُ ومىىىن ِلىىىىك قولىىىىه تعىىىىالى: ا ٌتعِّ اٌك ٌنسىىىىا ُد ٌوإِّيىىىىُ بىىىىُ اٌك ٌنعا وتقىىىىديم المفعىىىىول لقصىىىىد اآليىىىىة: "فىىىىي تفسىىىىير هىىىىذه  -رحمىىىىه هللا–و فيقىىىىول الزمخشىىىري  51  إِّيىىىىُ

دُ ااالختصىىاص، كقولىىه تعىىىالى:  بىىُ أاُمُرونِّّي أٌعا ٌر ُسِّ تىىىٌ لا ٌأٌفٌغيىىا اا،  52  قىىُ ي ٌربىىىف ٌر ُسِّ ٌأباغىىِّ لا أٌٌغيىىا نخصىىك بالفبىىىادة، ونخصىىك بطلىىىب  :والمعنىىى ، 53  قىىىُ
 . 54 "المعونة

 ِيب نحوية يرى أنها متشابهة في التركيب والداللة:في تفسير هذه اآلية لثالثة ترا -رحمه هللا-فقد عرض الزمخشري 
ينُ قوله تعالى: االتركيب األول:  - ٌتعِّ ُبُد ٌوإُِّياٌك ٌنسا   و حيث تقدم المفعول على الفعل والفاعل جواما، وتحليل هذا التركيب:إُِّياٌك ٌنعا

 الفاعل المقدر  الفعل  نعبد، نستعين               المفعول  إياك           
كىىر الراغىىب األصىىبهاني لىىك بنىىاء علىىى أن  55 أن داللىىة التقىىديم هىىي االهتمىىام ولىىي  االختصىىاص وداللىىة التقىىديم هنىىا هىىي االختصىىاص، ِو و ِو

لىك قولىك: رت الفاعىل جىرى فىإن قىدمت المفعىول وأخىُ األصل في التقديم هو االهتمىامو وفىي ِلىك يقىول سىيبويه: " اللفى  كمىا جىرى فىي األول، ِو
كىان  مُ فمىن ثىٌ  وا، ولم ترد أن تشغل الفعل بأول منىه وإن كىان مىؤخرا فىي اللفى ا ما أردت به مقدمً هللاو ألنك إنما أردت به مؤخرً   ا عبدُ ضرد ميدً 

ا يهمىىانهم وهىىم ببيانىىه أغنىىى، وإن كانىىا جميعىىً  ،جيىىد كثيىىر، كىىأنهم إنمىىا يقىىدمون الىىذي بيانىىه أهىىم لهىىم ا، وهىىو عربىىي  حىىد اللفىى  أن يكىىون فيىىه مقىىدمً 
 . 56 "ويعنيانهم

ُبدُ قول هللا تعالى: االتركيب الثاني:  -   و حيث تقدم المفعول على الفعل والفاعل جواما، وتحليل هذا التركيب: ُقلا ٌأٌفٌغياٌر ُسِّ ٌتأاُمُرونِّّي أٌعا
 الفعل  أعبد         الفاعل المقدر            المفعول المقدم  غير 



   

         

 أثر املعنى يف التوجيه األعرابي عند الطييب يف حاشيته على الكشاف   

  

  

لك أحد وجهين لاعراد ِكرهما النحويون في اآلية الكريمة، وأما الوجه اآلخر فهو أن  غير  مفعواًل ثانًيا للفعل  تأمروني   .  57 ِو
 المفعول على الفعل والفاعل جواما، وتحليل هذا التركيب:حيث تقدم ؛  ُقلا أٌٌغياٌر ُسِّ ٌأباغِّي ٌربفاا قول هللا تعالى:التركيب الثالث:   -

 المفعول المقدم  غير           الفعل  أبغي           الفاعل المقدر
ر المفعىىىول  إِن ُيسىىىتخلص ممىىىا سىىىبق أن الزمخشىىىري ربىىىم التحويىىىل بالتقىىىديم والتىىىأخير هنىىىا بىىىالمعنىو إِ إن الغىىىرض هىىىو االختصىىىاص، ولىىىو أخىىىُ

ًعا ٌوٌكراًها ٌوإٌِّلياهِّ : ا ولغيره.ويقول الزمخشري في تفسيره لقوله الحتمل الفبادة هلل ٌراضِّ ٌطوا ٌلٌم ٌمنا فِّي الُسٌماٌواتِّ ٌواألا ينِّ ُسِّ ٌيباُغوٌن ٌوٌلُه ٌأسا ٌأٌفٌغياٌر دِّ
ونٌ  ٌجعىُ ألنىىه أهىم مىىن حيىىث أّن اإلنكىار الىىذي هىو معنىىى الهمىىزة متوجىه إلىىى المعبىىود  وعلىى فعلىىه  غيىر ديىىن هللا المفعىول الىىذي هىىو  مٌ قىىدُ : " 58  ُيرا
 .يعرض الزمخشري لتركيب تقدم فيه المفعول على الفعل وفاعله تقدما جائزاو فتحليل الجملة: 59 "بالباطل

 الفاعل  واو الجماعة .        الفعل  يبغي   المفعول  غير     
 في اآلية هي األهمية، وفي هذا نقطتان: ويذهب الزمخشري إلى أن علة التقديم

 : اختلد المفسرون في الغرض من تقديم المفعول به في اآلية الكريمة على قولين:النقطة األولى •
أن تقىىديم المفعىىول ل هميىىةو ِلىىك ألن الغىىرض مىىن االسىىتفهام  اإلنكىىار  متعلىىق بىىهو فقدمىىه لتعلىىق الغىىرض بىىه، وهىىذا هىىو مىىا صىىر  بىىه  األول:

 . 60 الزمخشري، وهو مذهب جمهور المفسرين
صىل، وقىد أجىاد هىذا الفريىق أن تقديم المفعول به على الفعل والفاعل من باد االتساب، وألن تأخير كلمة  يبغون  يحقق تناسب الفواوالثاني:  

ه إلىى األفعىال التىي تتعلىُق بالىذوات، على الرأي األول بأنه يعومه التحقيقو  ه إلىى الىذوات، إنمىا يتوجىُ نكار الذي هو معنى الهمزة ال يتوجىُ ألُن اإلِّ
 . 61 متعُلقه غيُر دين هللا يفالذي ُأناكر إما هو االبتغاء الذ

ِهاد الزمخشري إلى أن العلة في التقديم هنا هي االهتمام ينفىي ادعىاء مىن ادعىى بىأن الزمخشىري حصىر علىل التقىديم   أنالثانية:  النقطة •
وأخذ هو كالم أبي حيان األندلسي في البحر المحيم: " -على حد علم الباحث-وأغراضه في علة االختصاص فقم، واألصل في هذا االدعاء

. فقولىه  علىى طريقتىه  مىو   62 "ِلك على طريقتىه، بىأن تقىديم المفعىول يوجىب الحصىر واالختصىاصاالختصاص من تقديم الجار والمجرور و 
 بأن الزمخشري يحصر علل التقديم في االختصاص، وهذا المثال يرد على تلك الدعوى كما بقت اإلشارة.

ونٌ : اِكر الزمخشري في تفسير قوله  لِّمىُ ُهما كىاُنوا ٌيوا ُذُبوا بِّنياتِّنىا ٌوٌأناُفسىٌ يٌن كىٌ ذِّ ُم الىُ وا ٌثاًل الاقىٌ وتقىديم المفعىول بىه لالختصىاص، كأنىه : " 63  سىاٌء مىٌ
 . 64 "وخصوا أنفسهم بالولم لم يتعّدها إلى غيرها قيل:

 لجملة:يعرض الزمخشري ألحد حاالت تقديم المفعول به على الفعل والفاعلو حيث يكون تحليل ا
 الفاعل  واو الجماعة     الفعل  يولم      المفعول  أنفسهم   

ك ويذهب الزمخشري إلى أن الغىرض من التقىىديم في اآلية هو االختصاص، كأن تقىدير الكىالم عنىده: ومىا كىانوا يولمىىىون إال انفسىهم. وإلىى ِلى
ن تقىىديم المفعىىول يىىدل علىىى افىىي  ةوالزمخشىىري علىىى طريقتىىاألندلسىىي  ، غيىىر أن الوىىاهر مىىن كىىالم أبىىي حيىىان  65 ِهىىب كثيىىر مىىن المفسىىرين

عىىدم الموافقىىة علىىى ِلىىك.والحق أن الزمخشىىري قىىد ِكىىر فىىي مواضىى  أن تقىىديم المفعىىول بىىه   66  الحصىىر فقىىدره ومىىا ظلمىىوا إال أنفسىىهم بالتكىىذيب
ما فسىىىير قولىىىه تعىىىالى: اوغيىىىره مىىىن المعمىىىوالت يفيىىىد االختصىىىاص، حتىىىى صىىىار ِلىىىك كاألصىىىل عنىىىده، مىىىن ِلىىىك قولىىىه فىىىي ت مِّ هىىىُ الُنجا ٌوٌعالمىىىاٍت ٌوبىىىِّ

ُدونٌ  تىىٌ ُدونٌ   :فىىإن قلىىت: قولىىه: " 67  ٌيها تىىٌ ما ٌيها مِّ هىىُ الُنجا مِّ  مخىىرخ عىىن سىىنن الخطىىاد، مقىىدم فيىىه   ٌوبىىِّ الُنجا ما  قحىىم فيىىه مُ   ،بىىِّ ، كأنىىه قيىىل: وبىىالنجم  هىىُ
كىان لهىم اهتىداء بىالنجوم فىي مسىايرهم، وكىان لهىم بىذلك علىم لىم  ،اكأنىه أراد قريشىً   قلىت:  ُهما ى ا يهتدون، فمن المراد بىا هؤالء خصوًص خصوًص 

رفىىر ابىىو حيىىان األندلسىىىىي هىىذا التأصىىيل فىىي تقىىديم  .وقىىد 68 "صىىواصِّّ يكىىن مثلىىه لغيىىرهم، فكىىان الشىىكر أوجىىب علىىيهم، واالعتبىىار ألىىزم لهىىم، فخُ 
والتقىديم علىى العامىل عنىده يوجىب االختصىاص، ولىي  كمىا معىم. قىال سىيبويه، وقىد تكلىم علىى المفعول من حيىث إفادتىه لالختصىاصو فقىال: "

لىك قولىك ميىدا ضىربت. واالهتمىام والعنايىة  ضربت ميدا ما نصه: وإِا قدمت االسم فهو عربىي جيىد كمىا كىان ِلىك، يعنىي تىأخيره عربيىا جيىدا ِو
.والحجىة التىي احىتج بهىا أبىو حيىان علىى الزمخشىري حجىة  69 "هنا في التقديم والتأخير، سواء مثلىه فىي ضىرد ميىد عمىر، أو ضىرد ميىدا عمىر

لىىك ألنىىه ال ُيحىىتج بىىرأي علىىى رأيو علىىى أن كىىالم سىىيبويه فىىي حىىد ِاتىىه ال يعىىارض كىىالم الزمخشىىريو ألن سىىيبويه  يثبىىت العنايىىة مرفوضىىةو ِو
ين قاعىدة: واالهتمام لداللة صورة التقديم، وهذه العناية ال تعني أن الصورة ال تفيد التخصيصو ألنه ال منافاة بينهىماو ومن المقرر عند البالغي

  70  النكات البال ية ال تتزاحم 
 املعنى والرتجيح بني اآلراء النحوية ثالثـاملبحث ال
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لٌِّك آٌلٌياٍت لُِّكلِّّ ٌصُباٍر ٌشُكوٍر  :  هقولل  هفي تفسير   الطيبييقول   ٌِ رِّهِّ إُِّن فِّي  ٌِِّد ٌعٌلى ٌظها ٌللاٌن ٌرٌوا كِّنِّ الرِّيٌح ٌفٌيوا ُهُن بٌِّما 33اإِّنا ٌيٌشأا ُيسا   ٌأوا ُيوبِّقا
ُد ٌعنا ٌكثِّيٍر   ُفو  بالرف ،  71   34ٌٌِسُبوا ٌوٌيعا  . 72 "وهي جيدٌة في المعنى: "وقد قرأ قومَّللا  وٌيعا

 اآلية التي المذكورة ثالث قراءات واردة: هفي هذ
 . 73 قراءة الجزم  يعد  وهي قراءة الجمهور، وتوجيهها العطد بالواو على  يوبقهن  المجزوماألولى: 
وبها قرأ أهل المدينة، وقد ِكر لها أبو حيىان األندلسىي توجيهىا بإضىمار  أن  بعىد واو العطىد، ويكىون العطىد ،  قراءة النصب  يعفٌو الثانية:  

 والتقدير: يق  إيباق وعفو عن كثير، ومثل ِلك قول الشاعر: ]من الوافر[ -لفوة أبي حيان-على مصدر متوهم 
لِّكا  لِّكا ٌأُبو ٌقاُبوٌ  ٌيها  ٌفإِّنا ٌيها

ٌدُه بِّ   ٌذٌنادِّ ٌ ياشٍ وٌنأاُخٌذ ٌبعا
ُر الاٌحٌرامُ    ٌربِّيُ  الُنا ِّ ٌوالُشها

رِّ ٌلياٌ  ٌلُه ٌسٌنامُ    74 ٌأٌجُب الُوها
 . 75 برواية نصب  نأخذ  

 : قراءة الرف   يعفو ، وهي قراءة األعمش، وفي توجيهها قوالن: الثالثة
بِّرا  ةأنه مجزوم بقيت واوه كما بقيت الياء في قول األول:  . 76 :  ٌمنا ٌيُتقِّي ٌوٌيصا
 ، وهذه هي القراءة التي استجادها السمين الحلبي. 77 أنه مرفوب على االستأناف :الثاني

 حيان لها نور من وجهين:وأظهر هذه القراءات الثالأ وأوالها هي القراءة األولى، وأما القراءة الثانية ففي توجيه أبي 
 : أن فيه تكلفا شديًداو إِ ال حاجة إلى هذا التقدير فيه.األول
 . 78 واوىرط بالىواد عن الشىى  الجىى: أن ما استشهد به على هذا التوجيه ال حجة فيهو إِ إن وجه انتصاد  نأخذ  في البيت هو على قطالثاني

مِّ  وا ياُتُه  وفي تفسير قول هللا تعالى: اٌقاٌل ٌيا قىٌ ٌن هللاِّ إِّنا ٌعصىٌ ُرنِّي مىِّ نا ٌيناصىُ ًة ٌفمىٌ مىٌ ُه ٌرحا نىا نا ٌربىِّي ٌولتٌىانِّي مِّ ٍة مىِّ ُت ٌعلىٌى ٌبيِّّنىٌ ُتما إِّنا ُكنىا ا ٌتزِّيىُدوٌننِّي ٌأٌرٌأيىا ٌفمىٌ
يٍر  سِّ  . 80 معنى": "ويجوم أن تكون  غير  صفًة لمفعوٍل محذوف، أي: شيًأا غير تخسير، وهو جيد في الالطيبييقول    79 ٌغياٌر ٌتخا
 ويون في إعراد  غير  في هذه اآلية الكريمة على ثالثة أوجه، هي:ىىاختلد النح

،  81 مفعىىول بىىه ثىىان للفعىىل  تزيىىدونني  ال غيىىر، وأن تكىىون نغيىىر  هنىىا اسىىتثناء فىىي المعنىىى، أي: فمىىا تريىىدونني إال تخسىىيرا أنهىىاالوجننه األول: 
 وحكم السمين الحلبي على هذا الوجه بأن  األظهر .

نعتىا لمفعىول بىه محىذوف، والتقىدير: فمىا تزيىدونني شىيأا غيىر تخسىير،  ويجىوم أن تكىون   ،مفعىول بىه ثىان للفعىل  تزيىدونني   أنهىاالوجه الثناني:  
 . 82 ولكن هذا التقدير الثاني ضفيف من جهة المعنىو فإنه وإن صح نحويا لكنه خالف المراد، وقد صر  بهذا أبو البقاء العكبري 

عنى، وإليىه ِهىب ىىىي المىىىمحذوف، م  جودة هذا الوجىه ف نعتا لمفعول به ويجوم أن تكون  ،مفعول به ثان للفعل  تزيدونني   أنهاالوجه الثالث:  
 مين الحلبي.ىىالس

رِّيمِّ : قننول ل هي فنني تفسننير نننننويقننول السننميح الحلب ِِّ الاكىىٌ را ٌو ٌردُّ الاعىىٌ ٌه إِّاُل هىىُ قُّ اٌل إِّلىىٌ ُك الاحىىٌ اٌلى ُسُ الاٌملىىِّ ُة  83 اٌفٌتعىىٌ : "قولىىه:  الكىىريم  قىىرأه العامىىُ
ٌد بذلك لٌتٌنزُّل الخيراتِّ منه أو لنسبتِّه إلى أِرمِّ األِرمين.  مجروًرا نعًتا للعِر ُوصِّ

 ثير، وأبان بن تغلب مرفوًعا، وفيه وجهان:وقرأ أبو جعفر، وابن محيصن، وإسماعيل عن ابن ك
 .أنه نعٌت للعرش أيًضا، ولكنه ُقِطع عح إعرابه ألجِل المدِح على خبر مبتدأ مضمر، وهذا جيٌد لَتواُفِق القراءتيح في المعنى: أحُدهما
 . 84 : أنه نعتَّللا لى رد "الثاني

 فيه نور من وجهين:- الكريم  بالرف  نعتا لى العِر  مقطوعا عنه وهذا الذي ِكره السمين الحلبي من استجادة كون 
يىُد األول ِِّ الاٌمجِّ را ُِو الاعىٌ و ألن  85 : أن من قرأ بالرف  إنما عدل عن الجر ألن العِر عنده ال ُيوصد بالكرمو كما قرءوا بىالرف  قولىه تعىالى: ا

 . 86 صفة هللا تعالى، وإن سم  الماجد، وعليه ُيقا  وصد  الكريم هللا تعالى هو الموصوف بالمجد، وألن المجيد لم يسم  في غير 
في تفسير قول هللا و أن النحاة قد أجمعوا على أن اإلتباب هو األصل في النعت، فمتى أمكن اإلتباب فال يجوم العدول عنه إلى القط .الثاني: 

ُتما ٌولبىٌ  ُمياُتُموٌها ٌأنىىا ٌماءَّللا سىٌ ٌي إِّاُل ٌأسىىا اٌءهُ تعىالى: اإِّنا هىِّ دا جىىٌ ُ  ٌوٌلقىٌ ٌنافىىُ ٌوى األا ا ٌتهىا ُن ٌومىىٌ وٌن إِّاُل الوىُ لاٌطاٍن إِّنا ٌيُتبِّعىىُ نا سىُ ا مىِّ ٌزٌل ُسُ بِّهىىٌ ا ٌأنىا ُم اُؤُكما مىىٌ نا ٌربِّهىىِّ ما مىِّ
وقىرأ عبىد هللا وابىن  بىا  وطلحىة و يسىى : "قوله: اإِّن ٌيُتبُِّعوٌن  العاُمُة على الٌغيابة التفاتًا من خطابهم إلى الغيبة عنهم تحقيىرًا لهىم،  87 الاُهٌدى 

"  . 88 بن عمر وابن وثاد بالخطاد، وهو حسنَّللا موافِّقَّللا
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ُتما 606وقىىد علىىق الىىرامي  ت:  وٌن  بالتىىاء علىىى الخطىىاد، وهىىو ظىىاهر مناسىىب لقولىىه تعىىالى: اٌأنىىا هىىى  علىىى هىىذه القىىراءة بقولىىه: "قىىرَّ: اإِّنا ٌتُتبِّعىىُ
 . 89 ٌولٌباُؤُكما "
يٌن لٌمنىُواقوله لى  هتفسير ه في  ىىىوقول ذِّ زٌِّي الىُ يىُدُه لٌِّيجىا ٌق ثُىُم ُيعِّ ٌدُأ الاٌخلىا ُه ٌيبىا ا إِّنىُ ٌد هللاِّ ٌحقىف ا ٌوعىا ُعُكما ٌجمِّيعىً يٌن  : اإٌِّلياهِّ ٌمراجِّ ذِّ مِّ ٌوالىُ الٌِّحاتِّ بِّالاقِّسىا لىُوا الصىُ ٌوٌعمِّ

انُ  ا كىىٌ يمَّللا بِّمىىٌ ٌذادَّللا ٌألىىِّ يٍم ٌوعىىٌ نا ٌحمىىِّ ٌرادَّللا مىىِّ ما شىىٌ ُروا ٌلهىىُ فىىٌ ُروٌن ٌِ فىىُ   نوعىىد  ىام رفىىىلىىىنمرجعكم ، وأجىى راً ىخبىى ة  نوعىىد  يجعلىىىىىىىام الفىىراء رفىىىى: "أج 90 وا ٌيكا
 . 91 "دنه أحنم يقرأ تننننح، ولننو حسننوهتداء والخبر، ىىونحق  على االب
 فيه مسألتان: الطيبيوهذا الذي ذكره 

، في حين عزا أبو حيان األندلسي وابىن عطيىة  92 هى 437أبو محمد القرطبي  ت: األولى: أنه ِكر أنه لم يقرأ بهذه القراءة أحد، وكذلك ِكر 
 . 93 هبي عبلاهى  وغيرهم هذه القراءة إلى إبراهيم بن 671رطبي  ت: ىىىىىالقو هى  542 ت: 
، و بارتىه هىذه مشىعرة بىأن ِلىك األصىل فىي التركيىب،  94 با حيان األندلسي قد حكم على هذه القىراءة بأنهىا  الوجىه فىي اإلعىراد ا: أن  ةننالثاني

 -ثىىىىنوىر الباح همىن وجهى -بخىالف ِلك.والصىواد  -من خىال تعريىف الحسىن الىذي تقىدم –مين الحلبي عليها بالحسن مشعرة ىىىبينما حكم الس
لىىك ألن قولىىه  ةهىىو مىىا ِهىىب إليىى ُعُكما  فيىىه معنىىى  الوعىىد ، ومعنىىاالسىىمين الحلبىىيو ِو راجِّ هِّ مىىٌ دكم هللا أن يحيىىيكم بعىىد ممىىاتكم وعىىدا ىىىىىى: يعة: اإٌِّليىىا

 . 95 عنىىىىقرد للماو  يوكيد أولىىى  على التاب  وعد هللا حقىىىذلك كان نصىىىى، فلاقىىح
م  فني مسنألة حنذ  األلنت التني فني أول كلمنة ناسنمس منح البسنملة:   الطيبييقول   مَّللا  أو  سىُ لىك ألن األصىل:  سىِّ "قيىل: ال حىذٌف أصىاًلو ِو

 ".وهذا حكاه النحَّاس وهو حسحبكسر السين أو ضمها، فلُما دخلتِّ الباُء ٌسٌكٌنتِّ العيُن تخفيًفاو ألنه وق  بعد الكسرة كسرةَّللا أو ضمةَّللا، 
 ، هي:ةلفها على ثالثة وجو اناسمس وفي  هاء في وزن كلمنننت العلمنننوقد اختل
م و حيىى، وهةالمحذوف هلمىىلد فيها تعوير عن فاء الكالها  اعل ، واىىىىن ومنا:  األول سا سم ، اث ىىي الواوو ألن  اسم  أصلها  وِّ نه مشتق من  وِّ

 ين.ىىىىىمذهب الكوفي وهم: إن األلد وصلة للسين الساِنة، وهىىىوقال بعس
و و حيىىث ىىىىصاواوو ألن  اسىىم  ىىىىي الىىىى، وههذوفىىىىالمح همىىىىىىلىىد فيهىىا تعىىوير عىىن الم الكلألها  افىى  ، واىىىىىن ومناالثنناني:  ما تق مىىن ىىىىنىىه مشالها  سىىِّ
 . 96 ريينىىىب البصىىو، وهو مذهىىالسم
د فىي أولهىا عىن الىواو ىىىىلألد لهم في تعوير اىىمن  سمو ، ومخال قاقىىشتإلصل ااريين في ىىالم البصىىق لكىىوافىىم  هذاها  فِّ  و و ىىن ومنا:  الثالث
 مين الحلبي.ىىىالسقول ، وهذا  97 هذوفىىىالمح
وير تقىى  ىىىىىالتع هر، وهمىىز ىىىىىالتعوي ههمىىز  ةفىىي أولىى هن الهمىىز الهىىو القىىول الثىىاني،  -ر الباحىىثىىىىىنو همىىن وجهىى - هالىىراجح فىىي األقىىوال الثالثىىإن 

لك مثل تعويسها عن حذف الم الكلمىىتعويس ٌف منىه الو، وومنهىا  اعىل و ىىىفي  ابن  عن حذف الواو من بن ههم بالهمز ىىى، ِو ذِّ ن القيىا  فيمىا حىُ
 . 98 رهىىخاوض بالهاء في ىىىه، وفيما حذف منه فاؤه أن يعىىىفي أول  هأن ُيٌعُوض بالهمز  ةالمُ 

 وجواب استحسان الطيبي في ثالثه اوجه:
لىك ألن اىىىذف األلىد فىي مواضىىىىلىد لىم يجىز حالدون اىىىأنه لىو كىان األصىل  فىِّ   ب:  ولهاا لىد التىي فىي أول ال  ويمتنى  فىي مواضى  أخىرىو ِو

ذف إال في لف هارو فلىو قلىت: ىىىىلعىدم وجىود علىى االشت ةغيىر  ةإلىى ِكرهىا، وال ُتحىذف فيى هوعىدم الحاجى ة   بسم هللا  فقىمو الشىتهار ىىىى اسم  ال ُتحا
 . 99 ذفىىىى باسم الرحمن  أو  السم هللا حالوة في القلود  مثال لم يجز الح

ال إِا رد ما عوضت عنه وهو الواوو ولهذا لىم يجمعىوا بينهمىا، اال يجوم حذفها  ،التعوير في  اسم  على مذهب البصريين  ه: أن همز وثانيها
 . 100 بل أثبتوا أحدهما فقالوا في النسبة إليه: اسمي، أو سموي 

م  لىم يكىن واجىىأص ىىهم  الموجود في البسملىىسألو كان   أنه:  وثالثها م  أو  سىُ م، ىىىىفىي الثانيىة فق هىوِ إن الثقىل ابا تسىكين السىين فيهمىاو ىىىله  سىِّ
 . 101 كون ىىىىفتح ال للسىىىىنتقال للإلثقال األولى فالقيا  اىىىيل، وحتى م  استىىىما من الكسر للكسر فغير ثقإلى السم، فاوهو االنتقال من الكسر 
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 م.1990هى  1411، 1القاهرة، ط –نجي قراعة، مكتبة الخا محمود
ه ، تحقيىق: أحمىد يوسىد النجىاتي، محمىد علىي 207معاني القرلن: أبو مكريا يحيى بن مياد بن عبد هللا بىن منوىور الىديلمي الفىراء  ت:   38

 .1، طالنجار، وعبد الفتا  إسماعيل، دار الكتب المصرية، مصر
 –شىلبي، عىالم الكتىب  عبىده الجليىل ه ، تحقيىق: عبىد311سىهل، أبىو إسىحاق الزجىاخ  ت: معاني القىرلن وإعرابىه: إبىراهيم بىن السىري بىن   39

 م.1988هى  1408، 1بيروت، ط
ه ، تحقيىق: إحسىان  بىا ، دار 626معجم األدباء= إرشاد األريب إلىى معرفىة األديىب: شىهاد الىدين أبىو عبىد هللا يىاقوت الحمىوي  ت:   40

 .م1993ه  1414الغرد اإلسالمي، بيروت، الطبعة األولى، 
ه ، تحقيىىق: د. مىىامن 761مغنىىي اللبيىىب عىىن كتىىب األعاريىىب: عبىىد هللا بىىن يوسىىد بىىن أحمىىد بىىن عبىىد هللا جمىىال الىىدين، ابىىن هشىىام  ت:   41

 . م1985مبارك، ومحمد علي حمد هللا، دار الفكر، دمشق، الطبعة السادسة، دمشق، 
أبو عبد هللا محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرامي الملقب بفخر الىدين الىرامي خطيىب الىري مفاتيح الغيب= التفسير الكبير:   42
 . هى1420، 3بيروت، ط –العربي التراأ إحياء ، داره606: ت 
حقيىق: علىي أبىو ملحىم، مكتبىة الهىالل، ه ، ت538المفصل في صنعة اإلعراد: أبو القاسىم محمىود بىن عمىرو بىن أحمىد الزمخشىري  ت:   43

 .بيروت
ه ، تحقيىىق: محمىىد عبىىد الخىىالق 285المقتسىىب: محمىىد بىىن يزيىىد بىىن عبىىد األِبىىر الثمىىاني األمدي، أبىىو الفبىىا ، المعىىروف بىىالمبرد  ت:   44

 .عويمة، عالم الكتب، بيروت
 م.2000  هى1421القاهرة،  ة،مناهج المفسرين، مني  عبد الحليم محمود، دار الكتاد المصري  45
 م. 2004هى  1424، 1بيروت، ط –نثر الدر في المحاضرات، أبو سعد اآلبي، تحقيق: خالد عبد الغني محفوط، دار الكتب العلمية   46
 .م2005هى  1424جامعة أم القرى،  –الدين  وأصول الدعوة لجالل الدين السيوطي، كلية نواهد األبكار وشوارد األفكار  47
 والدراسىىات الشىىريعة كليىىة والسىىنة، الكتىىاد بحىىوأ للقرطبىىي، مجموعىىة علىىم معىىاني القىىرلن وتفسىىيره، وأحكامىىه الهدايىىة إلىىى بلىىوا النهايىىة فىىي  48

 م2008هى  1429، 1الشارقة، ط جامعة اإلسالمية،
 اهلوامش

 
 .33ينور: التفكير البالغي عند العرد، ص   1(
 .49ينور: القرلن الكريم وأثره في الدراسات النحوية، ص   2(
 .3سورة التوبة: اآلية:    3(
 .182  5ينور: األوائل،    4(
من أمثلة المصنفات القديمة كتاد  تخريج أحاديث الكشاف  لامام الزيلعي، ومن أمثلة الدراسات الحديثة:  القىراءات القرلنيىة فىي تفسىير     5(

 ير ِلك الكثير.الكشاف  للباحث نسال محمود الفراية، و البالغة القرلنية في تفسير الكشاف  للدكتور محمد حسنين أبو موسى، وغ
 .407  9ينور: الزيادة واإلحسان في علوم القرلن،    6(
 .96ينور: تطىىىور الفىىىكر التربوي، ص  7 
 .697  11ينور: تاري  األسالم،    8(
 .669  2ينور: معجم البلدان،    9(
 .120ينور: طبقات المفسرين، ص   10(
 .144ينور: مدخل إلى التفسير وعلوم القرأن، ص   11(
 .106ينور: مناهج المفسرين، ص   12(
 .163ينور: دراسىىىات في علوم القرأن الكريم، ص   13(
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 .131ينور: األسرائيليات والموضوعىىات في كتب التفسير، ص   14(
 .664  7ينور: تاري  ابن خلدون،    15(
 .552  6ِهب،  ينور: شذرات الذهب في إخبار من   16(
 .522  1ينور: بغية الوعاه في طبقات اللغويين والنحاة،    17(
 .277طبقاة المفسرين ل دنة وي، ص   18(
 .11ينور: قسايا التقدير النحوي في إعراد الرب  األخير من القرلن الكريم، ص   19(
 .72ينور: أثر اختالف اإلعراد في تفسير القرلن، ص   20(
 .2إحياء النحو، ص    21(
 .2  1معاني القرلن للفراء،    22(
 .485  2فتو  الغيب في الكشد عن قناب الريب،    23(
 . 21سورة البقرة، اآلية،     24(
 .308  2فتو  الىىىىىىىىغيب في الكشد عن قنىىاب الىىىىريب،    25(
 .39  1ينور: معاني القرلن ل خفش،    26(
 .26  4، واوضح المسالك إلى ألفيه ابن مالك، 1077  2ينور: توضيح المقاصد والمسالك بشر  ألفيه ابن مالك،    27(
 .109ينور: مغني اللبيب عن كتب اإلعاريب، ص   28(
 .14ينور: شر  أبن عقيل، ص   29(
 .4سورة البقرة، اآلية،    30(
 .42  1حاشية الطيبي،    31(
 .1183  3، وتمهيد القواعىىىىد بشر  تسىىىىىىىىىىهيل الفوائد، 128  1ينور: االصول في النحو،   32 
 .43  1ينور: فتح القدير،    33(
 .228  1ينور: نواهد األبكار وشوارد األفكار،    34(
 .228  1، والتحرير والتنىىىىىىوير، 39  1ينور: أنوار التنزيل وأسرار التأويل،    35(
 . 7سورة القمر، اآلية،   36 
  . 432  4حاشية الطيبي على الكشاف،    37 
 .86  5، ومعاني القرلن وإعرابه، 169  4، والمقتسب، 528  2ينور: معاني القرلن ل خفش،   38 
 . 6سورة القمر، اآلية،   39 
 .1867  11ينور: الهداية إلى بلوا النهايه في علم معاني القرأن وتفسيرة، واحكامه،   40 
 .1162  2ينور: غرائب التفسير وعجائب التاويل،   41 
 .323  2ينور: التسهيل لعلوم التنىىىىزيل،   42 
 .223  4ينور: جام  البيان في تفسير القرأن،   43 
 . 86سورة الصافات، اآلية،   44 
 .49  4الحاشية،   45 
 .194  2تىىىىىىىنزيل، ، والتسهيل لعلوم ال341  26ينور: مفاتيح الغىىىىىىىىىىيب،    46 
 .295  2، واوضح المسالك إلى الىىىفية ابن مألك، 767  2ينور: شر  الكافية الشافية،   47 
 .93ينور: المفصل في صنعه األعراد، ص  48 
 .383  3ير، ، والسراخ المنير في اإلعانه على معرفه بعر معاني كالم ربنا الحكيم الخب1091  2ينور: التبيان في أعراد القرأن،   49 
 .460  4ينور: فتح القدير،   50 
 .5سورة الفاتحة، اآلية،   51 
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 .64سورة الزمر، اآلية،   52 
 .164سورة األنعام، اآلية،    53 
 .13  1الكشاف،   54 
 .59ينور: تفسير الراغىىىىىب، ص  55 
 .34  1الكتاد لسيبويه،   56 
 .554  4ينور: الدر المصىىىىىىىىىون في علوم الكىىىىىىىىىىىىتاد المكنون،   57 
 . 83سورة لل عمران، اآلية،   58 
 . 380  1الكشاف،   59 
 .26  2، وانوار التنزيل واسرار التأويىىىىل، 498  15ينور: مفاتيح الغيب،   60 
 . 295  3الدر المصون في علوم الكتاد المكنون،   61 
 .411  3البحر المحيم،   62 
 .177سورة األعراف، اآلية،   63 
 .179  2الكشاف،   64 
 . 619  1، ومدارك التىىنزيل، 42  3، وانوار التىىنزيل، 406  15ينور: مفاتىىىيح الغيب،   65 
 .227  5البىىىحر المحىىىيم،   66 
 .16سوره النحل، اآلية،   67 
 .599  2الكشاف،   68 
 .29  1البحر المحيم،   69 
 .242ينور: البالغة القرلنية في تفىىىسير الزمخىىىشري، ص  70 
 .34، 33سورة الشورى، اآلية،    71(
 .557  5الحاشية،    72(
 .1134  2ينور: التبيان في إعراد القرلن،    73(
 ، والرواية فيه  نمسك  بدال من  نأخذ . 233البيتان للنابغه الذبياني، كما في ديوانة، ص   74(
 .340  9ينور: البحر المحيم،    75(
لىم أجىد مىن رسىم قولىه  -فيمىا وقفىت عليىه-ابن عادل الحنبلىي، وهىو توجيىه غريىبو إِ إننىي  -حثحسب اطالب البا–تفرد بهذا التوجيه      76(
 .بِّرا  بإثبات الياء  : اٌمنا ٌيُتقِّ ٌوٌيصا

 .340  9ينور: البحر المحيم،     77(
 .1604  3ينور: شر  الكافية الشافية البن مالك،    78(
 .63سورة هود، اآلية،    79(
 .347  4الحاشية،    80(
 .390  4، إعراد القرلن وبيانه، 151  13ينور: حدائق الرو  والريحان في روابي علوم القرلن،    81(
 .704  2ينور: التبيان في إعراد القرلن،    82(
 .116سورة المؤمنون، اآلية،    83(
 .375  5الحاشية،    84(
 .15سوره البروخ، اآلية،    85(
 .462  4ينور: التفسير الوسيم،    86(
 .23سورة النجم، اآلية،    87(
 .23سورة النجم، اآلية،    88(
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 .251  28مفاتيح الغيب،    89(
 .4سوره يون ، اآلية،     90(
 .150  6الدر المصون،    91(
 .339  1ينور: مشكل أعراد القرلن،    92(
 .308  8، والجام  ألحكام القرأن، 13  6ينور: البحر المحىىىيم،    93(
 .13  6ينور: البحر المحىىىىىىىىىيم،     94(
 .20  15ينور: جام  البيان،    95(
 .259  2، وشر  شافيه أبن الحاجب، 9  1ينور: االنصاف في مسائىىىىل الخالف،    96(
 . 75  4، وشر  ألفية ابن مالك، 52  1ينور: معاني القرلن،    97(
 .10  1ينور: االنصاف في مىىىىسائل الخىىىىالف،    98(
 .31  1ينور: البيان في غريب إعراد القرلن،    99(
 .75  4مالك،  ينور: شر  الفية ابن   100(
 .126، ونتائىىىج الفكر، ص43ينور: الالمىىىات، ص   101(


