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االعرتاضات النحوية للسمني احلليب يف تفسريه الدر املصون على الزخمشري يف )
 (تفسريه الكشاف

 كلية : اآلداب. - جامعة: مصراتو - علي نور الدين سامل كمبة د.
 

 ملخص البحث:
السمُت اغبليب النحوية يف تفسَته الدر اؼبصون على الزـبشري يف تفسَته يدرس البحث اعًتاضات 

الكشاف، واؼبنهجية اؼبتبعة للسمُت يف رد مامل يرق لو، ومنهجو يف الرد والنقاش، وبيان مدى استفادتو 
 ن غَته، وإظهار استقالليتو برأيو مع اعتزازه ابلتلمذة على من يرد عليهم أحياان.

 

 مقدمة:
ما تصرف فيو اؽبمم، وتبذل فيو اعبهود، وُتسيَّل فيو األقالم، ىو كتاب هللا ودراسة معانيو   إن من أجل

ل ألحكام حياة البشر  فصِّ
ُ
وأحكامو، فهو الناطق خبرب ما قبلنا، وحكم ما بينا، وعلم ما بعدان، وىو اؼب

 صبيعا، من ـبتلف الثقافات واألجناس.
التفاسَت اليت حوت تفسَته وإعرابو وبيان أحكامو، وإن من  وإن من أىم ما يتعلق بكتاب هللا ىي كتب

أبرزىا على اؼبستوى اللغوي والنحوي ىو تفسَت الكشاف للزـبشري؛ ؼبا ال قاه من شيوع وذيوع يف 
الوسط العلمي، وإين ؼبن أشد اؼبعجبُت بتفسَت الدر اؼبصون للسمُت اغبليب، فلطاؼبا شدَّ انتباىي كلما 

 مسالة ما، فالحظت أن لكل من التفسَتين أسلواب ـبتلفا يف اإلعراب واؼبنهج. وعبت فيو للبحث يف
لذا فلقد ارأتيت أن أًف يف تفسَت اؼبتأخر ىنا، الذي ىو السمُت ألرى رأيو يف بعض القضااي اليت تكلم 
فيو اؼبتقدم الذي ىو الزـبشري، وأن أقف عند االعًتاضات النحوية اليت اعًتض فيها السمُت على 

 لزـبشري؛ لتتضح لنا معامل التوسع اؼبعريف بُت العصرين، والفارق بُت اؼبنهجُت.ا
فبعد استخارٍة هلل تعاىل، وتوكٍل عليو عزمت ووظبت البحث بعنوان:) االعًتاضات النحوية للسمُت 
اغبليب يف تفسَته الدر اؼبصون على الزـبشري يف تفسَته الكشاف(، وقد قسمتو إىل مقدمة أبُت فيها 

نشأ الفكرة، والغاية من البحث، وبيان تفصيل ؿبتواه، مث بتمهيد ويشمل التعريف اؼبوجز للمفسرَْين م
وتفسَتيهما، مث اعبانب النظري وىو استعراض مواقع اعًتاض السمُت يف تفسَته على ما اعًتض عليو 

 فبا ىو يف تفسَت الكشاف، مث نتائج البحث، مث بقائمة اؼبصادر.
 وهللا أسأل التوفيق والسداد، إنو نعم اؼبوىل ونعم النصَت                                
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 أوال التعريف ابإلمام السمني احلليب
وشبة  ، (1) ىو أبو العباس شهاب الدين أضبد بن يوسف بن دمحم بن مسعود اؼبعروف ابلسمُت اغبليب 

ولكن السمُت أثبت خبط يده أن  خالف يف اسم جده فبينما ذكر بعض اؼبًتصبُت أن جده عبد الدائم
   (2)ومل تذكر اؼبصادر  سنة والدتو.    جده دمحم،

البصمات  ونشأ يف حلب مث انتقل إىل مصر، فالتقى فيها شيوخو الذين كانت ؽبم يف شخصيت 
ىـ( علم النحو والقراءات، 725ىـ( وتقي الدين الصائغ )ت745حيان)ت الواضحة، فأخذ عن أيب

ىـ(   وغَتىم من 736و القراءات، والعشاب أضبد بن دمحم بن إبراىيم اؼبرادي)توقد أخذ السمُت عن
فاشتد ساعده يف ميدان العلم حىت تبحر وصار علما يشار إليو ،  العلماء الذين أخذ منهم علومو

 ابلبنان. 
يصنفو  سبذىب ابؼبذىب الشافعي، ويعد من رجال اؼبرحلة الرابعة من مراحل التفسَت، إذ إن اتريخ وفاتو

تقلد السمُت النيابة عن اغبكم   (3) ،من مرحلة شيخو أيب حيان، وىو الذي يُعّد على رأس ىذه اؼبرحلة
، وكانت وفاتو  رضبو هللا تعاىل يف صبادى  (4) أن تويف هبا إىل فأي القضاء ابلقاىرة، وتوىل أيضا األوقا

 . (5)وست وطبسُت للهجرة  ةاآلخرة سنة سبعمائ
 املصون يف علوم الكتاب املكنون..تفسريه: الدر 

                                                 

ه(، األعالم، اػبامسة عشر، دار العلم للماليُت، بَتوت 1396.    انظر الزركلي، خَت الدين بن ؿبمود بن دمحم بن فارس)(1)
. و: السيوطي، 1/329   1993ىـ1414،  و: كحالة، عمر رضا، معجم اؼبؤلفُت، مؤسسة الرسالة، بَتوت 1/274لبنان.

بقات اللغويُت والنحاة، دمحم أبو الفضل إبراىيم، اؼبكتبة العصرية، بَتوت ىـ(، بغية الوعاه يف ط911اغبافظ جالل الدين) ت 
 .1/402لبنان.

.   انظر ابن قاضي شهبة، أبو بكر بن اضبد بن دمحم بن عمر، طبقات الشافعية، د اغبافظ عبد العليم خان، األوىل، عامل (2)
ىـ(،الدرر 852ىـ   773أضبد بن علي بن دمحم)ت ، و: العسقالين، شهاب الدين أيب الفضل3/18الكتب، بَتوت لبنان. 

م. 1972ىـ/ 1392الكامنة يف أعيان اؼبائة الثامنة، ربقيق: دمحم عبد اؼبعيد ىان، دائرة اؼبعارف العثمانية، صيدر اابد  اؽبند 
1/402. 
 .1/566دار اعبماىَتية، ليبيا.ىـ(،النحو وكتب التفسَت، الطبعة الثانية، ال1419.انظر  ارفيدة، إبراىيم عبدهللا ارفيدة )(3)
 .3/18. انظر طبقات الشافعية البن شهبة  (4)
،  و:اغبنبلي، عبد اغبي بن أضبد بن دمحم، شذرات الذىب يف     أخبار من ذىب، 1/402انظر الدرر الكامنة للعسقالين (.5)

 .6/179عبد القادر األرنؤوط، ؿبمود األرانؤوط، ، دار ابن كثَت، دمشق.
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اشتهر كتابو الدر اؼبصون هبذا االسم بُت علماء اللغة، وىو أصدق شيء لتسميتو إذ أثبت ؿبقق الدر  
وما ذكره يف ، اؼبصون أنو أثبت ىذا االسم خبط السمُت نفسو على اؼبخطوط اليت ىي أصل الكتاب

و سنة سبعمائة وأربعو وثالثُت، وأابن السمُت سبب وقد ألفو أو انتهي من أتليف،  (1) خطبتو يف الدر
أتليفو، وىو أنو قصد بو وجو هللا تعاىل؛ ألن القرآن مل ينزل إىل الناس ليتلى فقط ولكن ليُتأمَّل ويـُتَّعظ بو 
ويُنتفع أبسراره، وأنو كتابو قصد بو إابنو اؼبعاين واألسرار اػبفية اليت ال تتضح لعامة الناس  ليتوصلوا إىل 

 .  (2) فهم كتاب هللا تعاىل
 منهجو يف تفسريه.

ذكر السمُت يف خطبة الدر طريقتو ومنهجو يف تفسَته، معلال سبب اختياره ؽبذه الطريقة، وىو ما رآه   
من مآخذ على تفاسَت سبقتو، وصرح أبنو سيتدارك ىذا الذي مل يرق لو، وقال مبينا منهجو وطريقتو" 

ا ذاكرا الواضح البُت فلما رأيت األمر كذلك واطلعت على ما ذكره الناس من ىذه الفنون، ورأيتهم: إم
اؼبشكل بلفظ ـبتصر، استخرت  ىمن الصناعة، وإما اؼبقتصر عل الذي مل وبتج للتنبيو عليو إال األجنيب

هللا الكرمي القوي اؼبتُت يف صبع أطراف ىذه العلوم، آخذا من كل علم ابغبظ الوافر، حبيث إين إذا 
منتشرة األطراف ذكرت ذلك ؿبررا لو يف   من قواعد ىذه العلوم أو ضابط ؼبسألة ةعرضت قاعدة كلي

كتب القوم، وال أذكر إال ما ىو اؼبختار عند أىل تلك الصناعة، وإذا ذكرت مذىبا ألحد من أىل 
العلم فقد وبتمل ىذا الكتاب ذكر دالئلو واالعًتاضات عليو واعبواب عنو فأذكره، وقد ال وبتمل 

يفاء الكالم على مسائل ىذا الكتاب، فإنٍت كتب ذلك العلم. ومل آل جهدا يف است  ىفأحيلو عل
تعرضت للقراءات اؼبشهورة والشاذة، وما ذكر الناس يف توجيهها، ومل أترك وجها غريبا من اإلعراب وإن  

لعل ىذا السرد . (3) كان واىيا، ومقصودي بذلك التنبيو على ضعفو حىت ال يغًت بو من اطلع عليو "
سَته، ولعل اؼبتتبع لكاتبو الدر  اؼبصون يالحظ عليو أنو قد تناولو من السمُت خَت إابنة ؼبنهجو يف تف

 من أطراف طبسة علوم وىي العلوم اليت ال بد منها لكل انظر يف كتاب بقصد التفسَت 
 واإلابنة، وىذه العلوم ىي اإلعراب، والتصريف، واللغة، واؼبعاين، والبيان. 

                                                 

 .1/6ر خطبتو يف مقدمة الدر اؼبصون . انظ(1)
.السمُت اغبليب، أضبد بن يوسف بن دمحم، الدر اؼبصون يف علوم الكتاب اؼبكنون، ربقيق: د أضبد دمحم اػبراط ، دار القلم، (2)

 .1/3،4دمشق.
 .1/5.انظر خطبة السمُت يف الدر اؼبصون (3)
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  التأويل وجوه يف األقاويل وعيون التنزيل حقائق عن الكشافـ تفسري: 2
 السابع يف ولد  (1) ،لإلمام أيب القاسم ؿبمود بن عمر بن دمحم بن عمر اػبوارزمي الزـبشري، جار هللا 

 مز خوار  قرى من قرية وكانت زـبشر  (3) ،بزـبشر ، (2) وأربعمائة وستُت سبع سنة رجب من والعشرين
 . (4) احمليطة هبا

  (5) ظبع ببغداد من نصر بن البطر وغَته، حىت تبحر وصار إماما يف اللغة والنحو، معتزليا ؾباىرا، 
وذكر ،  (7) وكان مقطوع الرجل وقد استبدؽبا برجل من خشب  (6) ،شديد اإلنكار على اؼبتصوفة

ىت لقب ح ةومل تثنو إصابتو عن طلب العلم فرحل لطلبو، وحج وجاور مك.  (8) القفطي قصة قطعها
ىـ(:" ؼبا قدم الزـبشري للحج  577بـ)جار هللا(، فذاعت شهرتو حىت قال عنو الكمال األنباري )ت

   (9) ".السعادات بن الشجري مهنئا بقدومو وأاته شيخنا أب
تبّحر الزـبشري يف علومو حىت أصبحت الرحال تشد إليو ، فألف العديد من اؼبؤلفات اليت صدح  

 كل من جاء بعد يف علومو، وكانت مرجعا ىاما لكل انىل، تويف ـذكرىا، واغًتف منها  
  (10) وطبسمائة وثالثُت شبان سنة عرفة ليلةرضبو هللا تعاىل ـ  

                                                 

 .7/178. انظر األعالم للزركلي (1)
 .6/2688ء لياقوت اغبموي .انظر معجم األداب(2)
 1396. انظر السيوطي، عبد الرضبن ، طبقات اؼبفسرين، ربقيق: علي دمحم عمر، مكتبة وىبة، القاىرة، الطبعة األوىل، (3)
. و: 147ص 3م، ج 1977ىـ1377انظر اغبموي، شهاب الدين أيب عبدا هلل ايقوت، معجم البلدان، دار صادر، بَتوت. (4)

ىـ(، إنباه الرواة على أنباه النحاة، دمحم أبو الفضل إبراىيم، الطبعة األوىل، دار الفكر 622علي بن يوسف)تالقفطي، أبو اغبسن 
 .3/265العريب و مؤسسة الرسالة، القاىرة  و بَتوت. 

ث  العريب، بَتوت ىـ(، البداية والنهاية، علي شَتي، الطبعة األوىل، دار إحياء الًتا774. انظر ابن كثَت، أبو الفداء إظباعيل )(5)
 .16/335لبنان. 

 .7/178. انظر األعالم للزركلي (6)
. انظر الذىيب، أبو عبدهللا دمحم بن أضبد بن عثمان ، العرب يف خرب من غرب، ربقيق أبو ىاجر دمحم السعيد بن بسيوين زغلول، (7)

 .2/455بَتوت،  –دار الكتب العلمية 
 .3/268. انظر إنباه الرواة  (8)
ىـ(، سَت أعالم النبالء، حققو وخرج أحاديثو شعيب األرنوط ودمحم 748ر الذىيب، مشس الدين دمحم بن أضبد بن عثمان، ) انظ (9)

 20/151م. 1985ىـ ـ 1405ودمحم نعيم، مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل 
 .  6/2691. ومعجم األدابء لياقوت اغبموي174ـ  5/168انظر وفيات األعيان البن خلكان .(10)
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         (1)التأويل وجوه يف األقاويل وعيون التنزيل حقائق عن الكشافتفسريه:  
ولذلك  يعد تفسَت الكشاف للزـبشري من أىم كتب التفسَت اليت اعتنت ابعبانب اللغوي وأكربىا، 

وذلك ؼبا كان يبتاز بو  (2) ؛عد الزـبشري من رجاالت اؼبرحلة الثانية من مرحل التفسَت، وىو من آخرىا
بو الزـبشري من حذق وذكاء وعمق نظر يف اؼبسائل اللغوية والنحوية، وإؼبام بعلمي اؼبعاين والبيان، إذ 

 يرانبا العلماء أهنما السبب يف أتلق الزـبشري يف كشافو واجتياز أقرانو فيو. 
 منها بد ال اليت سائلالو  ىذه كل صبع قد الزـبشري أن اغبقيقة وىف)  قال عنو اإلمام الذىيب: 

ر،  من اؼبخلص حقائقو، عن الكشاف" القرآن تفسَت ىف العظيم الكتاب ىذا للناس فأخرج للمفسِّ
لخَّص مداحضو، ىف اؼبثبت غوامضو، على اؼبطلع مضايقو، من اؼبخلص مضايقو،

ُ
 ولطائف لنكتو اؼب

نَـقِّر نظمو،
ُ
 يكتنو ال دبا احمليط فيو، إال تُوجد ال اليت اؼبفتنَّة ابلفوائد اؼبكتنز علمو، وجواىر ِفَقره عن اؼب

 يف يكن مل ولو اؼبملول، هاؼبستكر  وذبنب للفضول، اغباذف اإلهباز مع ومعانيو، ألفاظو بدع من
 العثور يتمٌت وجوىرة األخبار، ؿبققة ينشدىا ضالة بو لكفى قانونو على شيء كل إيراد إال مضمونو

  (3).(البحار غاصة عليها
 منهجو يف تفسريه:

إن اؼبتتبع للزـبشري يف تفسَت تبدو  لو معامل منهجو إذ إنو يعتمد على منهج معُت يرتكز على  
السمات التالية:ـ أوؽبا: تقديره وإجاللو إلمام النحو سيبويو، فيأيت بو غالبا لتقوية مذىبو بدون سبجيد 

 التمجيد واالستنصار برأيو، وأنو وافقو.  لو، وىذا كثَت يف كشافة، ويف بعض األحيان يذكره بعبارات
 استقاللو برأي خاص

قبد أن الزـبشري يف بعض األحيان ال يبيل إىل أي من اؼبذىبُت، بل ىبالفهما وىبص نفسو      
ابختيار منفرد، منو إجراء عطف البيان، ومن اؼبعلوم أن اؼبذىبُت البصري والكويف ال هبيزان اختالف 

عرابو لقولو تعاىل: اؼبعطوف واؼبعطوف عليو تعريفا وتنكَتا، ولكنو أجراه واعتمده يف مذىبو، ومن ذلك إ

                                                 

وعيون األقاويل يف  ىـ(، الكشاف عن حقائق التنزيل 538.  الزـبشري، أبو القاسم ؿبمود بن عمر الزـبشري اػبوارزمي،)ت(1)
 وجوه التأويل،  ربقيق: عبد الرزاق اؼبهدي، دار النشر: دار إحياء الًتاث العريب، بَتوت،.

 .1/564.  انظر  النحو وكتب التفسَت (2)
 .367/ 1 م.2005ىـ 1426م(، التفسَت واؼبفسرون،  دار اغبديث، القاىرة 1976حسُت)ت.  انظر الذىيب، دمحم (3)



 8102 يونيو   عشر ثاينالعدد ال األكادمييةالبحوث جملة 

429 

 

  ََمَقاُم إِبـْرَاِىيم   (1)  حيث أعربو عطف بيان لقولو تعاىل  آاَيٌت بـَيَِّناٌت ":دليل وفيهاحيث قال 
وأيضا من اختيارات الزـبشري من آراء لنفسو   (2). "بيان عطف وحده واقع  َمَقاُم إِبـْرَاِىيمَ  أن   على

 مل يقلو هبا غَته: تقدير العطف على ؿبذوف مع حرف العطف اؼبسبوق هبمزة. يف مثل قولو تعاىل
 َُهْم بَْل َأْكثـَُرُىْم اَل يـُْؤِمُنون يرى النحويون أن العطف يكون    (3) أَوَُكلََّما َعاَىُدوا َعْهًدا نـََبَذُه َفرِيٌق ِمنـْ

على السابق، وإمبا قدمت اؽبمزة لتصدرىا، ويرى الزـبشري أن العطف على ؿبذوف وتقديره) أكفروا 
 ابآلايت أكفروا   معناه ؿبذوف على للعطف الواوابآلايت البينات وكلما عاىدوا( حيث قال:" 

 . (4) "عاىدوا وكلما البينات
 

 والقواعد النحوية لنصرة مذىبو.استعمالو املعاين اللغوية 
أسلفنا أن الزـبشري يعتنق االعتزال، وىذا اؼبذىب يصطدم يف كثَت من اآلايت دبا ىو متفق عليو يف   

تفسَتىا مع إصباع اؼبفسرين، غَت أن الزـبشري ال أيل جهدا يف البحث عن ـبرج وتوجيو ألي آية 
حيث أصبع    (5) ُوُجوٌه يـَْوَمِئٍذ اَنِضرَة اىلتصطدم دبا يقول بو مذىبو، من ذلك تفسَت لقولو تع

اؼبفسرون على أن الوجوه ؽبا نضرة  يوم القيامة، وىذه النضرة من الفرح والبشر ابلنظر إىل وجو هللا 
تعاىل. إال أن الزـبشري ال يروق لو ىذا القول ألن اؼبعتزلة ال يقولون برؤية هللا تعاىل، فأول تفسَتىا إىل 

ِإىَل  معٌت تقدمي اؼبفعول، حيث قال:" ىوالتوقع، أي تتمٌت أن تنظر إىل رهبا خاصة عل معٌت الرجاء
َا اَنِظرَةٌ  ودليل الزـبشري يف  (6)"اؼبفعول تقدمي معٌت وىذا غَته، إىل تنظر ال خاصة رهبا إىل تنظر   َرهبِّ

 . (7) اأْلَْبَصاَر َوُىَو اللَِّطيُف اػْبَِبَتُ اَل تُْدرُِكُو اأْلَْبَصاُر َوُىَو يُْدرُِك  ىذا قولو تعاىل:
 
 

                                                 

 .97.   سورة آل عمران (1)
 وما بعدىا. 704. وانظر النحو وكتب التفسَت  1/416.  انظر الكشاف للزـبشري(2)
 .100.    سورة البقرة آية (3)
 .1/197انظر الكشاف للزـبشري  . (4)
 .22آية  سورة القيامة . (5)
 .4/662.   انظر الكشاف للزـبشري (6)
 .103.  سورة األنعام (7)
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 اثنيا اعرتاضات السمني النحوية على الزخمشري
 (1)هبوز أن يكون ـبففا من فيعل، ابلغيب اعًتض السمُت على الزـبشري قولو: أن قولو تعاىل .1

ٍ، وَمْيت من َميِّتكبو  ألنو ال ينبغي أن يُدَّعى  ؛وفيو نظرٌ حيث قال السمُت:"  «َىُْت من ىُتِّ
ُعد أن يقاَل: الُتزِم التخفيُف يف  َعْت ـبفَّفًة ومثقَّلًة، ويـَبـْ ذلك فيو حىت ُيسَمَع مثقاًل كنظائره، فإهنا ظبُِ

 (2)".ىذا خاصةً 
َفَأْخرََج بِِو ِمَن الثََّمرَاِت رِْزقًا   إعراب لقولو تعاىليف  واعًتض السمُت أيضا على الزـبشري .2

ُ ىذا، وكأنو حيث قال:"  (4)أبنو اعترب رزقا لبيان اعبنس،  (3)؛َلُكمْ  وفيو نظٌر، إذ مل يتقدَّْم ما يـُبَـُتِّ
وهبوز « . َأْخرَجَ »ظاىرُه أنو مفعوٌل بو، انصُبو « رزقاً »وكأنو يعٍت أنو بياٌن لرزقاً من حيث اؼبعٌت، و 

 (5)."اؼباء بعَض الثمرات يف موضع اؼبفعول بو، والتقديُر: فأخرَج ببعض« من الثمرات»أن يكوَن 
أحُدنبا: أن يكوَن حااًل على أنَّ الرزَق دبعٌت    مث زاد من التفصيل وذكر أن يف )رزقا( وجهُت

 والثاين: أن يكوَن مصدراً َمْنُصوابً على اؼبفعوِل ِمْن أجِلو، وفيو شروُط النصِب موجودٌة. اؼبرزوِق، 
َها ِمن شَبَرَةٍ ُكلََّما  ويف إعراب الزـبشري لقولو تعاىل .3 ُرزُِقوْا ِمنـْ

واعًتض عليو  (7)رأى أهنا للبيان  (6)
وفيو نظٌر، ألنَّ ، حيث علق السمُت قائال:" بَدُل اشتماٍل إبعادِة العاملِ عليو السمُت وقال ىي 

ِمْن شرِط ذلك أن وَبُلَّ ؿَبَلَّها موصوٌل وأن يكوَن ما قبَلها ؿُبَلَّى أبل اعبنسية، وأيضًا فليس قبَلها 
ُ هبا، وكوهُنا بياانً ِلما بعدىا بعيٌد جداً   (8)".شيٌء يـَتَـبَـُتَّ

اَل تـَْعُبُدوَن ِإالَّ اَّللََّ َواِبْلَواِلَدْيِن  مل يوافق السمُت الزـبشري يف تقدير لعامل النصب يف قولو تعاىل  .4
 (10)ال تعبدوا(،أبنو نصبها بتقدير فعل أمر، تقديره  وأحسنوا مراعاة لقولو تعاىل: )  (9)ِإْحَساانً 

                                                 

 .1/39.  انظر تفسَت الكشاف (1)
 .1/93.   انظر الدر اؼبصون (2)
 . 22. سورة البقرة من آية  (3)
 .1/94. انظر تفسَت الكشاف  (4)
 .1/193. انظر الدر اؼبصون (5)
 .25. سورة البقرة من اآلية (6)
 .1/107انظر تفسَت الكشاف .  (7)
 .1/216.  انظر الدر اؼبصون (8)
 .83.  سورة البقرة من اآلية (9)
 .1/159. انظر تفسَت الكشاف (10)
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وفيو نظٌر من حيث إنَّ َحْذَف عامِل اؼبؤكِّد منصوٌص على عدِم حيث عارض ىذا القول وقال:" 
 (1)".جوازِه

ن الضاَد رد السمُت قول الزـبشري  أب  (2) مُثَّ َأْضطَرُُّه ِإىَل َعَذاِب النَّارِ  ويف تفسَت قولو تعلى  .5
ال ُتْدَغم ىي يف غَتىا وىي ُحروف: ضم شغر كبو: اطَّجع من اغبروِف اػبمسِة اليت يُْدَغُم فيها و 

وفيو نظٌر، فإن ىذه اغبروف قد أدغمت يف غَتىا، أدغم أبو  حيث صرح قائال:"  (3)يف اضطجع
يـَْغِفْر َلُكمْ أبو عمرو الداين الالم يف 

، والشُت   (5)لِبَـْعِض َشْأهِنِمْ  ، والضاد يف الشُت:  (4)
  (7)  ."(8)لَبِْسْف هِبُِم األرض ، وأدغم الكسائي الفاء يف الباء:  (6)َسِبيالً العرش يف السُت:

(8) 
متعلٌِّق   أبن تراض   (9) َعْن تـَرَاضٍ   اعًتض السمُت على تقدير الزـبشري يف قولو تعاىل: .6

بينما  (10)عن تراٍض،صادرا ، فهو يف ؿبلِّ نصٍب أي: فصااًل « ِفصاالً » ـإذ ىو صفٌة ل ،دبحذوفٍ 
ألنَّ و  ،فصااًل كائنًا عن تراٍض، حيث كونُو كواًن مقيَّداً  يرى السمُت أبنو مقدر بفعل تقدير 

 (11)الًتاضَي معًٌت ال عٌُت.
َكَدْأِب   اعًتض السمُت على تقدير الزـبشري أبن أحد الوجوه لنصب الكاف يف قولو تعاىل:  .7

آِل ِفْرَعْوَن َوالَِّذيَن ِمْن قـَْبِلِهمْ 
أي: تُوقد الناُر هبم كما توقد  (13) (وقود) نو منصوٌب بلفظ أ (12)

                                                 

 .1/462. انظر الذر اؼبصون (1)
 .126. سورة البقرة من اآلية (2)
 .1/186. انظر تفسَت الكشاف  (3)
 .4.سورة نوح من اآلية  (4)
 .62. سورة النور من اآلية  (5)
 .42. سورة اإلسراء من اآلية  (6)
 .9. سورة سبأ من اآلية  (7)
 .2/112. انظر الدر اؼبصون  (8)
 .233.  سروة البقرة من اآلية (9)
 .1/280. انظر تفسَت الكشاف (10)
 . 2/472.  انظر الدر اؼبصون (11)
 .11.  سورة آل عمران من اآلية (12)
 .1/340تفسَت الكشاف . انظر (13)
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، حيث رد على ىذا تريد: كظلِم أبيك ،آبل فرعون، كما تقول: إنك لتظلم الناس كدأِب أبيك
ألن الَوقوَد على القراءِة اؼبشهورِة األظهُر فيو أنو اسٌم ؼبا يـُْوَقُد بو، وإذا   ؛وفيو نظرٌ القول قائال:" 

 (1)."كان اظباً فال عمَل لو
عطفًا على  أبهنا منصوبو  (2)َواَل أَْعَلُم اْلَغْيبَ  رد السمُت تقدير الزـبشري لنصب قولو تعاىل: .8

وال ىذا  ،اؼبقول، كأنو قال: ال أقول لكم ىذا القولَ ألنو من صبلة ؛   ِعْنِدي َخزَاِئُن اَّللَّ  قولو 
وفيو نظٌر من حيث إنو يؤدي إىل أنو يصَت التقدير: وال أقول لكم  ورده السمُت بقولو:" (3)القوَل،

 (4)."لكم ال أَْعَلُم الغيب، وليس بصحيحٍ 
بـَْعِدِىْم ُموَسى آِباَيتَِنا ِإىَل ِفْرَعْوَن مُثَّ بـََعثْـَنا ِمْن  مل يوافق السمُُت الزـبشريَّ يف أتويلو لقولو تعاىل:  .9

من ) والضمََت يف      لعموم الناس،  (ِمْن بعدىم)و  (أكثرىمأبن الضمَت يف قولو: )   (5)َوَمَلِئوِ 
 ىنا رد السمُت وقال:"  (6)اعًتاضاً.« وما وجدان»لألمم السالفة كانت ىذه اعبملُة أعٍت  (بعدىم

األوُل عامًا مث ذُِكر شيء يندرج فيو ما بعده وما قبلو كيف هُبْعل ذلك ألنو إذا كان ؛ وفيو نظر
العامُّ معًتضًا بُت اػباصَُّت. وأيضًا فالنحويون إمبا يـَُعرِّفون االعًتاض فيما اعًُتض بو بُت 

  (7)".متالزَِمُْت 
وذلك  (8)أخذه معمولو،اعًتض السمُت على تقدير الزـبشري يف أنو أعمل اؼبصدر اؼبوصوف قبل  .10

يـَْوَم نَْطِوي السََّماَء  وذلك يف إعرابو لقولو تعاىل:
وفيو نظر؛ من حيث إنو حيث قال:"  (9)

   (10)."أَْعَمَل اؼبصدَر اؼبوصوَف قبل َأْخِذه معموَلو
  َوهَبَْعْل َلَك ُقُصورًارد السمُت على الزـبشري أتويلو يف إعراب قولو تعاىل:  .11

                                                 

 .3/38. انظر الدر اؼبصون (1)
 .50سورة األنعام من اآلية .  (2)
 .2/26. انظر تفسر الكشاف (3)
 .4/638. انظر الدر اؼبصون (4)
 .103. سورة األعراف من اآلية (5)
 . 2/136.انظر تفسَت الكشاف  (6)
 .5/401. انظر الدر اؼبصون (7)
 .3/173. انظر تفسَت الكشاف (8)
 .104. سورة األنبياء من اآلية (9)
 .8/209. انظر الدر اؼبصون (10)
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من حيث إنَّ ِمْن صبلِة َمْن  ،وفيو نظرٌ وقال معلقا على ذلك:"  (1)،ألجِل اإِلدغام الالم ُسكِّن مرفوٌع، وإمبا  أنو
وحفٌص ليس ِمْن أصوؽِبم اإِلدغاُم، حىت يدعى ؽبم يف ىذا اؼبكاِن. نعم أبو عمرو  واإلخوانقرأ بذلك وىو انفٌع 

علِم النحِو والقراءاِت  من ؿباِسنِ  أصُلو اإِلدغاُم وىو يقرأ ىنا بسكوِن الالِم، فُيحتمل ذلك على قراءتو، وىذا
 (2)."معاً 
َىا َما َكاَنْت تـَْعُبُد ِمْن ُدوِن اَّللَِّ  رد السمُُت الزـبشريَّ يف أتويل فاعل صدَّ يف قولو تعاىل:"  .12   (3)َوَصدَّ

منصوٌب على إسقاِط اػبافِض أي: وصدَّىا هللاُ، أو سليماُن، عن ما كاَنْت حيث كان رأي الزـبشري أنو 
 إنَّ َحْذَف اعبارِّ ضرورٌة كقولو: وفيو نظٌر: من حيثمث عقب السمُت قائال:"  (4)،تـَْعُبُد ِمْن دوِن هللا

  (5)".، سَبُرُّون الدايَر ومل تـَُعْوُجوا ... . . . . . . . . . . . . . . . .                 
أبن الواو   (6)يف نـَْفِسَك َما اَّللَُّ ُمْبِديوِ َوزُبِْفي  اعًتض السمُُت على الزـبشري يف تقدير لقولو تعاىل  .13

فرد السمُت ىذا القول  (7)."أي: تقول كذا يف ىذه اغبالةِ الداخلة على الفعل واو اغبال على تقدير : 
قمُت وَأُصكُّ « وفيو نظٌر من حيث إنو مضارٌع مثبٌت فكيف تباِشرُه الواُو؟ وزبرهُبو كتخريجِ وقال:" 

 (8)".عيَنو
   (9)َواغبَْبُّ ُذو اْلَعْصِف َوالرَّوْبَانُ   السمُت على الزـبشري أيضا يف أتويلو إعراب قولو تعاىل:  واعًتض .14

فرد   (10)حيث أول الزـبشري قراءة ابن عامر بنصب اغبب على أهنا على االختصاص أي وأخص اغبب،
الفاكهة والنخل حىت ىَبُصَّو ِمْن بـَْيِنها، وإمبا وفيو نظٌر؛ ألنو مل َيْدُخْل يف ُمَسمَّى  السمُت ىذا الرأي وقال:"

، فليس ىو االختصاَص الصناعيَّ   (11)".أراد إضماَر فعٍل وىو َأَخصُّ

                                                 

 .3/266. انظر تفسَت الكشاف  (1)
 .8/460. انظر الدر اؼبصون (2)
 .43. سورة النمل من اآلية (3)
 .3/370. انظر تفسَت الكشاف (4)
 .8/617. انظر الدر اؼبصون(5)
 .37. سور األحزاب من اآلية (6)
 .3/543تفسَت الكشاف . انظر (7)
 .9/126. انظر الدر اؼبصون (8)
 .12. سورة الرضبن من اآلية (9)
 .4/445. انظر تفسَت الكشاف (10)
 .10/159.  انظر الدر اؼبصون (11)
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حيث نسب   (1)َكأَنَـُّهْم ُخُشٌب ُمَسنََّدةٌ  مل يوافق السمُت الزـبشري يف تقدير وأتويلو لقولو تعاىل: .15
الزـبشري  ومل يذُكْر غَتَه. فأمَّا القراءُة بضمتَـُْت فقل بضٍم وسكوٍن، البن عباس« ُخْشبالزـبشري قراءة 

وفيو مث رد السمُت على قول الزـبشري ىذا وقال:"  (2)هبوُز َأْن تكوَن صبع خَشَبة كبو: شَبََرة وشُبُر،  أبهنا  
 (3)."نظٌر؛ ألن ىذه الصيغَة ؿبفوظٌة يف فـََعَلة ال تـَْنقاس كبو: شَبََرة وشُبُر

يف   عسىحيث قدر   (4)َعَسى َربُُّكْم َأْن ُيَكفِّرَ ى إعراب الزـبشري لقولو تعاىل:اعًتض السمُت عل .16
ألانَّ ومل يرق ىذا للسمُت، فاعًتض بقولو:"  (5)،ؿبلِّ جزم جواابً لألمر؛ ألنو لو وقع موقَعها مضارع ال قبزم

 (6)."جواٌب، وال تقع جواابً ألهنا لإِلنشاء« عسى»ألانَّ ال ُنَسلُِّم أنَّ 
ـ) صفًة ل« نـَزَّاعةٌ »   أبن تكون  (7) َكالَّ ِإنَـَّها َلَظى السمُت رأي الزـبشري يف أتويلو لقولو تعاىل:رد  .17

 (8)،ألنَّ اللَهَب دبعٌت النار؛ نـَزَّاعةٌ  إذا مل ذبَعْلها َعَلماً؛ بل دبعٌت اللََّهِب، وإمبا أُنِّث النعُت فقيل:  ( َلظى
 .(9)"فبنوعٌة من الصَّْرِف اتفاقاً « لظى»ألنَّ  ؛وفيو نظرٌ  ورد السمُت ىذا بقولو:"

َتاِء َوالصَّْيفِ  اعًتض السمُت على الزـبشري  يف إعراب قولو تعاىل: .18 ِإياَلِفِهْم رِْحَلَة الشِّ
بو  مفعول (10)

ْفرَِد ابؼبصدِر، واؼبصدُر مضاٌف لفاِعلو، أي: أَلْن أَِلفوا رحلَة. واألصُل: رحَليْت الشتاِء والصيِف، ولكنو أُ 
  أَلْمِن اللَّْبِس كقولِو: 

قالو مث اعًتض بقولو:"  (11). . .  ُكلوا يف بـَْعِض بطِنُكُم َتِعفُّوا ... . . . . . . . . . . . . . .               
 الزـبشري وفيو نظٌر؛ ألنَّ سيبويِو هبعُل ىذا ضرورًة كقولِو:

ي ... . . .   (12)". . . . . . . . . . . . . .ضَبامًة َبْطِن الواِديـَُْتِ تـََرمبَّ
 

                                                 
 .4. سورة اؼبنافقون من اآلية (1)
 .4/540. انظر تفسَت الكشاف (2)
 .10/337. انظر الدر اؼبصون (3)
 .8اآلية . سورة التحرمي من (4)
 .4/570. انظر تفسَت الكشاف (5)
 .10/372. انظر الدر اؼبصون (6)
 .15. سورة اإلنسان من اآلية (7)
 .4/610.  انظر تفسَت الكشاف (8)
 .10/456. انظر الدر اؼبصون (9)
 .2. سورة قريش اآلية (10)
 .4/802. انظر تفسَت الكشاف (11)
 .11/117. انظر الدر اؼبصون (12)
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 نتائج البحث
 

 وبعد ىذا التطواف السريع يف كتاب الدر اؼبصون للسمُت اغبليب يبكننا تسجيل أىم ما توصلت إليو:
 
يعد السمُت اغبليب من أبرز الشخصيات العلمية يف القرن الثامن اؽبجري، القرن الذي عاش فيو،  .1

 الفقو والنحو والقراءات والتفسَت.وىو القرن الذي ازدىرت فيو علوم 
 قوة الدر اؼبصون، وذلك من كثرة النقول فيو وكثرة اؼبصادر وتعددىا. .2
استقاللية السمُت عن أقراب شيوخو إليو، وىو اإلمام أبو حيان مع أتثره الكبَت بو، إال أننا وقفنا  .3

 على العديد من اؼبواضع اليت اعًتض عليو فيها.
 لقراءات والدفاع عنها.عناية السمُت الكبَتة اب .4
 سبيزه أبدب عال وأسلوب رائق يف الرد على من خالفة. .5
يعد الدر اؼبصون موسوعة ضخمة يف النحو واإلعراب القرآن؛ ؼبا صبع فيو السمُت من آراء  .6

 ومناقشات.
 سبيز منهج السمُت يف الدر دبيزات أنبها عنايتو ابؼبعٌت يف اإلعراب، والتزام الظاىر، ونبذ التأويل .7

 واغبمل والتكلف.
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 املصادر واملراجع
 أال : القرآن الكرمي
 اثنيا : كتب الًتاث

أبو بكر بن اضبد بن دمحم بن عمر، طبقات الشافعية، د اغبافظ عبد العليم  ابن قاضي شهبة، .1
 .خان، األوىل، عامل الكتب، بَتوت لبنان

ىـ(، البداية والنهاية، علي شَتي، الطبعة األوىل، دار إحياء 774الفداء إظباعيل ) وأب ابن كثَت، .2
 .الًتاث  العريب، بَتوت لبنان

شهاب الدين أبو عبدهللا ايقوت، معجم األدابء، إحسان عباس، الطبعة األوىل ، دار اغبموي،  .3
 .م1993الغرب اإلسالمي، بَتوت لبنان

 ه1377 ايقوت، معجم البلدان، دار صادر، بَتوت شهاب الدين أيب عبدا هللاغبموي،  .4
   .م 1977ـ

عبد اغبي بن أضبد بن دمحم، شذرات الذىب يف أخبار من ذىب، عبد القادر األرنؤوط، ، اغبنبلي .5
 .دمشق، ؿبمود األرانؤوط، ، دار ابن كثَت

 السعيد دمحم ىاجر أبو ربقيق غرب، من خرب يف العرب عثمان، بن أضبد بن دمحم عبدهللا الذىيب، أبو .6
 .بَتوت – العلمية الكتب دار زغلول، بسيوين بن

 أحاديثو وخرج حققو النبالء، أعالم سَت ،(ىـ748)  عثمان، بن أضبد بن دمحم الدين مشس    .7
 .  م1985 ـ ىـ1405 األوىل الطبعة الرسالة، مؤسسة نعيم، ودمحم األرنوط شعيب

 .م2005ىـ 1426دار اغبديث، القاىرة  ، م(، التفسَت واؼبفسرون1976دمحم حسُت) الذىيب، .8
 ،الدار اعبماىَتية، الطبعة الثانية ،النحو وكتب التفسَت،ىـ(1419إبراىيم عبدهللا ارفيدة ) ،ارفيدة   .9

 .ليبيا
اػبامسة عشر، دار العلم   ه(، األعالم،1396خَت الدين بن ؿبمود بن دمحم بن فارس)الزركلي،  .10

 .للماليُت، بَتوت لبنان
عن حقائق  ىـ(، الكشاف538)ت،أبو القاسم ؿبمود بن عمر الزـبشري اػبوارزميالزـبشري،  .11

دار النشر: دار إحياء  ،ربقيق: عبد الرزاق اؼبهدي  التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل،
 . الًتاث العريب، بَتوت
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د أضبد  بن يوسف بن دمحم، الدر اؼبصون يف علوم الكتاب اؼبكنون، ربقيق: أضبد ،اغبليب السمُت .12
 .دمشق ،دار القلم ،دمحم اػبراط 

 ودمحم أبيف طبقات اللغويُت والنحاة،   ةبغية الوعا ،ىـ(911غبافظ جالل الدين) ت االسيوطي،  .13
 .بَتوت لبنان ،اؼبكتبة العصرية ،الفضل إبراىيم

طبقات اؼبفسرين، ربقيق: علي دمحم عمر، مكتبة وىبة، القاىرة، الطبعة عبد الرضبن، السيوطي،  .14
 .1396األوىل، 

الدرر الكامنة ، ىـ(852ىـ   773شهاب الدين أيب الفضل أضبد بن علي بن دمحم)ت ،العسقالين .15
 صيدر اابد  اؽبند، دائرة اؼبعارف العثمانية، يف أعيان اؼبائة الثامنة، ربقيق: دمحم عبد اؼبعيد ىان

 .م1972ىـ/ 1392
إنباه الرواة على أنباه النحاة، دمحم أبو الفضل  ،ىـ(622اغبسن علي بن يوسف)ت وأبالقفطي،  .16

 .وبَتوت إبراىيم، الطبعة األوىل، دار الفكر العريب و مؤسسة الرسالة، القاىرة
 م1993ىـ1414مؤسسة الرسالة، بَتوت  عمر رضا، معجم اؼبؤلفُت،كحالة،  .17


