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شكر وتقدٌر
{ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ}

()1

أقدم شكري إلى فضٌلة ربٌس جامعة آل البٌت واإلدارة الكرٌمة التً تق ّدم الجهود
الطٌّبة فً مجال البحث العلمً.
وأقدم شكري إلى فضٌلة االستاذ الدكتور محمد علً الزؼول المشرؾ على هذه
الرسالة.
كما أقدم شكري إلى أعضاء لجنة المناقشة األفاضل لتفضلهم بمراجعة الرسالة.
وأقدم شكري إلى الهٌبة التدرٌسٌة والعاملٌن األفاضل فً كلٌة

الشرٌعة وكلٌة

اآلداب وكلٌة اللؽات.
وأقدم شكري إلى العاملٌن األفاضل فً مكتبة الهاشمٌة ومكتبة قرٌش ومكتبة
الدورٌات فً جامعة آل البٌت.
وأقدم شكري إلى زمٌبلتً وزمبلبً فً مرحلة البكالورٌوس ومرحلة الماجستٌر
فً جامعة آل البٌت.
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سورة الجاثٌة ،اآلٌة .36
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الملخص
االتجاه اللغوي فً تفسٌر نصر بن محمد السمرقندي المسمى (بحر العلوم)
(القرن الرابع الهجري/القرن العاشر المٌالدي)
 سورة البــقرة أنـموذجـا ً -إشراف
فضٌلة االستاذ الدكتور محمد علً الزغول
الحمد هلل والصبلة والسبلم على نبٌنا محمد وعلى أله وصحبة وبعد،
تهدؾ هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على االتجاه اللؽوي فً"تفسٌر السمرقندي المسمى
"بحر العلوم" من خبلل تفسٌره لسورة البقرة كؤنموذج ،حٌث أن دراسة اللؽة هً المدخل إلى
التدبر الصحٌح للقرآن العظٌم ،ومن خبلل تفسٌر اإلمام السمرقندي لسورة البقرة ٌجد الباحث
لطابؾ جمٌلة تدل على إعجاز القرآن العظٌم فً هذا الجانب.
وقد جاءت هذه الدراسة فً تمهٌد وثبلثة فصول وخاتمة ،حٌث تناولت فً المقدمة الهدؾ
من الدراسة الهدؾ من الدراسة ،ومسوؼات اختٌار الموضوع ،وأدبٌات الدراسة ،وإشكالٌة
الدراسة ،وحدود المشكلة ،ومنهجٌة البحث ،ومحتوٌات الدراسة.
فً الفصل التمهٌدي :علرّ ُ
فت باإلمام السمرقندي وكتابه (تفسٌر السمرقندي المسمى "بحر
العلوم") ،وقد عرضت فً هذا الفصل لحٌاته وعصره ،ثم نسبة الكتاب إلٌه ،ثم وضّحت فً هذا
الفصل بعض المفاهٌم التً تتعلق بدراستً مثل مفهوم االتجاه ً
لؽة واصطبلحا ً وتعرٌؾ السورة
واآلٌة ثم بٌّنت موقفه من النسخ واإلسرابٌلٌات واألسس التً سلكها فً تفسٌر سورة البقرة.
وفً الفصل األول :ألقٌت الضوءعلى القراءات القرآنٌة التً تناولها اإلمام السمرقندي فً
تفسٌر سورة البقرة ،وقارنتها بعض العلماء الذٌن لهم عناٌة بالقراءات القرآنٌة.
وفً الفصل الثانً :تلقً الدراسة الضوء على حروؾ المعانً والمفردة القرآنٌة ،وتناول
اإلمام السمرقندي لهما.
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وتناولت فً الفصل الثالث :تناولت الدراسة ببلؼة القرآن العظٌم وبٌانه ،حٌث عرضت
لمفهوم كل منهما ،وفً عشرة مباحث قمت بدراسة موضوعات ببلؼٌة وبٌانٌة ،بدأتها بموضوع
اإلعجاز ألهمٌته ،وأسلوب التقدٌم والتؤخٌر ،والحذؾ ،والتشبٌه ،والمجاز ،والقسم ،والنداء،
والتكرار ،واالستفهام ،والخبر ،ثم بٌنت آراءه جمٌلة من خبلل تفسٌره اآلٌات الكرٌمة ،مع إجراء
المقارنة مع بعض العلماء فً بعض المواضع.
وقد ختمت هذه الدراسة بؤهم النتابج وهً أن علوم اللؽة هً من أهم العلوم فً مجال
الدراسات القرآنٌة ،وأوصت هذه الدراسة بالمزٌد من العناٌة والدراسة لتفسٌر السمرقندي فً
مجال القراءات القرآنٌة والتحقٌقات اللؽوٌة واآلراء الببلؼٌة والبٌانٌة.
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تحلٌل المصادر والمراجع

تحلٌل المصادر والمراجع:
إن تحدٌد المصادر والمراجع المعتمدة فً هذه الدراسة لٌس سهبلً ،حٌث أن المعلومات التً
تجمع للمادة وتعرض من خبلل البحث هً نتٌجة دراسة طوٌلة وقراءة واسعة حول الموضوع،
فتكتمل الصورة فً الذهن ،وٌلً ذلك الخطوة األهم وهً عرض المادة .إن اختٌار المصادر
والمراجع التً تضمنها هذا البحث ال ٌعنً االقتصار على المعلومات التً فٌها ،ولكن لما كانت
هً األؼلب فً االقتباس والرجوع إلٌها للتثبت من المعلومة ،وهنا ال بد من التنوٌه إلى أن
الحصٌلة الفكرٌة التً تعرض ما هً إال نتاج بذور لعمل علماء وبحوث دارسٌن وباحثٌن قدموا
الكثٌر من خبلل مإلفاتهم وأبحاثهم ،وال تتسع الدراسة هذه الدراسة لتحلٌل تلك المصادر والمراجع
كلها التً أثمرت فكرة أو اتجاهاً ،ولكن ٌقتضً التنوٌه بوجود تلك البنٌة العلمٌة المبنٌة على ما
قدموه.
أمّا أهم المصادر والمراجع التً اعتمدت فً البحث ،وتم الرجوع إلٌها واالقتباس منها فهً
مرتبة حسب الموضوع على النحو التالً:
أوالً :كتب التفسٌر
تفسٌر البغوي المس ّمى معالم التنزٌل ،لإلمام أبً محمد الحسٌن بن مسعود الفراء
البغوي الشافعً (ت 516هـ1122/م) )5( ،مجلدات.
أشار البؽوي فً مقدمة تفسٌره أنه "ال بد فً كل زمان من تجدٌد ما طال به العهد،
وقصر للطالبٌن فٌه الج ّد والجهد ،تنبٌها ً للمتوقفٌن وتحرٌضا ً للمتثبطٌن"

( .)1واحتوت

المقدمة على أهمٌة القرآن العظٌم وذلك ببٌان فضابله ،وفضابل تبلوته ،وأهمٌة تعلّمه،
والحذر من خوض بٌانه على ؼٌر علم .واتبع اإلمام البؽوي نهجا ً علمٌا ً واضحا ً فً
تفسٌره ،فقد فسً ر القرآن بالقرآن والحدٌث الشرٌؾ ،وأٌضا ً ذكر اآلثار المروٌة عن
الصحابة والتابعٌن ،وتناول علوم القرآن واللؽة.
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حسٌن بن مسعود الفراء البؽوي الشافعً (ت 516هـ1122/م) ،تفسٌر البغوي المسمى معالم التنزٌل  ،تحقٌق عبدالرزاق المهدي ،دار

احٌاء التراث العربً ،بٌروت1423 ( ،هـ2002/م) ،ج ،1ص ص (.)47-46
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الكشاف عن حقائق غوامض التنزٌل وعٌون األقاوٌل فً وجوه التؤوٌل ،تؤلٌف اإلمام
أبً القاسم جار هللا محمود بن عمر بن محمد الزمخشري

(ت 538هـ1143/م))4 ( ،

مجلدات.
بٌّن اإلمام الزمخشري فً مقدمته عظمة القرآن ببٌانه وبراهٌنه وحججه ،فهو القرآن
العربً الذي ٌحتوي على مفاتٌح النفع فً الدٌن والدنٌا (.)1
ثم بدأ بتفسٌره الذي ضمنه لمسات بٌانٌة وأظهر فٌه اهتماما ً واضحا ً باللؽة ،وتمٌزاً
باألسالٌب البٌانٌة.
الجامع ألحكام القرآن ،ألبً عبدهللا محمد بن أحمد األنصاري القرطبً
(ت671هـ1273/م) )10( ،مجلدات.
بٌّن اإلمام القرطبً فً مقدمة كتابه أن "من خصّه هللا بحفظ كتابه أن ٌتلوه حق تبلوته،
وٌتدبر حقابق عبارته؛ وٌتفهّم عجاببه وٌتبٌّن ؼراببه" ( .)2ومن خبلل مقدمته ٌقؾ الباحث
على فضابل القرآن العظٌم وأهمٌة علومه ،وهً مقدمة طوٌلة ومهمة.
تناول اإلمام القرطبً اآلٌات الكرٌمة بؤسلوب ممٌز ،فقد جمع األقوال ،وعرضها من
خبلل مسابل حول اآلٌة الكرٌمة ،وقد ظهر علم اإلمام ونبوؼه وذلك من تناوله ألحكامه
الفقهٌة وبٌانه ألمور الشرٌعة من جوانب عدٌدة.
انٌا ً :كتب علوم القرآن
البرهان فً علوم القرآن ،تؤلٌف اإلمام بدر الدٌن أبً عبدهللا محمد بن بهادر بن عبدهللا
الزركشً (ت794هـم1391م) )4( ،مجلدات.
بٌّن اإلمام الزركشً فً مقدمته أن القرآن العظٌم هو "الحكم العدل عند مشتبهات األمور؛
وهو الكبلم الجزل ،الفصل الذي لٌس بالهزل" (.)3

1

انظر :جار هللا محمود بن عمر بن محمد

الزمخشري (ت 538هـ1143/م) ،تفسٌر الكشاف عن حقائق غوامض التنزٌل وعٌون

األقاوٌل فً وجوه التؤوٌل  ،رتبه وضبطه وصححه محمد عبدالسبلم شاهٌن ،ط ، ،3دار الكتب العلمٌة ،بٌروت1424 ( ،هـ2002/م) ،ج،
ص .6
2

محمد بن أحمد األنصاري القرطبً (ت 671هـ1273/م) ،الجامع ألحكام القرآن  ،اعتنى به وصححه الشٌخ هشام سمٌر البخاري ،ط ،1
دار احٌاء التراث ،بٌروت1422 ( ،هـ2002 /م) ،ج ،1ص .15
3
محمد بن عبدهللا الزركشً (ت 794هـم1391م) ،البرهان فً علوم القرآن  ،قدم له وعلق علٌه وخرج أحادٌثه مصطفى عبدالقادر عطا،
ط ،1دار الكتب العلمٌة ،بٌروت1428 ( ،هـ2007/م)ج ،ص .23
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االتقان فً علوم القرآن ،تؤلٌف اإلمام جالل الدٌن عبدالرحمن بن أبً بكر السٌوطً
(911هـ1505/م) ،مجلدان.
بٌّن اإلمام السٌوطً فً مقدمته أن القرآن العظٌم "أودع فٌه سبحانه وتعالى علم ك ّل شًء،
وأبان فٌه ك ّل ْ
هدي وؼً" (.)1
وال ٌقل هذا الكتاب عن كتاب الزركشً ،إذ ٌحتوي على جوانب مهمة مما ٌجعله فً ؼاٌة
من األهمٌة.
النبؤ العظٌم :نظرات جدٌدة فً القرآن ،تؤلٌف محمد عبدهللا دراز ،مجلد واحد.
تضمن الكتاب تعرٌفا ً للقرآن وبحثا ً وافٌا ً عن علومه .وأكد مإلفه على أهمٌة اللؽة ،مما
ٌجعله مرجعا ً مهما ً فً هذه الدراسة ،وأفرد فصبلً لتفسٌر سورة البقرة .
مباحث فً علوم القرآن ،صبحً صالح ،مجلد واحد.
تضمنت األربعة أبواب لهذا الكتاب تقدٌما ً جدٌداً لعلوم القرآن ،أخذت اللؽة منه حٌزاً
واسعاً ،مما جعله مرجعا ً مهما ً من هذا الجانب.
ال ا ً :علم القراءات
منجد المقرئٌن ومرشد الطالبٌن ،تؤلٌف اإلمام شمس الدٌن أبً الخٌر محمد بن محمد بن
محمد ابن الجزري (ت 833هـ1429/م) ،مجلد واحد.
جعله المإلؾ فً سبعة أبواب ،احتوت على مواضٌع مهمة فً مجال علم القراءات من
حٌث التعرٌؾ بهذا العلم وأركانه ،وؼٌرها من أمور حول علم القراءات أفادت فً هذه
الدراسة.
رابعا ً :المعاجم
معجم المقاٌٌس فً اللغة ،تؤلٌف أبوالحسٌن أحمد بن فارس بن زكرٌا ،مجلد واحد.
ٌعتبر هذا المعجم من المصادر المهمة فً اللؽة ،حٌث أورد الصحٌح من اللؽات ،وتمٌز
بدقته فً عرض المعلومة .قسم الكتاب الى أقسام أطلق علٌها اسم  :كتاب ،وبدأها
بالهمزة ،وأورد فً أول الكتاب المضاعؾ من األلفاظ ،ثم الثبلثً ،وجاء الترتٌب ضمن
أبواب ،كان الحرؾ الثانً هو ما ٌلً الهمزة وهكذا فً الكتاب كله .وٌعتبر من أهم
المصادر للبحث.
1

عبدالرحمن بن أبً بكرالسٌوطً (ت 911هـ1505/م) ،االتقان فً علوم القرآن  ،ضبطه وصححه وخرج آٌاته محمد سالم هاشم ،ط ،1
دار الكتب العلمٌة ،بٌروت1428 ( ،هـ2007/م)،.ج  ،1ص .9
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خامسا ً :التراجم
طبقات المفسرٌن ،تؤلٌف الحافظ شمس الدٌن محمد بن علً بن أحمد الداوودي،
مجلدان.
رتب المإلؾ كتابه على حروؾ المعجم ،فٌذكر فً الترجمة اسم العالم الذي ٌترجم له،
وٌعتنً بذكرتارٌخ الوالدة والوفاة ،وٌذكر البلد ،كما ٌذكر الرواة عنه ،ومإلفاته ،واألقوال
حوله .ومع أن هذه المعلومات ال تتوفر لجمٌع من ترجم لهم ،إال أن الكتاب ٌعتبرمصدراً
مهما ً فً التراجم ،لهذا تم اعتماده والرجوع إلٌه فً هذا الدراسة.
سادسا ً :كتب اللغة
مغنً اللبٌب ،تؤلٌف جمال الدٌن ابن هشام األنصاري ،مجلد واحد.
جمع ابن هشام المواضٌع وبوّ بها حسب الحروؾ أو األدوات ،فجاء ما ق ّدمه سهل التناول.
وقد تم الرجوع إلٌه فً مواضع عدٌدة فً هذه الدراسة .
أسالٌب البٌان ،فضل حسن عباس ،مجلد واحد.
قدم المإلؾ تقسٌما ً سهبلً للتناول ،ممّا جعله من المراجع المهمة فً هذه الدراسة لما فٌه
من معلومات ذات قٌمة عالٌة فً أبوابه الثبلثةٌ .تضمن الباب األول :علم المعانً ،وأما
الباب الثانً :علم البٌان ،والباب الثالث :علم البدٌع ،فقد أفدت من هذا التقسٌم.
الجملة العربٌة :تؤلٌفها وأقسامها ،فاضل صالح السامرائً ،مجلد واحد.
قدم المإلؾ عرضا ً دقٌقا ً للجملة العربٌة ،وتتضمن فصل الكتاب األول تؤلٌؾ الجملة وجاء
ذلك بعرض متكامل وسهل التناول ،حٌث رجعت إلٌه فً هذا الجانب ،أما فصله الثانً:
أقسام الجملة ،وفٌه شرح وافً لهذا الموضوع ،وإن لم أقتبس منه ،لكن المعلومات ذات
فابدة علمٌة عالٌة.
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سابعا ً :الرسائل العلمٌة
القراءات القرآنٌة وأ رها فً اختالف األحكام الفقهٌة ،تؤلٌف :خٌر الدٌن سٌب ،مجلد
واحد ،رسالة مطبوعة.
ق ّدم الباحث عرضا ً منظما ً حول موضوع القراءات ،أفدت منه فً تناول المصطلحات و
تقدٌمها والتعامل معها.
ابن العربً المالكً اإلشبٌلً وتفسٌره أحكام القرآن دراسة وتحلٌل ،تؤلٌف مصطفى
ابراهٌم المشنً ،مجلد واحد ،رسالة مطبوعة.
كتاب ذو فابدة كبٌرة بما ٌتعلق بالمنهج ،وطرٌقة العرض العلمٌة الموجزة والمنظمة ،مما
أفادنً فً التعامل مع النصوص فٌما ٌتعلق بالمنهجٌة وتناول المعلومة ،وعرضها.
الوجوه البالغٌة فً توجٌه القراءات القرآنٌة المتواترة ،محمد أحمد الجمل ،مجلد واحد،
رسالة مطبوعة.
كتاب ذو فابدة كبٌرة بما ٌتعلق باللؽة وعبلقتها بالقراءات ،فقد تضمن العدٌد من القضاٌا
التً أفادتنً فً فهم العبلقة ما بٌن الببلؼة والقراءة القرآنٌة ،وأعانت على عرض المادة
بطرٌقة منظمة.
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الجداول التً تضمنتها الرسالة

فهرس الجداول

رقم الجدول

()1

()2

()3

()4

عنوان الجدول

معنى اإلٌمان عن اإلمام السمرقندي واإلمام
البؽوي

مصطلحات فً علم القراءات

مواضع القراءات القرآنٌة فً سورة البقرة فً
"بحر العلوم"

عناٌة اإلمام السمرقندي باإلدؼام والحذؾ

رقم الصفحة

45

63

67

91

()5

المفردات القرآنٌة فً تفسٌر السمرقندي وتفسٌر
الزمخشري فً سورة البقرة

109

()6

الوجوه للمفردة القرآنٌة فً تفسٌر السمرقندي
و"الوجوه والنظابر" فً سورة البقرة

114
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االختصارات المستخدمة

االختصار
ط
ص
ت

ٌرمز إلى:
الطبعة
الصفحة
تارٌخ
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إجازة الرسالة ب
شكر وتقدٌر ت
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تحلٌل المصادر والمراجع ح
الجداول ز
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المقدمة

ﭑ ﭒﭓﭔ
{ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴
﮹﮻ ﮼ ﮽ ﮾}(.)1
﮺
﮵ ﮶ ﮷﮸

الحمد هلل حمداً طٌبا ً ٌلٌق بجبلله ،والصبلة والسبلم على نبٌنا محمد وعلى أله وصحبه ومن
تبعهم بإحسان إلى ٌوم الدٌن ،وبعد..
فً بٌان معنى الحمد  ،ذكر اإلمام السمرقندي عن أهل اللؽة أ ّنه " :الثناء الجمٌل ،وحمد هللا
تعالى هو الثناء علٌه بصفاته الحسنى ،وبما أنعم على عباده" ( ،)2وهو بذلك ٌ ّتبع فً تفسٌر سورة
الفاتحة ما بٌّنه فً مقدمة تفسٌره "بحر العلوم"" :ال ٌجوز ألحد أن ٌفسر القرآن برأٌه من ذات
نفسه ،ما لم ٌتعلم أو ٌعرؾ وجوه اللؽة" (.)3
تهدؾ هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على االتجاه

اللػ وي لئلمام السمرقندي من خبلل

تفسٌره لسورة البقرة فً تفسٌره "بحر العلوم" ،وذلك ألهمٌة االتجاه اللؽوي فً التفسٌر على وجه
العموم ،وفً العمل التفسٌري لئلمام السمرقندي على وجه الخصوص.

1

سورة ؼافر :اآلٌة  64واآلٌة .65
2
نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي (القرن الرابع الهجري /القرن العاشر المٌبلدي) ،تفسٌر السمرقندي المسمى "بحر العلوم" ،
تحقٌق محمود مطرجً ،دار الفكر ،بٌروت1431 ( ،هـ 1432 -هـ 2010 /م) ،ج ،1ص.40
3
المصدر ذاته ،ج ،1ص .35
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مسوغات اختٌار الموضوع:
 .1عدم وجود دراسة – فٌما أعلم – أفردت االتجاه اللؽوي عند اإلمام السمرقندي فً
"بحر العلوم ،إال ما جاء عرضا ً عند بعض الباحثٌن.
 .2امتياز الحقبة الزمنٌة التً عاشها اإلمام السمرقندي بثرابها من الناحٌة العلمٌة فً
جوانب عدٌدة ،وال شك أن ذلك انعكس على عمله التفسٌري.
 .3عرض الجانب اللؽوي عند اإلمام السمرقندي بؤسلوب سهل التناول ٌناسب ثقافة
العصر.
أدبٌات الدراسة:
لم أقؾ على دراسة أفردت االتجاه اللؽوي عند اإلمام السمرقندي لكن وجدت ما ٌلً:
" .1تفسٌر القرآن الكرٌم "بحر العلوم" "دراسة وتحقٌق :الدكتور عبدالرحٌم أحمد الزقة،
رسالة دكتوراة مطبوعة  ،حٌث اشتمل قسم الدراسة على مواضٌع هامة حول اإلمام
السمرقندي ومنهجه.
" .2أبو اللٌث السمرقندي ومنهجه فً تفسٌره المسمى "بحر العلوم"" إعداد الطالب علً عبدهللا
أحمد رسالة ماجستٌر إلكترونٌة قدمها الباحث فً جامعة الكوٌت ( 2001م) ،لم أتمكن من
االطبلع علٌها.

" .3الببلؼة عند المفسرٌن حتى نهاٌة القرن الرابع الهجري" تؤلٌؾ الدكتور رابح دوب ،دار
الفجر للنشر والتوزٌع ،القاهرة .رسالة ماجستٌر مطبوعة ،عرض فٌها الباحث فً الفصل
الرابع دراسة عن "بحر العلوم" ،وعرض للمنهج اللؽوي فً تفسٌر السمرقندي بإٌجاز.
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إشكالٌة البحث:
حاجة العصر الذي نعٌشه الى تقدٌم القضاٌا اللؽوٌة

وفً طلٌعتها إعجاز القرآن العظٌم

بؤسلوب جدٌد وسهل التناول  ،بحٌث ٌعٌن على فهم اآل ٌات القرآنٌة ودراستها الستخراج الفوابد
التً تفٌد اإلنسانٌة فً مناحً الحٌاة العدٌدة.
حدود المشكلة:
إن تناول اللؽة فً تفسٌر بحر العلوم موضوع واسع وٌتعذر اإللمام به وعرضه فً هذه
الدراسة ،لذا ارتؤٌت أن تكون سورة البقرة أنموذجا ً للدراسة ،وذلك بدراستها و استخراج القضاٌا
اللؽوٌة ،ثم تبويبها لتكون سهلة التناول ،والوقوؾ على اتجاه اإلمام السمرقندي إزاء هذه القضاٌا.
منهجٌة البحث:
اتبعت فً هذه الدراسة المناهج التالٌة:
أوالً :المنهج االستقرابً ،وذلك باتباع الخطوات التالٌة:
 .1استقراء القضاٌا اللؽوٌة التً تناولها اإلمام السمرقندي فً سورة
البقرة.
 .2استقراء ما أمكن الوقوؾ علٌه من جهود الباحثٌن حول القضاٌا
اللؽوٌة التً أثارها اإلمام السمرقندي من خبلل تفسٌره سورة البقرة.
 .3ترتٌب القضاٌا اللؽوٌة فً فصول ومطالب حسب ما اقتضته طبٌعة
البحث.
ثانٌا ً :المنهج التارٌخً ،وذلك باتباع الخطوات التالٌة:
 .1الرجوع الى بعض المصادر والمراجع التً عنٌت بالفترة التارٌخٌة
التً عاشها اإلمام السمرقندي للبحث حول حٌاته وعصره.
 .2عرض المعلومات التً تتعلق بحٌاته وعصره بإٌجاز.
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ثالثا ً :المنهج الوصفً التحلٌلً ،وذلك باتباع الخطوات التالٌة:
 .1وصؾ طرٌقة اإلمام السمرقندي فً تناول القضاٌا اللؽوٌة.
 .2تحلٌل خطوات عمل اإلمام السمرقندي فً تناول القضاٌا اللؽوٌة.

رابعا ً :المنهج المقارن ،وذلك باتباع الخطوات التالٌة:
 .1الوقوؾ على القضاٌا اللؽوٌة التً تناولها اإلمام السمرقندي فً سورة
البقرة ،ثم االطبلع على ما ق ّدم ه الباحثون حول هذه القضاٌا وعرضه
فً هذه الدراسة للمقارنة بٌن موقؾ اإلمام السمرقندي وما ق ّدمه
الباحثون.
 .2ذكر النتابج والتوصٌات بإٌجازعلى شكل نقاط لتكون سهلة التناول.
إجراءات البحث:
روعٌت األسس المتبعة فً جامعة آل البٌت فً توثٌق النصوص ،وقد ا ُّتـخ َِذت االجراءات
التالٌة فً التوثٌق:
 .1توثٌق اآلٌات الكرٌمة فً مواضعها.
 .2تخرٌج األحادٌث الشرٌفة فً مواضعها والحكم علٌها عند الحاجة ،وإذا
ورد الحدٌث فً الصحٌحٌن أو أحدهما أكتفً بذلك ولم أتجاوزهما.
 .3تصحٌح األخطاء الواردة فً األصل وتثبٌتها فً نص البحث مع إٌراد
األصل الذي وردت فٌه فً الهامش.
 .4عمل فهارس للموضوعات.
 .5الترجمة لبعض العلماء الذٌن ورد ذكرهم فً البحث حٌث اقتضى ذلك.
 .6التعرٌؾ بالفرق التً ذكرت فً البحث بإٌجاز.
 .7شرح المفردات عند الضرورة بإٌجاز.
 .8تحلٌل أهم المصادر والمراجع التً اع ُتمدت فً البحث

 ،وعمل قابمة

للمصادر والمراجع.
 .9تضمٌن الخاتمة أهم النتابج التً توصلت إلٌها الدراسة ،إضافة الى أهم
التوصٌات.
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عند توثٌق النص للمادة المقتبسة من كتاب اإلمام السمرقندي الموسوم بـ "تفسٌر السمرقندي
المسمى (بحر العلوم)" ،ذكرت اسم المحقق للطبعة المقتبس منها فً الهامش منعا ً للّبس ،حٌث تم
الرجوع الى ثبلث طبعات للكتاب .وقد اقتضت طبٌعة الدراسة االقتباس من المصادر والمراجع.
وتؤتً هذه الدراسة فً مقدمة وفصل تمهٌدي وثبلثة فصول ،ح ّددت المقدمة الهدؾ من هذه
الدراسة والمنهجٌة المتبعة فٌها ،وٌتضمن الفصل التمهٌدي التعرٌؾ لمصطلحات البحث ،ومن
خبلل هذا الفصل ٌظهر اإلمام السمرقندي المفسّر فً عصر له طابعه لٌنقل الدراسة إلى تللك
الحقبة الزمنٌة حٌث ّ
خط اإلمام السمرقندي تفسٌره الذي بٌن ٌدٌنا حسب ما تبٌنه نسبة الكتاب فً
هذا الفصل والذي ٌتضمن أٌضا ً التعرٌؾ بسورة البقرة األنموذج لهذه الدراسة.
ٌتضمن الفصل األول التعرٌؾ بالقراءات القرآنٌة تعرٌفا ً ونشا ًة ومصدراً ،وٌتتبع المواضع
التً تناولها اإلمام.
وٌتضمن الفصل الثانً التعرٌؾ بحروؾ المعانً والمفردة القرآنٌة وموقؾ اإلمام
السمرقندي إزاءهما.
وٌتضمن الفصل الثالث التعرٌؾ بؤسالٌب الببلؼة والبٌان ،وٌلقً الضوء على إعجاز
القرآن العظٌم ،حٌث تعرض الدراسة المفاهٌم لؤلسالٌب ،ثم وقفات تحلٌلٌة حول المواضع التً
وقؾ عندها اإلمام من خبلل التقدٌم والتؤخٌر ،الحذؾ ،التشبٌه والمجاز ،القسم ،النداء ،التكرار،
االستفهام ،والخبر.
ثم الخاتمة التً تتضمن النتابج والتوصٌات.
أرجو أن أكون قد و ّفقت فً هذه الدراسة للوصول الى نتابج ذات أهمٌة وفابدة علمٌّة ،وأن
تكون التوصٌات محفزة إلى متابعة البحث فً صفحات هذا التفسٌر ،والحمد هلل على فضله.
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الفصل التمهٌدي :اإلمام السمرقندي وتفسٌره (بحر العلوم)
ٌتضمن الفصل أربعة مباحثٌ ،تناول المبحث األول التحدٌد المفاهٌمً
لمصطلحات البحث ،وأمّا المبحث الثانً فٌلقً الضوء على حٌاة اإلمام وعصره
وكتابه تفسٌر السمرقندي (بحر العلوم) ،وفً المبحث الثالث ٌعرض منهج اإلمام فً
التفسٌر ،ثم فً المبحث الرابع التعرٌؾ بسورة البقرة مجال هذه الدراسة.
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المبحث األول :التحدٌد المفاهٌمً لمصطلحات البحث
المطلب األول :اال ّتجاه فً اللغة واالصطالح
أوالً :اال ّتجاه فً اللغة
ٌعرض هذا المبحث التعرٌؾ باال ّتجاه اللّؽوي بدءاً بالمعنى اللّؽوي ثم ٌلٌه االصطبلحً
لٌكون مفهوم اال ّتجاه واضحاً ،كما أ ّنه ٌُبٌّن مفهوم اال ّتجاه اللّؽوي ،ثم العبلقة ما بٌن اال ّتجاه
والمنهج فً هذه الدراسة ،إذ لم ٌحدد الباحثون المفهوم االصطبلحً لبل ّتجاه والمنهج ،وال ٌزال
البحث فً هذا المجال مستمراً (.)1
ورد اال ّتجاه فً المعاجم اللّؽوٌة ضمن مادة وجه بمعنى"اتجه له رأي ،أي َس َنح " ( .)2و
جاء بصٌؽة "الوجاه والتجاه" ( )3ومعناه "الوجه الذي تقصده .ولقٌه ِوجاها ً ومُواجهة :قا َبل وجهه
بوجهه .وتواجه المنزالن والرجبلن :تقاببل .والوجاه والتجاه :لؽتان ،وهما ما اسْ تق َب َل شً ُء شٌبا ً ،
تقول :دار فبلن ُتجاه دار فبلن" ( .)4وأٌضا ً بصٌؽة "الجهة والوجهة جمٌعا ً :الموضع الذي تتوجه
إلٌه وتقصده ،وض ّل وجهة أمره أي قصده" ( .)5ومن استعماالت مادة (وجه) "وجه النجم :ما بدا
لك منه .ووجه الكبلم :السبٌل الذي تقصده به" ( .)6و ما جاء حول مادة وجه" :وجه :الواو والجٌم
والهاء أص ٌل واحد ٌد ُّل على مقابل ٍة لشا" ( .)7وأٌضا ًِ ":وجا َه َك و ُتجا َه َك" ( )8بمعنى" :تِلقاء َوجْ َه َك"
( )9
واجهاَ :ت َقا َببل" (. )10
"و َت َ

1

 ،بحث على الموقع اإللكترونً:

انظر :محمد البوزي ،الدراسة المصطلحٌة وموقعها من مناهج التجدٌد فً تفسٌر القرآن الكرٌم
http://www.almultaka.net/showMqaphp?i7860&cat=1
2
اسماعٌل بن حماد الجوهري الفارابً (ت 398هـ1007 /م) ،تاج اللغة وصحاح العربٌة المسمى الصحاح  ،بحواشً عبدهللا بن بري بن
عبدالجبار المقدسً المصري ،وكتاب الوشاح للتادلً أبً زٌد بن عبدالرحمن بن عبدالؽزٌز المؽربً ،ط  ،4دار احٌاء التراث العربً،
بٌروت1426( ،هـ 2005 -م) ،باب الهاء ،فصل الواو ،ج  ،5ص .1802
3
المصدر ذاته ،ج.1802 5 ،5
4
محمد بن منظور اإلفرٌقً (ت 711هـ1311/م) ،لسان العرب  ،اعتنى بتصحٌحها أمٌن محمد عبدالوهاب ومحمد الصادق العبٌدي،
ط ،3دار احٌاء التراث العربً ،بٌروت ،مإسسة التارٌخ العربً ،بٌروت( ،بدون سنة طبعة)  ،باب الواو ،مادة وجه ،ج  ،15ص.226
5
المصدر ذاته ،باب الواو ،مادة وجه ،ج  ،15ص  . .225وا ّتجه على صٌؽة "افتعل ،صارت الواو ٌاء لكسرة ما قبلها ،وأُبدلت منها
لسان العرب  ،مصدر سابق ،باب الواو ،مادة
ك أي تِلقاءَك" ،انظر :ابن منظور،
التاء وأُدؼمت ثم ُبنًَِ علٌه قولك قعدت ُتجاهك وتِجا َه َ
وجه ،ج ،15ص .225
6
المصدر ذاته ،باب الواو ،مادة وجه ،ج  ،15ص .225
7
احمد بن فارس بن زكرٌا (ت 395هـ1004/م) ،معجم المقاٌٌس فً اللغة  ،كتاب الواو ،باب والواو والجٌم وما ٌثلثهما ،تحقٌق شهاب
الدٌن أبو عمرو ،دار الفكر ،بٌروت( ،بدون سنة طبعة) ،ص .1083
8
محمد بن ٌعقوب الفٌروزآبادي (ت 817هـ1415/م) ،القاموس المحٌط  ،ضبط وتوثٌق ٌوسؾ الشٌخ محمد البقاعً ،دار الفكر،
(1415هـ1995/م) ،باب الهاء ،فصل الواو ،ص .1130
9
المصدر ذاته ،باب الهاء ،فصل الواو ،ص .1130
10
المصدر ذاته ،باب الهاء ،فصل الواو ص .1130

28

ٌدل المعنى اللّؽوي أن االتجاه هو"ما استقبل شا شٌبا ً" ( ،)1وأٌضا ً " اتجه له رأي" ( ،)2و فً هذه
الدراسة معنى اال ّتجاه هو القصد والتوجه.
انٌا ً :اال ّتجاه فً االصطالح
مفهوم اال ّتجاه فً االصطبلح:
"مفهوم اال ّتجاه ٌتحدد أساسا ً بمجموعة اآلراء واألفكار والنظرات والمباحث التً تشٌع فً
عمل فكري – كالتفسٌر -بصورة أوضح من ؼٌرها ،وتكون ؼالبة على ما سواها ،وٌحكمها إطار
نظري أو فكرة كلٌة تعكس بصدق مصدر الثقافة التً تؤثر بها صاحب التفسٌر ولونت تفسٌره
بلونها" (ٌ .)3بلحظ هنا أن مفهوم اال ّتجاه بحسب التعرٌؾ ٌح ّدده أربعة أمور وهً :اآلراء واألفكار
عال من المعرفة للموضوع الذي ٌبحث فٌه،
والنظرات والمباحث ،حتى ٌكون الباحث على قدر ٍ
حٌث أن اآلراء والنظرات والمباحث هً التً تإسس األفكار عند الباحث ،فبدونها ٌكون الفكر
قاصراً عن إٌفاء الدراسة حقها ،فالفكرة "قوة مُطرّ قة للعلم إلى المعلوم ،والتفكر :جوالن تلك القوة
بحسب نظر العقل" ( ،)4فاال ّتجاه هو فكرة أو أفكار للوصول الى نتٌجة فً موضوع الدراسة.
وفً مجال هذه الدراسة ٌكون اال ّتجاه اللّؽوي هو األفكار اللّؽوٌة التً ُتبنى علٌها الدراسة للوقوؾ
على ما عرضه اإلمام السمرقندي فً تفسٌره ،وٌرتبط فً التفسٌر ألنه مجال هذه الدراسة.
وقد بٌّن محمد ابراهٌم الشرٌؾ أن "اال ّتجاه التفسٌري ٌدل أساسا ً على مجموعة من المبادئ
واألفكار المحددة التً ٌربطها إطار نظري ،وتهدؾ إلى ؼاٌة بعٌنها" ( .)5وهذا ٌنسجم مع طبٌعة
هذه الدراسة ،وأرى أن المبادئ تدخل ضمن األفكار ،ألنها تإسس ألفكار الدراسة ،وال بد من
جمع المبادئ لتكوٌن فكرة أوأفكار ،فاال ّتجاه اللّؽوي هو مجموعة األفكار فً إطار اللؽة التً
تهدؾ الى إبراز قضاٌا لؽوٌة.

1

ابن منظور ،لسان العرب ،مصدر سابق ،ج ،15ص .226
2
الفٌروزآبادي ،القاموس المٌحط  ،مصدر سابق ،ص .1130
3
محمد إبراهٌم شرٌؾ ،اتجاهات التجدٌد فً تفسٌر القرآن الكرٌم  ،ط ،1دار السبلم ،مصر1429 ( ،هـ2008/م) ،ص  .60وانظر أٌضا َ:
البوزي ،الدراسة المصطلحٌة وموقعها من مناهج التجدٌد فً تفسٌر القرآن ال كرٌم  ،مرجع سابق ،بحث على الموقع اإللكترونً.
4

الراؼب األصفهانً(425هـ1101 /م) ،مفردات ألفاظ القرآن  ،تحقٌق صفوان عدنان داوودي ،ط  ،4دار القلم ،دمشق،
(1430هـ2009/م) ،كتاب الفاء ،مادة فكر ،ص .643
5
محمد إبراهٌم شرٌؾ ،اتجاهات التجدٌد فً تفسٌر القرآن الكرٌم  ،مرجع سابق ،ص .63
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ال ا ً :العالقة بٌن اال ّتجاه والمنهج
إللقاء الضوء على منهج اإلمام السمرقندي – رحمه هللا – ال بد من بٌان العبلقة ما بٌن
اال ّتجاه والمنهج.
فاال ّتجاه هو مجموعة األفكار فً إطار اللؽة التً تهدؾ الى إبراز قضاٌا لؽوٌة

( .)1أمّا

المنهج فهو األصول العلمٌة الثابتة التً تتبع خطواتها فً الدراسة بؽٌة الوصول الى نتابج ثم
عرضها .فالمنهج ٌحتوي على األصل الذي ٌضبط اال ّتجاه ،ومن خبلل هذا األصل تنضبط الفكرة
أو مجموعة األفكار لتكون أكثر فاعلٌة وتخصصا َ فً مجال الدراسة (.)2

المطلب ال انً :تعرٌف اللغة وتحدٌد مفهومها
إن اللؽة هً الركن األساس فً هذه الدراسة ،وهً المحور الربٌس ،وال بد من بٌان المعنى
اللّؽوي واالصطبلحً لتوضٌح مفهومها الذي تدور حوله الدراسة.
وقد وردت فً بعض المعاجم اللّؽوٌة ضمن مادة لؽو وهو"اللَّهج بال ّشا"
ٌلؽو لؽواً :تكلم"

()4

( .)3وأٌضا ً "لؽا

ومن معانٌها" :اللّسن ،وح ُّدها أنها أصوات ٌُعبّر بها كل قوم عن أؼراضهم،

وهً فُعْ ل ُة من لَ َؽوت أي تكلّمت" (.)5
ٌدل المعنى اللّؽوي أن اللؽة هً الصوت المتكلم به فقد وردت بؤنها "اللهج بالشا"

(،)6

وأٌضا َ هً "أصوات ٌعبر بها كل قوم عن أؼراضهم" ( .)7مما ٌدل أن اللؽة هً أداة التعبٌر وبذلك
تكون اللؽة شاملة لكل ما ٌعبر به االنسان بالتكلم.

1
انظر اال ّتجاه فً االصطبلح فً هذه الدراسة ،ص .8
2
انظر المنهج فً اللؽة واالصطبلح فً هذه الدراسة ،ص .31-30
3
ابن فارس ،معجم المقاٌٌس فً اللغة  ،مصدر سابق ،كتاب البلم ،باب البلم والعٌن وما ٌثلثهما ص .957
4
ابن منظور ،لسان العرب ،مصدر سابق ،باب البلم ،مادة لؽا ،ج  ،12ص .300
5
ابن منظور ،لسان العرب ،مصدر سابق ،باب البلم ،مادة لؽا ،ج  ،12ص .300
6
ابن فارس ،معجم المقاٌٌس فً اللغة  ،كتاب البلم ،باب البلم والعٌن وما ٌثلثهما  ،مصدر سابق ،ص .957
7
ابن منظور ،لسان العرب ،مصدر سابق ،باب البلم ،مادة لؽا  ،ج  ،12ص .300
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وللعلماء عدة تعرٌفات للؽة فً االصطبلح ،وٌبلحظ أنها ال تبتعد كثٌراً عن المعنى اللّؽوي،
إذ عرفوها بقولهم:
"أصوات ٌعبِّر بها ك ُّل قوم عن أؼراضهم" (.)1
"اللؽة ك ُّل لفظٍ وُ ضِ َع لمعنى" (.)2
"عبارةُ عن األلفاظ الموضوعة للمعانً" (.)3
ومما تق ّدم حول تعرٌؾ اللؽة فً هذه الدراسةٌ ،تبٌّن أن اللؽة هً أصوات ( )4وألفاظ

()5

وكبلم ( ،)6للتعبٌر عن المعانً.
فقد بٌّن المعنى اللّؽوي أن اللّؽة هً أداة للتعبٌر ،وبٌن المعنى االصطبلحً أن اللّؽة هً
تعبٌر بلسان القوم ولهجاتهم المختلفة عن المعانً.
وقد ذكر صاحب "مفردات ألفاظ القرآن" فً مقدمة الكتاب أهمٌة تحقٌق المفردات ألنها
المإدٌة الى المعنى فإن " أول ما ٌحتاج أن ٌشتؽل به من علوم القرآن العلوم اللفظٌة ،ومن العلوم
اللفظٌة تحقٌق األلفاظ المفردة ،فتحصٌل معانً مفردات ألفاظ القرآن فً كونه من أوابل المعاون
لمن ٌُرٌد أن ٌدرك معانٌه ،كتحصٌل اللّ ِب ِن فً كونِه من أول المعاون فً بناء ما ٌرٌد أن ٌبنٌه،
ولٌس ذلك نافعا ً فً علوم القرآن فقط ،بل هو نافع فً كل علم من علوم الشرع فؤلفاظ القرآن هً
لب كبلم العرب وزبدته" (.)7

1

عثمان بن جنً (ت 392هـ1001/م) ،الخصائص ،تحقٌق الشربٌنً شرٌدة ،دار الحدٌث ،القاهرة1428 ( ،هـ2007/م) ،ص .76
2
عبدالرحمن بن أبً بكر بً محمد جبلل الدٌن السٌوطً (ت 911هـ1505/م) ،المزهر ،حققه وفهرسه محمد عبدالرحٌم ،ط  ،1دار
الفكر ،بٌروت1425( ،هـ1426/م) ،ص .30
3
المصدر ذاته ،ص .30
4
الصوت "هو الهواء المنضؽط عن قرع جسمٌن" الراؼب األصفهانً (ت فً حدود 425هـ1033/م1033 ،م) ،مفردات ألفاظ القرآن ،
مصدر سابق ،كتاب الصاد ،مادة صوت ،ص .496
ومنه ما ٌكون اختٌاري من اإلنسان كالنطق وٌكون :إمّا مفرد ،وإمّا مركب ،كؤحد األنواع من الكبلم .انظر :المصدر ذاته ،كتاب الصاد،
مادة صوت ،ص .496
5
األلفاظ" :اللفظ بالكبلم مستعار من لفظ الشًء من الفم ،ولفظ الرحى الدقٌق" .المصدر ذاته ،كتاب البلم ،مادة لفظ ،ص .743
6
الكبلمٌ":قع على األلفاظ المنظومة ،وعلى المعانً التً تح َتها مجموعة" .المصدر ذاته ،كتاب الكاؾ ،مادة كلم ،ص  .723والكبلم عند
"النحوٌٌن ٌقع على الجزء منه ،اسما ً كان ،أو فعبلً ،أو أداة .وعند كثٌر من المتكلمٌن ال ٌقع إالعلى الجملة المر ّكبة المفٌدة ،وهو أخص
من القول؛ فإن القول ٌقع عندهم على المفردات ،والكلمة تقع عندهم على كل واحد من األنواع الثبلثة" وهناك أقوال عدٌدة حول ذلك.
المصدر ذاته ،كتاب الكاؾ ،مادة كلم ،ص .722
7
المصدر ذاته ،مقدمة المإلؾ ،ص ص .55-54
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والبحث حول المفردة ٌندرج ضمن علوم اللؽة ،وعند إطبلق اللؽة ٌعنً المفردة وٌعنً
العلوم التً ُتعنى بؤحوال المفردة وتراكٌبها فقد بٌّن صاحب "كشاؾ اصطبلحات الفنون" أن
"اللؽة :بالضم من لؽً بالكسر وأصلها لؽً أو لؽو ،والتاء عوض عن المحذوؾ ،وهو اللفظ
الموضوع للمعنى وجمعه اللؽات )1( "...وذكر أٌضا َ أن اللؽة ٌمكن اطبلقها على جمٌع علوم اللؽة
العربٌة ،وبٌّن أن علم متن اللؽة هو "معرفة أوضاع المفردات" (.)2
وبٌّن محمد عبدهللا دراز ( )3فً كتابه "النبؤ العظٌم" أهمٌة اللؽة العربٌة فهً لؽة القرآن
الكرٌم الذي نزل بلؽة العرب ،ولم ٌخرج عن تراكٌبهم اللّؽوٌة فذكر فً كتابه "أقرأ القرآن فبل
ت كلما ُته .ومن كلماتهم أُلِّ َف ْ
أجده ٌخرج عن معهود العرب فً لؽتهم العربٌة :فمن حروفهم رُ ِّك َب ْ
ت
جملَ ُه وآٌاته ،وعلى مناهجهم فً التؤلٌؾ جاء تؤلٌفه .فؤي جدٌد فً مفردات القرآن لم ٌعرفه العرب
من موا ِّدها وأبنٌتها؟ وأي جدٌد فً تركٌب القرآن لم تعرفه العرب من طرابقها ولم تؤخذ به فً
مذاهبها ،حتى نقول إنه قد جاءهم بما فوق طاقتهم اللّؽوٌة؟" ( ،)4فلؽة القرآن الكرٌم نزلت حسب
ما تعارؾ علٌه العرب من مفردات وأسالٌب.
أمّا ما تمٌزت به لؽة القرآن الكرٌم فهً المادة اللّؽوٌة التً تناسب المعنى والموضوع فقد
ذكر محمد دراز "فالجدٌد فً لؽة القرآن أنه فً كل شؤن ٌتناوله من شإون القول ٌتخٌر له أشرؾ
المواد ،وأمسَّها رحما ً بالمعنى المراد ،وأجمعها للشوارد ،وأقبلها لبلمتزاج ،وضع كل مثقال ذرة
فً موضعها الذي هو ملحق بها وهً أحق به :بحٌث ال ٌجد المعنى فً لفظه إال مرآته الناصعة،
وصورته الكاملة ،وال ٌجد اللفظ فً معناه إال وطنه األمٌن ،وقراره المكٌن" (.)5
إن تراكٌب اللؽة العربٌة وما تحمله من معانً تكون مإثرة فً النفس اإلنسانٌة وهذا من
أعظم درجات اإلعجاز ،فلؽة القرآن تخاطب النفس اإلنسانٌة كما ذكر دراز "..إنما اللؽة ألفاظ.

1

محمد علً بن علً بن محمد التهانوي الحنفً (ت 1158هـ1745/م) ،كشاف اصطالحات الفنون  ،وضع حواشٌه أحمد حسن بسج ،دار
الكتب العلمٌة ،بٌروت1427 ،هـ2006/م) ،ج ،4ص .98
2
المصدر ذاته ،ج ،4ص  .98وانظر مقدمة الكتاب حٌث تناول موضوع اللؽة بتوسع مبٌنا ً أصولها وفروعها ،ص ص .30-20
3
محمد عبدهللا دراز1260 ( :هـ1844-م1377/هـ1985-م) ،من علماء القرن العشرٌن ،ومن مإلفاته :النبؤ العظٌم ،و"أخبلق القرآن"
وهذا المإلؾ نال به درجة الدكتوراة من جامعة السوربون .انظرالموقع األلكترونًhttp://www.ashams.com/art,27136 :
4
محمد عبدهللا دراز (1377هـ1958/م) ،النبؤ العظٌم :نظرات جدٌدة فً القرآن  ،دار القلم1404( ،هـ1984/م) ،ص ص ( .)90-89
5
المرجع ذاته ،ص .92
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بٌد أن هذه األلفاظ ٌنظر فٌها "تارة" من حٌث هً أبنٌ ُة صوتٌ ُة مادتها الحرؾ وصورتها الحركات
والسكنات من ؼٌر نظر إلى داللتها" ("..".)1وتارة" من حٌث هً أداة لتصوٌر المعانً ونقلها من
نفس المتكلم إلى نفس المخاطب بها"

( ")2وال شك أنها هً أعظم الناحٌتٌن أثراً فً اإلعجاز

اللّؽوي " (" )3إذ اللؽات تتفاضل من حٌث هً بٌان ،أكثر من تفاضلها من حٌث هً أجراس
وأنؽام" (.)4
وذكر دراز ما تتضمنه اللؽة من قضاٌا ذات أهمٌة فً بٌان المعنى وعرض الموضوع
القرآنً بؤسلوب ممٌز:
"أن اللؽة فٌها العام والخاص ،والمطلق والمقٌد ،والمجمل والمبٌن .وفٌها العبارة واإلشارة
والفحوى واإلٌماء .وفٌها الخبر واإلنشاء .وفٌها الجمل اإلسمٌة والفعلٌة .وفٌها النفً واإلثبات.
وفٌها الحقٌقة والمجاز .وفٌها اإلطناب واإلٌجاز .وفٌها الذكر والحذؾ .وفٌها االبتداء والعطؾ.
وفٌها التعرٌؾ والتنكٌر .وفٌها التقدٌم والتؤخٌروهلم جرّ اً ..ومن كل هذه المسالك ٌنفذ الناس إلى
بوضع منها أوضاع اللؽة جملة ،بل هم فً شعابها ٌتفرقون ،وعند حدودها
أؼراضهم .ؼٌر ناكبٌن
ٍ
ٌلتقون" ( .)5وهذا ٌبٌن أن اللؽة تشمل كل هذه القضاٌا التً ذكرها ،إذ ال تبٌن المفردة لوحدها
المعنى بؤبعاده كلها دون دراسة موقعها فً السٌاق ،فالتؤلٌؾ للتراكٌب اللّؽوٌة هو ما ٌعٌن على
توصٌل المعانً التً ٌحتملها النص.
وهذه الدراسة تتناول اللؽة من الجوانب التً ذكرها العلماء ،وذلك إلبراز هذه الجوانب فً
عمل اإلمام السمرقندي ،والبحث عن أسلوبه فً عرضها وتناولها ،وذلك ألهمٌة هذا الجانب.
فالجوانب التً ٌعنى بها عند إطبلق (اللؽة) فً هذه الدراسة هً:
 .1حروؾ ومفردات ألفاظ القرآن الكرٌم ،فهً أداة صوتٌة وأداة تصور المعانً.
 .2أسالٌب لؽة القرأن الكرٌم وتراكٌبها ،فهً تتنوع ما بٌن :الخبر والحذؾ و التقدٌم
والتؤخٌر وؼٌرها ،وال تخرج عن المعهود من كبلم العرب.

1

دراز ،النبؤ العظٌم ،مرجع سابق ،ص .106
2
المرجع ذاته  ،ص .106
3
المرجع ذاته  ،ص .106
4
المرجع ذاته  ،ص 106
5
المرجع ذاته  ،ص .91
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المبحث ال انً :التعرٌف باإلمام السمرقندي وعصره
المطلب األول:اسمه وكنٌته ولقبه ووالدته ووفاته:
أوالً :اسمه
ورد اسم اإلمام السمرقندي فً المصادر التً اعتنت بترجمته على النحو اآلتً:
 " تاج التراجم" (597هـ1200/م)" :نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهٌم" (.)1
" سٌر أعبلم النببلء" (748هـ1348/م)" :نصر بن محمد بن إبراهٌم" (.)2


"الجواهر المضٌة" (775هـ1373/م) :نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهٌم" (.)3

" كشؾ الظنون" (1067هـ1657/م)" :نصر بن محمد" (.)4


"طبقات المفسرٌن" للداوودي (945هـ1538 /م)" :نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهٌم"
( . )5



"طبقات الحنفٌة" (979هـ1571/م)" :أبو اللٌث السمرقندي" (.)6



"طبقات المفسرٌن" لؤلدنه وي (القرن الحادي عشرالهجري)" :نصر بن محمد بن أحمد
بن إبراهٌم" (.)7



"الفوابد البهٌة" (1304هـ1886/م)" :نصر بن محمد بن إبراهٌم" (.)8



"األعبلم" " :نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهٌم" (.)9



"تارٌخ األدب العربً"" :نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهٌم" (.)10

1

ابن قطلوبؽا ( 597هـ1200/م) ،تاج التراجم  ،ط  ،1تحقٌق ابراهٌم صالح ،دار المؤمون للتراث ،دمشق ،بٌروت1412 ( ،هـ1992/م)،
رقم الترجمة ،308 :ص ص (.)276-175
2
شمس الدٌن محمد بن أحمد بن عثمان الذهبً (ت 748هـ1348/م) ،سٌر أعالم النبالء  ،ط  ،1تحقٌق مصطفى عبدالقادر عطا ،دار
الكتب العلمٌة1425( ،هـ2004/م) ،رقم الترجمة  ،3574المجلد ،10ص .527
3
أبو الوفا القرشً(ت 775هـ1373 /م ) ،الجواهر المضٌة ،ط  ،2تحقٌق عبدالفتاح محمد الحلو ،مإسسة الرسالة1413 ( ،هـ1993/م)،
رقم الترجمة  ،1743ج ،3ص ص (.)545-544
4
مصطفى حاجً خلٌفة (ت 1067هـ1657/م) ،كشف الظنون عن أسامً الكتب والفنون  ،دار الفكر1402 ( ،هـ1982/م)،ج ،1ص
.441
5
محمد بن علً بن أحمد الداوودي (ت 945هـ1538/م) ،طبقات المفسرٌن  ،ط  ،1راجع النسخة وضبط أعبلمه :لجنة من العلماء
بإشراؾ الناشر ،دار الكتب العلمٌة ،بٌروت1403 ( ،هـ1983/م) ،ج ،2ص .346
 6ابن الحنابً (ت 979هـ1571 /م) ،طبقات الحنفٌة ،ط ،1اعتناء سفٌان بن عاٌش بن محمد ،فراس بن خلٌل مشعل ،دار ابن
الجوزي ،عمان1424 ،هـ مصدرسابق ،ص .196
7
أحمد بن أحمد األدنه وي (القرن الحادي عشر الهجري/القرن السابع عشر المٌبلدي)،
الخزي ،مكتبة العلوم والحكم ،المدٌنة المنورة1417 ( ،هـ1997/م) ،ص ص (.)92-91
8
محمد عبدالحً اللكنوي الهندي ( 1304هـ1886/م) ،الفوائد البهٌة فً تراجم الحنفٌة  ،ط  ،1اعتنى به أحمد الزعبً ،دار األرقم،
بٌروت1418 ،هـ 1998 -م ،رقم ترجمته  ،485ص .362
9
خٌر الدٌن الزركلً (ت 1295هـ1878/م) ،األعالم ،دار العلم للمبلٌٌن ،بٌروت ،ط  ،2007 ،17ج ،8ص .27
10
كارل بروكلمان ،تارٌخ األدب العربً  ،اإلشراؾ على الترجمة العربٌة :محمود فهمى حجازي ،الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب،
 ،1993ص .436

طبقات المفسرٌن ،تحقٌق سلٌمان بن صالح

34

ٌبلحظ أن المصادر المذكورة اتفقت حول اسم اإلمام السمرقندي واسم والده،
ولكن هناك اختبلؾ حول اسم الجد ،فقد جاء فً سٌر أعبلم النببلء ،والفوابد البهٌة:
ابراهٌم ،أما فً تاج التراجم ،والجواهر المضٌة ،وطبقات المفسرٌن للداوودي ،وطبقات
المفسـرٌن لؤلدنـه وي ،وتارٌخ األدب العربً ،واألعبلم :أحمد .أما فً كشؾ الظنون
والطبقات الحنفٌة لم ٌذكر اسم الجد .وفً طبعات الكتاب المحققةٌ ،رى محقق الكتاب فً
طبعة مطبعة اإلرشاد أن ما ذكرت أكثر المراجع أن اسم اإلمام السمرقندي :نصر بن
محمد بن أحمد بن ابراهٌم السمرقندي ،وفً طبعة الكتب العلمٌة ذكر المحققون اسم
المإلؾ  ":نصر بن محمد بن إبراهٌم  ،ونصر بن محمد بن أحمد (أو محمد) بن إبراهٌم"
( )1دون بٌان سبب االختبلؾ حول اسم الجد .وفً طبعة دار الفكر ذكر المحقق أن اسم
اإلمام هو" نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهٌم" ( .)2ومما ذكرته المصادر ٌبٌّن أن اسم
اإلمام هو نصر بن محمد السمرقندي ،واالختبلؾ حول اسم الجد ،إما أحمد ،وإما ابراهٌم.
فقد ذكرت ستة مصادر أن اسم اإلمام هو نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهٌم  ،وواحد من
المصادر ذكر أن اسم اإلمام هو نصر بن محمد بن إبراهٌم ،وواحد من المصادر ذكر
كنٌة اإلمام وهً أبو اللٌث.
انٌا ً :كنٌته
"أبو اللٌث" ( ،)3وقد أجمعت المصادر التً وقفت علٌها( )4على أن كنٌته السمرقندي.

1

نصر بن محمد بن أحمد بن ابراهٌم السمرقندي (ت 375هـ985/م) ،تفسٌر السمرقندي المسمى " بحر العلوم"  ،تحقٌق علً محمد
معوض وعادل أحمد عبدالموجود وزكرٌا عبدالمجٌد النوتً ،ط  ،1دارالكتب العلمٌة ،بٌروت1413 ( ،هـ1993/م) ،ج ،1ص .6
2
السمرقندي ،تفسٌر المسمى ( بحر العلوم ) ،تحقٌق محمود مطرجً  ،مصدر سابق ،ج  ،1ص .27
3
انظر :الذهبً ،سٌرأعالم النبالء  ،مصدر سابق  ،ج  ،10ص  .527اللكنوي ،الفوائد البهٌة فً تراجم الحنفٌة  ،مصدر سابق  ،ص
 .362وحاجً خلٌفة ،تحقٌق محمود مطر كشف الظنون  ،مصدر سابق  ،ج  ،1ص  .441و ابن قطلوبؽا تاج التراجم  ،مصدرسابق ،ص
 .175و أبو الوفا القرشً ،الجواهر المضٌة  ،مصدر سابق ، ،ص  .544والزركلً ،األعالم ،مصدر سابق ،ج  8ص  .27وابن الحنابً،
طبقات الحنفٌة  ،مصدر سابق ،ص .196و الداوودي ،طبقات المفسرٌن  ،مصدر سابق ،ج  ،2ص  .346واألدنه وي ،طبقات المفسرٌن ،
مصدر سابق ،ص  .92وتارٌخ األدب العربً  ،مصدر سابق ،القسم الثانً ،ص .436
4
ابن قطلوبؽا ،تاج التراجم ،مصدر سابق ،رقم الترجمة ،308 :ص ص .276-175
4
أنظر :أبو الوفا القرشً ،الجواهر المضٌة  ،مصدر سابق ،رقم الترجمة  ،1743ج  ،3ص ص (  .)545-544الذهبً ،سٌر أعالم
النبالء ،مصدر سابق  ،رقم الترجمة  ،3574المجلد  ،10ص  .527حاجً خلٌفة ،كشف الظنون عن أسامً الكتب والفنون  ،مصدر
سابق ،ج  ،1ص  .441الداوودي ،طبقات المفسرٌن  ،مصدر سابق  ،ج ،2ص  .346ابن الحنابً ،طبقات الحنفٌة  ،مصدر سابق  ،ط ،1
1425هـ ،ص  .196األدنه وي ،طبقات المفسرٌن ،مصدر سابق  ،ص ص (  .)92-91اللكنوي ،الفوائد البهٌة فً تراجم الحنفٌة ،
مصدر سابق  ،رقم ترجمته  ،485ص  .362الزركلً ،األعالم ،مصدر سابق  ،ج  ،8ص  .27بروكلمان ،تارٌخ األدب العربً  ،مصدر
سابق ،ص .436
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ال ا ً :نسبته
السمرقندي ( ،)1نسبة الى سمرقند (.)2
رابعا ً :لقبة
ذكرت بعض التراجم التً ترجمت له أن لقبه :إمام الهدى (.)3
وذكرت أٌضا َ :الفقٌه الحنفً ( ،)4الفقٌه (،)5الحنفً ( ،)6الزاهد ( ،)7المحدث ( ،)8اإلمام (.)9
خامسا ً :والدته
لم تبٌن المصادر التً ترجمت لئلمام السمرقندي سنة والدته ،وٌمكن القول أن اإلمام
السمرقندي من موالٌد أوابل القرن الرابع الهجري(.)10

1

انظر :أبو الوفا القرشً ،الجواهر المضٌة  ،مصدر سابق  ،رقم الترجمة  ،1743ج ،3ص ص  .545-544الذهبً ،سٌر أعالم النبالء ،
مصدر سابق  ،رقم الترجمة  ،3574المجلد ،10ص  .527حاجً خلٌفة ،كشف الظنون عن أسامً الكتب والفنون  ،مصدر سابق  ،ج،1
ص  .441الداوودي ،طبقات المفسرٌن  ،مصدر سابق  ،ج  ،2ص  .346ابن الحنابً ،طبقات الحنفٌة  ،مصدر سابق ،ص  .196األدنه
وي ،طبقات المفسرٌن ،مصدر سابق  ،ص ص  .92-91اللكنوي ،الفوائد البهٌة فً تراجم الحنفٌة  ،مصدر سابق  ،رقم ترجمته ،485
ص  .362الزركلً ،األعالم ،مصدر سابق  ،ج  ،8ص  .27بروكلمان ،تارٌخ األدب العربً ،مصدر سابق  ،ص .436
2
سمرقند :تقع جنوب وادي الصؽد ،وقٌل أن شمر أبو كرب بناها وقٌل االسكندر ،وعرّبت الى سمرقند وبالعربٌة سمران ،وهً مدٌنة
جمٌلة وأهلها أهل علم ،انظر ٌاقوت الحموي ( 626هـ1228/م) ،معجم البلدان ،دار صادر ،بٌروت( ،بدون تارٌخ طبعة) ،المجلد الثالث،
ص ص " .250-264وفً العصر الحدٌث قصبة والٌة سمرقند فً التركستان الروسٌة ،وهً تقوم على الضفة الجنوبٌة لنهر السؽد
(وادي السؽد ،زرفشان)" انظر :دائرة المعارف االسالمٌة  ،أحمد الشنتاوي ،وابراهٌم زكً خورشٌد ،وعبدالحمٌد ٌونس ،مراجعة محمد
عبلم ،دار المعرفة ،بٌروت ،المجلد  ،12ص .198
3
ابن قطلوبؽا ،تاج التراجم  ،مصدر سابق ،ص  .275وأبو الوفا القرشً ،الجواهر المضٌة  ،مصدر سابق  ،ص  .544والداوودي،
طبقات المفسرٌن  ،مصدر سابق ،ج  ،2ص  .346والزركلً ،االعالم ،مصدر سابق ،ج  ،8ص  .27وحاجً خلٌفة ،كشف الظنون ،
مصدر سابق ،ج ،7ص .490
4
انظر :حاجً خلٌفة ،كشف الظنون ،مصدر سابق  ،ص  ،441والذهبً ،سٌر أعالم النبٌالء ،مصدر سابق  ،ج.527 ،10
5
الذهبً ،سٌر أعالم النبالء  ،مصدر سابق  ،ج  ،10ص  .527ابو الوفا القرشً ،الجواهر المضٌة  ،مصدر سابق  ،ص .533
والداوودي ،طبقات المفسرٌن ،مصدر سابق  ،ج ،2ص .346
6
الذهبً ،سٌر أعالم النبالء ،مصدر سابق  ،ج  ،10ص .527
7
الذهبً ،سٌر أعالم النبالء ،مصدر سابق ،ج ،1ص .527
8
الذهبً ،سٌر أعالم النبالء ،مصدر سابق ،ج  ،10ص .527
9
الذهبً ،سٌر أعالم النبالء ،مصدر سابق ،ج  ،10ص .527
10
ذكر د .الزقة حسب المصادر التً توفرت لدٌه أن اإلمام السمرقندي من موالٌد القرن الرابع الهجري ،إذ كان عمره سنة وفاته فً
375هـ985/م) ،تفسٌر القرآن الكرٌم "بحر
السبعٌن على وجه التقرٌب .أنظر :نصر بن محمد بن أحمد بن ابراهٌم السمرقندي (ت
العلوم" ،دراسة وتحقٌق الدكتور عبدالرحٌم احمد الزقة ،ط  ،1مطبعة االرشاد ،بؽداد1405 ( ،هـ1985/م) ،ج ،1ص .49
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سادسا ً :وفاته
لم تتفق المصادر أٌضا ً على تحدٌد سنة وفاة اإلمام السمرقندي ،وفٌما ٌلً ما جاء فً أهم
المصادر التً ترجمت له:
" سٌر أعبلم النببلء"( :ت375هـ985/م) (.)1
" تاج التراجم"( :ت373هـ983/م) (.)2
" الجواهر المضٌة"( :ت 373هـ.)3( )983/
" كشؾ الظنون"( :ت 375هـ 985/م) (.)4
" طبقات الحنفٌة"( :ت 383هـ993 /م) (.)5
" طبقات األدنه وي"( :ت 393هـ1002 /م )(.)6
" طبقات المفسرٌن للداوودي"375 (":هـ985/م) نقبلً عن الصفدي ،و( 393هـ1002 /م)
نقبلً عن ابن قطلوبؽا" (.)7
" األعبلم"( :ت 373هـ983 /م) (.)8
ٌتبٌن من خبلل النظر فٌما ترجمته المصادر أن اإلمام السمرقندي توفً فً القرن الرابع
الهجري ،مع اختبلؾ فً تحدٌد سنة الوفاة.

1

الذهبً ،سٌر أعالم النبالء ،مصدر سابق ،ج ،1ص .527
2
ابن قطلوبؽا ،تاج التراجم ،مصدر سابق ،رقم الترجمة ،308 :ص ص .276-175
3
أبو الوفا القرشً ،الجواهر المضٌة  ،مصدر سابق ،ج ،3ص ص .545-544
4
حاجً خلٌفة ،كشف الظنون عن أسامً الكتب والفنون  ،مصدر سابق ،ص .441
5
ابن الحنابً ،طبقات الحنفٌة ،مصدر سابق ،رقم الترجمة ،88 :ص .196
6
األدنه وي ،طبقات المفسرٌن ،مصدر سابق ،ص .92
7
الداوودي ،طبقات المفسرٌن ،مصدر سابق ،ج  ،2ص .346
8
الزركلً ،اإلعالم ،م رجع سابق ،ج ،8ص .27
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المطلب ال انً :حٌاته
عاش اإلمام السمرقندي فً القرن الرابع الهجري ،وال بد أن ٌكون لعلماء عصره الذٌن تلقى
العلم عنهم وما عاصره من أحداث وتطورات فً جمٌع المجاالت أثراً فً بناء شخصٌته وتكوٌنه
العلمً.
أوالً :الشٌوخ الذٌن تلقى العلم عنهم
بٌنت المصادر أن اإلمام السمرقندي تلقى العلم على اإلمام أبً جعفر الهندوانً

( .)1ومن

العلماء الذٌن تلقى اإلمام السمرقندي علومه علٌهم :محمد بن الفضل ،والخلٌل بن أحمد بن
اسماعٌل القاضً وؼٌرهم ( .)2وقد تؤثر اإلمام السمرقندي بؤبٌه الذي كان ذو ثقافة دٌنٌة وفقهٌة،
وقد روى عنه (.)3
انٌا ً :تالمٌذ اإلمام السمرقندي
ال بد أن ٌكون لئلمام السمرقندي تبلمٌذ كثر ،فقد مارس مهنة التدرٌس ،ومن تبلمٌذه الذٌن
رووا تفسٌره :لقمان بن حكٌم بن حلؾ الفرؼانً ،وتمٌم الخطٌب أبومالك أحمد بن محمد (.)4
ال ا ً :عمل اإلمام السمرقندي
عمل اإلمام السمرقندي فً التدرٌس فً مدرسة بلخ ،و كان له تبلمٌذ عدٌدون نقلوا
علمه (.)5

1

الداوودي ،طبقات المفسرٌن  ،مصدر سابق ،ج  ،2ص  ،346وفٌه :تفقه على الففٌه أبً جعفر الهندوانً وهو اإلمام الكبٌر ،صاحب
األقوال المفٌدة والتصانٌؾ المشهورة" .وأٌضا :ابن قطلوبؽا ،تاج التراجم ،مصدر سابق ،ص  ،276وفٌه" :تفقه أبو ا للٌث عل أبً جعفر
الهندوانً" .وأٌضا ً :ابن الحنابً ،طبقات الحنفٌة  ،مصدر سابق ،ص  ،196وفٌه :أخذ عن أبً جعفر الهندوانً وهو اإلمام الكبٌر،
صاحب األقوال المفٌدة ،والتصانٌؾ المشهورة" .وأٌضا ً :األدنه وي ،طبقات المفسرٌن  ،مصدر سابق  ،ص  ،92وفٌه" :تفقه أبو الٌث
على أبً جعفر الهندوانً" .وأبو الوفا القرشً ،الجواهر المضٌة  ،ص  544وفٌه":تفقه على الفٌه أبً جعفر الهندوانً وهو اإلمام الكبٌر،
صاحب األقوال المفٌدة والتصانٌؾ المشهورة".
2
السمرقندي ،تفسٌر القرآن الكرٌم "بحر العلوم"  ،دراسة وتحقٌق الدكتور عبدالرحٌم احمد الزقة ،مصدر سابق  ،ج ،1ص.64
3
انظر :المصدر ذاته ،ج ،1ص.46
4
انظر :المصدر ذاته  ،ج ،1ص ص  ،92بتصرؾ.
5
انظر :المصدر ذاته  ،ج  ،1ص ص .66-65
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رابعا ً :مإلفات اإلمام السمرقندي
ترك اإلمام السمرقندي مإلفات عدٌدة ،مما ٌدل على سعة علمه واطبلعه ،ومن هذه
المإلفات حسب المصادر التً وقفت علٌها ،فقد ذكر صاحب تاج التراجم أن لئلمام السمرقندي:
تفسٌر القرآن ،النوازل فً الفقه ،خزانة األكمل ،تنبٌه الؽافلٌن ،بستان العارفٌن (.)1
وفً "الجواهر المضٌة" جاء أن لئلمام :تفسٌر القرآن أربع مجلدات ،النوازل فً الفقه،
خزانة الفقه ،تنبٌه الؽافلٌن ،البستان (.)2
أما صاحب "سٌر اعبلم النببلء" فقد ذكر أن لئلمام :تنبٌه الؽافلٌن ،كتاب الفتاوى (.)3
وذكر صاحب "كشؾ الظنون" أن لئلمام :تفسٌر القرآن ،بستان العارفٌن ،تنبٌه الؽافلٌن،
حصر المسابل فً الفروع ،خزانة الفقه ،دقابق األخبار فً ذكر الجنة والنار ،شرح الجامع
الصؽٌر للشٌبانً فً الفروع ،عٌون المسابل ،الفتاوى مبسوط فً الفروع ،مختلؾ الرواٌة فً
مسابل الخبلؾ ،مقدمة فً الفقه ،نوادر الفقه ،النوازل فً الفروع (.)4
وقد ذكر د .الزقة فً قسم التحقٌق :ان لئلمام السمرقندي كتبا ً كثٌرة ،ومن كتبه فً األخبلق
والوعظ :تنبٌه الؽافلٌن بستان العارفٌن ،قرة العٌون ومفرح القلب المحزون ( .)5وفً العقٌدة :بٌان
عقٌدة االصول ،رسالة فً الحكم ،أسرار الوحً أو (الوجه) ،كتاب فً أصول الدٌن ،رسالة
المعرفة واإلٌمان ،قوت النفس فً معرفة األركان الخمس ،المعارؾ فً شرح الصحابؾ .وفً
التفسٌر" :تفسٌر القرآن الكرٌم" وهو تفسٌر بحر العلوم ،وتفسٌر جزء عم (. )6

1

ابن قطلوبؽا ،تاج التراجم ،مصدر سابق ،ص .276
2
القرشً ،الجواهر المضٌة  ،مصدر سابق ،ص .545
3
الذهبً ،سٌر أعالم النبالء ،مصدر سابق ،ج  ،10ص .527
4
حاجً خلٌفة ،كشف الظنون  ،مصدر سابق ،ج  ،6ص .490
5
انظر :السمرقندي ،تفسٌر القرآن الكرٌم "بحر العلوم"  ،دراسة وتحقٌق الدكتور عبدالرحٌم احمد الزقة ،مصدر سابق  ،ج  ،1ص ص
(.)92-67
6
انظر :المصدر ذاته ،ج  ،1ص ص .92-67
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المطلب ال الث:عصره
أوالً :الحٌاة السٌاسٌة
بٌنت المصادرالتً عنٌت بسٌرة اإلمام السمرقندي ( )1أن اإلمام السمرقندي عاش فً القرن
الرابع الهجري ،وفً هذه الفترة من التارٌخ تولى الحكم فً ما وراء النهر وخراسان

( )2األسرة

السامانٌة ( ،)3وقد عاصر اإلمام السمرقندي من حكام هذه العابلة:
نصر بن أحمد السامانً ( 301هـ332-هـ943-913/م) ( )4وقد تولى الحكم فً منطقة ما
وراء النهر وخراسان فً خبلفة المكتفى باهلل

( ،)5وأٌضا ً فً خبلفة القاهر باهلل (

320هـ-

333هـ944-932/م) ( ،)6وأٌضا ً فً خبلفة الراضً باهلل ( ،)7وأٌضا ً فً خبلفة المتقً باهلل ،حٌث
توفً فً عهده وثم انتقل الملك الى ابنه نوح بن نصر (.)8
نوح بن نصر السامانً (  343-332هـ954-943 /م) ( ،)9وقد تولى حكم ما وراء النهر
وخراسان فً خبلفة المتقً باهلل ( )10وفً خبلفة المستكفى باهلل ( ،)11وفً خبلفة المطٌع هلل تولى
االتراك حكم ما وراء النهر ،وكانت خراسان فً ٌد نوح بن نصر السامانً ومن بعده ابنه
منصور (.)12

1

انظر :الذهبً  ،سٌر أعالم النبالء  ،مصدر سابق  ،ج ،1ص  .527ابن قطلوبؽا ،تاج التراجم  ،مصدر سابق  ،رقم الترجمة ،308 :ص
ص  .276-175أبو الوفا القرشً ،الجواهر المضٌة  ،مصدر سابق  ،ج ،3ص ص  .545-544حاجً خلٌفة ،كشؾ الظنون عن أسامً
الكتب والفنون  ،مصدر سابق  ،ج  ،1ص  .441ابن الحنابً ،طبقات الحنفٌة  ،مصدر سابق  ،رقم الترجمة ،88 :ص  .196األدنه وي،
طبقات المفسرٌن ،مصدر سابق  ،ص  .92الداوودي ،طبقات المفسرٌن ،مصدر سابق  ،ج ،2ص .346
2
ما وراء النهر" :أي ما وراء نهر جٌحون ،وكان هذا اإلقلٌم ٌنقسم إلى خمسة أقسام)1 ( :الصؽد ،وله عاصمتان :بخارى وسمرقند)2 ( .
وإلى الؽرب من الصؽد خوارزم المسماة الٌوم خٌوه أو كٌوه )3 ( .صؽانٌان )4( .فرؼانه )5( .الشاش المسماة الٌوم تشقند.
خراسان :كانت تطلق على اإلقلٌم الواسع الذي ٌنقسم إلى أربعة أرباع :ربع عاصمته نٌسابرو ،وربع عاصمته مرو ،وثالث عاصمته
هراة ،ورابع بلخ .ومن أشهر مدن خراسان نٌسابرو ،وبوشنج ،وبست ،وسجستان ،وهراة ،ومرو ،وسرخس ،ونسا ،وطوس ،أبٌورد الخ.
انظر :أحمد أمٌن ،ظهر اإلسالم ،ط  ،3دار الكتاب العربً ،بٌروت 1994 ،م ،ج ،1ص .259
3
السامانٌة261 ( :هـ 389 -هـ)" ،أصلهم فرس من بلخ من أسرة نبٌلة تنتسب إلى بهرام جور .انظر :أحمد أمٌن ،ظهر اإلسبلم ،مصدر
سابق ،ج ،1ص  .259وانقرضت األسرة السامانٌة على ٌد محمود بن سبكتكٌن ملك خراسان ،واٌلك الخان التركً .انظر :علً بن أبً
الكرم محمد بن محمد بن عبدالكرٌم بن عبدالواحد الشٌبانً المعروؾ بابن األثٌر (ت 630هـ1223 /م) ،الكامل فً التارٌخ  ،دار صادر،
بٌروت( ،بدون سنة طبعة) ،ج  ،9ص .149
4
نصر بن أحمد السامانً :أبو الحسن نصر نب أحمد( ،ت 331هـ923/م) ،لقبه السعٌد ،ولً خراسان وما رواء النهر وهو فً الثامنة
من العمر بعد مقتل أبٌه .انظر :ابن األثٌر ،الكامل  ،مصدر سابق ،ج ،8ص .78
5
انظر :أحمد بن عبدهللا القلقشندي (ت 821هـ1418/م) ،مآ ر اإلنافة فً معالم الخالفة  ،تحقٌق عبدالستار أحمد فرّاح ،مطبعة حكومة
الكوٌت1985 ،م ،ص .273
6
المصدر ذاته ،ص .285
7
المصدر ذاته ،ص .292
8
المصدر ذاته ،ص .298
9
توح بن نصر السامانً :لقبه األمٌر الحمٌد ،ولً خراسان وما رواء النهر .انظر :ابن االثٌر ،الكامل فً التارٌخ  ،مصدر سابق ،ج ،8
ص .403
10
القلقشندي ،مآ ر اإلنافة فً معالم الخالفة  ،مصدر سابق ،ص .298
11
المصدر ذاته ،ص .302
12
المصدر ذاته ،،ص .310
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ثم تولى الحكم منصور بن نوح السامانً (ت

360هـ970/م) فً خبلفة الطابع هلل ،ثم

تولى حكم ما وراء النهر وخراسان نوح بن منصورالسامانً(ت 997/387م) وتولى بعده الحكم
عبدالملك الذي كان آخر ملوك السامانٌة فً المنطقة حٌن توفً فً الحبس سنة ( 389هـ998/م)
( . )1
و هذه الفترة الزمنٌة هً من أٌام العصر العباسً ( ،)2وقد عاصر اإلمام السمرقندي من
الخلفاء العباسٌٌن:
الخلٌفة المقتدر باهلل (296هـ 320 -هـ932-908/م) (.)3
الخلٌفة القاهر باهلل ( 320هـ 322 -هـ933-932/م) (.)4
الخلٌفة الراضً باهلل (322هـ 328 -هـ939-933/م) (.)5
الخلٌفة المتقً باهلل (328هـ 332 -هـ943-939/م) (.)6
الخلٌفة المستكفً باهلل ( 332هـ 343 -هـ954-943/م) (.)7
الخلٌفة المطٌع هلل (343هـ 973-954/363 -م) (.)8
الخلٌفة الطابع هلل (363هـ 381 -هـ991/م) (.)9

1

القلقشندي ،مآ ر االنافة فً معالم الخالفة  ،مصدر سابق ،ص .330
2
العصر العباسً132 ( :هـ 606 -هـ) .وأول الخلفاء هو ابو العباس السفاح عبدهللا بن محمد بن على بن عبدهللا بن عباس الهاشمى ت
136هـ753/م) .انظر:الذهبً  ،دول اإلسالم  ،عنً بطبعه ونشره عبدهللا بن ابراهٌم االنصاري ،دار احٌاء التراث االسبلمً ،قطر ،ص
تارٌخ االسالم السٌاسً والدٌنً
 .91و فً عهد المتوكل العباسً سقطت الدولة العباسٌة أمام التتار .انظر :حسن ابراهٌم حسن،
وال قافً واالجتماعً  ،دار الجٌل ،بٌروت ،ومكنبة النهضة المصرٌة ،القاهرة ،الجزء الثالث ،ص .7
3
المقتدر باهلل :أبو الفضل ،جعفر بن المعتضد282 ( ،هـ 320 -هـ) ،بوٌع بالخبلفة العباسٌة فً ( 295هـ907/م) .انظر :عبدالرحمن بن
أبً بكر السٌوطً ( 911هـ1505/م) ،تارٌخ الخلفاء  ،تحقٌق وفهرسة سعٌد محمود عقٌل ،دار الجٌل ،بٌروت ،ص  .353محمد بن أحمد
بن عثمان الذهبً(ت 748هـ1347/م) ،دول االسالم  ،عنً بطبعه ونشره عبدهللا بن ابراهٌم االنصاري ،دار احٌاء التراث اإلسبلمً،
قطر ،ص .179
4
320هـ932/م) .انظر السٌوطً،
القاهر باهلل" :أبو منصور ،محمد بن المعتضد بن طلحة بن المتوكل ،بوٌع بالخبلفة العباسٌة فً (
تارٌخ الخلفاء ،مصدر سابق ،ص .360
5
279هـ892/م) ،بوٌع له ٌوم خلع القاهر
الراضً باهلل :ابو العباس محمد بن المقتدر بن المعتضد بن طلحة بن المتوكل (
(322هـ934/م) .انظر :السٌوطً ،تارٌخ الخلفاء  ،مصدر سابق ،ص .364
6
المتقً باهلل :ابو إسحاق إبراهٌم ،ابن المقتدر ،ابن المعتضد ،ابن الموفق طلحة ،ابن المتوكل ،بوٌع بالخبلفة العباسٌة فً (
329هـ940/م) .انظر :السٌوطً ،تارٌخ الخلفاء  ،مصدر سابق ،ص .367
7
المستكفً باهلل :أبو الفاسم عبدهللا بن المكتفً بن المعتضد (ت 338هـ949/م) ،بوٌع له بالخبلفة العباسٌة فً ( 333هـ944/م) .أنظر:
السٌوطً ،تارٌخ الخلفاء  ،مصدر سابق ،ص .370
8
301هـ913/م) ،بوٌع له بالخبلفة العباسٌة عند خلع المستكفً فً
المطٌع هلل :أبو القاسم ،الفضل بن المقتدر بن المعتضد (
(334هـ945/م) .انظر :السٌوطً  ،تارٌخ الخلفاء  ،مصدر سابق ،ص .371
9
الطابع هلل :أبو بكر ،عبدالكرٌم بن المطٌع ،بوٌع له بالخبلفة العباسٌة بعد خلع المطٌع هلل فً ( 363هـ973/م) .انطر :السٌوطً ،تارٌخ
الخلفاء ،مصدر سابق ،ص ص ( .)368-377
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الخلٌفة القادر باهلل ( 381هـ 422 -هـ1031-991/م) (.)1
إن الفترة ما بٌن ( 232هـ 334 -هـ945-846/م) من العصر العباسً صاحبها نفوذ
األتراك وهذا أدى الى حقد العرب والفرس علٌهم ،وأٌضا ظهرت دوٌبلت صؽٌرة مثل الدولة
السامانٌة فً منطقة ما وراء النهر وخراسان ،مما أدى الى ضعؾ الدولة العباسٌة (.)2
و"فً سنة (324هـ846/م) ( )3كانت البصرة فً ٌد ابن رابق ()4؛ وفارس فً ٌد على بن
بوٌه ( )5؛ وأصبهان والري والجٌل فً ٌد أبى على الحسن بن بوٌه؛ والموصل ودٌار بكر وربٌعة
فً أٌدي بنى حمدان
الفاطمٌٌن

()8

()6؛ ومصر والشام فً ٌد االخشٌدٌٌن

()7؛ وإفرٌقٌة والمؽرب فً ٌد

؛ وخراسان وما رواء النهر فً ٌد السامانٌٌن ()9؛ وطبرستان وجرجان فً ٌد الدٌلم

()10؛ وخوزستان بٌد البرٌدى ()11؛ والبحرٌن والٌمامة وهجر بٌد القرامطة ( ،)12ولم ٌبق للخلٌفة
إال بؽداد وما حولها ،وحتى هذه لم ٌكن له فٌها إال االسم" ( .)13وهذا االنقسام كان له األثر على
الخبلفة العباسٌة ،إذ أدى الى ضعؾ نفوذها فً هذه الدوٌبلت ،وبالمقابل أصبحت هذه الدوٌبلت
لها حكمها شبه الخاص تابعا ً للخبلفة العباسٌة ظاهرٌا ً ولكن األمور الداخلٌة لهذه الدوٌبلت كانت
تدار من قبل حكامها.

1

303هـ 422 -هـ) بوٌع له باخبلفة العباسٌة بعد خلع الطابع هلل فً
القادر باهلل :أبو العباس ،أحمد بن إسحاق بن المقتدر (
(381هـ991/م) .انطر :السٌوطً ،تارٌخ الخلفاء  ،مصدر سابق ،ص .383
2
حسن ،تارٌخ االسالم السٌاسً والدٌنً وال قافً واالحتماعً  ،مرجع سابق ،ص ص( .)8-7
3
حسن ،تارٌخ االسالم ،مصدر سابق.،
4
ابن رابق :والً واسط والبصرة فً عهد الخلفة الراضً ،الذي سلمه "مقالٌد األمور ولقبه" أمٌر األمراء"  ،فازدادت سلطته .انطر:
حسن ،تارٌخ االسالم ،مرجع سابق ،ج  ،3ص .33
5
بنً بوٌه " :وهم عماد الدولة أبو الحسن علً ،وركن الدولة أبو علً الحسن ،ومعز الدولة أبوالحسن أحمد ،أوالد أبً شجاع بوٌه بن
ف ّناخسرو بن تمام بن كوهً بن شٌرزٌل األصؽر بن شٌر كنده بن شٌرزٌل األكبر بن شٌران شاه ابن شٌروٌه بن سشتان شاه بن سٌس
فٌروز بن شٌروزٌل بن سنباد ابن بهرام جور الملك ابن ٌزدجرد الملك ابن هرمز الملك ابن شابور الملك ابن شابور ذي األكتاؾ" .انطر:
ابن االثٌر ،الكامل فً التارٌخ  ،مصدر سابق ،ج  ،8ص ص .265 -264
6
بنً حمدان399-317 ( :هـ 1009-925 /م) ،نسبة الى قبٌلة تؽلب ،من أصل عربً ،وتؤسست فً الموصل فً عهد المتقً باهلل.
http//islam.ajlayyash.net/encyclopedia/book 6-60.
 7االخشٌدٌون358-323 ( :هـ969-935/م) ،من األتراك ،مإسسهم محمد بن ُ
طؽج ولقبه األخشٌد ،وبداٌتهم فً عهد الخلٌفة العباسً
الراضً باهلل .تؤسست الدولة االخشٌدٌة فً مصر والشام ،ثم امتد نفوذها الى الحجاز والٌمن.
انظرhttp://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=1531 :
8
الفاطمٌون297( :هـ 909 /م909-هـ934م)ـنسبة الى علً بن أبً طالب والسٌدة فاطمة الزهراء ابنة الرسول محمد –صلى هللا علٌه
وسلم ،-أسسها عبٌدهللا المهدي .انظرhttp//www.hukam.net/family.php?fam=95 :
9
انظر ص  16من هذا البحث.
10
الدٌلم :وهم سكان الجبال من ببلد فارس .أنظرhttp//www.annabaa.org.nba37.dawla :
11
البرٌدي :أبو عبدهللا ،صاحب األهواز .انطر :حسن ،تارٌخ االسالم ،ج ،3ص .34
12
القرامطة" :قٌل إن قرمط لقب رجل كان بسواد الكوؾ ٌحمل علة السواد على أثوار له ،واسمه حمدان ،ثم فشا مذهب القرامطة بسواد
الكوفة .انظر :ابن األثٌر ،الكامل فً التارٌخ  ،مصدر سابق ،ج ،7ص .47
13
حسن ،تارٌخ االسالم السٌاسً والدٌنً وال قافً واالجتماعً  ،مرجع سابق ،ج ،1ص .91
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انٌا ً:الحٌاة االجتماعٌة
انتشرت حٌاة الترؾ فً القصور ،و قد رافق ذلك مظاهر الفساد المتمثلة فً شرب
المسكرات ممّا أدى الى انتشار مساوئ اجتماعٌة وانحبلالت خلقٌة ،وأٌضا ً ساء وضع المرأة ،إذ
انتشرت الجواري والمؽنٌات ،وكانت المؽنٌات لها مجالس خاصة ،وهً بٌوت القٌان ( .)1وأٌضا ً
انتشر الرقٌق،حٌث كان له سوقا ً فً سمرقند ( .)2وظهرت العصبٌات بٌن الشٌعة ( )3والكرامٌة (،)4
وبٌن الشافعٌة ( )5والحنفٌة (.)7( )6

1

ظهر االسالم ،

القٌنة فً اللؽة األمة مؽٌة كانت أو ؼٌر مؽنٌة ،ولكنها فً العرؾ ال تطلق إال على األمة المؽنٌة .انظر :احمد أمٌن،
مرجع سابق ،ج ،1ص .127
2
أحمد أمٌن ،ظهر االسالم،مرجع سابق ،ج ،1ص .132
3
الشٌعةٌ" : :سمون أصحاب العدل والتوحٌد ،وٌلقبون بالقدرٌة والعدلٌة .ومن أقوالهم" :أن هللا تعالى قدٌم،هو عالم بذاته ،قادر بذاته ،حً
بذاته؛  ،كبلمه محدث مخلوق فً محل ،نفوا رإٌة هللا تعالى باألبصار ،نفً التشبٌه عنه من كل وجه ،أتفقوا أن العبد قادر خالق ألفعاله
خٌرها وشرها ،مستحق على ما ٌفعله ثوابا ً وعقابا ً فً الدار اآلخرة .واختلفوا فً مسؤلة اإلمامة ،ولهم طوابؾ عدٌدة منها :الواصلٌة،
والهذٌلٌة ،والنظامٌة" انظر :نقل بتصرؾ :محمد بن عبدالكرٌم الشهرستانً (548هـ1153 /م) ،الملل والنحل  ،تحقٌق محمد عبدالقادر
الفاضلً ،المكتبة العصرٌة ،بٌروت1426 ( ،هـ2006/م) ،ص ص (.)46-40
4
الكرامٌة :من مذاهب الصفاتٌة ،وتنسب الكرامٌة الى محمد بن كرام (ت 255هـ ،)868/وكنٌته أبو عبدهللا ،ولهم طوابؾ عدٌدة منها
العابدٌة ،والتوٌنة .وقد اختلفوا فً بعض آرابهم االعتقادٌة واتفقوا فً بعض آخر ،مما اختلفوا فٌه معنى العظمة ،ومما اتفقوا علٌه اثبات
الصفات .ومن أقوالهم":اإلٌمان هو اإلقرار باللسان فقط؛ دون التصدٌق بالقلب .ودون سابر اإلعمال" انظر :الشهرستانً ،الملل والنحل ،
مصدر سابق ،ص ص ( .)90-86
5
الشافعٌة :أحد مذاهب أهل السنة األربعة ،وتنسب الشافعٌة الى محمد بن ادرٌس بن العباس بن عثمان ابن شافع الهاشمً القرشً
المطلبى ،كنٌته أبو عبدهللا ،وله من المصنفات "األم" ،و"الرسالة" ،وؼٌرها من المإلفات .انظر :الزركلً ،األعالم ،مرجع سابق ،ج ،6
ص .26
أصول المذهب الشافعً :اتسمت أصول مذهب الشافعٌة بالوسطٌة وذلك ما بٌن مذهب المالكٌة (نسبة إلى اإلمام مالك بن أنس) ومذهب
الحنفٌة (نسبة إلى اإلمام أبو حنٌفة) حٌث مزج اإلمام الشافعً ما بٌن الحدٌث والرأي .وأصول االحتجاج فً هذا المذهب :أوالً القرآن
الكرٌم ،ثم السنة النبوٌة ،ثم اإلجماع ،ثم القٌاس على أن ٌكون أصله من القرآن والسنة .ولم ٌؤخد باالستحسان أو المصالح المرسلة ،إنما
أخذ باالستدالل وهو "فً عرؾ األصولٌٌن ٌطلق على إقامة الدلٌل مطلقا ً من نص أو أجماع إو ؼٌرهما وعلى نوع خاص منه أٌضا ً"
انظر :بدران أبو العٌنٌن بدران ،تارٌخ الفقه اإلسالمً :نظرٌة الملكٌة والعقود  ،دار النهضة العربٌة ،بٌروت ،بٌروت( ،بدون سنة
طبعة) ،ص ص (.)140-137
6
الحنفٌة :نسبة الى النعمان بن ثابت ( 150-80هـ767-699/م) ،وهو أحد أبمة مذاهب السنة األربعة .انظر :الزركلً ،اإلعالم ،مرجع
سابق ،ج ،8ص .36
7
احمد امٌن ،ظهر االسالم ،مصدر سابق ،ج ،1ص .261
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ال ا ً :الحٌاة العلمٌة
اهتم أهل ما وراء النهر بالعلم ،وظهر فً تلك الحقبة الزمنٌة علماء برعوا فً مٌادٌن عدٌدة
مثل الحدٌث ،منهم اإلمام البخاري ( " )1وهو من بخارى ،كما تدل علٌه نسبته" ( .)2ومن العلماء
الذٌن ظهروا فً تلك الفترة "أبو اللٌث نصر بن محمد السمرقندى الملقب بإمام الهدى توفً سنة
 ،)3( "373الذي تبحث الدراسة حول تفسٌره ،ومن علماء تلك الفترة اإلمام الماترٌدي

()4

(ت333هـ944/م) " نسبته الى "ماترٌد أو ماتورٌد محلة بسمرقند" (.)5
ومن معالم القرن الرابع الهجري فً منطقة ما وراء النهر ،ظهور نزعة التصوؾ

()6

واالهتمام بالفلسفة ( ،)7كما شهد اإلقلٌم حركات أدبٌة فً الشعر والنثر واألدب.
وقد شهد العصر العباسً نهضة ثقافٌة فً عهد المؤمون

( )8حٌث "دعا الى األخذ بعلوم

العقل الى جانب علم النقل .ودعا الى االجتهاد والنظر ،وعدم االكتفاء بالمؤثور والمنقول من أقوال
السلؾ" (. )9

1

البخاري194 ( :ه256 -هـ870-810/م) ،هو محمد بن إسماعٌل بن إبراهٌم بن المؽٌرة البخاري ،كنٌته أبو عبدهللا ،له صحٌح البخاري
"الجامع الصحٌح" ،و"التارٌخ" ،وؼٌرها .وهو اإلمام الحافظ لحدٌث الرسول محمد بن عبدهللا -صلى هللا علٌه وسلم .-توفً فً سمرقند.
انظر :الزركلً ،األعالم ،مرجع سابق ،ج  ،6ص .34
2
أمٌن ،ظهر االسالم ،مرجع سابق ،ج  ،1ص .262
3
أمٌن ،ظهر االسالم ،مرجع سابق ،ج  ،1ص .265
4
تاج التراجم،
الماترٌدي( :ت 333هـ944/م) ،محمد بن محمد بن محمود ،أبو منصور الماترٌدي ،إمام الهدى .انظر :ابن قطلوبؽا،
مصدر سابق ،ص  .249والماترٌدي مإسس مذهب الماترٌدٌة وهً "تمثل الجانب العقابدي للمذهب الحنفً" انظر :محمد بن محمد بن
محمود ،كتاب التوحٌدـ  ،تحقٌق بكر طوبال اوؼلً و محمد اروشً ،ط  ،1دار صادر ،بٌروت ،مكتبة اإلرشاد ،استانبول1428 ( ،هـ
2007/م) ،ص .5
5
أمٌن ،ظهر االسالم ،مرجع سابق ،ج  ،1ص .265
6
التصوؾ" :سلوك إرادي ظاهري وقلبً متواصل ،دعامته ممارسة الفضابل الخلقٌة ،له دوافع وحوافز ترجع إلى استعداد خاص ٌتفاوت
لدى األفراد ،وإلى اعتقاد معٌن ،وإلى تجرتة شخصٌة مرتبطة بظروؾ بٌبٌة؛ وهدؾ هذا السلوك هو التقرّب من المطلق أو هللا ،وؼاٌته
القصوى االتصال به ،األمر الذي ٌترتب علٌه حدوث الفناء واكتساب العرفان ،والتحقق بالطمؤنٌنة والسعادة القصوى" .عزمى طه السٌد
أحمد ،التصوف اإلسالمً :حقٌقته وتارٌخه ودوره الحضاري ،دراسات حضارٌة  ،المإسسة العربٌة الدولٌة للنشر والتوزٌع ،عمان،
 ،2004ص .27
7
الفلسفة" :اللفظة فً أصلها الٌونانً مكونة من مقطعٌن هما :فٌلو  ،Philoوتهنً محبة أو صداقة؛ وسوفٌا  Sophiaوتعنً حكمة،
فٌكون المعنى اللّؽوي للفظة فلسفة فً أصلها الٌونانً (فٌلوسوفٌا  )Philosophiaهو محبة الحكمة" .عزمً طه السٌد ،الفلسفة مدخل
حدٌث ،دار المناهج للنشر والتوزٌع( ،بددون تارٌخ طبعة) ،ص .17
وفً االصطبلح" :الفلسفة بحث عقلً منظم فً صورة كلٌة متعمقة ٌدور حول حقٌقة الوجود والموجودات وحول كٌفٌة تعامل اإلنسان
معها" انظر :السٌد ،المصدر ذاته ،ص .22
8
ً
المؤمون :عبدهللا أبو العباس ابن الرشٌد (ت 218هـ833/م)" ،وكان ذكٌا عارفا بالعلم فٌه دهاء وسٌاسة" .انظر :الذهبً ،دول اإلسالم ،
مصدر سابق ،ص .132
9
محمد زؼلول سبلم ،األدب فً عصر العباسٌٌن  ،نشؤة المعارؾ باإلسكندرٌة ،ص .34
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ومن مظاهر الحركة العلمٌة فً تلك الفترة التشجٌع على حركة الترجمة الى اللؽة العربٌة،
واألخذ بمنهج العقل عند المعتزلة والمتكلمٌن ( .)2( )1ومن القضاٌا الهامة التً شؽلت المسلمٌن فً
عهد المؤمون القول بخلق القرآن (.)3
وقد ظهر نوع جدٌد من األدب هو فن المقامات ( ،)4ومن علماء تلك الفترة الذٌن عنوا بهذا
النوع من األدب :بدٌع الزمان الهمذانً (ت 398هـ1007/م) ( .)5وانتشرت مجالس لؤلدب ،وفً
هذه المجالس ظهرت النوادر األدبٌة ( .)6وأما فً الكتابة األدبٌة فقد كثر استعمال أسالٌب السجع،
والتشبٌه واالستعارة ،والمبالؽة ( ،)7وانتشرت كتابة الحكاٌات والقصص ( .)8وأما الشعر فظهرت
مقطوعات شعرٌة قصٌرة ( ،)9وبحث الشعراء عن معانً جدٌدة فً أشعارهم (.)10
وما ٌهمنا فً هذا الجانب التطور اللّؽوي الذي شهدته تلك الحقبة الزمنٌة فً جانبٌن هامٌن
من جوانب اللؽة وهما "النحو وعلم المعاجم ( .)12( ")11فقد بدأت مرحلة جدٌدة بعد األصفهانً
( ،)13وهو ٌمثل مرحلة اللّؽوٌٌن القدامى فً التؤلٌؾ فً اللؽة ( ،)14وأما هذه المرحلة فقد بدأت فٌها

1

المتكلمون :هم أصحاب علم الكبلم ،حٌث تكلموا فً مسابل االعتقاد ،وقد كان الصحابة والتابعون ال ٌخوضون فً مثل هذه األمور.
انظر :قحطان الدوري و رشدي علٌان ،أصول الدٌن اإلسالمً  ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزٌع ،األردن ،ط 1422( ،2هـ2002/م)،
ص  .15ومن تعرٌفات علم الكبلم:
792هـ1380/م) ،شرح المقاصد ،تحقٌق
علم الكبلم" :الكبلم هو العلم بالعقابد الدٌنٌة عن األدلة الٌقٌنٌة" .سعد الدٌن التفتازانً (
عبدالرحمن عمٌرة ،ط ،2تصدٌر صالح موسى شرؾ ،عالم الكتب ،بٌروت1419 ( ،هـ 1998/م) ،المجلد األول ،ص .163
"الكبلم علم ٌقتدر معه على إثبات العقابد الدٌنٌة بإٌراد الحجج ودفع الشبه".عبدالرحمن بن أحمد االٌجً( 756هـ1355/م) ،المواقف فً
علم الكالم ،عالم الكتب بٌروت( ،بدون سنة طبعة) ،ص .7
2
سبلم ،األدب فً عصر العباسٌٌن  ،مرجع سابق ،ص .35
3
المرجع ذاته ،ص .34
4
المقامات" :حكاٌات قصٌرة تدور كل منها حول حٌلة ٌحتالها رجل لكسب شًء من المال عن طرٌق التكدى صٌؽت فً أسلوب ادبً".
انظر :أمٌن ،ظهر اإلسالم ،مصدر سابق ،الجزء األول ،ص .142
5
بدٌع الزمان الهمذانً( :ت 398هـ1007/م)" ،صاحب الرسابل الرابقة ،والمقامات الفابقة" أخذ اللؽة عن ابن فارس ،ثم برز ،وكان أحد
774هـ1372/م) ،البداٌة والنهاٌة  ،توثٌق علً محمد معوض ،و عادل أحمد
الفضبلء الفصحاء" .أنظر :الحافظ ابن كثٌر (ت
عبدالموجود ،ط ،2دار الكتب العلمٌة ،بٌروت1426 ( ،هـ2005/م) ،المجلد السادس ،ص .366
6
أمٌن ،ظهر اإلسالم ،مصدر سابق ،الجزء األول ،ص .135
7
آدم متز ،الحضارة اإلسالمٌة فً القرن الرابع الهجرى أو عصر النهضة فً اإلسالم  ،نقله إلى العربٌة محمد عبدالهادي أبو رٌدة ،دار
الفكر العربً1419( ،هـ1999/م) ،ص .134
8
منز،المرجع ذاته ،ص .328
9
أمٌن ،ظهر اإلسالم ،مرجع سابق ،الجزء األول ،ص .134
10
متز ،الحضارة اإلسالمٌة فً القرن الرابع الهجرى أو عصر النهضة فً اإلسالم ،مرجع سابق ،ص.342
11
ً
ً
المعجم" :كتاب ٌضم أكبر عدد من مفردات اللؽة مقونة بشرحها وتفسٌر معانٌها ،على أن تكون المواد مرتبة ترتٌبا خاصا ،إما على
حورؾ الهجاء أو الموضوع ،والمعجم الكامل هو الذي ٌضم كل كلمة فً اللؽة مصحوبة بشرح معناها واشتقاقها وطرٌقة نطقها وشواهد
تبٌن مواضع استعامالها" .مقدمة التحقٌق :مرتضى الزبٌدي (ت 1205هـ1790/م) ،تاج العروس  ،تحقٌق علً شٌري ،دار الفكر،
1414هـ1994/م ،ج  ،1ص  ،9نقبلً عن مقدمة الصحاح ،عطار ص  ،29وذكر أٌضا ً أن أول من استعمل كلمة معجم أهل الحدٌث فً
القرن الثالث الهجري ثم استعمل اللّؽوٌون الكلمة.
12
متز ،الحضارة اإلسالمٌة فً القرن الرابع الهجرى أو عصر النهضة فً اإلسالم  ،مرجع سابق ،ص .313
13
االصفهانً360-280 ( :هـ970-893 /م) ،هو حمزة بن الحسن األصفهانً ،من أصفهان ،له من المإلفات" :الخصابص والموازنة
بٌن العربٌة والفارسٌة" .انظر :الزركلً ،األعالم ،مرجع ،ج  ،2ص .277
14
متز ،الحضارة اإلسالمٌة فً القرن الرابع الهجرى أو عصر النهضة فً اإلسالم  ،مرجع سابق ،ص .314
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مرحلة التؤلٌؾ المعجمً ،وهذا ٌظهر فً عمل الجوهري ( )1وابن درٌد ( )2إذ "كل المعاجم التً
عملت بعد الجوهرى هً أشبه بتوسٌع وشرح لقاموسه" (.)3
وظهر عالمان لؽوٌان هما :أبا على الفارسً ( )4وتلمٌذه ابن جنً ( ،)5وقد نضجت علوم
اللؽة على ٌدهما ومن مظاهر هذا النضج اللؽوي" :توسٌع اللؽة عن طرٌق القٌاس ،والتوسع فً
االشتقاق قٌاسا ً" ( ،)6وقد أكمل ابن جنً فكرة الفارسً المتعلقة باالشتقاق الكبٌر وهو "حصر
أصول الكلم وتقلٌبها على وجوهها المختلفة ،واستخراج التبادٌل والتوافٌق منها ،والمقارنة بٌنها فً
المعانى ،مثل كلمة (كلّم) فتحولها إلى كمل ،مكل ،ملك ،لكم؛ ونمعن النظر فٌها لنعرؾ وجه الشبه
بٌنهما .فنستخرج مثبلً أن هذه الحروؾ إذا اجتمعت دلت على القوة؛ ونستخرج معنى القوة من كل
هذه األلفاظ" ( .)7ومن العلماء الذٌن تمٌزوا فً مجال اللؽة فً تلك الفترة ابن فارس

( )8وقد

"استخلص من معانً الكلمة المختلفة معنى واحداً ،أو معنٌٌن ،جعله اساسا ً للكلمة ونص علٌه،
وبٌن أن االشتقاقات المختلفة تدور حوله" (.)9
فً سمرقند ذات التارٌخ الهام ،ظهر اإلمام السمرقندي ،وأخذ من علوم عصره،
فكان لهذه العلوم ولهذه البٌبة الثقافٌة األثر الكبٌر فً بناء ثقافته الشخصٌة ،ومعاصرته علماء تلك
الفترة أثرى مخزونه العلمً لٌقدم لنا كتابه" :بحر العلوم" .وتتبع عمله التفسٌري فً سورة البقرة
سٌلقً الضوء على نظراته اللّؽوٌة من خبلل هذه الدراسة.
1

الجوهري :اسماعٌل بن حماد الجوهري (ت 393هـ ،فً حدود األربعمابة1002 /م1003 -م) ،تركً األصل" ،قرأ العربٌة على أبً
على الفارسً والسٌرافى ،وصنؾ كتابا فً العروض ،ومقدمة فً النحو ،والصحاح فً اللؽة" انظر :عبدالرحمن بن أبً بكر السٌوطً
(ت 911هـ 1505 /م)  ،بغٌة الوعاة فً طبقات اللّغوٌٌن والنحاة  ،تحقٌق مصطفى عبدالقادر عطا ،ط  ،1دار الكتب العلمٌة ،بٌروت،
(1425هـ 2004/م) ،المجلد األول ،ص .368
2
ابن درٌد( :ت 321هـ ،)933/هو محمد بن الحسن بن درٌد ، ،من علماء اللؽة ،ومن مإلفاته الجمهرة فً اللؽة .انظر :محمد بن أبً
ٌعقوب إسحاق المعروؾ بالندٌم (ت 380هـ990/م) ،الفهرست ،ضبطه ٌوسؾ علً طوٌل ،وضع فهارسه أحمد شمس الدٌن ،ط  ،2دار
الكتب العلمٌة ،بٌٌروت1422 (،هـ 2002 /م) ،ص ص (.)97-96
3
متز ،الحضارة اإلسالمٌة فً القرن الرابع الهجرى أو عصر النهضة فً اإلسالم ،مرجع سابق ،ص .315
4
الفارسً( :ت 377هـ987/م) الحسن بن أحمد بن عبدالؽفار بن محمد بن سلٌمان اإلمام ،أبو علً الفارسً ، ،برع فً اللؽة العربٌة،
ومن مإلفاته الحجة ،التذكرة وؼٌرها .انظر :السٌوطً ،بغٌة الوعاة فً طبقات اللّغوٌٌن والنحاة  ،مصدر سابق ،المجلد األول ،ص
( .)411-410وقد ذكر الفارسً فً مقدمة كتاب الحجة أنه ٌتضمن "وجوه قراءات القراء الذٌن ثبتت قراءاتهم فً كتاب أبً بكر أحمد
بن موسى بن العباس بن مجاهد رحمه هللا المترجم بمعرفة قراءات أهل األمصار بالحجاز والعراق والشام ،بعد أن نقدم ذكر كل حرؾ
من ذلك على حسب ما رواه ،وأخذنا عنه" .أبو علً الحسن بن أحمد بن عبدالؽفار الفارسً (ت 377هـ987/م) ،الحجة للقراء السبعة
أئمة األمصار بالحجاز والعراق والشام الذٌن ذكرهم أبو بكر بن مجاهد  ،وضع حواشٌه وعلق علٌه كامل مصطفى الهنداوي ،ط  ،1دار
الكتب العلمٌة ،بٌروت1421 ( ،هـ2001-م) ،ج ،1ص .3
5
ابن جنً( :ت 392هـ1001/م) ،هو عثمان بن جنً أبو الفتح النحوى ،برع فً األدب والنحو الصرؾ ،من مإلفاته الخصابص فً
النحو ،سر الصناعة ،وؼٌرها .انظر :السٌوطً ،بغٌة الوعاة فً طبقات الللغوٌٌن والنحاة  ،مصدر سابق ،المجلد الثانً ،ص .157
6
متز ،الحضارة اإلسالمٌة فً القرن الرابع الهجرى أو عصر النهضة فً اإلسالم ،مرجع سابق ،ص .89
7
أمٌن ،ظهر اإلسالم ،مرجع سابق ،الجزء األول ،ص .92
8
ابن فارس :أحمد بن فارس بن زكرٌا بن محمد بن حبٌب أبو الحسٌن اللؽوى القزوٌنى( ،ت 395هـ1004/م) ،من مإلفاته المجمل فً
اللؽة وؼٌره من كتب اللؽة .انظر :السٌوطً ،بغٌة الوعاة فً طبقات اللّغوٌٌن والنحاة  ،مصدر سابق ،المجلد األول ،ص ص ( -289
 .)290ومن كتبه األخرى"" :مقاٌٌس اللؽة" ستة أجزاء  ،و"الصاحبً" فً علم العربٌة ،ألفه لخزانة الصاحب ابن عباد ،و"جامع التؤوٌل"
فً تفسٌر القرآن" .الزركلً ،األعالم ،المجلد األول ،ص .193
9
متز ،الحضارة اإلسالمٌة فً القرن الرابع الهجرى أو عصر النهضة فً اإلسالم ،مرجع سابق ،ص .93
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المطلب الرابع :عنوان الكتاب ونسبته إلى اإلمام السمرقندي
أوالً :عنوان الكتاب
ورد اسم الكتاب فً المصادر بعدة تسمٌات سٌؤتً ذكرها فً نسبة الكتاب لئلمام فبل
داعً للتكرار .وعنوان الكتاب الذي ٌعتمد فً هذه الدراسة :تفسٌر السمرقندي "بحر
العلوم".
انٌا ً :نسبة الكتاب الى اإلمام السمرقندي:
 تضمنت المصادر والمراجع التً رجعت لها فً هذه الدراسة أن لئلمام السمرقندي
تفسٌرللقرآن الكرٌم.
ذكر صاحب كشؾ الظنون" :تفسٌر أبً اللٌث – نصر بن محمد الفقٌه السمرقندي الحنفً
المتوفى سنة  375خمس وسبعٌن وثلثمابة وهو كتاب مشهور لطٌؾ مفٌد خرج أحاٌثه
الشٌخ زٌن الدٌن قاسم بن قطلوبؽا الحنفً المتوفى سنة

 879تسع وسبعٌن وثمانمابة

وترجمته بالتركٌة للشهاب أحمد بن محمد المعروؾ بابن عربشاه الحنفً المتوفى سنة
 854اربع وخمسٌن وثمانمابة" ( .)1وفً موضع آخر ذكر "تفسٌر السمرقندي – المسمى
بحر العلوم سبق ذكره" ( .)2وفً موضع آخر ذكر أن "بحر العلوم فً التفسٌر – للشٌخ
الفاضل السٌد عبلء الدٌن على السمرقندي ثم القرامانً تلمٌذ الشٌخ عبلء الدٌن البخارى
المتوفً فً حدود سنة ستٌن وثبلثمابة ببلونده وهو كتاب كبٌر فٌه فوابد جلٌلة انتخبها من
كتب التفاسٌر وأضاؾ إلٌها فوابد من عنده بعبارات فصٌحة وانتهى الى سورة المجادلة
فً اربع مجلدات " ( .)3وفً موضع آخر ذكر ضمن ترجمة اإلمام أبو اللٌث السمرقندي
أنه "صنؾ من الكتب بستان العارفٌن .تفسٌر القرآن" ( )4ضمن كتب عدٌدة من تصنٌؾ
اإلمام السمرقندي .وهذا ٌدل على ان مإلؾ كشؾ الظنون ٌذكر أن لئلمام السمرقندي
تفسٌر للقرآن الكرٌم ،وأن للشٌخ عبلء الدٌن على السمرقندي تفسٌر اسمه "بحر العلوم".

1

حاجً خلٌفة ،كشف الظنون  ،مصدر سابق ،ج ،1ص .441
2
المصدر ذاته ،ج ،1ص .449
3
المصدر ذاته ،ج ،1ص .225
4
المصدر ذاته ،ج  ،6ص .490

47

وذكر صاحب "تاج التراجم" فً ترجمة اإلمام السمرقندي " :له "تفسٌر القرآن""

()1

فً الجواهر المضٌة " :لنصر هذا "تفسٌر القرآن" أربع مجلدات" ( .)2وقد ذكر فً ترجمة
لقمان بن حكٌم الفضل أنه "روى عن اإلمام أبً اللٌث نصر بن محمد بن ابراهٌم
السمرقندي ،من تصانٌفه كتاب "التفسٌر"" (.)3
وذكر صاحب "طبقات المفسرٌن" الداوودي فً ترجمة اإلمام السمرقندي ذكر أن له
"تفسٌر القرآن العظٌم" أربع مجلدات"

(.)4

وذكر صاحب طبقات الحنفٌة فً ترجمة اإلمام السمرقندي" :له "تفسٌر القرآن" اربع
مجلدات" (.)5
وأٌضا َ ذكر صاحب "طبقات المفسرٌن" لؤلدنه وي فً ترجمة اإلمام السمرقندي" :وكان
له تفسٌر القرآن" (.)6
وذكر الزقة  -حفظه هللا" -أن ألبً اللٌث السمرقندي كتابا ً فً التفسٌرفبعضها ذكره باسم:
تفسٌر القرآن ،وبعضها باسم تفسٌر ابً اللٌث" (.)7
 وقد ذكر الزقة – حفظه هللا  -وجود النسخ الخطٌة الكثٌرة لتفسٌر أبً اللٌث السمرقندي "بحر
العلوم" ،وهً موجودة "فً مختلؾ خزانات المكتبات فً العالم"

( .)8وذكر أٌضا َ أن النسخ

التً اعتمدها فً تحقٌقه للكتاب وهً" :نسخة مكتبة االوقاؾ العامة فً بؽداد :وتقع فً
مجلدٌن كبٌرٌن تحت رقم (  )10180تفسٌر جلدها مزخرؾ مخرومة اآلخر كتبت قبل سنة
710هـ .نسخة دار الكتب المصرٌة رقم (  6تفسٌر) :وهذه النسخة فً مجلد واحد...وقد صور
معهد المخطوطات العربٌة هذه النسخة وهً موجودة تحت رقم (

 93تفسٌر)...نسخة دار

الكتب المصرٌة رقم (  4ق تفسٌر) :وهذا النسخة كاملة فً مجلدٌن...نسخة مكتبة االسكندرٌة:
وهذه النسخة تقع فً ثبلثة مجلدات تحت رقم (  5998تفسٌر) وهً ناقصة من أولها تبدأ من
سورة البقرة ومكتوبة بقلم عادي سنة  584هـ) ،)9( "...وإن لم أطلع على هذه النسخ ،فاطبلع
المحقق علٌها وتحقٌق النسخة ٌدل على أن لئلمام السمرقندي كتابا ً فً التفسٌر.

1

ابن قطلوبؽا ،تاج التراجم ،مصدر سابق ،ص .275
2
القرشً ،الجواهر المضٌة  ،مصدر سابق ،ج ،2ص .544
3
القرشً ،الجواهر المضٌة  ،مصدر سابق ،ج ،2ص .718
4
الداوودي ،طبقات المفسرٌن ،مصدر سابق ،ج  ،2ص .346
5
ابن الحنابً ،طبقات الحنفٌة ،مصدر سابق ،ص .196
6
األدنه وي ،طبقات المفسرٌن ،مصدر سابق ،ص .92
7
السمرقندي ،تفسٌر القرآن الكرٌم"بحر العلوم" ،دراسة وتحقٌق الدكتور عبدالرحٌم احمد الزقة ،مصدر سابق ،ج  ،1ص .92
8
المصدر ذاته ،ج ،1ص .94
9
انظر :المصدر ذاته ،ج ،1ص ص (.)99-97
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 وجود الكتاب مطبوع ومتداول ،وقد وقفت عند ثبلث طبعات (الترتٌب حسب تارٌخ
الطبعة األقدم):
 oاألولى :طبعة مطبعة االرشاد

– بؽداد ( 1405هـ1985/م) ،الطبعة األولى

بعنوان :تفسٌر القرآن الكرٌم "بحر العلوم" ألبً اللٌث نصر بن محمد بن أحمد بن
ابراهٌم السمرقندي المتوفى 374هـ ،دراسة وتحقٌق :الدكتور عبدالرحٌم احمد
الزقة ،المدرس فً كلٌة الشرٌعة – جامعة بؽداد.
 oال انٌة :طبعة دار الكتب العلمٌة – بٌروت ( 1413هـ 1993/م) ،الطبعة األولى،
بعنوان :تفسٌر السمرقندي المسمى بحر العلوم ،ألبً اللٌث نصر بن محمد بن
أحمد بن ابراهٌم السمرقندي المتوفى سنة  375هـ ،تحقٌق وتعلٌق :الشٌخ علً
محمد معوض والشٌخ عادل أحمد عبدالموجود والدكتور زكرٌا عبدالمجٌد النوتً
كلٌة اللؽة العربٌة – جامعة األزهر.
 oال ال ة :طبعة دار الفكر للطباعة والنشر والتوزٌع

– بٌروت ( –1431

1432هـ2010/م) ،بعنوان تفسٌر السمرقندي المسمى ( بحر العلوم) ،تؤلٌؾ
نصر الدٌن محمد بن أحمد أبو اللٌث السمرقندي من علماء القرن الرابع الهجري،
حققه وقدم له وعلق علٌه الدكتور محمود مطرجً.
 ذكر محمد عبدالقادر عطا فً مقدمة تحقٌق كتاب "أحكام القرآن" البن العربً ،وجود
مخطوط مكون من ثبلثة مجلدات ألبً اللٌث السمرقندي "بحر العلوم" وأنه قام بتحقٌقه،
وسوؾ ٌصدر عن دار الكتب العلمٌة ببٌروت ( ،)1ولم أقؾ علٌه.

1

انظر :محمد بن عبدهللا المعروؾ بابن العربً( 543هـ1148/م) ،أحكام القرآن  ،مراجعة محمد عبدالقادر عطا ،دار الفكر ،بٌروت،
1425هـ1426 /م ،من مقدمة الكتاب المعلق على الكتاب ،ص دـ.
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 إحالة العلماء إلى اإلمام السمرقندي فً طٌّات تفاسٌرهم ،فقد ذكر اإلمام القرطبً ( )1فً
تفسٌره :الجامع ألحكام القرآن " :فً ما جاء فً قوله تعالى" :)2( } {:وذكر أبو اللٌث
ّ
المقطعة من المكتوم الذي
السمرقندي عن عمر وعثمان وابن مسعود أنهم قالوا :الحروؾ
ال ٌ َفسَّر" ( .)3وأٌضا ً ما جاء فً تفسٌر ابن كثٌر

()4

فً "سورة الفاتحة"" :وحكى أبو

اللٌث السمرقندي أن نصفها نزل بمكة ونصفها اآلخر نزل بالمدٌنة وهو ؼرٌب جداً ،نقله
القرطبً عنه" (.)5
 وقد ذكر الزركلً فً األعبلم أن " بحر العلوم" لٌس من تؤلٌؾ نصر إنما من تؤلٌؾ علً
نقبلً عن كشؾ الظنون ،ولكن المصادر األخرى نسبت الكتاب لئلمام نصر اعتماداً على
النسخ .وما بٌنته المصادر والمراجع أن لئلمام السمرقندي كتابا ً للتفسٌر ،ولكن هناك
اختبلؾ فً العنوان لهذا الكتاب.

ال ا ً :الطبعة المعتمدة فً هذه الدراسة
لقد تم الرجوع الى طبعات الكتاب المتوفرة واالطبلع علٌها

 ،وتبٌّن أ ّنه ال استؽناء عن

واحدة منه ا لما فً هذه الطبعات من قٌمة علمٌة .ولكن طبٌعة البحث اقتضت الرجوع فً معظم
الدراسة الى الطبعة األحدث وهً طبعة :دار الفكر ،وذلك ألن المحقق خرّ ج األحادٌث الواردة
ممّا ٌسهّل على الباحث فً هذا الجانب ،وهذا ال ٌؽنً عن الرجوع الى ؼٌرها ،فقد تم الرجوع الى
مقدمة التحقٌق التً فً طبعة :مطبعة االرشاد لما فٌها من معلومات أفادت فً البحث ،وتم
الرجوع الى طبعة :دار الكتب العلمٌة للتؤكد من بعض النصوص ،وأٌضا ً الى مقدمة المحققٌن
للطبعة لما احتوت من علم وفابدة .وتؤتً طبعة دار الفكر فً ثبلثة مجلدات.

1

القرطبً671 ( :هـ1273/م) ،هو محمد بن أحمد بن أبً بكر بن فرح األنصاري الخزرجً األندلسً ،كنٌته أبو عبدهللا ،له "الجامع
ألحكام القرآن" والقرطبً "من كبار المفسرٌن" الزركلً ،األعالم ،مصدر سابق ،ج  ،5ص .322
2
سورة البقرة ،اآلٌة .1
3
محمد بن أحمد األنصاري القرطبً (ت 671هـ1273/م) ،الجامع ألحكام القرآن  ،اعتنى به وصححه الشٌخ هشام سمٌر البخاري ،ط ،1
دار احٌاء التراث ،بٌروت1422 ( ،هـ2002 /م) ،ج ،1ص.115
4
ابن كثٌر774( :هـ1372/م) ،هو اسماعٌل بن عمر بن كثٌر بن ضوء بن كثٌر بن ضوء بن درع الحافظ عماد الدٌن أبو الفداء ،له من
المصنفات "البداٌة والنهاٌة" ،و"التفسٌر ،وؼٌرها .انظر :الداوودي ،طبقات المفسرٌن  ،مصدر سابق ،ج ،1ص ص (.)113-110
5
اسماعٌل القرشً ابن كثٌر (ت 774هـ1372 /م) ،تفسٌر القرآن العظٌم  ،قدم له عبدالقادر األرناإوط ،دار الفٌحاء ،دمشق ،دار السبلم،
الرٌاض ،ط1418( ،2هـ1998/م) ،ج ،1ص .26
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المبحث ال الث :منهج اإلمام السمرقندي فً تفسٌره
لئلمام السمرقندي منهجا ً علمٌا ً فً تفسٌره ،ومعرفة المنهج من أسس البحث التً تعٌن
على فهم المادة وتوضٌحها ،ولمعرفة منهجه ،ال بد من تتبع عمله وخطواته فً التفسٌر .أبدأ أوالً
بتعرٌؾ المنهج لؽة ،ثم تعرٌفه اصطبلحاً ،ثم تعرٌؾ مناهج المفسرٌن.

المطلب األول :المنهج فً اللغة واالصطالح
أوالً :المنهج فً الغة
ضحُ ه .وال ِم ْنهاجّ :
الط ُ
رٌق الواضِ ُح (")1
المنهج من مادة نهج أي "وضح .و ِم ْن َه ُج الطرٌقَ :و َ

( . )2

()3
ٌ
ض َح ُه .والمِنها ُج :كال َم ْن َه ِج.
و"
طرٌق َن ْه ٌج :بٌّنٌ واضِ حٌ ،وهو ال ّن ْه ُج" " .ومنهج الطرٌقَ :و َ

( )4
بان وصار َنهْجا ً
وض َح واسْ َت َ
وفً التنزٌل{ :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ } وأنهج الطرٌقَ :

واضِ حا ً َبٌِّنا ً" ( .)5و"المنهاج الطرٌق الواضح" (.)6
وبعد االطبلع على ما ذكره العلماء حول مادة نهج ٌمكن القول أنه ٌعنً طرٌق" واسع
واضح" ( )7وأٌضا َ "بٌن واضح" ( ،)8فالمنهج هو طرٌق بٌّن واضح.

1

وردت فً المصدر الواضع ،والصحٌح الواضح كما ٌقتضً السٌاق لمادة نهج :واضحٌ ،بدو أنه خطؤ مطبعً ،أثبت الصحٌح فً نص
هذا البحث حتى ال ٌلتبس على القارئ.
2
الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي( 175هـ786/م) ،كتاب العٌن  ،ط  ،2طبعة جدٌدة فنٌة مصححة ومرتبة وفقا ً للترتٌب األلفبابً ،دار احٌاء
التراث العربً ،بٌروت ،حرؾ النون ،مادة نهج ،ص .990
3
ابن منظور ،لسان العرب ،مصدر سابق ،باب النون ،مادة نهج ،ج  ،14ص .300
4
سورة المابدة ،اآلٌة .48
5
ابن منظور ،لسان العرب ،مصدر سابق ،باب النون ،مادة نهج ،ج  ،14ص .300
6
أٌوب بن موسى الحسٌنً الكفوي(ت 1092هـ1683/م) ،الكلٌات معجم المصطلحات والفروق اللغوٌة  ،ط  ،2مإسسة الرسالة ،بٌروت،
(1419هـ1998/م) ،فصل الشٌن ،ص .524
7
الفراهٌدي ،كتاب العٌن  ،مصدر سابق ،حرؾ النون ،مادة نهج ،ص .990
8
ابن منظور ،لسان العرب ،مصدر سابق ،باب النون ،مادة نهج ،ج  ،14ص .300
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انٌا ً :المنهج فً االصطالح:
للمنهج عدة تعرٌفات سؤذكر بعضا َ منها ،ثم أبٌن التعرٌؾ للمنهج فً هذه الدراسة.
من هذه التعرٌفات ما أضٌؾ للبحث منها " طرٌقة وأسلوب البحث .وهً تعبر عن محاولة
الباحث فً الوصول إلى المعرفة ،أو التنقٌب عنها بؤسلوب علمً ٌخضع للتقصً الدقٌق ،والنقد
العمٌق ،وعرضها بطرٌقة تحقق التكامل والشمول"

( .)1وبهذا ٌكون المنهج طرٌقة واسلوب

للوصول الى الؽاٌة ومن ثم عرض للنتابج.
وقالوا" :هومجموعة قواعد ٌتبعها الباحث فً إعداد بحثه" ( .)2حٌث أن المنهج "هو تتبع
موضوع ما فً مظانه ،وجمع معلوماته ثم سبرها بؽٌة الوصول إلى ؼاٌة ما" (.)3
وبهذا التعرٌؾ ٌكون المنهج قواعد متبعة للوصول الى الؽاٌة المرادة.
أو هو" :نسق من القواعد ،والضوابط التً تركب البحث العلمً ،وتنظمه" (.)4
وهنا المنهج هو قواعد وضوابط تنظٌمٌة.
وٌمكن االستنتاج مما ذكره العلماء أن المنهج هو القواعد والضوابط العلمٌة التً تتبع فً
الدراسة بؽٌة الوصول الى نتابج ثم عرضها.
والعلم لؽة" :إدراك الشًء بحقٌقته" (")5والعلم نقٌض الجهل" (.)6
ً
تناولت أثره بالحفظ ،ولمّا كان تناوُ ُل ذلك بمداومة القراءة ُعب َّر
والدراسة لؽة" :درست العلم:
عن إدامة القراءة بالدرس ،قال تعالى { :ﯭ ﯮ ﯯ }(" .)8( ")7درست القرآن وؼٌره ،وذلك أن
الدارس ٌتتبع ما كان قرأ ،كالسالك للطرٌق ٌتتبعه" (.)9
فالقواعد والضوابط هً ما ٌبنً وفقه الباحث دراسته ،والهدؾ هو الوصول الى نتٌجة
وعرضها بوضوح.
1

فاروق السامرابً ،المنهج الحدٌث للبحث فً العلوم اإلنسانٌة  ،دار الفرقان ،األردن1432 ( ،هـ2011/م) ،ص .7
2
محمد رواس قلعجً ،طرق البحث فً الدراسات اإلسالمٌة  ،ط ،1دار النفابس ،الكوٌت(1420 ،هـ1999/م) ،ص .7
3
المرجع ذاته  ،ص .7
4
فرٌد األنصاري ،أبجدٌات البحث فً العلوم الشرعٌة :محاولة فً الـتؤصٌل المنهجً  ،ط  ،1دار السبلم ،مصر1431 ( ،هـ2010/م)،
ص .49
5
الراؼب اإلصفهانً ،مفردات ألفاظ القرآن  ،مصدر سابق ،ص .580
6
ابن فارس ،معجم المقاٌٌس اللغة ،مصدر سابق  ،ص .689
7
سورة األعراؾ ،اآلٌة .169
8
الراؼب األصفهانً ،مفردات ألفاظ القرآن  ،مصدر سابق ،ص .311
9
ابن فارس ،معجم المقاٌٌس فً اللغة  ،مصدر سابق ،ص .352
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ال ا ً :مناهج المفسرٌن
لقد تم بٌان تعرٌؾ المنهج ،ومن خبلل هذه النقطة سوؾ أذكر معنى المفسرٌن ،حٌث أبدأ
ببٌان معنى التفسٌر باللؽة واالصطبلح ،ثم الفرق ما بٌن التفسٌر والتؤوٌل ،فهذه مسؤلة تناولها
العلماء ،لذا ال بد من إلقاء الضوء علٌها بإٌجاز ،ثم أذكر تعرٌؾ مناهج المفسرٌن.
أ -التفسٌر لغة:
ورد التفسٌر فً معاجم اللؽة ضمن مادة فسر"فسر :ال َفسْ رُ  :البٌانَ .ف َسر الشً َء ٌفسٍ رُ ه،
بالكسر ،و ٌَ ْفسُرُ هُ ،بالضمَ ،فسْ راًو ًفس َّرهُ :أبانه ،وال ّتفسٌرُ مثله" ( .)1والفسر فً اللؽة هو"بٌان الشًء
اٌضاحه .من ذلك الفسرٌُ ،قالَ :ف َس ُ
رت ال ّشًء وفسّرته وال َفسْ ر وال ّتفسِ َرة" (.)2
ب -التفسٌر فً االصطالح:
إن موضوع التفسٌر من أهم المواضٌع لتعلقه بالقرآن الكرٌم .وللعلماء تعرٌفات عدة حول
هذا المصطلح ،منهم من أسهب ومنهم من أوجز فً تعرٌفه ،أذكر منها:
" التفسٌر علم ٌبحث فٌه عن كٌفٌة النطق بؤلفاظ القرآن ومدلوالتها وأحكامها اإلفرادٌة
والتركٌبٌة ومعانٌها التً تحمل علٌها حالة التركٌب وتتمات لذلك .فقولنا :علم هو جنس ٌشمل
سابر العلوم ،وقولناٌ :بحث فٌه عن كٌفٌة النطق بؤلفاظ القرآن هذا هو علم القراءات ،وقولنا:
ومدلوالت تلك األلفاظ وهذا هو علم اللؽة الذي ٌحتاج إلٌه فً هذا العلم ،وقولنا :وأحكامها
اإلفرادٌة والتركٌبٌة هذا ٌشمل علم التصرٌؾ وعلم اإلعراب وعلم البٌان وعلم البدٌع ومعانٌها
التً تحمل علها حالة التركٌب شمل بقوله التً تحمل علٌها ما ال داللة علٌه بالحقٌقة وما داللته
ً
صاد فٌحتاج
علٌه بالمجاز ،فإن التركٌب قد ٌقتضً بظاهره شٌبا ً وٌصد عن الحمل على الظاهر
ألجل ذلك أن ٌحمل على ؼٌر الظاهر وهو المجاز ،وقولنا وتتمات لذلك ،هو معرفة النسخ ،وسبب
النزول وقصة توضح بعض ما انبهم من القرآن ونحو ذلك" (.)3

1

ابن منظور ،لسان العرب ،مصدر سابق ،ج ،1ص .261
2
ابن فارس ،معجم المقاٌٌس فً اللغة  ،مصدر سابق ،ص .847
3
محمد بن ٌوسؾ أبوحٌان(ت 745هـ1339/م) ،تفسٌر البحر المحٌط  ،ط  ،1دراسة وتحقٌق وتعلٌق الشٌخ عادل احمد عبدالموجود
النوتً و الكتور أحمد النجولً الجمل ،دار الكتب العلمٌة ،بٌروت1422 ( ،هـ2001/م)  ،ج ،1ص .121

53

"علم ٌعرؾ به فهم كتاب هللا المنزل على نبٌه محمد -صلى هللا علٌه وسلم ،-وبٌان معانٌه،
واستخراج أحكامه وحكمه" (.)1
وقد ذكر الذهبً تعرٌفا ً للتفسٌر وهو "علم ٌبحث فٌه عن أحوال القرآن المجٌد ،من حٌث
داللته على مراد هللا تعالى ،بقدر الطاقة البشرٌة" ( .)2وفً هذا التعرٌؾ ٌبلحظ أن علم التفسٌر
حسب مقدرة المفسر ،إذ تتفاوت المقدرة فً خوض هذا العلم لعظمته وألهمٌته ولِسعته.
ج -بٌن التفسٌر والتؤوٌل

()3

إن التفسٌر والتؤوٌل من العلوم المهمة التً تعٌن الدارس والباحث فً فهم اآلٌات القرآنٌة،
ومهما كان االختبلؾ ما بٌن المصطلحٌن فهو مصطلح لتحدٌد العلم .وقد ذكر الطبري فً تفسٌره
"ونحن – فً شرح تؤوٌله ،وبٌان ما فٌه من معانٌه – منشإون ،إن شاء هللا ذلك ،كتابا ً مستوعبا ً
لكل ما بالناس إلٌه الحاجة من علمه ،جامعاً ،ومن سابر الكتب ؼٌره فً ذلك كافٌا ً" (.)4
فالطبري لم ٌفرق بٌن المصطلحٌن ،فقد ذكر فً تفسٌره العبارات التالٌة" :والصواب تؤوٌل
ذلك عندي" ( )5وأٌضا ً ذكر الطبري" :وما قاله سابر المفسرٌن" (" )6أهل التفسٌر والتؤوٌل"

()7

وهو بهذا لم ٌفرق بٌن المصطلحٌن ،فقد استعملهما فً تفسٌره.

1

محمد بن عبدهللا الزركشً (ت 794هـم1391م) ،البرهان فً علوم القرآن  ،قدم له وعلق علٌه وخرج أحادٌثه مصطفى عبدالقادر عطا،
ط ،1دار الكتب العلمٌة ،بٌروت1428 ( ،هـ2007/م) ،ج ،1ص ..33
2
محمد حسٌن الذهبً ،التفسٌر والمفسرون ،دار الحدٌث ،القاهرة1426( ،هـى2005 /م)  ،ج ،1ص  ،18نقبلً عن منهج الفرقان  ،ج،2
ص.6
3
التؤوٌل :جاء فً البرهان" :قٌل :التفسٌر والتؤوٌل واحد بحسب عرؾ االستعمال ،والصحٌح تؽاٌرهما .واختلفوا" انظر :الزركشً،
البرهان فً علوم القرآن  ،مصدر سابق ،ج  ،2ص  .92ولقد ذكرت تعرٌؾ التفسٌر لؽة واصطبلحا ً واكتفً هنا بذكر معنى التؤوٌل لؽة
واصطبلحا:
التؤوٌل لؽة" :التؤوٌل من األول ،أي الرجوع إلى األصل" انظر :الراؼب األصفهانً ،مفردات ألفاظ القرآن  ،مصدر سابق ،ص .99
التؤوٌل اصطبلحا ً :للعلماء أقوال عدة منها:
التؤوٌل " كشؾ ما انؽلق من المعنى"  " ،صرؾ اآلٌة إلى معنى موافق لما قبلها وما بعدها (فً األصل عبدها ،والصحٌح ما أثبت فً
النص لموافقة السٌاق) تحتمله اآلٌة ،ؼٌر مخالؾ للكتاب والسنة من طرٌق األستنباط ،نقبلً عن أبو القاسم بن حبٌب النٌسابوري والبؽوي
والكواشً وؼٌرهم .انظر :الزركشً ،البرهان فً علوم القرآن  ،مصدر سابق ،ج  ،2ص ".93لبلستزادة حول الموضوع ،انظر:
 ،2ص ص (  .)95-90وأٌضا ً :عبدالرحمن بن أبً بكرالسٌوطً
الزركشً ،البرهان فً علوم القرآن  ،مصدر سابق ،ج
(ت911هـ1505/م) ،االتقان فً علوم القرآن  ،ضبطه وصححه وخرج آٌاته محمد سالم هاشم ،ط  ،1دار الكتب العلمٌة ،بٌروت،
(1428هـ2007/م) ،ج  ،2ص ص(  .)348-346وأٌضا ً :فضل حسن عباس ،التفسٌر :أساسٌاته واتجاهاته  ،ط  ،1مكتبة دندٌس،
األردن1426( ،هـ2005/م) ،ص ص (  .)112-107وأٌضا ً :صبلح عبدالفتاح الخالدي ،تعرٌف الدارسٌن بمناهج المفسرٌن  ، ،ط ،2دار
القلم ،دمشق1427( ،هـ2006/م)  ،ص ص (.)34-23
4
محمد بن جرٌر الطبري (310هـ922/م) ،جامع البٌان عن تؤوٌل آي القرآن تفسٌر الطبري  ،ط ،1مكتب التحقٌق واإلعداد العلمً فً
دار اإلعبلم ،دار اإلعبلم ،بٌروت ،دار ابن حزم ،األردن ،ج  ،1ص .7
5
 ،المصدر ذاته ،ج ،1ص .122
6
المصدر ذاته ،ج ،1ص .122
7
المصدر ذاته ،ج ،1ص .122
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وقد ذكر فضل حسن عباس

()1

–رحمه هللا" -أن كلتا الكلمتٌن فً أٌامنا بدأت تحل محل

صاحبتها ،بل إن المفسرٌن األقدمٌن فً كتبهم استعملوا الكلمتٌن ،فبعضهم سمى مإلفه تؤوٌبلً ،كما
هو شؤن الزمخشري ( )2والبٌضاوي ( ،)3وبعضهم سماه تفسٌراً" ( .)4وقد سمى الطبري كتابه
"جامع البٌان عن تؤوٌل آي القرآن" وهو بهذا استعمل مصطلح تؤوٌل.
د -تعرٌف مناهج المفسرٌن
"مر ّكب إضافً ،مكوّ ن من مضاؾ ومضاؾ إلٌه ،وهً خبرُ لمبتدأ محذوؾ ،تقدٌره:
"هذه مناهج المفسرٌن" ( ،)5وأمّا منهج المفسر فهو" الخطة التً وضعها المفسر عند تفسٌره
القرآن " الخطط العلمٌة الموضوعٌة المحددة التً التزم بها المفسرون فً تفاسٌرهم للقرآن الكرٌم،
هذه الخطط الموضوعٌة لها قواعد وأسس منهجٌة مرسومة ،ولها طرق وأسالٌب وتطبٌقات
ظهرت فً تفاسٌرهم" (.)6
وبذلك تكون مناهج المفسرٌن هً القواعد والضوابط المتبعة فً العمل التفسٌري ،وتإدي
الى نتابج تظهر فً عمل المفسر.

1

فضل حسن عباس1350( :هـ1932-م1432/هـ2011-م) ،من علماء التفسٌر وعلوم اللؽة والببلؼة ،من مإلفاته فً علوم القرآن:
"إعجاز القرآن الكرٌم" ،وفً علوم الببلؼة" :الببلؼة-فنونها وأفنانها" .انظر الموقع اإللكترونً:
http://www.ashams.com/art,27136
2
الزمخشري( :ت 538هـ1143/م) ،هو محمد بن عمر بن محمد بن أحمد ،كنٌته أبو القاسم ،لقبه جار هللا ،معتزلً ،له من المصنفات
"الكشاؾ" وهو كتاب تفسٌر ،و"أساس الببلؼة" ،وؼٌرها .انظر :الداوودي ،طبقات المفسرٌن  ،مصدر سابق ،ج  ،2رقم الترجمة ،625
ص ص (.)315-314
3
البٌضاوي( :ت 658هـ1260/م) ،هو عبدهللا بن عمر بن محمد بن علً ،كنٌته أبو الخٌر ،من علماء الشافعٌة ،ومن مصنفاته "منهاج
األصول" ،و"مختصر الكشاؾ .انظر :الداوودي ،طبقات المفسرٌن  ،مصدر سابق ،ج  ،1ص ص  .249-248وقد ذكر محقق كتاب
"أسرار التنزٌل وأسرار التؤوٌل" فً مقدمة التحقٌق أن هذا التفسٌر هو ما سماه البعض "مختصر الكشاؾ" .انظر :عبدهللا بن عمر بن
محمد الشٌرازي الشافعً البٌضاوي ،أنوار التنزٌل وأسرار التؤوٌل المعروف بتفسٌر البٌضاوي  ،ط  ،1إعداد وتقدٌم محمد عبدالرحمن
المرعشلً ،دار احٌاء التراث ،بٌروت1418 ( ،هـ1998/م) ،ج ،1ص .10
4
عباس ،التفسٌر :اساسٌاته واتجاهاته  ،مرجع سابق ،ص .112
5
الخالدي ،تعرٌف الدارسٌن بمناهج المفسرٌن  ،مرجع سابق ،ص .15
6
المرجع ذاته ،ص .17
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المطلب ال انً :منهج اإلمام السمرقندي فً "بحر العلوم" من خالل تفسٌر سورة البقرة
ٌعتبر تفسٌر اإلمام السمرقندي كتابا ً مهما ً فً مجال التفسٌر .وقد عده العلماء من التفسٌر
بالمؤثور( ،)1وٌعرض فً هذا المطلب منهج اإلمام السمرقندي فً التفسٌر ،وأما ما ٌتعلق فً
تناول القضاٌا المتعلقة فً اللؽة ألنها محل البحث ومقصوده ستؤتً موضحة من خبلل فصول
مستقلة فً هذه الدراسة.
ال بد من بٌان أن بعض الباحثٌن بٌنوا أن تفسٌر السمرقندي هو تفسٌر بالمؤثور

( )2وذكر

بعضهم أنه جمع ما بٌن التفسٌر بالمؤثور والتفسٌر بالرأي (.)3
و قد ع ّد الدكتور الذهبً كتاب "بحر العلوم" ضمن التفسٌر بالمؤثور حٌث ذكر أن اإلمام
السمرقندي " ٌفسر القرآن بالمؤثور عن السلؾ ،فٌسوق الرواٌات عن الصحابة والتابعٌن ومن
بعدهم فً التفسٌر "

()4

ومن مآخذه على تفسٌر اإلمام السمرقندي أنه "

ال ٌذكر إسناده إلى من

ٌروى عنهم ،وٌندر سٌاقه إلسناد فً بعض الرواٌات " حٌث أن اإلمام السمرقندي ٌذكراألقوال
والرواٌات دون تعقٌب أو ترجٌح كما فعل اإلمام الطبري إال ما ندر.)5(".

1
التفسٌر بالمؤثور" :هو ما جاء فً القرآن أو السنة أو كبلم الصحابة بٌانا ً لمراد هللا تعالى" .وقد ذكر الزرقانً أن "تفسٌر أبً اللٌث
ً
السمرقندي هو تفسٌر بالمؤثورٌ .ذكر فٌه كثٌرا من أقوال الصحابة والتابعٌن ،ؼٌر أنه ال ٌذكر األسانٌد" .انظر :محمد عبدالعظٌم
الزرقانً ،مناهل العرفان فً علوم القرآن  ،تصحٌح أمٌن سلٌم الكردي ،ط  ،2دار احٌاء التراث العربً ،بٌروت( ،بدون سنة طبعة)،
ج ،2ص  .340وقد ذكر الذهبً فً "التفسٌر والمفسرون" عن تفسٌر السمرقندي أن "الكتاب قٌم فً ذاته ،جمع فٌه صاحبة بٌن التفسٌر
بالرواٌة والتفسٌر بالدراٌة إال أنه ؼلب الجانب النقلى فٌه على الجانب العقلى ،ولهذا عددناه ضمن كتب التفسٌر المؤثور" .انظر :الذهبً،
التفسٌر والمفسرون ،مرجع سابق ،ج ،1ص .197
التفسٌر بالرأي" :عبارة عن تفسٌر القرآن باالجتهاد بعد معرفة المفسر لكبلم العرب ومناحٌهم فً القول ،ومعرفته لؤللفاظ العربٌة ووجوه
داللتها ،واستعانته فً ذلك بالشعر الجاهلً ،ووقوفه على اسباب النزول ،ومعرفته بالناسخ والمنسوخ من آٌات القرآن ،وؼٌر ذلك من
األدوات التً ٌحتاج إلٌها المفسر" .انظر :الذهبً ،التفسٌر والمفسرون  ،مرجع سابق ،ج  ،1ص .221
لبلستزادة حول تقسٌم التفسٌر الى التفسٌر بالمؤثور والتفسٌر بالرأي أنظر :فضل حسن عباس ،التفسٌر :أساسٌاته واتجاهاته  ،ط ،1مكتبة
دندٌس ،األردن1426 ،هـ2005 -م ،مصدر سابق ،ص ص ( .)225-183
2
انظر :الزرقانً ،مناهل العرفان فً علوم القرآن  ،مرجع سابق ،ج  ،2ص  .340وأٌضا ً :الذهبً ،التفسٌر والمفسرون  ،مرجع سابق،
ج ،1ص .197

 3بٌّن الدكتورالذهبً فً كتابه "التفسٌر والمفسرون" أن التفسٌر بالمؤثور ٌشمل " ما جاء فً القرآن نفسه من البٌان والتفصٌل
لبعض آٌاته ،وما نقل عن الرسول – صلى هللا علٌه وسلم ،-وما نقل عن الصحابة – رضً هللا عنهم ،-وما نقل عن التابعٌن،
من كل ما هو بٌان وتوضٌح لمراد هللا تعالى من نصوص كتابه الكرٌم .وإنما أدرجنا فً التفسٌر المؤثور ما روى عن
التابعٌن – وإن كان فٌه خبلؾ :هل هو من قبٌل المؤثور أو من قبٌل الرأى – ألنا وجدنا كتب التفسٌر المؤثور ،كتفسٌر ابن
جرٌر وؼٌره ،لم تقتصر على ذكر ما روى عن النبً – صلى هللا علٌه وسلم -وما روى عن أصحابه ،بل ضمت إلى ذلك ما
نقل عن التابعٌن فً التفسٌر" انظر :الذهبً ،التفسٌر والمفسرون ،مرجع سابق ،ج ،1ص ..137
وبٌّن الدكتور الذهبً أن "التفسٌر بالرأي عبارة عن تفسٌر القرآن باالجتهاد بعد معرفة المفسر لكبلم العرب ومناحٌهم فً
القول ،ومعرفته لؤللفاظ العربٌة ووجوه دالالتها ،واستعانته فً ذلك بالشعر الجاهلً ،ووقوفه على أسباب النزول ،ومعرفته
بالناسخ والمنسوخ من آٌات القرآن ،وؼٌر ذلك من األدوات التً ٌحتاج إلٌها المفسر"  ،انظر :الذهبً ،التفسٌر والمفسرون ،
مرجع سابق ،ج ،1ص .137
4
الذهبً،المرجع ذاته ،ج  ،1ص .196
5
الذهبً ،التفسٌر والمفسرون ،مصدر سابق ،ج  ،1ص .196
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وقد جاء فً مقدمة التحقٌق فً تفسٌر السمرقندي "بحر العلوم"" :جمع أبو اللٌث فً تفسٌره
بٌن التفسٌر بالمؤثور والتفسٌر بالرأي ،فجاء كتابه "بحر العلوم" مزٌجا ً من النوعٌن" (.)1
إن تتبع عمل اإلمام السمرقندي فً سورة البقرة وا لوقوؾ على القضاٌا اللّؽوٌة فٌها ضمن
فصول هذه الدراسة سوؾ ٌبٌن مدى اهتمام اإلمام السمرقندي بالجانب اللّؽوي وهذا ما جعل من
عمله ٌجمع ما بٌن التفسٌر بالمؤثور والتفسٌر بالرأي

 ،وإن كان قد ؼلب علٌه طابع التفسٌر

بالمؤثور العتماده على الرواٌات واألقوال المروٌة.

1

السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى "بحر العلوم"  ،تحقٌق وتعلٌق الشٌخ علً معوض والشٌخ عادل أحمد عبدالموجود ،والدكتور
زكرٌا عبدالمجٌد النوتً ،مصدر سابق ،ج  ،1ص .50
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وقد اتبع اإلمام السمرقندي منهجا ً واضحا ً فً عمله التفسٌري ،و تلقً النقاط التالٌة الضوء
على هذا المنهج من الجانب الذي اعتنى به بالتفسٌر بالمؤثور من حٌث تفسٌر القرآن بالقرآن،
وتفسٌر القرآن بالسنة ،وتفسٌر القرآن الكرٌم بؤقوال الصحابة والتابعٌن.
أوالً :تفسٌر القرآن بالقرآن

( )1

لقد اعتنى اإلمام السمرقندي بتفسٌر القرآن بالقرآن ،حٌث فسر اآلٌات الكرٌمة فً ( )123
موضعاً ،من هذه المواضع ما بٌن فٌه جانب اللؽة كما فً قوله تعالى{ :ﭸ ﭹ} ( )2حٌث ذكر

أن النصب للمفردة القرآنٌة {  ﭸ} ( )3سببه نزع الخافض كما فً قوله تعالى { :ﯛ ﯜ
ﯝ} ( )4أي من قومه ( .)5ولم ٌقتصر تفسٌره القرآن بالقرآن على هذا الجانب ،فقد بٌن القراءات
القرآنٌة ( )6أٌضا ً وفسر المعانً لآلٌات لتوضٌحها وتقرٌبها للفهم (.)7

1

"أحسن طرٌق التفسٌر أن ٌفسر القرآن بالقرآن ،فما أجمل فً مكان فقد فصل فً موضع آخر ،وما اختصر فً مكان فإنه قد بسط فً
آخر" انظر :الزركشً ،البرهان فً علوم القرآن  ،مصدر سابق ،ج  ،2ص  .108وأٌضا ً :السٌوطً ،االتقان فً علوم القرآن  ،مصدر
سابق ،ج  ،2ص  ،351حٌث جاء فٌه "من أراد تفسٌر الكتاب العزٌز طلبه أوالً من القرآنن فما أحمل منه فً كان فقد فسر فً موضع
آخر ،وما اختصر فً مكان فقد بسط فً موضع آخر منه" .وأٌضا َ :صبحً الصالح  ،مباحث فً علوم القرآن  ،ط ،26دار العلم للمبلٌٌن،
بٌروت2005 ،م ،ص  ،299حٌث بٌن أن "داللة القرآن تمتاز بالدقة واإلحاطة والشمول ،فقلما نجد فٌه عاما ً او مطلقا ً او مجمبل ٌنبؽً
أن ٌخصص او ٌقٌد أو ٌفصل إال تم له فً موضع آخر ما ٌنبنؽً له من تخصٌص أو تقببد أو تفصٌل".
2
سورة البقرة ،اآلٌة .19
3
سورة البقرة ،اآلٌة .19
4
سورة األعراؾ ،اآلٌة .155
5
انظر :السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي "بحر العلوم " ،تحقٌق محمود مطرجً ،ج  ،1ص  .58ومن المواضع التى بٌن بها الجانب
اللّؽوي :ص  ،58ص  ،63ص  ،77ص  ،81ص  ،92ص  ،101ص  ،139ص ،157ص  ،164ص  ،197ص .208
6
المواضع التً ذكر فٌها القراءات القرآنٌة :ص  ،92ص  ،96ص  ،99-89ص ،115ص  ،138ص  ،178ص  ،251ص  ،158ص
.259
7
لبلستزادة انظر :السمرقندي  ،تفسٌر السمرقندي" بحر العلوم"  ،تحقٌق محمود مطرجً ،مصدر سابق ،ج  ،1ص  ،47ص  ،52ص
 ،53ص  ،54ص  ،56ص  ،58ص  ،61ص  ،63ص  ،64ص  ،65ص  ،66ص  ،68ص  ،70ص  ،72ص  ،73ص  ،77ص
 ،79ص  ،80ص  ،81ص  ،86ص ،87ص  ،88ص ،89ص ،92ص  ،93ص  ،94ص  ،96ص  ،101ص  ،108ص  ،109ص
 ،110ص  ،11ص  ،113ص  ،114ص  ،120ص  ،121ص  ،124ص  ،126ص  ،128ص ص  ،131ص  ،135ص  ،136ص
 ،137ص  ،140-139ص  ،141ص  ،144ص  ،146ص ص  ،155ص  ،156ص  ،158ص  ،162ص  ،165ص  ،166ص
 ،167ص  ،168ص  ،169ص  ،170ص  ،171ص  ،173ص  ،177ص  ،192ص  ،193ص  ،196ص  ،198ص ص ،201
ص  ،204ص  ،205ص  ،210ص  ،213ص  ،215ص.216
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 وفً قوله تعالى:

{            

 )1(}       بٌن اإلمام السمرقندي فً قوله تعالى:
{" )2( }  ومعناه :مخافة أن ٌنزل فً القرآن شًء ٌظهر حالهم ،كما قال فً آٌة
أخرى {.)4( ")3(}          
انٌا ً :تفسٌر القرآن بالسنة

( )5

فً تفسٌر اآلٌات الكرٌمة استدل اإلمام السمرقندي بالحدٌث الشرٌؾ

( ،)6ولكنه لم ٌبٌن درجة

الحدٌث.
 فً قوله تعالى،)7( }            { :
حذراإلمام السمرقندي من الظن مستدالً بالحدٌث الشرٌؾ عن رسول هللا – صلى هللا علٌه
وسلم – أنه قال( :إٌاكم والظن فإنه من أكذب الحدٌث) (.)8

1

سورة البقرة ،اآلٌة .19
2
سورة البقرة ،اآلٌة .19
3
سورة التوبة ،اآلٌة .127
4
السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى "بحر العلوم"  ،تحقٌق محمود مطرجً ،مصدر سابق ،ج  ،1ص ص (.)59-58
5
بٌن الزركشً أهمٌة الحٌدث النبٌوي ألنه "الطراز األول"انظر :الزركشً ،البرهان فً علوم القرآن  ،مصدر سابق ،ج  ،2ص .96
وأٌضا َ انظر :السٌوطً ،االتقان فً علوم ا لقرآن  ،مصدر سابق ،ج ،2ص  ،351وفٌه ذكر أن السنة" شارحة للقرآن وموضحة له".
6
انظر :السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي "بحر العلوم " ،تحقٌق محمود مطرجً ،مصدر سابق ،ج  ،1ص  ،53ص  ،69ص  ،79ص
 ،77-76ص  ،78ص ص  ،82ص  ،83ص  ،85ص  ،90ص  ،94ص  ،101ص  ،122ص  ،123ص  ،130ص  ،136ص
 ،141ص  ،145ص  ،151ص  ،152ص  ،157ص  ،160ص  ،161ص  ،163ص  ،166ص  ،173ص  ،177ص ،183-182
ص  ،186ص  ،189ص  ،198ص  ،207ص  ،209ص  ،213ص  ،214ص  ،215ص  ،216-215ص .216
7
سورة البقرة ،اآلٌة .78
8
أخرجه البخاري ومسلم ،محمد بن اسماعٌل البخاري الجعفً ( 256هـ869/م) ،صحٌح البخاري  ،ط ،2دار الفٌحاء ،دمشق ،دار السبلم،
الرٌاض1419 ( ،هـ1999/م) ،كتاب النكاح ،باب ال ٌخطب على خطبة أخٌه حتى ٌنكح أو ٌدع ،حدٌث رقم ،5143ص  .920وأٌضا ً:
كتاب األدب ،باب ما ٌنهى عن التحاسد والتدابر ،حدٌث رقم  ،6064ص  .1059وباب:

{        

[}     الحجرات ]12:حدٌث رقم  ،6066ص  .1059وأٌضا ً :كتاب الفرابض ،باب تعلٌم القرابض ،حدٌث رقم
261هـ874/م) ،صحٌح مسلم  ،ط  ،1دار السبلم،
 ،6724ص  .1161مسلم بن الحجاج بن مسلم القشٌري النٌسابوري (ت
 ،6536ص
(1419هـ1998/م) ،كتاب البرو الصلة واألدب ،باب تحرٌم الظن والتجسس والتنافس والتناجش ،ونحوها ،حدٌث رقم
.1123
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ال ا ً :االستشهاد بؤقوال الصحابة  -رضوان هللا علٌهم .)1( -
استدل اإلمام السمرقندي بؤقوال الصحابة رضوان هللا علٌهم فً مواضع عدٌدة فً تفسٌره

()2

 فً قوله تعالى {:ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

}

()3

"روى عن عثمان بن عفان ( )4رضً هللا عنه أنه قال" :ما تؽنٌت وال تمنٌت"أي ما
ُ
أسلمت" (.)5
تكلمت بالباطل منذ
رابعا ً :االستشهاد بؤقوال التابعٌن:
 فً قوله تعالى{ :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ } ( )6ذكر اإلمام السمرقندي قول
مجاهد (ٌ")7تبعونه حق اتباعه" (.)8

1

انظر :الزركشً ،البرهان فً علوم القرآن ،مصدر سابق ،ج  ،2ص  ،97حٌث بٌن أن أقوال الصحابه لها حكم الحدٌث المرفوع.
وانظر :السٌوطً ،االتقان فً علوم القرأن  ،مصدر سابق ،ج  ،2ص  ،351حٌث بٌن أن الصحابة شهدوا أحوال التنزٌل وامتازوا بالفهم
السدٌد فهم أعلم بالتفسٌر.
2
انظر :السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي "بحر العلوم" ،تحقٌق ممود مطرجً ،مصدر سابق ،ج  ،1ص  ،132ص  ،134ص ،140
ص  ،147ص  ،149ص  ،150ص  ،162ص .193
3
سورة البقرة.178 ،
4
عثمان بن عفان35 ( :هـ655 /م) ،وهو عثمان بن عفان بن أبً العاص بن أمٌة بن عبدشمس بن عبد مناؾ القرشً األموي .وكنٌته:
أبو عبدهللا ،وقٌل :أبو عمرو .لقب ذو النورٌن ،وهو رابع من دخل فً اإلسبلم فً أول الدعوة اإلسبلمٌة ،تزوج من أبنتً رسول هللا
محمد بن عبدهللا – صلى هللا علٌه وسلم وهما :رقٌة و أم كلثوم علٌهما أفضل السبلم.وهو –رضً هللا عنه -من المبشرٌن بالجنة ،بوٌع له
بالخبلفة سنة ( 24هـ644/م) بعد ثبلثة أٌام من مقتل الخلٌفة عمر بن الخطاب – رضً هللا عنه ،-وقتل عثمان بن عفان –رضً هللا عنه-
فً المدٌنة ودفن لٌبلً فً البقٌع" .انظر :علً بن محمد الجزري ابن األثٌر ( 630هـ1232/م) ،أسد الغابة فً معرفة الصحابة  ،خرج
أحادٌثه أحمد بن شعبان بن أحمد ،مكتبة الصفا ،القاهرة1428 ( ،هـ2007/م) ،ج ،1ص ص .452-444
5
السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى "بحر العلوم"  ،تحقٌق وتعلٌق الشٌخ علً معوض والشٌخ عادل أحمد عبدالموجود ،وزكرٌا
عبدالمجٌد النوتً ،مصدر سابق ،ج  ،1ص ص (.)93-93
6
سورة البقرة ،اآلٌة .121
7
مجاهد( :ت 104هـ722/م) ،هو مجاهد بن جبر ،أبو الحجاج المكً ،مولى بنً مخزوم ،من التابعٌن ،وهو مفسر للقرآن الكرٌم أخذ
التفسٌر عن ابن عباس .انظر :الزركلً ،األعالم ،مصدر سابق ،ج  ،5ص .278
8
السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى "بحر العلوم"  ،تحقٌق وتعلٌق الشٌخ علً معوض والشٌخ عادل أحمد عبدالموجود ،والدكتور
زكرٌا عبدالمجٌد النوتً ،مصدر سابق ،ج  ،1ص .116
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خامسا ً :عناٌة اإلمام السمرقندي بؤسباب النزول
وقد اعتنى اإلمام السمرقندي بذكر أسباب النزول لآلٌات الكرٌمة ( ،)1استدل بقول ابن عباس فً
سبب نزول قوله تعالى )2( }          { :لبٌان أنها
عبلمات لٌستدل بها الناس على األوقات (.)3
سادسا ً :موقفه من قضٌة النسخ

()4

لقد بٌّن اإلمام السمرقندي موقفه من قضٌة النسخ
}       

()6

()5

 ،وفً قوله تعالى    {:

وقد ذكر األقوال حول الناسخ والمنسوخ فً هذا

الموضع دون أن ٌرجح قوالً منها ،وهذه األقوال هً" :نسخ ذلك بآٌة الزكاة .وقال بعضهم :آٌة
الزكاة نسخت كل صدقة كانت قبلها .وقال بعضهم :هذه اآلٌة لٌست بمنسوخة ،وإنما فٌها بر
الوالدٌن وصلة األرحام" (.)7
وهذه اآلٌة ؼٌر منسوخة وإذ ال تعارض بٌنها وبٌن آٌة الزكاة (.)8

1

انظر :السمر قندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى "بحر العلوم"  ،تحقٌق محمود مطرجً ،مصدر سابق ،ج  ،1ص  ،144ص  ،150ص
 ،152ص  ،153ص  ،154ص  ،156ص  ،157ص  ،162ص ص  ،163ص  ،168ص  ،169ص  ،170ص  ،171ص ،172
ص  ،173ص  ،178ص  ،186ص  ،200ص ،206ص .208
2
سورة البقرة ،اآلٌة .189
3
انظر :السمر قندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى "بحر العلوم"  ،تحقٌق محمود مطرجً ،مصدر سابق ،ج  ،1ص .153
4
النسخٌ" :طلق بمعنى اإلزالة ،ومن ٌقال :نسخت الشمس الظل :أي أزالته .ونسخت الرٌح أثرالمشً – وٌطلق بمعنى نقل الشًء من
موضع إلى موضع ،ومنه نسخت الكتاب :إذا نقلت ما فٌه .وفً القرآن{ إنّا كنّا نستنسخ ما كنتم تعملون }[الجاثٌة ]29:والمراد به نقل األعمال
إلى الصحؾ .والنسخ فً االصطبلح :رفع الحكم الشرعً بخطاب شرعً" .انظر :مناع القطان ،مباحث فً علوم القرآن  ،ط ،26مإسة
الرسالة ،بٌروت1419 ( ،هـ1998/م) ،ص  .232ولبلستزادة حول موضوع النسخ :انظر :السٌوطً  ،االتقان فً علوم القرآن  ،مصدر
سابق ،ج ،2ص ص ( .)51-40وأٌضا ً :الزرقانً ،مناهل العرفان فً علوم القرآن  ،مصدر سابق ،ج ،2ص ص (.)463-459
5
السمرقندي ،تفسٌر
بٌّن اإلمام السمرقندي موقفه من النسخ حٌث ذكر أن هللا تعالى ٌؤمر بؤمر ثم ٌؤمر بؽٌره ،ولبلستزادة انظر:
السمرقندي المسمى "بحر العلوم"  ،تحقٌق محمود مطرجً ،مصدر سابق ،ج  ،1ص ص (.)109-108
6
سورة البقرة ،اآلٌة .215
7
السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى"بحر العلوم"  ،تحقٌق محمود مطرجً ،مصدرسابق ،ج  ،1ص .185
8
انظر :الطبري ،جامع البٌان عن تؤوٌل آي القرآن  ،مصدر سابق ،ج  ،2ص (.)357-356
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سابعا ً :موقفه من قضٌة اإلسرائٌلٌات

()1

هذه القضٌة بحثها العلماء ،وقد ذكر اإلمام السمرقندي اإلسرابٌلٌات ( )2فً بعض المواضع ولكنه
لم ٌبٌّن أنها من اإلسرابٌلٌات .منها ما رواه عن ابن عباس –رضً هللا عنه" -فً قوله تعالى{ :
 .)3( }       قال" :إن الناس بعد آدم وقعوا فً الشرك،
واتخذوا هذه األصنام ،وعبدوا ؼٌر هللا تعالى ،فجعلت المبلبكة ٌدعون علٌهم وٌقولون :ربنا خلقت
عبادك فؤحسنت خلقهم ،ورزقتهم فؤحسنت رزقهم ،فعصوك وعبدوا ؼٌرك .فقال لهم الرب عز
وجل :إنهم فً عذر ،وقٌل :فً عٌب فجعلوا ال ٌعذرونهم وٌدعون .فقال لهم الرب :اختاروا منكم
اثنٌن ،فؤهبطهما إلى األرض فؤمرهما ونهاهما ،فاختاروا هاروت وماروت ،فؤهبطهما هللا إلى
األرض ،)4( "...وفً مصادرنا اإلسبلمٌة نبه العلماء على وجود اإلسرابٌلٌات فً التفاسٌر وبٌّنوا
مواضعها (.)5

 1واإلسرابٌلٌات هً" :كل ما تطرق إلى التفسٌر والحدٌث من أساطٌر قدٌمة منسوبة فً أصل رواٌتها الى مصدر ٌهودي ،أو
نصرانً ،أو ؼٌرهما ،بل توسع بعضهم وعد ما دسه أعداء اإلسبلم من ٌهود وؼٌرهم على التفسٌر والحدٌث من أخبار ال
أصل لها من اإلسرابٌلٌات" من مادة محاضرات مناهج المفسرٌن للدكتور سامً عطا الحسن بعنوان :مناهج المفسرٌن فً ضوء
المذاهب اإلسبلمٌة ،لطلبة مرحلة البكالورٌوس فً جامعة آل البٌت ،المفرق ،سنة ( 2006/2005م) ،ص  .53ووضع العلماء أقسام
لئلسرابٌلٌات فقد ذكر الذهبً – رحمه هللا -تقسٌم العلماء لهذه األخبار التً ذكرها أهل الكتاب وهً :ما عُلم صحته ،وما عُلم
كذبه ،وما سُكت عنه .انظر :الذهبً ،التفسٌر والمفسرون ،مصدر سابق ،ج ،1ص .116
2
انظر :السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى "بحر العلوم"  ،تحقٌق محمود مطرجً ،مصدر سابق ،ج  ،1ص  ،71وأٌضا ً ص ،104
وأٌضا ً ص  .190ولبلستزادة نظر :السمرقندي ،تفسٌر القرآن الكرٌم "بحر العلوم"  ،تحقٌق عبدالرحٌم الزقة ،مصدر سابق ،ص ص
(.)182-176
3
سورة البقرة ،اآلٌة .102
4
السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى "بحر العلوم"  ،تحقٌق محمود مطرجً ،مصدر سابق ،ج  ،1ص .105
5
516هـ1122/م) ،تفسٌر البغوي المسمى معالم التنزٌل  ،تحقٌق عبدالرزاق
انظر :حسٌن بن مسعود الفراء البؽوي الشافعً (ت
المهدي ،دار احٌاء التراث العربً ،بٌروت1423 ( ،هـ2002/م) ،ج  ،1ص ( .)150-149ولبلستزادة حول القضٌة ٌنظر قسم التحقٌق
لبلطبلع على كون الرواٌة التً ساقها اإلمام السمرقندي من اإلسرابٌلٌات ،ولم أذكر األدلة فً هذه الدراسة تجنبا ً لئلطالة .وأٌضا ً انظر:
السمرقندي ،تفسٌر القرآن الكرٌم "بحر العلوم " ،تحقٌق عبدالرحٌم الزقة ،مصدر سابق ،ج  ،1ص ص (.)182-176
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المطلب ال الث :من مصادر اللغة فً "بحر العلوم" من خالل تفسٌراإلمام لسورة
البقرة
ٌمكن الوقوؾ على مصادر اإلمام السمرقندي فً الجانب اللّؽوي من خبلل تفسٌره فقد ذكر
أقواالً عن علماء اللؽة وٌعتبرون من مصادره فً التفسٌر ،ومن العلماء الذٌن رجع إلٌهم اإلمام
وٌعتبروا من مصادره فً التفسٌر:
الفراء (  ،)1أبوعبٌدة ( ،)2األخفش ( ،)3قطرب ( ،)4الزجاج (.)5
ذكر اإلمام عبارات خبلل تفسٌره اآلٌات القرآنٌة وهذه العبارات تشٌر إلى مدى اهتمامه
باللؽة.
ومن عبارات اإلمام السمرقندي التً تتردد فً عرضه الجانب اللّؽوي:
"ٌقال فً اللؽة" (" ،)6قال أهل اللؽة" (" ،)7أصله فً اللؽة" (" ،)8بعض أهل اللؽة" (،)9
"والعرب تقول" (" ،)10وهو بلؽة العرب" (.)11

انظر :السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى "بحر العلوم"  ،تحقٌق محمود مطرجً  ،مصدر سابق ،ج  ،1ص  ،65وأٌضا ً ص
 ،67وأٌضا ً .79
الفراء( :ت 207هـ 822 /م) ،وهو ٌحٌى بن زٌاد بن عبدهللا بن مروان الدٌلمً ،كنٌته أبو زكرٌا ،عُرؾ بالفراء ،وٌعتبر إمام فً العربٌة،
من مصنفاته "معانى القرآن " ،الجمع والتثنٌة فً القرآن"  ،وؼٌرها .انظر :السٌوطً ،بغٌة الوعاة فً طبقات النحوٌٌن والنحاة  ،مصدر
سابق ،رقم الترجمة  ،2116ج ،2ص ص (.)330-329
2
انظر :السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى "بحر العلوم"  ،تحقٌق محمود مطرجً  ،ج  ،1ص  ،56وأٌضا ً ص  ،67وأٌضا ً ص
.121
أبو عبٌدة( :ت 208هـ823/م وقٌل 209هـ824/م وقٌل 210هـ825/م وقٌل 211هـ826/م) ،وهو معمر بن المثنى اللّؽوي البصرى،
كنٌته أبو عبٌدة ،له من المصنفات "المجاز فً ؼرٌب القرآن" ،واألمثال فً ؼرٌب الحدٌث" ،وؼٌرها .انظر :السٌوطً ،بغٌة الوعاة فً
طبقات النحوٌٌن والنحاة  ،مصدرسابق ،رقم الترجمة  ،2011ج  ،2ص ص(.)296-295
3
انظر :السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى "بحر العلوم"  ،تحقٌق محمود مطرجً  ،ج ،1ص .52
األخفش( :ت 210هـ825/م وقٌل 215هـ830/م وقٌل 221هـ836/م) ،وهو سعٌد بن مسعدة ،كنٌته أبو الحسن ،األخفش األوسط ،له من
المصنفات "معانً القرآن" و"المقاٌٌس فً النحو" ،وؼٌرها .انظر :السٌوطً ،بغٌة الوعاة فً طبقات النحوٌٌن والنحاة  ،مصدر سابق،
رقم الترجمة ،1244:ج ،2ص .35
4
انظر :السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى "بحر العلوم"  ،تحقٌق محمود مطرجً  ،ج ،1ص  ،47وأٌضا ً ص.70
قطرب( :ت 206هـ821/م) ،وهو محمد بن المستنٌر ،كنٌته أبو علً ،وهو نحوي ،له من المصنفات "العل فً النحو" "مجاز القرآن"،
وؼٌرها .انظر :السٌوطً ،بغٌة الوعاة فً طبقات النحوٌٌن والنحاة  ،مصدرسابق ،رقم الترجمة  ،444ج ،2ص(.)201-200
5
 ،تحقٌق محمود مطرجً  ،ج  ،1ص  ،91وأٌضا ً ص
انظر :السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى "بحر العلوم"
92وص93وص94وص95وص97وص98وص101وص108وص109وص113وص114وص.123
الزجاج( :ت 311هـ923/م) ،هوإبراهٌم بن السري بن سهل ،كنٌته أبو اسحق ،نحوي ،من مصنفاته "معانً القرآن" "االشتقاق" وؼٌرها.
انظر :السٌوطً ،بغٌة الوعاة فً طبقات النحوٌٌن والنحاة  ،مصدر سابق ،رقم الترجمة ،825 :ج.)340-338( ،1
6
السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى "بحر العلوم"  ،تحقٌق محمود مطرجً  ،مصدر سابق ،ج ،1ص .75
7
المصدر ذاته ،ج ،1ص .60
8
المصدر ذاته ،ج ،1ص  .77وأٌضا ً ص .107
9
المصدر ذاته ،ج ،1ص  ،46وأٌضا ً ص  ،59وأٌضا ً ص  ،71وأٌضا ً ص .78
10
المصدر ذاته ،ج ،1ص .56
11
المصدر ذاته ،ج ،1ص .107
1
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وٌمكن القول أن اإلمام السمرقندي استعان بالشعر لٌكون مصدراً من مصادره ،ولكنه لم
ٌكن مكثراً فً هذا الجانب ،إذ أن الموا ضع التً استشهد بها بالشعر قلٌلة نسبٌا ً فً سورة البقرة
( . )1
ومن هذه المواضع:
فً قوله تعالى             { :

                  

.)2( } 
وقد بٌّن اإلمام السمرقندي أن حب هللا -عز وجل -تعنً طاعته ،واألكثر طاعة هلل –عز
وجل -هو األكثر حبا ً له ( ،)3وبٌّن المعنى بقول الشاعر:
لو كان حبك صادقا ً الطعته

إن المحب لمن ٌحب مطٌع

()4

1
استشهد اإلمام بالشعر فً إحدى عشر موضعاً ،انظر :السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى "بحر العلوم"  ،تحقٌق محمود مطرجً،
مصدر سابق ،ج ،1ص  ،46ص  ،48ص  ،67ص  ،73ص  ،89ص  ،137ص  ،143ص  ،145ص  ،171ص  ،176ص .184
2

سورة البقرة ،اآلٌة .165
3
السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى "بحر العلوم"  ،تحقٌق محمود مطرجً  ،ج ،1ص.137
4
المصدر ذاته ،ج ،1ص .137و البٌت لئلمام الشافعً ،انظر ترجمته ص ..22
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المطلب الرابع :قضاٌا عقدٌة تناولها اإلمام من خالل تفسٌره سورة البقرة
أوالً :اإلٌمان
اعتنى اإلمام السمرقندي فً بٌان قضاٌا عقدٌة من خبلل تفسٌره اآلٌات الكرٌمة و من
القضاٌا التً عرضها معنى اإلٌمان .واتماما ً للفابدة أرى من المناسب أن أعقد مقارنة بٌنه وبٌن

اإلمام البؽوي وأسجل بعض النتابج .وفً قوله تعالى{:ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ}(.)1
وقد اختلفت عبارة العلماء حول معنى اإلٌمان ،وإللقاء الضوء بإٌجاز لهذه القضٌة أذكر
بعض ما ورد فً معنى اإلٌمان .فقد ذكر األشعري ( )2معنى اإلٌمان هو التصدٌق ( ،)3وذكر أن
للمعتزلة أقوال مختلفة حول قضٌة اإلٌمان ،فقد ذهب البعض أنها الفرض والنفل ،وذهب بعضهم
أن اإلٌمان أمرهللا عز وجلّ ،وبعضهم خصص اإلٌمان بالفرابض وهو الجبابً ،وذهب آخرون
أن اإلٌمان هو اجتناب للكبابر ( ،)4وذكر الماترٌدي ( )5أن اإلٌمان فً اللؽة هو التصدٌق (.)6

وقد ذكر المفسرون معنى اإلٌمان فً تفاسٌرهم ،ومنهم اإلمام البؽوي ،وٌبٌن الجدول رقم
( )1معنى اإلٌمان عند اإلمام السمرقندي واإلمام البؽوي للوقوؾ على ما قدمه كل منهما فً بٌان
هذا الجانب.

1

سورة البقرة ،اآلٌة .8
2
األشعري324 ( :هـ936/م) ،هو علً بن إسماعٌل بن إسحاق ،وكنٌته أبو الحسن ،كان معتزلٌا ً ثم ترك االعتزال وأسس مذهب
األشاعرة وهو ٌخالؾ أقوال المعتزلة ،من مصنفاته" :مقاالت اإلسبلمٌٌن" ،و"اللمع فً الرد على أهل الزٌػ والبدع" .انظر :الزركلً،
األعالم ،مصدر سابق ،ج  ،4ص .263
3
انظر:علً بن إسماعٌل األشعري ( 324هـ935/م) ،الّلمع فً الرد على أهل الزٌغ والبدع  ،ضبطه وصححه محمد أمٌن الضا ّناوي،
دار الكتب العلمٌة ،بٌروت1421 (،هـ2000/م) ،ص  .78وأٌضا ً عبدالرحمن بدوي ،مذاهب اإلسالمٌٌن  ،ط  ،1دار العلم للمبلٌٌن،
بٌروت1996 ،م ،ص .564
4
324هـ936/م) ،مقاالت اإلسالمٌٌن واختالف المصلٌن  ،المكتبة العصرٌة،
انظر تفصٌل ذلك فً :علً بن إسماعٌل األشعري(ت
بٌروت1428( ،هـ2008/م) ،ج ،1ص ص (.)214/211
5
الماترٌدي( :ت 333هـ944/م) ،هو محمد بن محمد بن محمود ،وكنٌته أبو منصور ،لقبه إمام الهدى ،من مصنفاته :كتاب التوحٌد ،و
كتاب تؤوٌبلت القرآن .انظر:ابن الحنابً ،طبقات الحنفٌة ،مصدر سابق ،رقم الترجمة  ،56ص .167
6
الماترٌدي ،كتاب التوحٌد ،مرجع سابق ،ص .478
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الجدول رقم ( ،)1عنوان الجدول :معنى اإلٌمان عند اإلمام السمرقندي واإلمام البغوي

قضاٌا عقدٌة

اإلمام السمرقندي

اإلمام البغوي

اإلٌمان

{ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

"وحقٌقة اإلٌمان التصدٌق بالقلب،

ﭶ}

قال هللا تعالى   {: :

( )1

" وفً هذه اآلٌة دلٌل على أن
القول بؽٌر تصدٌق القلب ال
ٌكون إٌماناً ،ألن المنافقٌن
كانوا ٌقولون بؤلسنتهم ،ولم ٌكن
لهم تصدٌق القلب ،فنفى هللا
اإلٌمان عنهم فقال:

} 

( )4

أي :بمصدق لنا .وهو فً

الشرٌعة :االعتقاد بالقلب واإلقرار
باللسان والعمل باألركان ،فسمً
اإلقرار والعمل إٌمانا ً لوجه من
المناسبة ألنه من شرابعه" (.)5

ﭴﭵ

ﭶ }(.)3( ")2

ٌبلحظ أن اإلمام السمرقندي ذكر أن معنى اإلٌمان هو التصدٌق بالقلب ( ،)6وهذا ما ذكره اإلمام
البؽوي ( ، )7وبٌن اإلمام السمرقندي أن اإلٌمان ال بد أن ٌكون مع تصدٌق القلب ،إذ ال ٌكفً فٌه
القول ( ،)8و قد ذكر اإلمام الماترٌدي أن اإلٌمان فً اللؽة هو التصدٌق ( ،)9وأٌضا ً ذكر ذلك
اإلمام األشعري (.)10
وذكر البؽوي أن اإلٌمان ٌكون باإلقرار والعمل (.)11

1

سورة البقرة ،اآلٌة .8
2
سورة البقرة ،اآلٌة .8
3
السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي "بحر العلوم"  ،تحقٌق محمود مطرجً ،مصدر سابق ،ج  ،1ص .52
4
سورة ٌوسؾ ،اآلٌة .17
5
البؽوي ،تفسٌر البغوي المسمى معالم التنزٌل ،مصدر سابق ،ج ،1ص .82
6
انظر :السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي "بحر العلوم"  ،تحقٌق محمود مطرجً ،مصدر سابق ،ج  ،1ص .52
7
انظر :البؽوي ،تفسٌر البغوي المسمى معالم التنزٌل  ،مصدر سابق ،ج ،1ص .82
8
انظر :السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي "بحر العلوم"  ،تحقٌق محمود مطرجً ،مصدر سابق ،ج  ،1ص 52
9
الماترٌدي ،كتاب التوحٌد ،مرجع سابق ،ص .478
10
األشعري ،الّلمع فً الرد على أهل الزٌغ والبدع  ،مصدر سابق ،ص 78
11
انظر :البؽوي ،تفسٌر البغوي المسمى معالم التنزٌل  ،مصدر سابق ،ج ،1ص .82
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انٌا ً :الرد على الفرق
كان اإلمام السمرقندي من علماء السنة ( ،)1فإذا مر بآٌة قرآنٌة وقع االختبلؾ فٌها بٌن
الفرق االسبلمٌة ،كان ٌرجح مذهب أهل السنة ،منها رده على قول المعتزلة ،ومن أمثلة ذلك ما

ﮄﮆ ﮇ
ﮅ
ذكره فً قوله تعالى{ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮍﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮎ
ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮞﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ}(.)2
ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮟ
فقد ذكر اإلمام السمرقندي أنّ "هللا تعالى ال ٌضل أحداً ،وهذا طرٌق المعتزلة ،وهو خبلؾ
جمٌع أقاوٌل المفسرٌن ،وهو ؼٌر محتمل فً اللؽة أٌضا ًٌ .قال :ضلله إذا سمَّاه ضاالً وال ٌقال:
أضله إذا سماه ضاالً ،ولكن معناه ما ذكره المفسرون :أنه ٌخذل به كثٌراً من الناس مجازاة
لكفرهم" ( .)3وهو بهذا ٌرد على قول المعتزلة من خبلل تفسٌره.

وفً قوله تعالى{:ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
﮹﮻
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮺
﮼ ﮽ ﮾ ﮿ }(.)4
ذكر اإلمام السمرقندي حول هذه اآلٌة الكرٌمة" :وقال بعضهم :هو على وجه المثلٌ ،عنً:
لو كان له عقل لهبط من خشٌة هللا تعالى ،وهو قول المعتزلة ،وهو خبلؾ أقاوٌل أهل التفسٌر"
( .)5وبهذا ٌبٌن أن قول المعتزلة مخالؾ لقول المفسرٌن.
لقد بٌن اإلمام السمرقندي أقوال المعتزلة فً بعض المواضع مثل قول" ،هللا تعالى ال ٌضل
أحداً ،وهذا طرٌق المعتزلة" (ٌ ،)6بلحظ هنا أنه بٌن أن ما ذهبوا إلٌه مخالفا ً إلجماع المفسرٌن.

كان اإلمام السمرقندي متمكنا ً من الفقه الحنفً ،وله آراء دونها فً كتبه الفقهٌة .انظر :السمرقندي ،تفسٌر القرآن الكرٌم "بحر
العلوم" ،تحقٌق عبدالرحٌم الزقة ،مصدرسابق ،ج  ،1ص .186
2
سورة البقرة ،اآلٌة .26
3
السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى "بحر العلوم" ،تحقٌق محمود مطرجً ،مصدر سابق ،ج ،1ص .64
4
سورة البقرة ،اآلٌة .74
5
السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى "بحر العلوم" ،تحقٌق محمود مطرجً ،مصدر سابق ،ج ،1ص .92
6
المصدر ذاته ،ج ،1ص .64
1
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المطلب الخامس :تناول اإلمام الفقه من خالل تفسٌره سورة البقرة
تعرض اإلمام السمرقندي من خبلل تفسٌره لبعض القضاٌا الفقهٌة فً بعض المواضع من
سورة البقرة ( ، )1ومن هذه القضاٌا وقت الحج ،وقد بٌن اإلمام السمرقندي وقت الحج من خبلل

ﭓﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭔ
اآلٌة القرآنٌة :فً قوله تعال{ :ﭑ ﭒ
ﭭﭯ
ﭮ
ﭧﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭠﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭨ
ﭡ
ﭝ ﭞﭟ
ﭰ ﭱ} (.)2
ذكر اإلمام السمرقندي فً قوله تعالى{ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ " )3( }أي :وقت الحج

()4

أشهر معلومات وهو  :شوال وذو القعدة وعشرة من ذي الحجة .وذكر صاحب "الهداٌة شرح بداٌة
المتبدى" (" :وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة ،كذا روى عن العبادلة الثبلثة
( )5

وعبدهللا بن الزبٌر رضً هللا تعالى عنه؛ وألن الحج ٌفوت بمضً عشر ذي الحجة ،ومع بقاء

الوقت ال ٌتحقق الفوات ،وهذا ٌدل على أن المراد من قوله تعالى  {:ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ } ()6؛
شهران وبعض الثالث ال كله" (.)8( )7

1

انظر :السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي "بحر العلوم"  ،تحقٌق محمود مطرجً ،مصدر سابق ،ج  ،1ص
2
سورة البقرة ،اآلٌة .197
3
سورة البقرة ،اآلٌة .197
4
إن مٌقات الحج نوعان هما  :زمانً ومكانً ،الزمانً "بالنسبة إلى الحج شوال وذو القعدة وعشر لٌال من ذي الحجة آخرها لٌلة النحر
على الصحٌح" ،انظر :أحمد عٌسى عاشور ،الفقه المٌسر فً العبادات والمعامالت  ،ط  ،2مكتبة الرسالة الحدٌثة ،األردن،
(1423هـ2003/م)،ج ،1ص  .208أمّا المٌقات المكانً لمن أقام فً مكة ٌكون " مٌقاته نفس مكة ،وقٌل :مكة وسابر الحرم ،وإحرام
المكً من باب داره .وأما ؼٌر المقٌم بمكة فإن كان منزله بٌن مكة والمواقٌت الشرعٌة فمٌقاته القرٌة التً ٌسكنها أو الحلة ا لتً ٌنزلها
البدوي ،وإن كان منزله وراء المواقٌت فمٌقاته المٌقات الذي ٌمر علٌه" ،انظر :عاشور ،المرجع ذاته ،ص .208
5
فً الحاشٌة :قال الزٌلعً :العبادلة فً اصطبلح أصحابنا ثبلثة ،عبدهللا بن مسعود ،وعبدهللا بن عمر ،وعبدهللا بن عباس رضً هللا
عنهم ،وفً اصطبلح ؼٌرهم أربعة؛ فؤخرجوا ابن مسعود وأدخلوا ابن عمرو بن العاص ،وزادوا ابن الزبٌر[ .نصب الراٌة،]121/3 :
6
سورة البقرة ،اآلٌة .197
7
أبو الحسن بن أبً بكر ابن عبد الجلٌل الرشدانً المٌرؼنانً (ت 593هـ1196/م) ،الهداٌة شرح بداٌة المبتدئ  ،تخرٌج وتحقٌق أحمد
جاد ،دار الحدٌث ،القاهرة1429 ( ،هـ2008/م) ،المجلد األول ،ص .250
8
انظر تفصٌل المسؤلة :عماد الدٌن بن محمد الطبري المعروؾ بالكٌاهراسً (ت 505هـ1111 /م) ،أحكام القرآن  ،تحقٌق موسى محمد
علً ،وعزت علً عٌد عطٌة ،دار الكتب الحدٌثة ،القاهرة ،و مكتبة اإلٌمان ،المنصورة( ،بدون سنة طبعة) ،ج  ،1ص ص .116-115
ابن العربً ،أحكام القرآن ،مصدر سابق ،ج  ،1ص ص ( .).187 -186

68

المبحث الرابع :بٌن ٌدي سورة البقرة
المطلب األول :تعرٌف السورة واآلٌة القرآنٌة
قبل أن نعرّ ؾ بسورة البقرة ٌحسن أن نقؾ على معنى السورة واآلٌة وذلك لتمام الفابدة.
أوالً:السورة لغة:مادة سور" السٌن والواو والراء أصل واح ٌد ٌد ّل على علوٍّ وارتفاع" (.)1
وذكر صاحب "مجاز القرآن"" :السورة من القرآن ٌهمزها بعضهم ،وبعضهم ال ٌهمزها ،وإنما
سمٌت سورة فً لؽة من ال ٌهمزها ،ألنه ٌجعل مجازها مجاز منزلة إلى منزلة أخرى ،كمجاز
سورة البناء ..،ؼٌر أن جمع سورة القرآن خالؾ جمع سورة البناء فً لؽة من همز سورة القرآن،
وفً لؽة من لم ٌهمزها ،قالوا جمٌعا ً فً جمع سورة القرآن "س َُور" الواو مفتوحة" (.)2
"ومجاز سورة فً لؽة من همزها :مجاز قطعة من القرآن على حدة وفضلة منه ألنه ٌجعلها من
قولهم :أسؤرت سإراً منه ،أي أبقٌت وأفضلت منه فضلة" (.)3
انٌا ً :السورة اصطالحا ً
"طابفة مستقلة من آٌات القرآن ذات مطلع ومقطع" (.)4
ا ا ً :اآلٌة لغة
اآلٌة من مادة آٌا" :اآلٌة :العبلمة ،واآلٌة :من آٌات هللا ،والجمٌع :اآلي" (.)5
"واآلٌة من القرآن :إنما سمٌت آٌة ألنها كبلم متصل إلى انقطاعه ،وانقطاع معناه قصة ثم قصة"
( . )6

1

ابن قارس ،معجم المقاٌٌس فً اللغة  ،مصدر سابق ،كتاب السٌن ،باب السٌن والواو وما ٌثلثهما ،ص .497
2
معمر بن المثنى التٌمً(ت 211هـ826/م) ،مجاز القرآن  ،تحقٌق وتعلٌق أحمد فرٌد المزٌدي ،ط ،1دار الكتب العلمٌة ،بٌروت،
(1427هـ2006/م) ،ص ص.14-13
3
التٌمً ،مجاز القرآن ،مصدر سابق ،ص ص .14-13
4
الزرقانً ،مناهل العرفان فً علوم القرآن  ،مرجع سابق ،ج1ـ ص .247
5
الفراهٌدي ،العٌن ،مصدر سابق ،حرؾ األلؾ ،مادة أٌا ،ص .49
6
التٌمً ،مجاز القرآن ،مصدر سابق ،ص .14
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رابعا ً :اآلٌة اصطالحا ً
واألٌة هً" :جزء من السورة وقد تكون حروفا ً مقطعة ،أو كلمة واحدة ،أو مجموعة كلمات،
ٌوقؾ على آخرها ،فتكون منقطعة لفظا ً عما بعدها أو عما قبلها ،أو عما قبلها وعما بعدها ،متصلة
معنى ،وٌعرؾ ذلك ببٌان النبً – صلى هللا علٌه وسلم -حٌث كان ٌقؾ تارة على رإوس اآلي
لبٌان انقطاعها اللفظً ،ولو لم ٌتم المعنى ،كما كان تارة أخرى ٌصل اآلٌة بؽٌرها لبٌان اتصال
المعنى ،فإذا كان كبلم الناس فًٌ ؼنى عن معرفة رإوس اآلي لم ٌحسن الوقؾ إلى حٌث ٌتم
المعنى" (.)1
المطلب ال انً :اسم السورة
وردت التسمٌة بسورة البقرة عن الرسول – علٌه الصبلة والسبلم ،-فقد ورد فً الصحٌح عن
النبً -صلى هللا علٌه وسلم" -من قرأ باآلٌتٌن من آخر سورة البقرة فً لٌلة كفتاه" ( .)2وأٌضا ً
عن عابشة –رضً هللا عنها" : -لمّا أنزلت اآلٌات من آخر سورة البقرة قام رسول هللا

–

صلى هللا علٌه وسلم -فقرأهن علٌنا ،ثم حرم التجارة فً الخمر" (.)3
وفً هذه السورة ذكرت البقرة ولم تذكر فً ؼٌرها (.)4

1

أحمد حسن فرحات ،فً علوم القرآن عرض ونقد وتحقٌق ،دار عمار  ،ط1421( ،1هـ2001/م) ،ص ص (.)42-41
2
أخرجه البخاري ومسلم.
 ،5009ص
صحٌح البخاري  ،مصدر سابق ،أخرجه البخاري بلفظه فً كتاب فضابل القرآن ،باب فصل سورة البقرة ،رقم الحدٌث:
 .898وأٌضا ً كتاب فضابل الصبلة ،باب فضل سورة البقرة رقم الحدٌث ،5008 :ص " ،898عن أبً مسعود رضً هللا عنه عن النبً
صلى هللا علٌه وسلم قال" :من قرأ باآلٌتٌن ."...وأٌضا َ :بلفظ :اآلٌتان من آخر سورة البقرة ،من قرأهما فً لٌلة كفتاه" كتاب المؽازي،
باب (بدون عنوان) ،رقم الحدٌث ،4008 :ص  .677وأٌضا ً بلفظ" :اآلٌتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما فً لٌلة كفتاه ،كتاب فضابل
القرآن ،باب فضل سورة البقرة ،رقم الحدٌث ،5040 :ص  .902وأٌضا ً بلفظ :عن عبدالرحمن بن ٌزٌد :أخبره علقمة ،عن أبً مسعود،
ولقٌته وهو ٌطوؾ فً البٌت ،فذكر قول الرسول – صلى هللا علٌه وسلم" -إنه من قرأ باآلٌتٌن من أخر سورة البقرة فً لٌلة كفتاه" كتاب
فضابل القرآن باب فً كم ٌقرأ القرآن؟ ،رقم الحدٌث  ،5051ص .904
صحٌح مسلم  ،مصدر سابق ،كتاب صبلة
وورد فً صحٌح مسلم بلفظ" :من قرأ هاتٌن اآلٌتٌن من آخر سورة البقرة ،فً لٌلة كفتاه".
المسافرٌن ،باب فصل الفاتحة وخواتٌم سورة البقرة ،والحث على قراءة اآلٌتنً من آخر سورة البقرة ،رقم الحدٌث  ،1880ص ..326
3
أخرجه البخاري ومسلم.
فً البخاري بلفظه:،البخاري ،صحٌح البخاري  ،مصدر سابق ،كتاب التفسٌر ،باب {وإن كان ذو عسرة فنظرة الى مٌسرة}[  ،]280رقم
الحدٌث  ،4543ص  .772وأٌضا ً بلفظ" :لما نزلت آٌات سورة البقرة عن آخرها خرج النبً صلى هللا علٌه وسلم -فقالُ :حرّمت التجارة
فً الخمر" ،كتاب البٌوع ،باب تحرٌم التجارة فً الخمر ،رقم الحدٌث  ،226ص  .355وأٌضا ً بلفظ" :لما نزلت اآلٌات من آخر سورة
البقرة فً الربا ،فقرأها رسول هللا – صلى هللا علٌه وسلم على الناس ثم حرم تجارة الخمر" ،كتاب التفسٌر ،باب{ :وأحل هللا البٌع وحرّم
الربا} ،رقم الحدٌث  ،4540ص  .772وأٌضا ً بلفظ :امّا انزلت اآلٌات فً سورة البقرة فً الربا خرج النبً –صلى هللا علٌه وسلم -الى
 ،459ص ،79
المسجد فقرأهن على الناس ثم حرم تجارة الخمر" ،كتاب الصبلة ،باب اتحرٌم تجارة الخمر فً المسجد ،رقم الحدٌث
وأٌضا َ بلفظ :لما أنزلت اآلٌات من آخر سورة البقرة قرأهن النبً – صلى هللا علٌه وسلم -فً المسجد ،وحرّم التجارة فً الخمر" ،كتاب
التفسٌر ،باب{ :فؤذنوا بحرب من ا هلل ورسوله}[  ،]270رقم الحدٌث  ،4542ص  .772وأٌضا ً بلفظ :لمّا نزلت آخر البقرة قرأهن النبً –
،2084
صلى هللا علٌه وسلم -علٌهم فً المسجد ثم حرم التجارة فً الخمر" ،كتاب البٌوع ،باب آكل الربا وشاهده وكاتبه ،رقم الحدٌث
ص .332
وفً صحٌح مسلم بلفظ" :لما نزلت اآلٌات من آخر سورة البقرة ،خرج رسول هللا – صلى هللا علٌه وسلم -فاقترأهن على الناس ،ثم نهى
عن التجارة فً الخمر" ،مسلم ،صحٌح مسلم  ،مصدر سابق ،كتاب المسافاة ،باب تحرٌم بٌع الخمر ،رقم الحدٌث  ،1580ص .690
4
التحرٌر والتننوٌر المعروف بتفسٌر ابن عاشور  ،ط  ،1مإسسة التارٌخ العربً ،بٌروت،
انظر :محمد الطاهر ابن عاشور،
(1420هـ2000/م) ،ج ،1ص .199

70

المطلب ال الث :فضل سورة البقرة
إن ما تتضمنه سورة البقرة من هدى وشرابع ٌجعل من هذه السورة فضل كبٌر وقد
ذكر ابن عاشور" :معظم أؼراضها ٌنقسم إلى قسمٌن :قسم ٌُثبت سموّ هذا الدٌن على ما سبقه
وعلو هدٌه وأصول تطهٌره النفوس ،وقسم ٌبٌن شرابع هذا الدٌن ألتباعه وإصبلح مجتمعهم"
( .)1ومن اآلٌات التى دعت الى تطهٌر النفوس:

قوله تعالى{ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘ ﮙ} (.)2
فً ْزِ اٌَة انكشًٌة ٌُٓى هللا عض ٔجم عٍ َشش انفسبد ،ركش صبحت انًُبس فً لٕنّ تعبنى:
{َ ..ؤ َو ت ۡعَوع َو ۡعٕ ْاا فِفً ۡعٱَو ۡعس ِف ُمي ۡعف ِفس ِفذٌٍَو } " تُششٔا فسبدكى فً اٱس َٔكَٕٕا فً انششٔس لذٔة
سٍئة نهُبط" (.)3
ومن اآلٌات الكرٌمة التً نظمت المجتمع من خبلل التشرٌعات القرآنٌة:

قوله تعالى{ :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴
﮺﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂ 
﮻
﮵ ﮶﮷﮸﮹
 } (.)4
وفً هذه اآلٌة تنظٌم للمعامبلت المالٌة ٌقول صاحب المنار" :وصفهم باإلٌمان وذكرهم
بالتقوى ثم انتقل إلى األمر بترك ما بقى من الربا لمن كانوا ٌرابون منهم عند ؼرمابهم ثم

1

ابن عاشور ،التحرٌر والتنوٌر ،مرجع سابق ،ج  ،1ص .201
2
سورة البقرة ،اآلٌة .60
3
محمد رشٌد رضا ،تفسٌر القرآن العظٌم المعروف بتفسٌر المنار  ،ط  ،1تعلٌق وتصحٌح سمٌر مصطفى رباب ،دار احٌاء التراث
العربً1423( ،هـ ،)2002/ج ،1ص .285
4
سورة البقرة ،اآلٌة  278واآلٌة .279
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وصل ذلك بقوله{ :ﮯ ﮰ ﮱ}( .)2( " )1هذه التشرٌعات التً تحفظ المال والنفس تمثل
الفضل العظٌم لهذه السورة الكرٌمة.
المطلب الرابع :زمن النزول
إن زمن النزول ٌعٌن على الفهم للسورة الكرٌمة وٌلقً الضوء على الوقابق التً عاشها
المسلمون فً تلك الفترة وكٌؾ كان تفاعلهم مع نزول القرآن الكرٌم.
نزلت سورة البقرة فً المدٌنة المنورة ،فقد ذكر ابن كثٌر" :والبقرة جمٌعها مدنٌة ببل
خبلؾ وهً من اوابل ما نزل بها" (.)3

1

سورة البقرة ،اآلٌة .278
2
رضا ،تفسٌر القرآن العظٌم المعروف بتفسٌر المنار  ،مرجع سابق ،ج ،3ص .90
3
ابن كثٌر  ،تفسٌر القرآن العظٌم ،مصدر سابق ،ج  ،1ص .61
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المطلب الخامس :مناسبة سورة البقرة لما قبلها وما بعدها
أوأل :مناسبتها لما قبلها
ﭖ ﭘﭙ ﭚ ﭛ }( )1ما جاء
ناسبت اآلٌة الكرٌمة الثانٌة من سورة البقرة {ﭓ ﭔ ﭕ ﭗ
فً آخر سورة الفاتحة من طلب الهداٌة فً قوله تعالى { :ﭧ ﭨ ﭩ }( ،)3( ")2وهنا
تظهر أهمٌة الهداٌة وأن مصدرها القرآن العظٌم.
انٌا ً :مناسبتها لما بعدها
ناسبت سورة البقرة سورة آل عمران فً البدء والخاتمة ،فقد ابتدأت سورة البقرة "بذكر

المتقٌن والكافرٌن معا ً" ( ،)4ثم فً قوله تعالى{:ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ
ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ}( )5حٌث جاء فً اآلٌة الكرٌمة "صفة النار" ( ،)6ثم فً آخر سورة

آل عمران فً قوله تعالى{ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ}

1

()7

وهذا ٌجعل من السورتٌن الكرٌمتٌن "بمنزلة سورة واحدة" (.)8

سورة البقرة ،اآلٌة .2
2
سورة الفاتحة ،اآلٌة .6
3
انظر :األلوسً ،روح المعانً فً تفسٌر القرآن العظٌم والسبع الم انً  ،مصدر سابق ،ج  ،1ص .133
4
المصدر ذاته ،ج ،1ص .98
5
سورة البقرة ،اآلٌة .24
6
األلوسً ،روح المعانً فً تفسٌر القرآن العظٌم والسبع الم انً  ،مصدر سابق ،ج  ،1ص .99
7
سورة آل عمران ،اآلٌة .133
8
األلوسً ،روح المعانً فً تفسٌر القرآن العظٌم والسبع الم انً  ،مصدر سابق ،ج  ،1ص .99
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المطلب السادس :مكانة سورة البقرة
لهذه السورة الكرٌمة مكانة عظٌمة لما تتصمنه من موضوعات تسعد اإلنسانٌة لشمولها
أمور الحٌاة العدٌدة ،ولسهولة األسلوب الذي تناولته اآلٌات الكرٌمة لهذه الموضوعات.
 - 1تتضمن سورة البقرة أسس وقواعد التقوى واألحكام الشرعٌة
 قال الشاطبً فٌها " :هً التً قررت قواعد التقوى المبنٌة على قواعد سورة األنعام؛
فإنها بٌنت من أقسام أفعال المكلفٌن حملتها ،وإن تبٌن فً ؼرها تفاصٌل لها؛
كالعبادات التً هً قواعد اإلسبلم ،والعادات من أصل المؤكول والمشروب وؼٌرهما،
والمعامبلت من البٌوع واألنكحة وما دار بها ،والجناٌات من أحكام الدماء وما ٌلٌها.
وأٌضا ً فإن حفظ الدٌن فٌها ،وحفظ النفس والعقل والنسل والمال مضمن فٌها .وما
خرج عن المقرر فٌها فبحكم التكمٌل .فؽٌرها من السور المدنٌة المتؤخرة عنها مبنً
علٌها ،كما كان ؼٌر األنعام من المكً المتؤخر عنها مبنٌا ً علٌها .وإذا تنزلت إلى سابر
حذو القـُذة بالقذة .فبل ٌؽٌبن عن
السور بعضها مع بعض فً الترتٌب وجدتها كذلكَ ،
الناظر فً الكتاب هذا المعنى؛ فإنه من أسرار علوم التفسٌر ،وعلى حسب المعرفة به
تحصل له المعرفة بكبلم ربه سبحانه" (.)1

 - 2تحتوي سورة البقرة قضاٌا متعددة بؤسلوب فرٌد ٌناسب الموضوع
 ذكر الشاطبً" :سورة البقرة مثبلً كبلم واحد باعتبار النظم ،واحتوت على أنواع من
الكبلم بحسب ما بث فٌها ،منها ما هو كالمقدمات والتمهٌدات بٌن ٌدي األمر
المطلوب ،ومنها ما هو كالمإكد والمتمم ،ومنها ما هو المقصود فً اإلنزال .وذلك
تقرٌر األحكام على تفاصٌل األبواب ،ومنها الخواتم العابدة على ما قبلها بالتؤكٌد
والتثبٌت وما أشبه ذلك.

1

ابراهٌم بن موسى المالكً اللخمً الؽرناطً المالكً الشاطبً (ت 790هـ1388/م) ،الموافقات فً أصول الشربعة  ،شرحه وخرج
أحادٌثه فضٌلة الشٌخ عبدهللا دراز ،وضع تراجمه األستاذ محمد عبدهللا دراز ،خرج أٌاته وفهرس موضوعاته عبدالسبلم عبدالشافً
محمد ،ط ،7دار الكتب العلمٌة ،بٌروت1426 ،هـ2005 /م ،ج ،3ص .305
الشاطبً ،الموافقات فً أصول الشرٌعة  ،مصدر سابق ،ج ،3ص .310
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وال بد من تمثٌل شًء من هذه األقسام ،فبه ٌبٌن ما تقدم؛ فقوله تعالى { :ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧﭨﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭﭮ ﭯﭰ }

()1

إلى قوله { :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ } ( )2كبلم واحد وإن نزل فً
أوقات شتى ،وحاصله بٌان الصٌام وأحكامه ،وكٌفٌة أدابه ،وقضابه ،وسابر ما ٌتعلق
به من الجبلبل التً ال بد منها وال ٌنبنً إال علٌها" (.)3

1

سورة البقرة ،اآلٌة .183
2
سورة البقرة ،اآلٌة .187
3
الشاطبً ،الموافقات فً أصول الشرٌعة  ،مصدر سابق ،ج ،3ص .311
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الفصل األول :القراءات القرآنٌة فً سورة البقرة
فً تفسٌره لسورة البقرة ،وقؾ اإلمام السمرقندي على مواضع للقراءات
القرآنٌة ،وٌتناول هذا الفصل بٌان المعنى اللؽوي واالصطبلحً للقراءات ،ثم النشؤة
والمصدر بإٌجاز لهذا العلم المهم ،وبٌان أنواعه وشروط القراءة الصحٌحة ،ثم ٌعرض
ما أورد اإلمام السمرقندي من خبلل تناوله تفسٌر سورة البقرة من قراءات للمفردات
القرآنٌة ،ثم ٌبٌّن بنقاط مبلحظات على تناول اإلمام السمرقندي لهذا العلم الجلٌل وذلك
فً مباحث ثبلثة ،المبحث األول ٌتضمن التعرٌؾ بعلم القراءات ونشؤته ،والمبحث
الثانً ٌتضمن أنواع القراءات وشروط القراءة الصحٌحة ،والمبحث الثالث ٌتضمن
مواضع القراءات فً سورة البقرة فً تفسٌر اإلمام السمرقندي "بحر العلوم"
والمبلحظات حولها.
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المبحث األول :التعرٌف بعلم القراءات ونشؤته
ٌلقً المبحث الضوء على علم القراءات ،وٌٌتبع المواضع التً تناولها اإلمام السمرقندي من
خبلل تفسٌره سورة البقرة وله وقفات ال بد من االطبلع علٌها.

المطلب األول :تعرٌف علم القراءات فً اللغة واالصطالح
لتوضٌح مفهوم علم القراءات ٌتناول هذا المطلب المعنى اللؽوي لهذا العلم ،ثم
االصطبلحً.
أوالً :المعنى اللغوي
ٌبلحظ أنّ بعض علماء اللؽة ذكروا القراءات ضمن مادة قرأ ،ومنهم من ذكرها ضمن مادة
ُ
قرأت القرآن وأنا أقرإه َقرْ ءًا
قرو .ذكر األزهري ( 370هـ )980/فً "تهذٌب اللؽة" :مادة قرأ" :
ُ
وأقرأت ؼٌرى أقربه إقراء،
قوم قُرّ اء و َق َرأة وقاربٌن،
وقراءة وقرآنا ،وهو االسم ،وأنا قارئ من ٍ
ومنه قٌل :فبلن المقرئ" ( .)1وذكر الجوهري ( 398هـ )1007/فً "الصحاح" مادة قرأ" :
ُ
ُ
وقرأت الكتاب قِراءة وقرآنا ،ومنه سمًّ
بعضه إلى بعض؛ ..
وضممت
قرأت الشًء قرآنا :جمعته
َ
القرآن فهو مقرئ ،وجمع القارئ َقرأةٌ" (.)2
القرآن؛..وأقرأه
َ
وذكر ابن فارس ( 395هـ1004/م) فً "مجمل اللؽة" ضمن مادة قرو(" :ومن المهموز)
قرأ القرآن ،والقرآن من القرو ،وهو الجمع ،أو أن ٌخرج القارئ من آٌ ٍة إلى آٌ ٍة" (.)3
و تعنً المفردة الجمع للشًء حسب ما جاء فً "مجمل اللؽة" و"الصحاح" ،وٌبلحظ
ارتباط المفردة بقراءة القرآن حسب ما جاء فً "تهذٌب اللؽة" و"مجمل اللؽة" و"الصحاح" .وبهذا
ً
ٌبلحظ أ ّنه
ٌبلحظ ارتباط المعنى اللؽوي بلفظة :القراءات وتعل ّقها بعلم قراءة القرآن العظٌم ،وأٌضا
فً "تهذٌب اللؽة" وردت المفردة بالعبارة التالٌة" :قرأت القرآن" ( )4وبذلك ٌبٌّن استعمال المفردة
(قرأ) فً سند القراءة القرآنٌة للقرّ اء على النحو التالً " :قرأت على شبل ،وقرأ شبل على عبدهللا

1

محمد بن أحمد األزهرى (ت380هـ990/م) ،تهذٌب اللغة  ،تحقٌق عبدالسبلم هارون ،مراجعة محمد علًّ النجار  ،باب القاؾ والراء،
مادة قرأ ،ج ،9ص.274
2
المصدر ذاته ،باب األلؾ المهموزة ،فصل القاؾ ،مادة قرأ ،ج  ،1ص.50
3
ابن فارس (395هـ1004/م) ،مجمل اللغة  ،تحقٌق زهٌر عبدالمحسن سلطان ،ط  ،2مإسسة الرسالة ،بٌروت1406 ( ،هـ1986/م)،
كتاب القاؾ ،باب القاؾ والراء وما ٌثلثهما ،مادة قرو ،ج  ،3ص .750
4
األزهري ،تهذٌب اللغة  ،مصدر سابق ،باب القاؾ والراء ،مادة قرأ ،ج  ،9ص .272
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ابن كثٌر ،وأخبر عبدهللا ابن كثٌر أنه قرأ على مجاهد ،واخبر مجاهد أنه قرأ على ابن عباس،
وأخبر ابن عباس أنه قرأ على أبًّ على النبً صلى هللا علٌه وسلم" (.)1

انٌا ً :القراءات فً االصطالح
ذكر الزركشً (794هـ1391/م) فً "البرهان فً علوم القرآن"" :القراءات اختبلؾ
ألفاظ الوحً المذكور فً كتبة الحروؾ أو كٌفٌتها؛ من تخفٌؾ وتثقٌل وؼٌرهما" ( .)2وهذا ما نقله
( )
عنه السٌوطً فً "االتقان" . 3
أمّا ابن الجزري (( )4ت833هـ1429/م) فذكر أن القراءات "علم بكٌفٌة أداء كلمات القرآن
واختبلفها بعزو الناقلة" (.)5
وذكر صاحب "مناهل العرفان فً علوم القرآن" أن علم القراءات" :مذهب ٌذهب إلٌه إمام
من أبمة القراء مخالفا ً به ؼٌره فً النطق بالقرآن الكرٌم ،مع اتفاق الرواٌات والطرق عنه ،سواء
أكانت هذه المخالفة فً نظم الحروؾ أم فً نطق هٌباتها" (.)6
وٌمكن القول أن مصطلح قراءات هو العلم الذي ٌُعرؾ به كٌفٌة قراءة ألفاظ القرآن الكرٌم
ونظمها حسب الرواٌات عن األبمة القرّ اء.

فقد ذكر الزركشً أنه "اختبلؾ ألفاظ"

( ،)7وهذا

االختبلؾ ٌكون من حٌث الكٌفٌة فً النطق ألن الزركشً بٌّن ذلك فذكر "من تخفٌؾ وتثقٌل"

()8

وهذا ٌكون فً النطق بالحرؾ إمّا مخ ّففا َ أو مثقبلً ،وقد نقله السٌوطً عنه .وٌبلحظ أن الزرقانً
ذكر أ ّنه ":فً النطق بالقرآن الكرٌم" ( .)9وذكر الزرقانً أن القراءات تعود الى قراءة اإلمام حسب
رواٌته ،وأٌضا ً هذا ما ذكره ابن الجزري بؤنه "كٌفٌة أداء"

)10

وٌكون "بعزو الناقلة" (.)11

1

األزهري ،تهذٌب اللغة  ،مصدر سابق ،باب القاؾ والراء ،مادة قرأ ،ج  ،9ص .272
2
الزركشً ،البرهان فً علوم القرآن  ،مصدر سابق ،ج ،1ص .221

 3وذكر السٌوطً فً االتقان فً علوم القرآن نقبلً عن الزركشً":القراءات اختبلؾ ألفاظ الوحً المذكور فً الحروؾ أو
كٌفٌتها ،من تخفٌؾ وتشدٌد وؼٌرهما .انظر :السٌوطً ،االتقان فً علوم القرآن  ،مصدر سابق ،ج 1ص .160
4

ابن الجزري( :تـ 833هـ1429/م)"محمد بن محمد بن محمد بن علً بن ٌوسؾ ،أبو الخٌر ،شمس الدٌن ،العمري الدمشقً ثم
الشٌرازي الشافعً ،الشهٌر بابن الجزري :شٌخ اإلقراء فً زمانه .من حفاظ الحدٌث ،ولد ونشؤ فً دمشق ،من كتبه "العشر فً القراآت
العشر" " ,منجد المقربٌن"" .الزركلً ،األعبلم ،مرجع سابق ،ج  ،7ص .45
5
محمد بن محمد بن محمد بن الجزري (تـ 833هـ1429/م)،منجد المقرئٌن ومرشد الطالبٌن  ،ط ،1وضع حواشٌه الشٌخ زكرٌّا
عمٌرات ،دار الكتب العلمٌة ،بٌروت1420 ( ،هـ1999/م) ،ص .9
6
الزرقانً ،مناهل العرفان فً علوم القرآن  ،مرجع سابق ،ج ،1ص .288
7
الزركشً ،البرهان فً علوم القرآن  ،مصدر سابق ،ج ،1ص .221
8
المصدر ذاته ،ج ،1ص .221
9
الزرقانً ،مناهل العرفان فً علوم القرآن  ،مرجع سابق ،ج ،1ص .288
10
ابن الجزري ،منجد المقرئٌن ومرشد الطالبٌن  ،مصدر سابق ،ص .9
11
المصدر ذاته ،ص .9
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وما أضافه الزركشً  -رحمه هللا  -هو كتبة ألفاظ القرآن ،ولكن لم ٌبٌّن المعنى من ذلك،
هل ٌتعلق برسم الحرؾ؟ أو هل ٌتعلق بإمبلء القارئ اللفظ لكتابته؟
وقد ذكر الجمل أن "أكثر هذه التعرٌفات شهرة وضبطاً ،تعرٌؾ ابن الجزري" ( ،)1وٌبلحظ
فً تعرٌؾ ابن الجزري –رحمه هللا -الدقة أٌضاَ ،فقد ذكر أن القراءات علم ،ثم بٌّن أن هذا العلم
ٌبحث فً كٌفٌة أداء الكلمات القرآنٌة ،وذكر االختبلؾ فً القراءة ما بٌن القرّ اء الناقلٌن لهذه
الكلمات القرآنٌة .وٌعتبر تعرٌؾ ابن الجزري من التعرٌفات الدقٌقة (.)2
وأٌضا َ بٌّن ابن الجزري فً كتابه أن علوم النحو

( )3واللؽة والتفسٌر ال تدخل فً هذا

التعرٌؾ حٌث قال" :خرج النحو واللؽة والتفسٌر وما أشبه ذلك .والمقرئ العالم بها رواها
مشافهة ،فلو حفظ "التٌسٌر" مثبلً لٌس له أن ٌقرئ بما فٌه إن لم ٌشافهه من شوّ فه به مسلسبلً ألن
فً القراءات أشٌاء ال تحكم إال بالسماع والمشافهة" ( .)4ولكنه بٌّن أن هذه العلوم هً من لوازم
المقرئ قبل تحصٌل علم القراءات فقد ذكر أنها علوم الزمة على المقرئ قبل الخوض فً علم
القراءات.
لذا على المقرئ دراسة  :الفقه و األصول ،والنحو والصرؾ ،و اللؽة والتفسٌر فقد ذكر
"والذي ٌلزم المقرئ أن ٌتخلّق به من العلوم قبل أن ٌنصّب نفسه لبلشتؽال أن ٌعلم من الفقه ما
ٌصلح به أمر دٌنه ،وال بؤس من الزٌادة فً الفقه بحٌث إنه ٌرشد طلبته وؼٌرهم إذا وقع لهم
شًء ،وٌعلم من األصول قدر ما ٌدفع به شبهة من ٌطعن فً بعض القراءات ،وأن ٌحصل جانبا ً
من النحو والصرؾ بحٌث إنه ٌوجه

()5

ما ٌقع له من القراءات وهذا من أهم ما ٌحتاج إلٌه" (.)6

1

محمد أحمد الجمل ،الوجوه البالغٌة فً توجٌه القراءات القرآنٌة المتواترة  ،ط ،1دار القرقان1430( ،هـ2009/م) ،ص.51
2
الجمل ،الوجوه البالغٌة فً توجٌث القراءات القرآنٌة المتواترة  ،مرجع سابق ،ص .51
3
النحو" :نحوت نحواً .وهو انتحاء سمت كبلم العرب ،فً تصرّثفه من إعراب وؼٌره ،كالتٌنٌة ،والحمع ،والتحقٌر ،والتكسٌر
واإلضافة ،وال ّنسب ،والتركٌب ،وؼٌر ذلك؛ لٌلحق من لٌس من أثل اللؽة العربٌة بؤهلها فً الفصاحة" ،عثمان ابن جنً( 392هـ1001/م)،
الخصائص ،تحقٌق الشربٌنً شرٌدة ،دار الحدٌث ،القاهرة1428 ( ،هـ2007/م) ،ج ،1ص .78
4
ابن الجزري،منجد المقرئٌن ومرشد الطالبٌن  ،مصدر سابق ،ص .9
 5التوجٌه"هو علم ؼاٌته بٌان وجوه القراءات القرآنٌة ،واتفاقها مع قواعد النحو واللؽة ،ومعرفة مستندها اللؽوي تحقٌقا ً للشرط

المعروؾ (موافقة اللؽة العربٌة ولو بوجه) ،كما ٌهدؾ علم التوجٌه إلى ر ّد االعتراضات واالنتقادات التً ٌوردها بعض
النحاة واللؽوٌٌن والمفسرٌن على بعض وجوه القراءات" ،انظر :أحمد مفلح القضاة وآخرون ،مقدمات فً علم القراءات  ،ط ،2
دار عمار ،األردن1430( ،هـ2009/م) ،ص .222
6
ابن الجزري ،منجد المقرئٌن  ،مصدر سابق ،ص .9
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وبذلك ٌإكد ابن الجزري على أهمٌة علم النحو والصرؾ معلبلً ذلك بؤن من ال ٌتقن هذه
العلوم قد ٌخطا فً األداء .وبٌّن أن من العلوم المهمّة  :علم التفسٌر واللؽة وعلم القراءات أصوالً
( )1وفرشا ً

()2

(  ،)3وهو بذلك ٌجعل اللؽة علما ً قابما بذاته ،والنحو والصرؾ علمان منفصبلن

عنه.

المطلب ال انً :النشؤة والمصدر
أوالً :نشؤة علم القراءات
منذ ذلك الٌوم العظٌم فً التارٌخ اإلسبلمًٌ ،وم نزول الوحً على الرسول محمد بن
عبدهللا – صلى هللا علٌه وسلم ،-والقرآن الكرٌم ٌُتلى ،وعلوم القرآن ُتإصّل و ُت ّ
وثق ( )4حٌث أن
القرآن هو كتاب األمّة الربّانً" .والمعتمد أن جبرٌل كان ٌعارض النبً  -صلى هللا علٌه وسلم-
فً رمضان بما ٌنزل به علٌه فً طول السنة"

( .)5وهذه المرحلة هً بداٌة االهتمام بالقرأن

الكرٌم( .)6وقد امتازت هذه المرحلة التارٌخٌة الهامّة بتلقً وحفظ القرآن الكرٌم ،فقد تلقى الرسول
محمد – صلى هللا علٌه وسلم القرآن وعرض القراءة على جبرٌل -علٌه السبلم ،-وتلقى الصحابة
– رضوان هللا علٌهم -القرآن من الرسول  -صلى هللا علٌهم ،-ثم ت ّم حفظ القرآن الكرٌم ،ثم نشره
وكتابته (.)7
واستمرّ ت العناٌة بالقرآن الكرٌم فً عهد الخلٌفة أبً بكر الصدٌق ( –)8رضً هللا عنه ، -
وقد جمع الخلٌفة أبو بكر –رضً هللا عنه -القرآن بعد وقعة الٌمامة ( ،)9و ُكلّؾ الصحابً الجلٌل

األصول" :هً القواعد الكلٌة الم ّ
ُطردة" ،انظر :أمانً بنت محمد عاشور ،األصول النٌرات فً القراءات  ،ط ،2قدم له الشٌخ أحمد
بن خلٌل شاهٌن والشٌح محمود بن عمر سكر و الشٌخ السالم محمد محمود الجكنً الشنقٌطً ،مدار الوطن للنشر1430 ( ،هـ2009/م).
ص .59
2
الفرش" :هو األحكام الخاصة ببعض الكلمات القرآنٌة" ،انظر :أمانً بنت محمد عاشور ،األصول النٌرات فً القراءات  ،مرجع
سابق ،ص.59
3
انظر :ابن الجزري ،منجد المقرئٌن  ،مصدر سابق ،ص ص ( .)11-10
4
انظر :البخاري (256هـ870/م) ،صحٌح البخاري  ،كتاب بدء الوحً ،باب رقم(  )1حدٌث رقم  ،3ص  ،1وفٌه..":جاءه الملك فقال:
اقرأ .".. ،حٌث ٌوضح بدء نزول الوحً الربّانً.
5
احمد بن علً بن حجر العسقبلنً (857هـ1453،/م) ،فتح الباري شرح صحٌح البخاري  ،تحقٌق عبدالعزٌز بن عبدهللا بن باز ،وترقٌم
وتبوٌب وتخرٌج األحادٌث محمد فإاد عبدالباقً ،ط  ،3دار السبلم ،الرٌاض ،دار الفٌحاء ،دمشق1421 ( ،هـ2000/م) ،ج ،9ص .7
6
الجمل ،الوجوه البالغٌة فً القرآءات القرآنٌة  ،مرجع سابق ،ص .64
7
انظر :الصؽٌر ،القراءات الشاذة و توجٌهها النحوي  ،مرجع سابق ،ص ص ( .)16-15
8
أبو بكر الصدٌق :هو عبدهللا بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تٌم بن مرة بن كعب بن لإي القرشً التٌمً ،كنٌته أبو
بكر الصدٌق – رضً هللا عنه ،-وهو أول من أسلم من الرجال ،وهو الخلٌفة األول فً اإلسبلم ،مدة خبلفته سنتٌن ،وثبلثة أشهر وعشر
لٌال ،وقٌل سنتٌن وأربعة أشهر إال أربع لٌال .توفً – رضً هللا عنه 13 ( -هـ651 /م) .انظر :ابن األثٌر ،أسد الغابة  ،مصدر سابق،
ج ،3ص ص (.)252-234
9
وقعة الٌمامة" :إثر ادعاء مسٌلمة الكذاب النبوة ،جهز أبو بكر الصدٌق – رضً هللا عنه من الصحابة بقٌادة خالد بن الولٌد من ٌقاتله،
852هـ1448/م) ،فتح الباري شرح
وقد قُتل فً تلك الوقعة من الصحابة عدداً كبٌراً" .انظر :أحمد بن علً بن حجر العسقبلنً (ت
صحٌح البخاري ،مصدر سابق ،ج ،9ص .16
1
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زٌد بن ثابت ( )1لهذه المهمّة ( " )2فكانت الصُّحؾُ عند أبً بكر حتى توفاه هللا ،ثم عند عمر

()3

ت عٌمر ( )4رضً هللا عنها" (.)5
صة ب ْن ِ
حٌاته ،ثم عند َح ْف َ
وفً عهد عثمان -رضً هللا عنه -دوّ نت المصاحؾ بلسان قرٌش خالٌة من الشكل والنقط،
ُث ّم ت ّم توزٌعها على األمصار ( .)6وبالرؼم من كتابة القرآن الكرٌم فً المصحؾ ،كان األساس فً
الحفظ اإلعتماد على الرواٌة عن الرسول – صلى هللا علٌه وسلم ،-واستمر النقل بالتواتر والتلقً
بالمشافهة (.)7
واستمرت العناٌة بالقرآن الكرٌم ،وٌبلحظ فً الفترة ما بٌن القرنٌن الثانً والرابع الهجري
ازدٌاد العناٌة بعلم القراءات وتزاٌد عدد القرّ اء(.)8
إن هذا العلم ٌبحث فً كٌفٌة النطق للحرؾ القرآنً حسب ما ورد عن األبمة القرّ اء بالسند
المتصل الى الرسول محمد – صلى هللا علٌه وسلم.-
فقد ذكر الزركشً فً "البرهان فً علوم القرآن" " :أن القرآن والقراءات حقٌقتان
متؽاٌرتان ،فالقرآن هو الوحً المنزل على محمد صلى هللا علٌه وسلم للبٌان واإلعجاز ،والقراءات
هً اختبلؾ ألفاظ الوحً المذكور فً كتبة الحروؾ أو كٌفٌتها؛ من تخفٌؾ وتثقٌل وؼٌرهما" (.)9
فالتؽاٌر هو بؤن القراءة هً كٌفٌة نطق وكتابة ،أمّا القرآن العظٌم فهو الوحً اإللهً ،
فالقراءات لها تعلق بالقرآن من حٌث أنها تبحث فً كٌفٌة النطق للحرؾ وكتابته ،حسب ما بٌّن
الزركشً.

1

زٌد بن ثابت :هو زٌد بن ثابت بن الضحاك بن زٌد بن لوذان بن عمرو بن عبد بن عوؾ بن ؼنم ابن مالك بن النجار األنصاري
– صلى هللا علٌه
الخزرجً ثم النجاري ،كنٌته أبو سعٌد ،وقٌل أبو خارجة ،وقٌل :أبو عبدالرحمن ،من كتبة الوحً فً زمن الرسول
وسلم ،-وأٌضا ً كتب القرآن العظٌم فً عهد أبو بكر الصدٌق وعثمان رضً هللا عنهما .توفً سنة ( 45هـ665/م) ،وقٌل( 42هـ663/م)،
وقٌل (43هـ663/م) ،وقٌل51 ( :هـ671/م) ،وقٌل(52هـ672 /م) ،وقٌل ( 55هـ675/م)  .انظر :ابن األثٌر ،أسد الغابة  ،مصدر سابق ،ج
 ،2ص ص(.)249-248
2
ابن حجر ،فتح الباري شرح صحٌح البخاري  ،مصدر سابق ،ص ص  .15-14وانظر :الجمل ،الوجوه البالغٌة فً توجٌه القراءات
القرآنٌة المتواترة ،مرجع سابق ،ص .73
3
عمر بن الخطاب :هوعمر بن نفٌل بن عبدالعزى بن رٌاح بن عبدهللا بن قرط بن رواح بن عدي بن كعب بن لإي القرشً العدوي،
وكنٌتة أبو حفص ،وهو – رضً هللا عنه -من قرٌش ،من وأوابل من دخل فً اإلسبلم ،تولى الخبلفة بعد أن استخلفه الخلٌفة أبو بكر
– رضً هللا عنه -بعد أن قُتل ؼدراً فً
الصدٌق –رضً هللا عنه-وباٌعه الناس على الخبلفة ،ومدة خبلفته عشر سنٌن ،وتوفً
(23هـ643/م) .انظر :ابن األثٌر ،أسد الغابة ،مصدر سابق ،ج ،4ص ص (.)125-101
4
حفصة بنت عمر -رضً هللا عنها :-هً حفصة بنت عمر بن الخطاب ،وزوج رسول هللا  -صلى هللا علٌه وسلم ، -وقد روت رضً هللا
عنها الحدٌث عنه – صلى هللا علٌه وسلم ،توفٌت رضً هللا عنها سنة ( 41هـ661/م) وقٌل(45هـ65/م) ،وقٌل ( 27هـ647/م) .انظر :ابن
األثٌر ،أسد الغابة ،مصدر سابق ،ج  ،6ص ص (.)193-192
5
ابن حجر ،فتح الباري شرح صحٌح البخاري  ،مصدر سابق ،ج  ،9كتاب فضابل القرآن ،ص .15
6
انظر :الجمل ،الوجوه البالغٌة فً القراءات القرآنٌة  ،مرجع سابق ،ص ص ( .)75-74
7
الجمل ،الوجوه البالغٌة فً توجٌه القراءات القرآنٌة المتواترة  ،مرجع سابق ،ص ص( .)75-74
8
انظر :الجمل ،الوجوه البالغٌة فً توجٌه القراءات القرآنٌة المتواترة  ،مرجع سابق ،ص ص ( .)79-77
9
الزركشً ،البرهان ،مصدرسابق ،ج ،1ص  .221انظر الكفوي ،الكلٌات ،مصدر سابق ،ص .722
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انٌا ً :مصدر علم القراءات
ومصدر القراءات "هو الوحً الربانً الذي نزل به جبرٌل األمٌن

– علٌه السبلم -على

النبً –صلى هللا علٌه وسلم -عن طرٌق النقل الصحٌح المتواتر" (.)1
لذا فقد اهتم العلماء فً هذا العلم ،وبٌّنوا أسس تناوله بالطرٌقة الصحٌحة لعظمة مصدره.

1

أحمد محمد مفلح القضاة وأحمد خالد شكري ومحمد خالد منصور ،مقدمات فً علم القراءات  ،ط ،2دار عمار ،األردن،
(1430هـ2009/م) ،ص  ،52نقبلً عن الدكتور عبدالهادي الفضلً " ،القراءات القرآنٌة ،تارٌخ وتعرٌف "( ،ص .)105 ،79
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المبحث ال انً :شروط القراءة الصحٌحة
ٌبلحظ أن جل العلماء ٌذكرون شروطا ً للقراءات ،ألن القراءة القرآنٌة " ثابتة بؤسانٌدها عن
النبً – صلى هللا علٌه وسلم" ( " .)1فاإللتزام بها حكم شرعً ثابت بالسنة النبوٌة ،أي بالنقل ال
بالعقل ،فضابطها ثبوت صحتها سماعا ً و لٌس القواعد والمذاهب النحوٌة" (.)2
وضع العلماء للقراءة شروطا ً للحكم بصحتها:
وشروط القراءة الصحٌحة عند اإلمام السٌوطً نقبلَ عن ابن الجزريّ أ ّنه ":قال فً أوّ ل
كتابه "النشر" :ك ّل قراء ٍة وافقت العربٌّة ولو بوجه ،ووافقت أحد المصاحؾ العثمانٌة ولو احتماالً،
وص ّح سندها ،فهً القراءة الصحٌحة التً ال ٌجوز ر ّدها وال ٌح ًل إنكارها" (.)3
وال بد من بٌان مصطلحات هامة ترد فً علم القراءات ،وأعرض هذه المصطلحات فً
جدول لتكون سهلة التناول وواضحة.

1

مصطفى ابراهٌم المشنً ،ابن العربً المالكً اإلشبٌلً (468هـ543-هـ) ،وتفسٌره أحكام القرآن دراسة وتحلٌل  ،ط ،1دار الجٌل،
بٌروت ،دار عمار ،عمان ،ص .224
2
 ،المرجع ذاته ،ص ص .225-224
3
السٌوطً ،االتقان فً علوم القرآن  ،مصدر سابق ،ج ،1ص .152
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جدول ( )2مصطلحات فً علم القراءات
الرقم
التسلسلً

تعرٌف المصطلح

المصطلح

"كل قراءة وافقت وجها ً فً العربٌة ووافقت خط
المصحؾ – أي مصحؾ عثمان – وصح سند راوٌها

1

القراءة الصحٌحة:

2

القراءة المتواترة:

3

قراءة اآلحاد:

العربٌة" (.)3

4

القراءة المدرجة:

"ما زٌد فً القراءة على وجه التفسٌر" (.)4

5

القراءة الشاذة:

6

القراءة الموضوعة:

فهً قراءة صحٌحة ال ٌجوز ردها" (.)1
"وهً القراءة التً توفرت فٌها ثبلثة أركان وهً
شروط القراءة الصحٌحة المقروء بها :موافقة رجه
صحٌح فً اللؽة العربٌة ،موافقة أحد المصاحؾ التً
أرسلها عثمان بن عفان – رضً هللا عنه – لؤلمصار،
حصول التواتر" (.)2
"هو ما صح سنده ولم ٌتواتر ،وخالؾ الرسم أو

"كل قراءة فقدت األركان الثبلثة :التواتر أو
االستفاضة ،ورسم المصحؾ ،وموافقة وجه من وجوه
اللؽة العربٌة ،أو فقدت أحد األركان الثبلثة ،وهذه
القراءة الشاذة ال ٌقرأ بها وال تسمى قرآنا ً" (.)5
"هو مانسب إلى قابله من ؼٌر أصل ،وهذا لٌس بقراءة
مطلقا ً" (.)6

1

ابن عاشور ،التحرٌر والتنوٌر ،مرجع سابق ج ،1ص .52
2
القضاة وآخرون ، ،مقدمات فً علم القراءات  ،مرجع سابق ،ص ص (  ،)76-75بتصرؾ.
3
فضل حسن عباس ،اتقان البرهان فً علوم القرآن  ،دار النفابس ،ط 1430( ،2هـ2010/م) ،ج ،2ص .139
4
فضل المرجع ذاته ،ج  ،2ص .139
5
قضل المرجع ذاته ،ج  ،2ص .139
6
فضل المرجع ذاته ،ج  ،2ص .139
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إنّ علم القراءات من أهم العلوم التً تعنى بمعرفة كٌفٌة قراءة اآلٌة القرآنٌة ،وأٌضا ً تعٌن
على فهم المعنى واستخراج األحكام ،لذا أفرد العلماء مصنفات لخدمة هذا العلم وذلك لتوجٌه
القراءة القرآنٌة ،وقد بٌّن الزركشً أن

توجٌه القراءة القرآنٌة " فن جلٌل ،وبه تعرؾ جبللة

المعانً وجزالتها" (.)1

1

الزركشً ،البرهان فً علوم القرآن  ،مصدر سابق ،ج ،1ص .232
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المبحث ال الث :مواضع القراءات القرآنٌة التً تناولها اإلمام السمرقندي من
خالل تفسٌره سورة البقرة
أعرض فً هذا المبحث القراءات القرآنٌة فً سورة البقرة والتً أوردها اإلمام
السمرقندي ،حٌث تم استخراج ما أورده اإلمام السمرقندي من قراءات ،ثم عرضها فً جدول
لٌكون سهل التناول للباحث ،ثم وصؾ وتحلٌل ذلك ،وعرضت وصؾ المادة وتحلٌلها فً نقاط
عقب الجدول .وعنوان الجدول ( :القراءات القرآنٌة التً وردت فً سورة البقرة فً "تفسٌر
السمرقندي") ،واكتفٌت بتسمٌة التفسٌر بـ "تفسٌر السمرقندي" لئلٌجاز.
واتبعت الطرٌقة التالٌة فً عرض المادة لتكون سهلة التناول لما ٌناسب الدراسة ،حٌث أن
القراءة القرآنٌة وما ٌتعلق بها جاء مندرجا ً فً النص المذكور حول اآلٌة الكرٌمة ،لذا قمت
باستخراجه وعرضه ضمن الجدول رقم (  )3وخصّصت له صفحات منفردة دون شروح لٌكون

مرتبا ً وواضحا ً قدر اإلمكان.
وتم عرض الجدول بتروٌسة على أن تكون فً كل صفحة من صفحات هذه الدراسة،
وتحتوي على المعلومات التالٌة:
الرقم

المفردة
القرآنٌة

تفسٌر السمرقندي

الرقمٌ :حتوي على رقم التسلسل.
المفردة القرآنٌةٌ :حتوي على المفردة القرآنٌة (أو المفردات) ورقم اآلٌة التً وردت بها.
تفسٌر السمرقندي ٌ :حتوي ما أورده اإلمام السمرقندي من القراءات القرآنٌة ،وما ذكره
حولها إن وجد ،و ُنقلت القراءة القرآنٌة كما وُ ِجدت فً الطبعة المعتمدة فً هذه الدراسة.

86

وقد اعتمدت الطبعة التالٌة فً استخراج القراءات القرآنٌة:
المإلف :نصر بن محمد السمرقندي
الكتاب :تفسٌر السمرقندي المسمى "بحر العلوم"
المحقق :الدكتور محمود مطرجً
الطبعة :دار الفكر (1432-1431هـ2010/م)
عنوان الجدول:القراءات القرآنٌة التً وردت فً سورة البقرة
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جدول رقم (( :)3القراءات القرآنٌة التً وردت فً سورة البقرة )
المفردة القرآنٌة

الرقم
1

{.)1( }

2

{.)3( }

3

{.)5( }

4

{.)7( }

5

{.)9(}

6

{.)11(}

7

{  

}(.)13

1

تفسٌر السمرقندي
"قرأ أهل الكوفة وعاصم وحمزة والكسابً بهمزتٌن{أأنذرتهم} .وقرأ نافع
وابن كثٌر وأبو عمرو وابن عامر فً رواٌة هشام :بهمزة واحدة مع المد
{آنذرتهم} وتفسٌر القراءتٌن ال ٌختلؾ" (.)2
"واتفقت األبمة السبعة على رفع الهاء{ؼِ شاوة} وقرأ بعضهم :بنصب
الهاء {ؼشاو ًة} وهً قراءة شاذة فؤما من قرأ برفع الهاء ،فهو على معنى
االبتداء ٌعنً :ختم هللا على قلوبهم وعلى سمعهم ،ثم ابتدأ فقالَ { :و َعلَى
ار ِه ْم ؼِ َش َاوةٌ}؛ وأما من قرأ بالنصب فٌكون الجعل فٌه مضمراً،
ْص
أَب َ
ِ
ٌعنً :جعل على أبصارهم ؼشاوة" (.)4
"قرأ أهل الكوفة حمزة وعاصم والكسابً {وما ٌخدعون} بؽٌر أأللؾ،
وقرأ الباقون { وما ٌخادعون} .باأللؾ وتفسٌر القراءتٌن واحدٌ ،عنً:
وبال الخداع ٌرجع إلٌهمٌ ،ضرُّ بؤنفسهم " (.)6
"قرأ حمزة وابن عامر{ َف َزادَ ُه ْم هللا} بكسر الزاي ،وهً لؽة لبعض
العرب ،وقرأ أبو عمرو وعاصم بالفتح ،وهً اللؽة الظاهرة" (.)8
" وقرأ أهل الكوفة :عاصم ،وحمزة ،والكسابًٌ{ :كذبون} بتخفٌؾ الذال،
وقرأ الباقون بتشدٌد الذال فمن قرأ بالتخفٌؾ معناه :بما كانوا ٌكذبون
–
بقولهم إنهم مإمنون ،وجحدوا فً السر ،ألنهم كفروا باهلل وبمحمد
صلى هللا علٌه وسلم – فً السر .ومن قرأ بالتشدٌد فمعناه :بما كانوا
ٌكذبونٌ ،عنً ٌنسبون محمداً إلى الكذب ،وٌجحدون نبوته " (.)10
"قرأ الكسابً برفع القاؾ {قٌل لهم} وكذلك كل ما ذكر فً القرآن قٌل
ْض ،وسِ ًْ َء ،وحٌل ،وسٌق .وقرأ حمزة وعاصم وؼٌرهما بكسر
وؼِ ٌ َ
القاؾ ،وأصله فً اللؽة :قول مع الواو ،فحذفت الواو للتخفٌؾ ،فجعل
الكسابً الرفع مكان الواو ،وقرأ ؼٌره بالكسر للتخفٌؾ" (.)12
ص ّما ً ب ُْك ّما ً عُمْ ٌا ً" ،وإنما
"وفً قراءة عبدهللا بن مسعود رضً هللا عنه " ُ
جعلها نصبا ً لوقوع الفعل علٌهاٌ ،عنً :وتركهم صما ً بكما ً عمٌا ً .وقرأ
ص ٌّمم بُك ٌم عُمْ ًٌ }" (.)14
ؼٌرهُ { :

سورة البقرة ،اآلٌة .6
2
نصر بن محمد السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى "بحر العلوم " ،تحقٌق محمود مطرجً ،مصدر سابق ،ج  ،1ص .50
3
سورة البقرة ،اآلٌة .7
4
نصر بن محمد السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى "بحر العلوم " ،تحقٌق محمود مطرجً ،مصدر سابق ،ج  ،1ص .51
5
سورة البقرة ،اآلٌة .9
6
نصر بن محمد السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى "بحر العلوم " ،تحقٌق محمود مطرجً ،مصدر سابق ،ج  ،1ص .53
7
سورة البقرة ،اآلٌة .10
8
نصر بن محمد السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى "بحر العلوم " ،تحقٌق محمود مطرجً ،مصدر سابق ،ج  ،1ص .54
9
سورة البقرة ،اآلٌة .10
10
نصر بن محمد السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى "بحر العلوم " ،تحقٌق محمود مطرجً ،مصدر سابق ،ج  ،1ص .54
11
سورة البقرة ،اآلٌة .11
12
نصر بن محمد السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى "بحر العلوم"  ،تحقٌق محمود مطرجً ،مصدر سابق ،ج  ،1ص .54
13
سورة البقرة ،اآلٌة .18
14
نصر بن محمد السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى "بحر العلوم"  ،تحقٌق محمود مطرجً ،مصدر سابق ،ج  ،1ص .57

88

تابع جدول رقم(( :)3القراءات القرآنٌة التً وردت فً سورة البقرة)
الرقم

8

المفردة القرآنٌة

تفسٌر السمرقندي

( )1

"قرأ نافع والكسابً وأبو عمرو {وهو} بجزم الهاء .وقرأ
الباقون بضم الهاء {وهُو} فً جمٌع القرآن ،وهما لؽتان
ومعناهما واحد " (.)2
"هكذا مكتوب فً مصحؾ اإلمام عثمان رضً هللا عنه وأما
مصحؾ ابن مسعود ،وأُبً بن كعب .ففً أحدهما { ثم
عرضها} وفً اآلخر { ثم عرضهن على المبلبكة}.فؤما من
قرأها {ثم عرضهن}ٌ ،عنً به :جماعة الدواب ،ومن قرأ {ثم
عرضها}ٌ ،عنً به :جمٌع األسماء .وأما من قرأ {ثم
عرضهم}ٌ ،عنً به :جماعة األشخاص إذ األشخاص تصلح
أن تكون عبارة عن المذكر والمإنت ،وإن اجتمع لفظ المذكر
والمإنث ؼلب المذكر على المإنث " (.)4

{ﯼ }

9

{ﭵ }

10

{ ﯨ}

11

{ﯿ }

( )3

( )5

( )7

"قرأ حمزة{ :فؤزالهما} باأللؾ ،وقرأ ؼٌره {فؤزلهما} بؽٌر
ألؾ.وأصله فً اللؽة :من أز ّل ّ
ٌزلُ ،معناه :فؤؼراهما
الشٌطان واستزلَّهما .وأما من قرأ {فؤزالهما} باأللؾ ،فؤصله
من أزال ٌزٌل ،إذا أزال الشًء عن موضعه" (.)6
"قرأ ابن كثٌر {فتلقى آدم} فنصب آدم ورفع الكلمات .وقرأ
ؼٌره برفع {آدم} وكسرالكلمات .فؤما من قرأ {فتلقى آد ُم}
بالرفع فمعناه :أخذ وقبل من ربه.وٌقال :تل َّقى وتلٌ ّقؾ بمعنى
واحد فً اللؽة .وأمّا من قرأ بنصب {فتلقى آدم}ٌ .عنً:
استقبلته الكلمات من ربهٌ .قال :تلقٌت فبلنا ً بمعنى استقبلته.
ومعنى ذلك كله :أن هللا تعالى ألهمه بكلمات ،فاعتذر بتلك
الكلمات وتضرع إلٌه ،فتاب هللا علٌه " (.)8

1

سورة البقرة ،اآلٌة .29
2
السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى
3
سورة البقرة ،اآلٌة .31
4
السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى
5
سورة البقرة ،اآلٌة .36
6
السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى
7
سورة البقرة ،اآلٌة .37
8
السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى

"بحر العلوم " ،تحقٌق محمود مطرجً مصدر سابق ،ج ،1ص ص (.)67-66
"بحر العلوم " ،تحقٌق محمود مطرجً مصدر سابق ،ج ،1ص .68
"بحر العلوم " ،تحقٌق محمود مطرجً ،مصدر سابق ،ج ،1ص .71
"بحر العلوم " ،مصدر سابق ،تحقٌق محمود مطرجً ،ج ،1ص .72
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الرقم

المفردة القرآنٌة

12

{ ﭱ}

13

{ ﭟ } ( . )3

14

{ ﭠ } ( . )5

15

{ﮮ }

( )7

16

{ﯝ }

( )9

17

{ ﯳ } (.)11

1

( )1

تفسٌر السمرقندي
واع ْد َنا}
"قرأ أبوعمرو بؽٌر ألؾ {وإذا وعدنا موسى} وقرأ ؼٌره { َوإذا َ
باأللؾ ،فمن قرأ بؽٌر ألؾ فمعناه ظاهرٌ ،عنً أن هللا تعالى وعد
موسى علٌه السبلم .ومن قرأ باأللؾ فالمواعدة تجري بٌن اثنٌن ،وإنما
كان الواعد من هللا تعالى ومن موسى الوفاء ،ومن هللا األمر ،ومن
موسى االبتمار ،فكؤنما جرت المواعدة بٌن هللا تعالى وبٌن موسى .وقد
ٌجوز أنه تكون المفاعلة من واحد ،كما ٌقال :سافر ونافق" (.)2
"قرأ بعضهم بالرفع ،وبعضهم بالنصب وهً قراءة شاذة ،وإنما جعله
نصبا ً ألنه مفعول من قرأ بالرفع معناه :قولوا قوالً فٌه حطة " (.)4
"قرأ ابن عامر ومن تابعه من أهل الشام { ُتؽفر} بالتاء والضمة ،ألن
لفظ الخطاٌا مإنث .وقرأ نافع ومن تابعه من أهل المدٌنة { ٌُؽفر لكم
خطاٌاكم} بالٌاء والضمة بلفظ التذكٌر ،ألن تؤنٌثه لٌس بحقٌقً وألن
الفعل مقدم .وقرأ الباقون بالنون وكسر الفاء على معنى اإلضافة إلى
نفسه ،وذلك كله ٌرجع إلى معنى واحد ،ومعناه :نؽفر لكم خطاٌا الذٌن
عبدوا العجل " (.)6
صلِ َها}" (.)8
"قً قراءة عبدهللا بن مسعود { َو ُثو ِم َها َو َعدَ سِ َها َو َب َ
"قرآ أبً بن كعب وابن مسعود رضً هللا عنهما ببل تنوٌن ٌعنً :مصر
الذي خرجتم منه ،وهو مصر فرعون ،ومن قرأ {مِصراً} بالتنوٌن
ٌعنً :ادخلوا مصراً من األمصار" (.)10
"قرأ نافع {النبٌٌن} بالهمزة وكذلك جمٌع ما فً القرآنٌ{ :ا أٌها النبً}،
وقرأ الباقون :بؽٌر همزة .وروي عن رسول هللا – صلى هللا علٌه
وسلم – أن رجبلً قال لهٌ :ا نبًء هللا ،فقال" :لست بنبًء هللا ولكن نبً
هللا" والنبٌٌن :جماعة النبً .أما من قرأ بالهمزة ،قال :أصله من النبؤ
وهو الخبر ،ألنه أنبؤ عن هللا ،ومن قرأ بؽٌر همزة فؤصله مهموز،
ولكن قرٌشا َ ال تهمز .وقال بعضهم :هو مؤخوذ من ال َّنبوة وهو
االرتفاع ،ألنه مشرؾ على جمٌع الخلق" (.)12
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3
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4
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الرقم

المفردة القرآنٌة

18

{ ﭗ}

19

{ﮭ}

20

{ ﮁ}

21

{﮿ }

22

{ﮡ }

23

 {ﯝ }

1

( )1

( )3

( )5

( )7

()10

()12

تفسٌر السمرقندي
"قرأ نافع و{الصابٌٌن} بؽٌر همز ،من صبا ٌصبو ،إذا خرج
من دٌن إلى دٌن .وقرأ الباقون بالهمزة من صبؤ ٌصبؤ ،إذا رفع
رأسه إلى السماء"(.)2
"قرأ عاصم فً رواٌة حفص برفع الزاي بؽٌر همزة ،وقرأ
حمزة بسكون الزاي مع الهمزة ،وقرأ الباقون بالهمزة ورفع
الزاي" (.)4
"قال القتبً :أصله تدارأتم ،فؤدؼمت التاء فً الدال وأدخل
األلؾ لٌسلم السكون للدال" (.)6
"قرأ ابن كثٌر وابن عامرٌ{ :عملون} بالٌاء والباقون بالتاء.
واختلفوا فً مواضع أخرى .قرأ حمزة والكسابً فً كل
ون} بالٌاء .وفً كل موضع
موضع {وما ربك بؽاف ٍِل َعمَّا ٌعْ َملُ َ
ون} ( )8بالتاء" .واختلفت الرواٌات
ُّك َب َؽ ِف ًل َعمَّا َتعْ َملُ َ
{ َو َما َرب َ
( )9
عن ؼٌرهما" .
"قرأ نافع {خطاٌاه} وهو جمع خطٌبة .وقرأ والباقون {خطٌبته}
وهً خطٌبة واحدة" (.)11
"قرأ حمزة والكسابً وابن كثٌر {ال ٌَعْ بُدوُ ن} بالٌاء ،وقرأ
الباقون بالتاء،فمن قرأ بالٌاء ،فمعناه :وإذ إخذنا مٌثاق بنً
إسرابٌل بؤن ال ٌعبدوا إال هللا ،ومن قرأ بالتاء فمعناه :وإذ أخذنا
مٌثاق بنً إسرابٌل وقلنا ال تعبدوا إال هللاٌ ،عنً :أخذنا علٌهم
المٌثاق بؤن ال تعبدو إال هللاٌ ،عنً :ال توحدوا إال هللا " (.)13

سورة البقرة ،اآلٌة .62
2
السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى "بحر العلوم"  ،تحقٌق محمود مطرجً  ،مصدر سابق ،ج ،1ص .86
3
سورة البقرة ،اآلٌة .67
4
السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى "بحر العلوم"  ،مصدر سابق ،تحقٌق محمود مطرجً  ،ج ،1ص .89
5
سورة البقرة ،اآلٌة .72
6
السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى "بحر العلوم"  ،تحقٌق محمود مطرجً ،مصدر سابق ،ج ،1ص .92
7
سورة البقرة ،اآلٌة .74
8
سورة هود ،اآلٌة .123
9
السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى "بحر العلوم"  ،تحقٌق محمود مطرجً  ،مصدر سابق ،ج ،1ص .92
10
سورة البقرة ،اآلٌة .81
11
السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى "بحر العلوم"  ،تحقٌق محمود مطرجً  ،مصدر سابق ،ج ،1ص .95
12
سورة البقرة ،اآلٌة .83
13
السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى "بحر العلوم"  ،تحقٌق محمود مطرجً ،مصدر سابق ،ج ،1ص ص (.)96-95
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المفردة القرآنٌة

18

{ ﭗ}

19

{ﮭ}

20

{ ﮁ}

21

{﮿ }

22

{ﮡ }

23

 {ﯝ }

1

( )1

( )3

( )5

( )7

()10

()12

تفسٌر السمرقندي
"قرأ نافع و{الصابٌٌن} بؽٌر همز ،من صبا ٌصبو ،إذا خرج
من دٌن إلى دٌن .وقرأ الباقون بالهمزة من صبؤ ٌصبؤ ،إذا رفع
رأسه إلى السماء"(.)2
"قرأ عاصم فً رواٌة حفص برفع الزاي بؽٌر همزة ،وقرأ
حمزة بسكون الزاي مع الهمزة ،وقرأ الباقون بالهمزة ورفع
الزاي" (.)4
"قال القتبً :أصله تدارأتم ،فؤدؼمت التاء فً الدال وأدخل
األلؾ لٌسلم السكون للدال" (.)6
"قرأ ابن كثٌر وابن عامرٌ{ :عملون} بالٌاء والباقون بالتاء.
واختلفوا فً مواضع أخرى .قرأ حمزة والكسابً فً كل
ون} بالٌاء .وفً كل موضع
موضع {وما ربك بؽاف ٍِل َعمَّا ٌعْ َملُ َ
ون} ( )8بالتاء" .واختلفت الرواٌات
ُّك َب َؽ ِف ًل َعمَّا َتعْ َملُ َ
{ َو َما َرب َ
( )9
عن ؼٌرهما" .
"قرأ نافع {خطاٌاه} وهو جمع خطٌبة .وقرأ والباقون {خطٌبته}
وهً خطٌبة واحدة" (.)11
"قرأ حمزة والكسابً وابن كثٌر {ال ٌَعْ بُدوُ ن} بالٌاء ،وقرأ
الباقون بالتاء،فمن قرأ بالٌاء ،فمعناه :وإذ إخذنا مٌثاق بنً
إسرابٌل بؤن ال ٌعبدوا إال هللا ،ومن قرأ بالتاء فمعناه :وإذ أخذنا
مٌثاق بنً إسرابٌل وقلنا ال تعبدوا إال هللاٌ ،عنً :أخذنا علٌهم
المٌثاق بؤن ال تعبدو إال هللاٌ ،عنً :ال توحدوا إال هللا " (.)13
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القرآنٌة
{ﮣ
ﮤ}
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( )1

{ﭜ
ﭝ }
( )3

31

{ ﭥ}
( )6

32

{ﯘ }

33

{ ﭒﭓ }
()10

1

( )8

تفسٌر السمرقندي
"قرأ حمزة والكسابً وقرأ عاصم فً رواٌة أبً بكر { َجب َْربٌِ َل} بفتح
الجٌم والراء والهمزة{ ،ومٌكابٌل} .بالٌاء مع الهمزة .وقرأ نافع
برٌل} بكسر الجٌم والراء بؽٌر همزة {و ِم َكا َل} بالهمزة بؽٌر ٌاء.
{ ِج ِ
وقرأ أبو عمرو وعاصم فً رواٌة حفص بؽٌر همزة بكسر الجٌم
والراء ومٌكال بؽٌر همز وٌاء .وقرأ ابن كثٌر جبرٌل بنصب الجٌم
{جبرٌل} بؽٌر همزة و{مٌكاٌل} بؽٌر الهمزة والٌاء .وقرأ ابن عامر
جبرٌل بكسر الجٌم مثل قراءة نافع ومٌكابٌل بالٌاء مع المد والهمزة
مثل حمزة ،وإنما لم ٌنصرؾ ألنه اسم أعجمً ،فوقع ذلك فً لسان
العرب فاختلفوا فٌه الختبلؾ ألفاظهم ولؽاتهم .وٌقال :جبرٌل
ومٌكابٌل بمنزلة عبدهللا وعبدالرحمنٌ ،عنً :بلؽتهم ؼٌر لؽة العربٌة
" ( . )2
ِن ال َّشٌَاطِ ٌنُ } بكسر النون من ؼٌر تشدٌد
"قرأ حمزة والكسابً { َولَك ِ
ورفع النون فً {الشٌاطٌنُ } وقرأ الباقون بتشدٌد النون مع النصب
ٌاطٌن} وهذا هو األصل فً
ٌاطٌن} بفتح النون فً {ال َّش
{ولكنَّ ال َّش
َ
َ
( )4
إذا كانت مش ّددة تنصب ما بعدها ،وإن لم
اللؽة ،فإنّ كلمة لكن
( )5
تكن مشددة ترفع ما بعدها" .
ْن} بكسر البلم وهً قراءة شاذة،
"قرأ بعضهم { َو َما أ ُ ْن ِز َل َع َلى ال َملِ َكٌ
ِ
ٌعنً كانا ملكٌن فً بنً إسرابٌل فمسخهما هللا تعالى" (.)7
"قرأ الحسن {راعنا ً} بالتنوٌن .وقال القتبً :من قرأ {راعنا ً}بالتنوٌن
جعله اسما ً منه ،مثاله :أن تقول :ال تقولوا حمقا ً" (.)9
"قرأ بان عامر {ما ُن ْنسِ ْخ} برفع النون وكسر السٌن ،وقرأ الباقون
{ما َن ْن َسخ} بالنصب .معناهما واحد " (.)11
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تابع جدول رقم(( :)3القراءات القرآنٌة التً وردت فً سورة البقرة)
الرقم

المفردة
القرآنٌة

34

{ﭗ }

( )1

35

{ﮣ }

( )4

36

{ﯡ }

( )6

37

{ﰆ }

38

{ﮧ }

39

{ﯚ }

1

( )8

()11

()13

تفسٌر السمرقندي
"قرأ أبو عمرو وابن كثٌر {او َن ْنسؤ َها} بنصب النون والسٌن
والهمز ،وقرأ الباقون{ :أو ُن ْنسِ َها} برفع النون وكسر السٌن بؽٌر
همز ،فمن قرأ { َن ْن َسؤ َها} أي نإخرها ،ومنه النسٌبة فً البٌع وهو
التؤخٌر .ومن قرأ { ُن ْنسِ َها} أي
نتركها مثل قوله تعالىَ { :نسُوا هللاَ
( )3
َف َنسِ ٌَ ُه ْم} ( )2أي تركهم فً النار " .
"قرأ ابن عامر ومن تابعه من أهل الشام {قالوا} بؽٌر واو .وقرأ
الباقون بالواو ،ومعناهما واحد ،ألن الواو للعطؾ " (.)5
ون} بالنصب ،ألن جواب األمر بالفاء ،وقرأ
"قرأ ابن عامر { َف ٌَ ُك َ
( )7
الباقون بالرفع على معنى االستبناؾٌ ،عنً :فهو ٌكون" .
"قرأ نافع { َوالَ َتسْ ؤ َ ْل} بنصب التاء وجزم البلم ،والباقون برفع
التاء والبلم ،فمن قرأ بالرفع ،فمعناه :أنك إذا بلَّؽت الرسالة ،فإنك
قد فعلت ما علٌك{ ،وال ُتسْ ؤ َ ُل عن أصحاب الجحٌم} عمّا فعلوا،
ْك ْال َبلَ ُػ َو َعلَ ٌْ َنا
وهذا كما قال فً آٌة أخرىَ { :فإِ َّن َما َعلٌَ َ
الح َِسابُ } ( )9ومن قرأ بالنصب ،فهو فً معنى النهً ،أي {ال
َتسا ْل عن أصحاب الجحٌم} أي عما فعلوا" (.)10
أبر َها َم} ،وروي عنه أنه قرأ {أَب َْرا َه َم} وهً لؽة
"قرأ ابن عامر { َ
بعض العرب ،وقرأ ؼٌره {إبْراهٌِ َم} فً جمٌع القرآن ،وهو اسم
أعجمً ولهذا ال ٌنصرؾ" (.)12
"قرأ حمزة وعاصم فً رواٌة حفص{ :الَ ٌَنا َ ُل َع ْهدِيْ َّ
ِمٌن}
الظال َ
ِي َّ
ِمٌن} .وهما
الظال َ
بسكون الٌاء .والباقون بنصب الٌاء { َع ْهد َ
لؽتان ومعناهما واحد " (.)14
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تابع الجدول رقم( )3( :القراءات القرآنٌة التً وردت فً سورة البقرة)
الرقم

المفردة
القرآنٌة

40

{ﯣ }

41

{ ﯯ}

42

{ﰋ }

43

{ﭪ }

44

{ﮦ }

45

{ﯪ }

46

{ﯘ }

47

{ﮙ }

1

( )1

( )3

( )5

( )7

( )9

()11

()13

()15

تفسٌر السمرقندي
"قرأ نافع وابن عامر { َوا َّت َخ ُذوا} بنصب الخاء على وجه
الخبر ،معناه :جعلناه مثابة فاتخذوه مصلى .وقرأ الباقون
بكسر الخاء على معنى األمر" (.)2
"قرأ نافع وعاصم فً رواٌة حفص { َطهِّرا َب ٌْ َت ًَ} بنصب
الٌاء وقرأ الباقون بسكون الٌاء" (.)4
"قرأ ابن عامر ومن تابعه من أهل الشام " َفؤ ُ َم ِّت َع ُه" بالتخفٌؾ
من أمتعت ،وقرأ الباقون بالتشدٌد من م َّتعتٌ ،عنً :سؤرزقه
فً الدنٌا ٌسٌراَ" (.)6
"قرأ ابن كثٌر ومن تابعه من أهل مكة { َوأَرْ َناْ} بسكون الراء
فً جمٌع القرآن ،والباقون بكسر الراء ،وهما لؽتان،
( )8
والكسر أظهر وأفصح "
ّ
صى} وقرأ الباقون { َو َوصَّى}،
"قرأ نافع وابن عامر { َوأ ْو َ
ووصَّى وهو أبلػ من أوصى ،ألنه ال ٌكون إال لمرات كثٌرة
" (.)10
"روي عن الحسن البصري أنه قرأ {قالُوا َنعْ ُب ُد إِلَ َه َك َو إِلَ َه
ِك
ٌك إِب َْراهٌِ َم} .وقرأ ؼٌره { َقالُوا َنعْ ُب ُد إِل َه َك َوإِلَ َه آبآب َ
أَ ِب َ
إِب َْراهٌِ َم َو إسْ ماعٌ َل َو إِسْ َح َ
اق}" (.)12
َ
ون}
"قرأ حمزة والكسابً وعاصم فً رواٌة حفص{ :أ ْم َتقوُ لُ َ
ون"
بالتاء على معنى المخاطبة ،وقرأ الباقون :بالٌاء "أ ْم ٌَقُولُ َ
(.)14
"قرأ أبو عمرو حمزة والكسابً وعاصم فً رواٌة أبً بكر:
{لَ َرإُ ؾُ } بالهمزة على وزن رعؾ ،وقرأ الباقونَ { :رإُ وؾٌ }
على وزن رإؾ فً جمٌع القرآن ،و هما لؽتان ومعناهما
واحد " (.)16
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تابع الجدول رقم( )3( :القراءات القرآنٌة التً وردت فً سورة البقرة)
الرقم
48

المفردة
القرآنٌة
{ﭭ }
( )1

تفسٌر السمرقندي
"قرأ ابن عامرَ " :وه َُو م َُو َّال َها" ٌعنً :إلٌه مُولٌِّها ،وقرأ الباقون بالكسر
ٌعنً :هو بنفسه مولٌها" (..)2
"قرأ نافع فً رواٌة ورش{ :لَ ٌَبل} بؽٌر همز .والباقون{ :لِ َب َّبل} بالهمز
ألن أصله (ألن ال) ،وإنما أسقط نافع الهمزة للتخفٌؾ" (.)4

49

{ﮤ }

50

ؾ
اح َعل ٌْ ِه أَنْ الَ ٌَ َط َّو َ
{ ﮔ ﮕ "روي عن أبً بن كعب أنه كان ٌقرأ َُ { :فبلَ جُ َن َ
ِب ِه َما} .وروي عن ابن عباس ،وأنس بن مالك أنهما كانا ٌقرآن كذلك.
(}5
}
معنى ذلك :أن من حج البٌت أو اعتمر فترك السعً ،ال ٌفسد حجه وال
عمرته ،ولكن ٌجب علٌه جبر النقصان وهو إراقة الدم ،وفً مصحؾ
ؾ ِب ِه َما} بحذؾ كلمة (ال)" (.)6
اح َعل ٌْ ِه أَنْ ٌَ َّط َّو َ
اإلمام {فبل جُ َن َ
"قرأ حمزة والكسابً بالٌاء وجزم العٌن { ٌَ َط َّوعْ } ،ألن األصل ٌتطوع
{ﮙ }
أدؼمت التاء فً الطاء وشددت .وقرأ الباقون { َت َط َّو َع} على معنى
( )7
الماضً والمراد به االستقبالٌ ،عنً إذا أراد فً الطواؾ حول البٌت
على ما هو واجب علٌهَ { ،فإِنَّ هللا َشا ِكرٌ } ٌقبله منهمَ { ،علٌِ ٌم} بما نووا
وقال القتبًٌ :طوؾ أصله ٌتطوؾ فؤدؼمت التاء فً الطاء" (.)8
ٌح} بؽٌر األلؾ وقرأ الباقون بؤلؾ .واختار
{ ﭳ } "قرأ حمزة والكسابً{ :الرِّ َ
أبو عبٌدة فً قراءته :أن كل ما فً القرآن من ذكر العذاب ،الرٌح
( )9
بؽٌر ألؾ .وكل ما فً القرآن من ذكر الرحمة :الرٌاح باأللؾ ،واحتج
بما روى أنس عن النبً – صلى هللا علٌه وسلم -أنه كان إذا هاجت
()10
الرٌح قال" :الل ُه َّم اجْ َع ْل َها ِر ٌَاحا ً َو الَ َتجْ َع ْل َها ِرٌحا َ"
"قرأ نافع وابن عامرَ { :ولَ ْو َت َرى} بالتاء عبدة األوثان الٌوم ما ٌرون
{ﮐ }
ٌوم القٌامة ،أن األوثان ال تنفعهم شٌبا ً وأن القوة هلل جمٌعاً ،تركوا
()11
عبادتها" (.)12

51

52

53

1

( )3
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تابع الجدول رقم( )3( :القراءات القرآنٌة التً وردت فً سورة البقرة)
الرقم

المفردة
القرآنٌة

54

{ﮔ }

55

{ﯛ }

( )3

56

{ﯱ }

()13

1

( )1

تفسٌر السمرقندي
اب} بضم الٌاء على معنى
الع َذ َ
"قرأ ابن عامر {إّذ ٌ َُر ْو َن َ
فعل ما لم ٌس َّم فاعله وقرأ الباقون بنصب الٌاء على معنى
الخبر عنهم .وقرأ الحسن وقتادة{ :أَنَّ القُ َّوةُ هلل} على معنى
االبتداء ،وقرأ العامة{ :أَنَّ القُ َّو َة} بالنصب على معنى البناء،
ٌعنً :بؤن القوة هلل" (.)2
ٌه ُم
قرأ أبو عمرو ومن تابعه من أهل البصرةَ { :ك َذل َِك ٌ ُِر ِ
هللاُ} بكسر الهاء والمٌم ،وكذلك فً كل موضع تكون الهاء
والمٌم بعدهما األلؾ والبلم .مثل قولهَ { :وض ُِر َب ْ
ت َعلٌَ ِْه ُم
ال ِذلَّ ُة}(َ { )4وٌ ُْل ِه ِه ُم األَ َم ُلٌ}( .)5وكان عاصم وابن عامر ونافع
وابن كثٌر ٌقرإون بكسر الهاء وضم المٌم .وكان حمزة
والكسابً ٌقرآن :بضم الهاء والمٌم .وكان ابن كثٌر ٌقرأ
{:إِ َّن ُه لَ ُك ْم َع ُد ٌّمإ م ُِبٌنٌ } بضم المٌم ،وكذلك {إِ َّن َما ٌَاْمُرُ ُك ُم}؛
وكذلك كل مٌم ونحو هذا مثل{ :أَ ْن َع َ
مْت َعلٌَ ِْه ْم َؼٌ ِْر
( )6
ـوب ِه ْم َو َعلى َسمْ ع ِِه ْم َو َعلى
ال َم ْؽضُو ِ
بَ )7علٌَ ِْه ْم} َ { ،على قُلُ ِ
(
ْص ِر ِه ْم}  .وكان نافع فً رواٌة ورش عنه ٌقرأ :سكون
أَب َ
المٌم ،إال أن ٌستقبله ألؾ أصلٌة فٌضم المٌم مثل قوله:
( )9
( )8
ُون َب ٌْ َن ُه ْم أَمْ َر ُه ْم} ،
ٌه ْم َءأَ َنذر َت ُه ْم}
{إِذ ٌَ َت َن َزع َ
{ َس َوآ ُء َعلَ ِ
()10
 .وكان حمزة والكسابً ٌقرآن
{ َو َق ْد َخلَ َق ُك ْم أَ ْط َواراَ}
بسكون المٌم ،إال أن ٌستقبله ألؾ والم مثل قولهَ { :وض ُِر َب ْ
ت
َعلٌَ ِْه ُم ال ِذلَّ ُة}(.)12( ")11
قرأ نافع وأبو عمرو وحمزة وعاصم فً رواٌة أبً بكر
ت} بجزم الطاء .وقرأ الكسابً وابن كثٌر وعاصم
{ ُخ ْط ْـ َـوا ِ
فً رواٌة حفصُ { :خ ُ
ت} بضم الطاء ،و هما لؽتان
طـ ُ َوا ِ
ومعناهما واحد" (. )14
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تابع الجدول رقم( )3( :القراءات القرآنٌة التً وردت فً سورة البقرة )
الرقم

المفردة
القرآنٌة

57

{ﮚ }

58

{ﭒ ﭓ }

59

{ﭚ }

( )5

60

{ﭔ }

( )7

61

{ﮃ }

62

{ﮄ }

63

{ﮝ }

1

( )1

( )3

( )9

()11

()13

تفسٌر السمرقندي
قرأ حمزة وعاصم وأبو عمروَ { :ف َم ِن اضْ ُ
طرَّ } بكسر النون
وقرأ الباقون بالضم ،و هما لؽتان ومعناهما واحد" (.)2
"قرأ حمزة وعاصم فً رواة حفص{ :لٌس البر} بنصب
الراء على معنى خبر لٌس .وقرأ الباقون :بالرفع على
معنى اسم لٌس .من قرأ بالرفع فهو الظاهر فً العربٌة،
ألن لٌس ٌرفع االسم الذي بعده بمنزلة كان؛ وأما من قرأ
بالنصب ،فإنه ٌجعل االسم ما بعده وٌجعل {البر} خبره"
(. )4
البرَّ } بكسر النون وضم
ِن ِ
"قرأ نافع وابن عامر { َولَك ِ
البرَّ } بنصب النون مشددة
الراء ،وقرأ
الباقونَ { :ولَكِنَّ ِ
( )6
وبنصب الراء" .
"قرأ حمزة والكسابً وعاصم فً رواٌة أبً بكرَ { :ف َمنْ
اؾ مِنْ م َُوصّ جنفا ً} بنصب الواو وتشدٌد الصاد ،وقرأ
َخ َ
الباقون :بسكون الواو وتخفٌؾ الصاد .من قرأ بالنصب
والتشدٌد ،فهو من وصّى ٌوصًِّ ،ومن قرأ بالتخفٌؾ ،فهو
من أوصى ٌوصً .وهما لؽتان ومعناهما واحد" (.)8
"وروي عن عابشة أنها كانت تقرأَ ":و َعلَ
ذٌ َن
ى الَّ ِ
()10
ٌَ ُ
طوقُو َن ُه"ٌ ،عنًٌ :كلفون فبل ٌطٌقونه" .
كٌن} بضم الهاء
"قرأ نافع وابن عامر {ف ِْد ٌَ ُة َط َع ِام مِسْ ٍ
وكسر المٌم بؤلؾ :على اإلضافة .وقرأ الباقون بتنوٌن
()12
الهاء {ف ِْد ٌَ ٌة َط َعا ُم} بضم المٌم {مسكٌن} بؽٌر ألؾ" .
"قرأ ابن كثٌر {القُرانُ } بالتخفٌؾ وقرأ الباقون :بالهمزة"
(.)14
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تابع جدول رقم( )3( :القراءات القرآنٌة التً وردت فً سورة البقرة)
الرقم

المفردة
القرآنٌة

تفسٌر السمرقندي

64

{ﯟ قرأ عاصم فً رواٌة أبً بكر وأبو عمروفً رواٌة هارون:
" َول ُت َك ِّملُوا"؛ بنصب الكاؾ وتشدٌد المٌم ،وقرأ الباقون
( )1
}
بالتخفٌؾ وسكون الكاؾ ،و هما لؽتان ٌقال :كملت الشًء
وأكملته مثل وصٌَّت وأوصٌت" (.)2
{ ﯴ } (" )3قرأ أبو عمرو ونافع وعاصم فً إحدى الرواٌتٌن{ :دَ عْ َو َة
ال َّدعِ ً إِ َذا دَ َعانً} بالٌاء كلٌهما وقرأ الباقون كلٌهما بحذؾ
الٌاء .وأصله بالٌاء ،إال أن الكسر ٌقوم مقام الٌاء" (.)4
{ ﭞ ﭟ } "قرأ حمزة والكسابًَ { :والَ َت ْق ُتلو ُه ْم} بؽٌر ألؾ { َح َّتى ٌَ ْق ُتلُو ُك ْم}،
{ َفإِنْ َق َتلُو ُك ْم} وقرأ الباقون فً هذه المواضع الثبلثة :باأللؾ.
( )5
فمن قرأ باأللؾ فهو من المقاتلة؛ ومن قرأ بؽٌر ألؾ فمعناه :ال
تقتلوهم حتى ٌقتلوا منكم" (.)6
{ﯔ } (" )7قرأ الشعبًَ { :والعُمْ َرةُ هلل} بالضم على معنى االبتداء ،وقرأ
العامة { َوالعُمْ َر َة} بالنصب على معنى البناء" (.)8

68

{ ﯜ } (" )9قرأ حمزة{ :حتى ٌبلػ الهدي محله} وروي عن عبدالرحمن
األعرج أنه قرأها :بتشدٌد الٌاء .وواحدها هدٌَّة .وقرأ الباقون:
بالتخفٌؾٌ ،قال :هدي وهدٌة للواحدة" (.)10
"قرأ ابن كثٌر وأبو عمروَ { :فبلَ ِر ْف ٌ
ث َوالَ فُسُوقا ً} بالرفع مع
{ ﭙﭚ ﭛ
()12
التنوٌن ،وقرأ الباقون بالنصب بؽٌر تنوٌن" .
ﭜ}

65
66

67

69

()11

70

{ﭞ }
()13

1

"اتفقوا فً قولهَ { :والَ ِجدَ ا َل} بالنصب ،ؼٌر أبً جعفر المدنً
فإنه قرأ بالرفع ،وهذا ٌقال له :ال التبرٌة ،فكل موضع ٌدخل
فٌه ال التبرٌة ،فصاحبه بالخٌار إن شاء نصبه بؽٌر تنوٌن،
ٌ ()14
"
وإن شاء ضمه بالتنوٌن مثل قولهَ { :و الَ ُخلَّ ٌة َوالَ َش َف َعة}
(.)15
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تابع جدول رقم( )3( :القراءات القرآنٌة التً وردت فً سورة البقرة)
الرقم

المفردة
القرآنٌة

71

{ﯓ }

72

{ﯶ
( )3
}

73

{ﯼ }

74

{ﯫ }

75

{ﯷ }

76

{ﮯ}

77

{ﯚ }

1

( )1

( )5

( )7

( )9

()11

()13

تفسٌر السمرقندي
"قرأ نافع وابن كثٌر والكسابً{ :الس َّْلم} بنصب السٌن وقرأ
الباقون :بالكسر{ .والس ِّْل َم} بالكسر هو اإلسبلم ،والسَّلم
بالنصب هو المسالمة والصلح .وٌقال :السَّلم والسِّلم فً
اللؽة :هو الصلح" (.)2
"قرأ أبو جعفر بكسر الهاءٌ ،عنً :فً ظلل من الؽمام وفً
المبلبكة وهً قراءة شاذة ،والقراءة المعروفة :بالضم ٌعنً
تؤتٌهم المبلبكة" (.)4
"قرأ حمزة والكسابً وابن عامر { َترْ ِجعُ } بنصب ال ّتاء
وٌكون الفعل لؤلمور .وقرأ الباقون :بضم التاء على فعل ما
لم ٌسم فاعله" (.)6
ٌِه َما إِ ْث ٌم َك ِبٌرٌ } بالثاء من الكثرة
"قرأ حمزة والكسابً{ :قُ ْل ف ِ
( )8
وقرأ الباقون (كبٌر) ٌعنً :ذنب عظٌم" .
الع ْفوُ " بالرفعٌ ،عنً :اإلنفاق وهو
"قرأ أبو عمرو" :قُ ِل َ
الزكاة .وقرأ الباقون :بالنصبٌ ،عنً أنفقوا الفضل" .
()10

"قرأ حمزة والكسابً وعاصم فً رواٌة أبً بكرَ { :ح َّتى
ٌَ َّطهَّرْ َن} بتشدٌد الطاء والهاء والنصب ،وقرأ الباقون
بالتحفٌؾ وأصله ٌتطهرن ،فؤدؼمت التاء فً الطاء فمن قرأ
{ ٌَ َّطهَّرْ َن} أي ٌؽتسلن ،ومن قرأ { ٌَ ْطهُرْ َن} أي حتى ٌطهرن
من الحٌض" (.)12
"قرأ حمزة {ٌ َُخاَفا} بضم الٌاء على فعل ما لم ٌسم فاعله،
وقرأ الباقون :بالنصب .وقرأ ابن مسعود{ :إالَّ أَنْ ٌَ َخا َفا}
بضم الٌاء على فعل ما لم ٌسم فاعله ،وقرأ الباقون:
بالنصب .وقرأ ابن مسعود{ :إالَّ أَنْ ٌَ َخافُوا}" (.)14
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الرقم

المفردة
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78

{ﭬ}

79

{ﯤﯥ }

80

{ﰇ ﰈ }

81

{ﮩ }

82

{ﯓ }

1

تفسٌر السمرقندي

( )1

( )4

( )6

( )8

()10

"قرأ عاصم فً رواٌة حفص{ :ه ُُزواَ} بؽٌر همز،
وكذلك قولهُ { :كفُواً أَ َحد} ( )2وقرأ الباقون بالهمز ،هما
لؽتان ،ومعناهما واحد" (.)3
قرأ ابن كثٌر وأبو عمروَ { :والَ َتضُارُّ } بضم الراء على
معنى الخبر تبعا ً لقوله{ :الَ ُت َكلَّؾُ َن ْفسٌ إِالَّ وُ سْ َع َها}،
فلفظه لفظ الخبر والمراد به :النهً .وقرأ الباقون:
بالنصب على صرٌح النهً" (.)5
"قرأ ابن كثٌرَ { :ماأ َت ٌْ ُت ْم}بؽٌر مدٌ ،عنً :ما جبتم وفعلتم،
وقرأ الباقون بالمدٌ ،عنً ما أعطٌتم" (.)7
"قرأ حمزة والكسابً { َت َماسُّوهُنَّ } باأللؾ من المفاعلة،
وهو فعل بٌن اثنٌن؛ وقرأ الباقون بؽٌر ألؾ ،ألن الفعل
للرجال خاصة" (.)9
"قرأ حمزة والكسابً وعاصم فً رواٌة حفصَ " :قدَ َرهُ"
بنصب الدال ،وقرأ الباقون بالجزم ،و معناهما واحد"
(.)11
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السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى "بحر العلوم"  ،تحقٌق محمود مطرجً  ،مصدر سابق ،ج ،1ص .180
8
سورة البقرة ،اآلٌة .236
9
السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى "بحر العلوم"  ،تحقٌق محمود مطرجً  ،مصدر سابق ،ج ،1ص .181
10
سورة البقرة ،اآلٌة .236
11
السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى "بحر العلوم"  ،تحقٌق محمود مطرجً  ،مصدر سابق ،ج ،1ص .182
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الرقم
83

تفسٌر السمرقندي

المفردة
القرآنٌة
{ ﭑﭒ
ﭓ
ﭔ
ﭕ}

( )1

84

{ﭰ }

( )4

85

{ﯪ }

1

( )6

" بهذا اإلسناد ،عن مالك ،عن زٌد بن أسلم ،عن القعقاع بن الحكم ،عن
أبً ٌونس مولى عابشة –رضً هللا عنها -أنه قال" :أمرتنً عابشة أن
أكتب لها مصحفا ً وقالت :إذا بلؽت هذه اآلٌة فآذنً ،فلما بلؽتها آذنتها،
فؤملت علً{ :حافظوا على الصلوة والصبلة الوسطى} :صبلة العصر".
قال الفقٌه :حدثنا أبو إبراهٌم الترمذي عن أبً إسحق ،عن أبً جعفر
محمد بن علً ،عن نافع ،مولى ابن عمر وكان ٌكتب المصاحؾ أنه
قال :استكتبتنً حفصة ابنة عمر مصحفا ً وقالت :إذا بلؽت هذه اآلٌة فبل
تكتبها ،حتى تؤتٌنً فؤملٌها علٌك كما حفظتها من رسول هللا – صلى
هللا علٌه وسلم  ،-فلما بلؽتها أتٌتها بالورقة فقالت :اكتب {حافظوا على
الصلوات والصبلة الوسطى} صبلة العصر .وٌقال :هً قراءة عبدهللا
بن مسعود".
"روي عن أبً هرٌرة وابن عمر أنهما قال" :صبلة الوسطى العصر"،
–
وروي عن عاصم بن أبً النجود ،عن زر بن حبٌش ،عن علً
رضً هللا عنه – أنه قال" :كنت ظننت أنها صبلة الفحر ،حتى سمعت
رسول هللا – صلى هللا وسلمٌ -قول ٌوم الخندق وقد شؽلوه عن صبلة
العصر ،قبلَ " :مؤلَ ب ُ
ُور ُه ْم َناراًَ ،ش َؽلُونا َع ِن الصَّبل ِة الوُ سْ َطى،
ُطو َن ُه ْم َوقُب َ
العصْ ِر" ( .)2وإنما كان فابدة التخصٌص بصبلة العصر ،ألن
صبل ِة َ
َ
ذلك وقت الشؽل فٌخاؾ فوتها ما ال ٌخاؾ لسابر الصلوات .وقد أكد
بالذكر وبطرٌق المعقول ألن قبلها صبلتً النهار ،وبعدها صبلتً
اللٌل" (.)3
"قرأ ابن كثٌر ونافع والكسابً وأبو بكر عن عاصم " َوصِ ٌ ٌَّة" بالضم،
ٌعنً :علٌهم وصٌة؛ وقرأ الباقون :بالنصبٌ ،عنًٌ :وصون وصٌة
ألزواجهم" (.)5
ُضاعِ فُ ُه} باأللؾ وضم
"قرأ حمزة والكسابً ونافع وأبو عمروَ { :فٌ َ
ُضاعِ َف ُه} باأللؾ وبنصب الفاء ،وقرأ ابن كثٌر
الفاء ،وقرأ عاصم { َفٌ َ
ُضاعِ فُ ُه} باأللؾ
{ َف ُنضْ ِع َف ُه} بؽٌر ألؾ بنصب الفاء .فؤما من قرأَ { :فٌ َ
والضمٌُ{ ،ضْ ِعفُ ُه} فهما لؽتان بمعنى واحدٌ .قال :ضاعفت الشًء
وضعفته .ومن قرأ بضم الفاء عطفه على قولهْ ٌُ { :ق ِرضُ هللا} .ومن
نصبه فعلى جواب االستفهام.)7( ".

سورة البقرة ،اآلٌة .238
2
السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى "بحر العلوم " ،تحقٌق محمود مطرجً ،مصدر سابق ،ج  ،1ص ،183وفً الحاشٌة :حدٌث
على  :أخرجه البخاري ()2931و()4111و()4533و( )6396ومسلم ( )627وابن ماجة ( )684وأبو داود ( )409وأحمد:
( ،)137 ،135،122/1والبؽوي  )0387والبٌهقً .460/1
3
السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى "بحر العلوم"  ،تحقٌق محمود مطرجً  ،مصدر سابق ،ج ،1ص .183
4
سورة البقرة ،اآلٌة .240
5
السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى "بحر العلوم"  ،تحقٌق محمود مطرجً  ،مصدر سابق ،ج ،1ص .184
6
سورة البقرة ،اآلٌة .245
7
السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى "بحر العلوم"  ،تحقٌق محمود مطرجً  ،مصدر سابق ،ج ،1ص ص (.)187-186
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الرقم

المفردة
القرآنٌة

86

{ﯱ }

87

{ ﭩ}

88

{ ﭧ}

89

{ﮱ }

( )7

90

{ ﯙ}

()10

91

{ﯨ ﯩ
()12

1

تفسٌر السمرقندي

( )1

( )5

( )3

"قرأ نافع { ٌَ ْبص ُ
ُط} بالصاد ،وقرأ الباقون :بالسٌن وهو أظهر عند
أهل اللؽة .وفً كل موضع ٌكون الصاد قرٌبا ً من الطاء ،جاز أن
ٌقرأ بالسٌن وبالصاد مثل :المصٌطرون ومثل :الصراط ،ألنه
ٌشتد فرق الصاد عند ذلك ،فٌجوز القراءة بالسٌن" (.)2
"قرأ نافعَ { :هل َعسِ ٌْ ُتم} بكسر السٌن ،وقرأ الباقون :بالنصب،
وهً اللؽة المعروفة .واألول لؽة لبعض العرب { َهاْ َعسِ ٌْ ُت ْم إِن
ِب َعلَ ٌْ ُك ْم ال ِق َتا ُل أَالَّ ُت َقاتِلوا}ٌ ،عنً :إذا بعث بعث هللا لكم ملكا ً
ُكت َ
( )4
وفرض علٌكم القتال ،لعلكم ال تقاتلون وتجبنون عن القتال" .
"قرأ ابن كثٌر ونافع وأبو عمروَ { :ؼرْ َف ٌة} بنصب الؽٌن ،وقرأ
الباقون برفع الؽٌن .فمن قرأ بالنصبٌ ،كون مصدر ؼرفة ،أي
مرة واحدة بالٌد .ومن قرأ بالضم ،هو ملء الكؾ وهو اسم الماء
ُ
مثلَ :
والخطوة .قال بعض المفسرٌنَ :
الؽرفة بكؾ
الخطوة
واحدة ،والؽرفة بالكفٌن .وقال بعضهم :كبلهما لؽتان ومعناهما
واحد" (.)6
"قرأ نافع ها هنا { َولَ ْوالَ ِد َفاعُ هللا} وفً الحجٌُ{ :دَ افِعُ } وقرأ ابن
كثٌر وأبو عمرو بؽٌر ألؾ فً الموضعٌن ،وقرأ حمزة والكسابً
هللا
وعاصم) وابن عامرَ { :ولَ ْو َال دَ ْفعُ هللا} بؽٌر ألؾ{ ،إنَّ َ
ٌُدَ فِعُ }( 8باأللؾ .وتفسٌر القراءتٌن واحد وهما لؽتان معروفتان"
( . )9
قرأ حمزة وابن عامر وأبو عمروَ { :ك ْم لَ ِب ْث َ
ت} بإدؼام التاء .وقرأ
الباقون بإظهارها.)11( " .

} " وقرأ الكسابً{ :لَ ْم ٌَ َت َسنَّ } بؽٌر هاء عند الوصل ،وأثبتت عند
القطع .وقرأ حمزة :بحذؾ الهاء عند الوصل والقطع .وقرأ
الباقون بإثبات الهاء عند الوصل والقطع" (.)13

سورة البقرة ،اآلٌة .245
2
السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى "بحر العلوم"  ،تحقٌق محمود مطرجً  ،مصدر سابق ،ج ،1ص .187
3
سورة البقرة ،اآلٌة .246
4
السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى "بحر العلوم"  ،تحقٌق محمود مطرجً  ،مصدر سابق ،ج ،1ص .187
5
سورة البقرة ،اآلٌة .249
6
السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى "بحر العلوم"  ،تحقٌق محمود مطرجً  ،مصدر سابق ،ج ،1ص .189
7
سورة البقرة ،اآلٌة .251
8
سورة الحج ،اآلٌة .38
9
السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى "بحر العلوم"  ،تحقٌق محمود مطرجً  ،مصدر سابق ،ج ،1ص .191
10
سورة البقرة ،اآلٌة .259
11
السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى "بحر العلوم"  ،تحقٌق محمود مطرجً  ،مصدر سابق ،ج ،1ص .198
12
سورة البقرة ،اآلٌة .259
13
السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى "بحر العلوم"  ،تحقٌق محمود مطرجً  ،مصدر سابق ،ج ،1ص .198
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المفردة القرآنٌة

92

{ﮥ ﮦ }

( )1

93

{ﯶ }

( )4

94

{ﯿ }

95

{ﭕ }

96

{ﭩ }

97

{ﮐ }

98

{ﭡ }

1

( )6

( )8

()10

()12

()14

تفسٌر السمرقندي
"قرأ نافع{ :أَ َنا أُحْ ًٌِ} بمد األلؾ ،وكذلك فً جمٌع القرآن
نحو هذا ،إال فً قوله{ :إنْ أَ َنا َّإال َن ِذٌرٌ } ( )2وقرأ الباقون
بؽٌر مد .ومعنى القراءتٌن فً هذا كله واحد" (.)3
"قرأ ابن كثٌر ونافع وأبو عمرو بالراء ،وقرأ الباقون
بالزاي .فمن قرأ بالراء ،فمعناه :كٌؾ نحٌٌها .نظٌرها{أم
ا ّتخذوا ءالهة من األرض هم ٌنشرون}ٌ ،عنًٌ :بعثون
الموتى .ومن قرأ بالزايٌ :عنً :كٌؾ ٌضم بعضها إلى
بعض" (.)5
"قرأ حمزة والكسابً{ :أعلم} بالجزم على معنى األمر ،وقرأ
الباقونَ { :قا َل أَعْ لَ ُم} على معنى الخبر عن نفسه ،علمت
بالمعاٌنة ما كنت أعلمه قبل ذلك ؼٌبا ً" (.)7
"قرأ ابن كثٌر {أرْ نً} بجزم الراء ،وقرأ الباقون بالكسر"
( . )9
" وقرأ حمزة {فصِ رْ هن} بكسر الصاد ،وقرأ الباقون بالضم.
فمن قرأ بالكسر ٌعنً :قطعهن ،ومن قرأ بالضم ٌعنً:
فضمهن إلٌك؛ وٌقال :هما لؽتان ومعناهما واحد وتفسٌرهما
واحد " (.)11
ُضعِّؾُ } بتشدٌد العٌن
"قرأ ابن كثٌر وابن عامر{ :وهللا ٌ َ
ُضاعِ ؾُ } باأللؾ؛ و معناهما
وحذؾ األلؾ ،وقرأ الباقون {ٌ َ
ُضعِّؾُ } من التضعٌؾ ،والذي قرأ
واحد.فؤما الذي قرأ {ٌ َ
()13
ُضاعِ ؾُ } من المضاعفة " .
{ٌ َ
"قرأ ابن كثٌر ونافع وأبو عمروْ { :أكلِها} بجزم الكاؾ،
ونصب البلم .وقرأ الباقون بالضم {أٌكلها} ،و تفسٌر
القراءتٌن واحد " (.)15

سورة البقرة ،اآلٌة .259
2
سورة األعراؾ ،اآلٌة .188
3
السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى "بحر العلوم"  ،تحقٌق محمود مطرجً  ،مصدر سابق ،ج ،1ص .198
4
سورة البقرة ،اآلٌة .259
5
سورة األنبٌاء ،اآلٌة .21
6
سورة البقرة ،اآلٌة .259
7
السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى "بحر العلوم"  ،تحقٌق محمود مطرجً  ،مصدر سابق ،ج ،1ص .198
8
سورة البقرة ،اآلٌة .260
9
السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى "بحر العلوم"  ،تحقٌق محمود مطرجً  ،مصدر سابق ،ج ،1ص .199
10
سورة البقرة ،اآلٌة .260
11
السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى "بحر العلوم"  ،تحقٌق محمود مطرجً  ،مصدر سابق ،ج ،1ص .199
12
سورة البقرة ،اآلٌة .261
13
السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى "بحر العلوم"  ،تحقٌق محمود مطرجً  ،مصدر سابق ،ج ،1ص .200
14
سورة البقرة ،اآلٌة .265
15
السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى "بحر العلوم"  ،تحقٌق محمود مطرجً  ،مصدر سابق ،ج ،1ص .202
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99

{ﭝ }

( )1

{ 100ﭥ }

( )3

101

{ﭰ }

( )5

{ 102ﮦ }
{ 103﮶ }

1

( )9

( )7

تفسٌر السمرقندي
بربوة} بنصب الراء ،وقرأ
"قرأ عاصم وأبو عمرو { َ
الباقون بالضم ،وقرأ ابن سٌرٌن بكسر الراء ،وفٌه ثبلث
( )2
لؽاتَ :رب َْوة َو ِرب َْو َة َو َربْوة .و تفسٌر القراءات واحد " .
"قرأحمزة والكسابً وابن عامر{ ،ف َنعِما هً} بنصب
النون وكسر العٌن ،وقرأ أبو عمرو وعاصم فً رواٌة
حفص ونافع فً رواٌة ورش ،وابن كثٌر بكسر النون
وكسر العٌن ،وقرأ أبو عمرو وعاصم فً وراٌة أبً بكر،
{فنِعْ ما} بكسر النون وجزم العٌن ،و كل ذلك جابز وفٌه
ثبلث لؽات ِنعِم َنعِم ونِعْ م ،وما زٌدت فٌها للصلة " (.)4
"قرأ ابن عامروعاصم فً رواٌة .حفص{ ،و ٌُ َك ِّفرُ } بالٌاء
وضم الراء .وقرأ حمزة ونافع والكسابً {ونكفرْ } بالنون
وجزم الراء .وقرأ ابن كثٌر وأبو عمرو وعاصم فً
رواٌة أبً بكر {ونكفرُ } بالنون وضم الراء ،فمن قرأ
بالجزم ،فهو جزاء للصدقة ،ومن قرأ بالضم فهو على
المستقبلٌ ،عنً إن تعلنوا الصدقات فحسن { َوإنْ ُت ْخفُو َها
َو ُت ْإ ُتو َها الفُقٌرا ُء َفه َُو َخٌْرٌ لَ ُك ْم} من صدقة العبلنٌة" (.)6
ٌحسبهم} بنصب السٌن
"قرأ حمزة وعاصم وابن عامرَ { :
فً جمٌع القرآن ،وقرأ الباقون :بالكسر ،و تفسٌر
القراءتٌن واحد " (.)8
"قرأ حمزة وعاصم فً رواٌة أبً بكر {فآذِنوا} بمد األلؾ
وكسر الذال ،وقرأ أبو عمرو وورش عن نافع{ ،فؤذنوا}
بترك الهمزة نصب الذال ،وقرأ الباقون بجزم األلؾ
ونصب الذال ،فمن قرأ {فؤْذنوا} بالجزم معناه :فاعلموا
ب م َِّن هللاٌ ،عنً :بإهبلك من هللا .وٌقال :معناه،
ِب َحرْ ٍ
فاعلموا أنكم كفار باهلل َو َرسُولِهِ ،ومن قرأ {فآذنوا} ٌعنً:
اعلموا بعضكم بعضا ً بحرب من هللا ،أي بإهبلك من هللا
تعالى ورسوله .فقالوا :وما لنا بحرب من هللا ورسوله
طاقة ،فما توبتنا؟ " (.)10

سورة البقرة ،اآلٌة .265
2
السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى "بحر العلوم"  ،تحقٌق محمود مطرجً  ،مصدر سابق ،ج ،1ص .202
3
سورة البقرة ،اآلٌة .271
4
السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى "بحر العلوم"  ،تحقٌق محمود مطرجً  ،مصدر سابق ،ج ،1ص .204
5
سورة البقرة ،اآلٌة .271
6
السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى "بحر العلوم"  ،تحقٌق محمود مطرجً  ،مصدر سابق ،ج ،1ص ص (.)205-204
7
سورة البقرة ،اآلٌة .273
8
السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى "بحر العلوم"  ،تحقٌق محمود مطرجً  ،مصدر سابق ،ج ،1ص .206
9
سورة البقرة ،اآلٌة .279
10
السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى "بحر العلوم"  ،تحقٌق محمود مطرجً ،مصدر سابق ،ج ،1ص ص (.)209-208
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تابع جدول رقم( )3( :القراءات القرآنٌة التً وردت فً سورة البقرة)
الرقم

المفردة القرآنٌة

104

{ﯭ}

105

{ﯺ }

106

{ ﮙﮚ
ﮛ}

1

"قرأ نافع إلى {مٌسُرة} بضم السٌن .وقرأ الباقون والنصب،
و هما لؽتان ومعناهما واحد " (.)2

( )1

( )3

( )5

107

{ﯞ ﯟ }

108

{ﭙ }

( )9

تفسٌر السمرقندي

( )7

"قرأ أبو عمرو {تر ِجعون} بنصب التاء وكسر الجٌم ،وقرأ
رجعونْ بض ّم التاء ونصب الجٌم وقرأ عاصم
الباقون { ُت َ
{وأن تصدقوا} بالتخفٌؾ ،وقرأ الباقون بالتشدٌد ،ألن التاء
أدؼمت فً الصاد وأصله :وإن تصدقوا" (.)4
"قرأ حمزة {إِنْ َتض ْل} بكسر األلؾ ونصب التاء وض ّم البلم
{فتذكرُ } بضم الراء ،وإنما كسر األلؾ على معنى االبتداء،
وض ّم البلم بحرؾ الشرط ،وقرأ الباقون بنصب األلؾ،
ومعناه :ألن تضل .وقرأ ابن كثٌر وأبو عمرو{ ،فتذكر}
بالتخفٌؾ .وقرأ الباقون بنصب ّ
الذاَل وتشدٌد الكاؾ ،وهما
لؽتان أذكر ُته وذ َّكرته" (.)6
"قرأ عاصم {تجار ًة حاضر َة} بالنصب وقرأ الباقون بالرفع،
فمن قرأ بالنصب جعله خبر تكون ،واالسم مضمر معناه:
إال أن تكون المداٌنة تجارة حاضرة .ومن قرأ بالرفع جعله
اسمه ٌعنً :إذا كان البٌع بالنقد { ُتدٌرو َن َها َب ٌْ َن ُك ْم} ٌعنً:
ْس َعلَ ٌْ ُك ْم جُ َنا ٌح}
تداولونها أٌدٌكم ،ولم ٌكن المال مإجبلً { َفلٌَ َ
أي :حرج {أَالَّ َت ْك ُتبُو َها} ٌعنً :التجارة" (.)8
"روي عن ابن عباس أنه كان ٌقرأ {ولم تجدوا كاتبا ً}ٌ ،عنً:
ُوض ٌة} قرأ ابن كثٌر وأبو
الكاتب والصحٌفة { َف ِر َهانٌ َم ْقب َ
()10
فرهْ نٌ } ،والباقون {فرهانٌ }" .
عمرو { َ
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تابع جدول رقم( )3( :القراءات القرآنٌة التً وردت فً سورة البقرة)

1

الرقم

المفردة القرآنٌة

109

{ﭠ }

( )1

110

{ﮤ }

( )3

111

{ﮧ }

112

{ﮫ }

( )5

( )7

تفسٌر السمرقندي
"قرأ حمزة وعاصم {فلٌإد الذي أُوتمن} ،بضم األلؾ،
والباقون ٌقرإون بسكون األلؾ وكبلهما واحد .وقرأ نافع
{فلٌو ِّد} بؽٌر همز ،وقرأ أبو عمرو بالهمزة ،تفسٌر
القراءتٌن واحد" (.)2
"قرأ حمزة والكسابً {وكتابه} على معنى الوحدان .وقرأ
الباقون {وكتبه} على معنى الجمع" (.)4
"قرأ الحضرمً {ال ٌفرق} بالٌاء ،ومعناه :ك ُّل آمن باهلل،
وك ٌّمل ال ٌفرق .وقرأ ابن مسعود {ال ٌفرقون} بٌن أحد من
رسله" (.)6
"قرأ أبو عمرو {من رُ سُله} ،بثقل السٌن ،وكذلك جمٌع ما
فً القرآن فإذا جاوز عن هذه الحروؾ األربعة ،مثل رُ ُسلِنا
ورُ سُلهم ٌقرأ بالسكون ،وقرأ الباقون برفع السٌن فً جمٌع
القرآن" (.)8
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مالحظات حول الجدول رقم (  ) 3الذي تضمن مواضع القراءات التً وردت فً تفسٌر
"بحر العلوم " لإلمام السمرقندي
 عدد المواضع التً ذكر بها السمرقندي قراءة ( )1قرآنٌة هو ( )112موضعا ً مما ٌدل على
اهتمام اإلمام السمرقندي فً بٌان مواضع القراءة القرآنٌة وما لها من أثر فً عمله
التفسٌري.
 استخدم اإلمام السمرقندي المفردة (قرأ) لبٌان القراءة ،وهذا ٌدل على أنّ اإلمام نبّه فً هذا
الموضع على القراءة واعتنى بكٌفٌة قراءة المفردة القرآنٌة.


اكتفى اإلمام السمرقندي بإٌراد القراءات معزوّ ة الى القرّ اء وبٌّن الرواٌة

(  )2فً بعض

المواضع إذا كانت رواٌة حفص (  )3أو رواٌة ورش ( )4أو قراءة عاصم (  ،)5فقد ذكر
األبمة القرّ اء ولم ٌبٌن رتبة القراءة.
 بٌن اإلمام السمرقندي المعنى للمفردة القرآنٌة وذلك ببٌان األصل للمفردة ومن أمثلة ذلك:
"قرأ حمزة{ :فؤزالهما} باأللؾ ،وقرأ ؼٌره {فؤزلهما} بؽٌر ألؾ.وأصله فً اللؽة :من أز ّل
ّ
ٌزلُ ،معناه :فؤؼراهما الشٌطان واستزلَّهما .وأما من قرأ {فؤزالهما} باأللؾ ،فؤصله من
أزال ٌزٌل ،إذا أزال الشًء عن موضعه" (.)6

1

القراءة" :ما نسب إلمام من األبمة العشر مما أجمع علٌه الرواة عنه فهو قراءة" ،انظر:أحمد مفلح القضاة وآخرون ،مقدمات فً علم
القراءات ،مصدر سابق ،ص .85
2
الرواٌة" :ما نسب للراوي عن اإلمام فهو رواٌة" .انظر:أحمد مفلح القضاة وآخرون ،مقدمات فً علم القراءات  ،مصدر سابق ،ص
.85
3
حفص :هو أبو عمر األسدي الكوفً البزاز (ت 180هـ796/م) .روى عن عاصم ،انظر :عبدالرحمن بن محمد بن زنجلة
(403هـم1012م) ،حجة القراءات  ،تحقٌق سعٌد األفؽانً ،ط  ،5مإسسة الرسالة ،بٌروت1418 ( ،هـ1997/م) ،ص .59
4
ورش :هوعثمان بن سعٌد القبطً المصري (ت 197هـ ،)812/قرا عن نافع ،وله قراءة خالفه فٌها ،انظر :ابن زنجلة ،حجة القراءات ،
مصدر سابق ،ص .52
5
ً
ً
عاصم :هو أبو بكر بن بهدلة الحناط (ت 127هـ ،)120/روى عنه حفص ،وكان متقنا وفصٌحا ،انظر :ابن زنجلة ،حجة القراءات،
مصدر سابق ،ص ص .58-57
6
السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى "بحر العلوم"  ،تحقٌق محمود مطرجً ،مصدر سابق ،ج ،1ص .71
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 تناول اإلمام القضاٌا النحوٌة من خبلل القراءة القرآنٌة ومن أمثلة ذلك قوله تعالى{ :ﯞ
ﯟ}()1فهو ٌذكر القراءة أوالً" :قرأ عاصم {تجار ًة حاضر َة} ( )3( ")2ثم بٌّن القراءات
التً وردت بحركة إعراب مختلفة وذلك بقوله " :فمن قرأ بالنصب جعله خبر تكون،
واالسم مضمر معناه :إال أن تكون المداٌنة تجارة حاضرة .ومن قرأ بالرفع جعله اسمه
ٌعنً :إذا كان البٌع بالنقد { ُتدٌرو َن َها َب ٌْ َن ُك ْم}
مإجبلً "

( )5

(ٌ )4عنً :تداولونها أٌدٌكم ولم ٌكن المال

وٌبلحظ أنه من خبلل بٌان الجانب النحوي ٌستخرج المعنى الموافق للتركٌب

وذلك بحذر كبٌر لٌنسجم المعنى وال ٌخرج عن السٌاق محاوالً أن ٌبٌّن الحكم فً اآلٌة
ْس َعلَ ٌْ ُك ْم جُ َنا ٌح}
القرآنٌة المتعلق بالتجارة  ،و ٌستمر فً تفسٌر اآلٌة القرآنٌةَ { " :فلٌَ َ
أي :حرج {أَالَّ َت ْك ُتبُو َها} (ٌ )7عنً :التجارة" (.)8

( )6

 ومما ٌشٌر الى اهتمام اإلمام السمرقندي ببٌان الجانب النحوي من خبلل القراءة القرآنٌة،
ما ذكره من قواعد نحوٌة من خبلل بٌانه القراءة القرآنٌة ،مثال ذلك "إن اجتمع لفظ
المذكر والمإنث ؼلب المذكر على المإنث" (.)9
 اهتم ببٌان ببلؼة اللفظ من خبلل القراءة القرآنٌة فً قوله تعالى { :ﮦ }( ،)10فقد ذكر
اإلمام السمرقندي" :ووصّى وهو أبلػ من أوصى ألنه ال ٌكون إال لمرّ ات عدٌدة"
بذلك ال ٌلؽً قراءة أو ٌفضّل قراءة ،ولكنه ٌبٌّن ببلؼة المفردة بصٌؽة معٌنة ،وهو لم
ٌبٌّن أثر هذه الصٌؽة لقراءة المفردة فً تفسٌره لآلٌة.
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 ذكر اإلمام السمرقندي القراءة شاذة فً خمسة مواضع فقط من سورة البقرة ،وقد وضّح
الجانب اللؽوي للقراءة الشاذة ،إذ لم ٌكتؾِ بمجرد ذكر القراءة دون بٌان الجانب اللؽوي
لهذه القراءة ،والمواضع التً ذكر بها القراءة الشاذة هً:
 .1قوله تعالى { ﭦ } ( )1ذكر السمرقندي " :وقرأ بعضهم :بنصب الهاء {ؼشاو ًة}
وهً قراءة شاذة" ( )2وذكر تعلٌبلً لهذه القراءة بؤن "الجعل فٌه مضمراً"

()3

والمعنى ٌكون فً هذه الحالة":جعل على أبصارهم ؼشاوة" (.)4
 .2قوله تعالى { :ﭟ } ( )5ذكر السمرقندي" :قرأ بعضهم بالرفع ،وبعضهم بالنصب
وهً قراءة شاذة" ثم ٌبٌن الوجه النحوي للقراءة وأثره فً حركة اإلعراب ،ثم
ٌبٌّن المعنى ":وإنما جعله نصبا ً ألنه مفعول من قرأ بالرفع معناه :قولوا قوالً فٌه
حطة” (.)6
 .3قوله تعالى { ﯨ} ( )7ذكر السمرقندي" :قرأ ابن عباس

– رضً هللا عنه –:

{ ُؼلُؾُ } بضم البلم وهً قراءة شاذة" (.)8
 .4قوله تعالى { ﭥ }

()9

ُ
ْن} بكسر البلم
"قرأ بعضهم { َو َما أ ْن ِز َل َعلَى ال َم ِل َكٌ ِ

وهً قراءة شاذةٌ ،عنً كانا ملكٌن فً بنً إسرابٌل فمسخهما هللا تعالى" (.)10
 .5قوله تعالى { ﯶ } ( )11ذكر السمرقندي" :قرأ أبو جعفر بكسر الهاء،
ٌعنً :فً ظلل من الؽمام وفً المبلبكة وهً قراءة شاذة ،والقراءة المعروفة:
بالضم ٌعنً تؤتٌهم المبلبكة" ( ،)12وقد "خرّ ج الفراء على العطؾ بالواو ،قراءة
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أبً جعفر .)1( }         { :التقدٌر :فً
ظللمن الؽمام وفً المبلبكة .وتابعه األخفش والطبري" (.)2
ومن أق وال الباحثٌن حول هذه القراءة أن "اإلتٌان فً الظلل مضاؾ إلى المبلبكة ،وأما
المضاؾ إلٌه سبحانه -هو اإلتٌان فقط ،وذلك للخروج من القول بالظرفٌة المضافة إلٌه-
سبحانه وتعالى .-وهو قول من قال من أهل التفسٌر :إن فً قوله-تعالى{ :-ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ
ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ } ( )3تقدٌما ً وتؤخٌراً ،والتقدٌر( :إال أن ٌاتٌهم هللا والمبلبكة
فً ظلل من الؽمام) (.)4

 استدل اإلمام السمرقندي بكتابة المصاحؾ وذلك فً العبارة "هكذا مكتوب فً مصحؾ
اإلمام عثمان – رضً هللا عنه -وأما فً مصحؾ ابن مسعود  ،وأبً بن كعب ،ففً
أحدهما {ثم عرضها} ( )5وفً اآلخر {ثم عرضهن على المبلبكة} ( ،)7( " )6وهذا ٌدل على
أنه قد وقؾ على هذه المصاحؾ وذكر القراءة التً فٌها ،ونقل عن ؼٌره.
 فً قوله تعالى{ :ﯱ } ( )8ذكر اإلمام السمرقندي " :قرأ نافع { ٌَ ْبص ُ
ُط} بالصاد ،وقرأ
الباقون :بالسٌن وهو أظهر عند أهل اللؽة .وفً كل موضع ٌكون الصاد قرٌبا ً من الطاء،
جاء أن ٌقرأ بالسٌن وبالصاد مثل :المصٌطرون ومثل :الصراط ،ألنه ٌشتد فرق الصاد
عند ذلك ،فٌجوز القراءة بالسٌن" ( .)9وذكر صاحب كتاب " الكشؾ"" :وكلهم قرأ:
(بسطة) فً البقرة بالسٌن ،ؼٌر أن الكسابً ونافعا ،من رواٌة ابن المسٌّبً ( ،)10روى
()11
عنهما الصاد ٌه ،وبالسٌن قرأت لهما وللجماعة"

1

سورة البقرة ،اآلٌة .210
2
صؽٌر ،القراءات الشاذة وتوجٌهها النحوي  ،مرجع سابق ،ص .409
3
سورة البقرة ،اآلٌة .210
4
عبالعلً المسبول ،القراءات الشاذة ضوابطها واالحتجاج بها فً الفقه والعربٌة  ،رسالة جامعٌة مطبوعة ،دار ابن القٌم ،السعودٌة،
دار ابن عفان ،مصر1429( ،هـ2008/م) ،ص .402
5
سورة البقرة ،اآلٌة .31
6
سورة البقرة ،اآلٌة .31
7
السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى "بحر العلوم"  ،تحقٌق محمود مطرجً ،مصدر سابق ،ج  ،1ص .68
8
سورة البقرة ،اآلٌة .245
9
السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى "بحر العلوم"  ،تحقٌق محمود مطرجً  ،مصدر سابق ،ج ،1ص .187
10
ابن المسٌبً" :هو محمد بن اسحاق ،روى الراءات عن أبٌه عن نافع" ،القٌسً ،الكشؾ ،مصدر سابق ،ج  ،1ص .12
11
مكً بن أبً طالب القٌسً ( 437هـ1045/م) ،الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحجها  ،تحقٌق محًٌ الدٌن رمضان،
ط ،4مإسسة الرسالة ،بٌروت1407 ( ،هـ1987/م) ،ج ،1ص .302
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وقد بٌن اإلمام السمرقندي موضع اإلدؼام فً قوله تعالى { ﭖ } ( ،)1والحذؾ فً قوله تعالى {
ﭼ } ( )2وقوله تعالى { :ﮒ } ( .)3وٌبٌن الجدول رقم ( ) 4هذه المواضع مع بٌان ما وقؾ
علٌه اإلمام فً هذا الجانب.
جدول ( ) 4عناٌة اإلمام السمرقندي باإلدؼام والحذؾ
الرقم

ما بٌنه اإلمام السمرقندي فً هذا الموضع

المفردة
القرآنٌة

1

{ ﭖ}

2

{ﭼ }

3

{ ﮒ} (.)8

( )4

( )6

"أصله :فإن ما ،إال أن النون أدؼمت فً المٌم ،وإن لتؤكٌد الكبلم،
وما للصلة ،ومعناه :فإنْ ٌؤتٌنكم منً هدىٌ ،عنً :البٌان ،وهو
الكتاب والرسل ،خاطب به آدم وعنى به ذرٌته " (.)5
"أصله :فارهبونً بالٌاء لكن حذفت الٌاء وأقٌم الكسر مقامها" (.)7
"أصلهٌ :ا قومً بالٌاء ،ولكن حذؾ الٌاء وترك الكسرة بدالً عن
الٌاء ،وتكون فً اإلضافة إلى نفسه معنى الشفقة " (.)9

 فً قوله تعالى { :ﭖ} ( :)10ذكر اإلمام السمرقندي أن "المعنى لـتؤكٌد الكبلم" ( ، )11حٌث إن
(إما) مكونة من إن الشرطٌة و ما الزابدة "دالة على تؤكٌد التعلٌق" (" )12وقد التزمت العرب
تؤكٌد فعل الشرط مع إما بنون التوكٌد لزٌادة توكٌد التعلٌق بدخول عبلمته على أداته وعلى
فعله فهو تؤكٌد ال ٌفٌد تحقٌق حصول الجواب ألنه مناؾ للتعلٌق"

(" .)13واإلتٌان بحرؾ

الشرط الدال على عدم الجزم بوقوع الشرط إٌذان ببقٌة من عتاب على عدم امتثال الهدى
األول وتعرٌض بؤن محاولة هدٌكم فً المستقبل ال جدوى لها" (.)14

1

سورة البقرة.38 ،
2
سورة البقرة ،اآلٌة .40
3
سورة البقرة ،اآلٌة .54
4
سورة البقرة.38 ،
5
السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي "بحر العلوم"  ،تحقٌق محمود مطرجً ،مصدر سابق ،ج  ،1ص .72
6
سورة البقرة ،اآلٌة .40
 7السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي "بحر العلوم"  ،تحقٌق محمود مطرجً ،مصدر سابق ،ج  ،1ص .74
8
سورة البقرة ،اآلٌة .54
9
السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي "بحر العلوم"  ،تحقٌق محمود مطرجً ،مصدر سابق ،ج  ،1ص .80
10
سورة البقرة.38 ،
11
السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي "بحر العلوم"  ،تحقٌق محمود مطرجً ،مصدر سابق ،ج  ،1ص .72
12
ابن عاشور ،التحرٌر والتنوٌر ،مرجع سابق ،ج  ،1ص .427
13
المرجع ذاته ،ج ،1ص .427
14
المرجع ذاته ،ج ،1ص .428
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 فً قوله تعالى{ :ﭼ} (:)1
بٌن اإلمام السمرقندي أن الٌاء حذفت ،وهذه الٌاء من ٌاءات الزوابد وهً " كل ٌاء
تطرفت وحذفت رسما ً للتخفٌؾ لفظا ً" (" ،)2وسمٌت زابدة ،لكونها زابدة فً التبلوة على
الرسم عند من أثبتها وزادها على الرسم العثمانً المتبع وهو رسم المصاحؾ العثمانٌة
التً جمع الصحابة علٌها واتباعها واجب كما نص علٌه العلماء .والحذؾ واإلثبات لؽتان.
فالحذؾ لؽة هذٌل واإلثبات لؽة أهل الحجاز .وحجة من حذفها فً الحالٌن اتباع الرسم،
وحجة من أثبتها فً الوصل وحذفها فً الوقؾ اإلثبات باألصل فً الوصل ،واتباع
الرسم فً الوقؾ" ( ،)3وال بد من بٌان أن حجة الجمٌع هً "اتباع األثر واالقتداء
بالرواٌة" (.)4
 فً قوله تعالى{ :ﮒ} (:)5
بٌن اإلمام السمرقندي أن الٌاء حذفت فً هذا الموضع ،وٌاء اإلضافة هً " الٌاء الزابدة
الدالة على المتكلم ،والتً ٌصلح أن ٌحل محلها هاء الؽابب أو كاؾ الخطاب"

(،)6

" وخبلؾ القراء فٌها ٌدور بٌن اإلسكان والفتح ،وهما لؽتان؛ اإلسكان ،وهو األصل عند
أهل الكوفة .والفتح هو أصل عند أهل البصرة" (.)7
 وفً قوله تعالى { :ﯼ } (:)8
ذكر اإلمام السمرقندي أن القراءة "بنصب التاء وٌكون الفعل لؤلمور" ( ،)9أما قراءة الضم
فٌكون"على فعل ما لم ٌسم فاعله" (.)10
وذكر ابن خالوٌه  " :فالحجة لمن فتحها :أنه أراد :تصٌر .والحجة لمن ضمها :أنه أردا:
ُتر ّد" (.)11
1

سورة البقرة ،اآلٌة .40
2
عثمان بن عمر الناشري الزبٌدي (ت 848هـ1444/م) ،اإلٌضاح شرح اإلمام الزبٌدي على متن الدرة فً القراءات ال الث المتممة
للقراءات العشر ،تحقٌق عبدالرزاق بن علً بن إبراهٌم موسى ،ط  ،2دار ابن القٌم ،السعودٌة ،دار ابن عفان ،القاهرة،
(1428هـ2007/م) ،ص .166
3
المصدر ذاته ،ص .166
4
المصدر ذاته ،ص .166
5
سورة البقرة ،اآلٌة .54
6
الزبٌدي ،اإلٌضاح شرح اإلمام الزبٌدي على متن الدرة فً القراءات ال الث المتممة للقراءات العشر ،مصدرسابق ،ص .162
7
المصدر ذاته ،ص .162
8
سورة البقرة ،اآلٌة .210
9
السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي "بحر العلوم"  ،تحقٌق محمود مطرجً ،مصدر سابق ،ج  ،1ص .171
10
المصدر ذاته ،ج ،1ص .165
11
عبدهللا بن الحسٌن بن أحمد بن خالوٌه ( 370هـ980/م) ،الحجة فً القراءات السبع ،تحقٌق أحمد فرٌد المزٌدي ،قدم له فتحً
حجازي ،ط ،1دار الكتب العلمٌة ،بٌروت1420 ( ،هـ1999/م)  ،ص .42
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وذكر صاحب كتاب "الحجة" :المعنى فً بناء الفعل للمفعول كالمعنى فً بناء الفعل
للفاعل ( )1و قوله تعالى { : :تُم ۡعش َوج ُم } (" )2بالٌاء والتاء فجمٌعا ً حسنان" ( .)3وقد ذكر صاحب
صاحب كتاب "الكشؾ" أن من قرأ بفتح التاء وكسر الجٌم بنوا الفعل للفاعل ،ومن قرأ
بضم التاء وفتح الجٌم ،بنوا الفعل للمفعول

( )4وذكر أن " فالقراءتان حسنتان بمعنى،

واألصل أن ٌبنى الفعل للفاعل ،ألنه محدثه بقدرة هللا جل ذكره ،وبناإه للمفعول توسع
وفرع (.)5

إن تناول اإلمام السمرقندي للقراءات القرآنٌة ٌدل على عناٌته بالجانب اللؽوي ،فهذا الجانب
الدقٌق بحاجة إلى علم واسع ّ
واطبلع عمٌق لجوانب اللؽة ،حتى ٌتمكن المفسر من توظٌؾ هذه
العلوم فً فهم قراءة المفردة القرآنٌة وأوجه قراءتها المتعددة وبٌان معناها وأثرها فً التفسٌر،
وذلك لٌستدل بها على قضاٌا عدٌدة.

1

الفارسً ،الحجة  ،مصدر سابق ،ج  ،1ص .428
2
سورة البقرة ،اآلٌة .210
3
الفارسً ،الحجة  ،مصدر سابق ،ج  ،1ص .428
4
انظر :مكً بن أبً طالب ،الكشف ،مصدر سابق ،ج ،1ص .289
5
مكً بن أبً طالب ،الكشف ،مصدر سابق ،ج ،1ص .289
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الخالصة:
إن علم القراءات ٌجب العناٌة به عند تناول اآلٌات القرآنٌة ،ألن القراءة القرآنٌة تبٌّن قراءة
المفردة القرآنٌة ،ودراستها ٌعٌن على فهم المعنى ،و لقد اعتنى اإلمام فً هذا الجانب ،وبٌّنه من
خبلل عمله التفسٌري .وال بد من الباحث فً اللؽة الوقوؾ على القضاٌا اللؽوٌة التً أوردها اإلمام
من خبلل تناول القراءة القرآنٌة.
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الفصل ال انً :عناٌة اإلمام السمرقندي بحروف المعانً والمفردة القرأنٌة فً سورة
البقرة
ٌتضمن الفصل ما وقؾ علٌه اإلمام السمرقندي من لطابؾ حول حروؾ المعانً والمفردة
القرآنٌةٌ ،تضمن المبحث األول عناٌة اإلمام السمرقندي بحروؾ المعانً من خبلل تفسٌره سورة
البقرة ،وأما المبحث الثانً فٌتضمن تناول اإلمام السمرقندي المفردة القرآنٌة فً السورة نفسها،
حٌث ٌعرض المطلب األول تناول اإلمام السمرقندي المفردة القرآنٌة ،وٌعرض المطلب الثانً
تناول اإلمام السمرقندي الوجوه للمفردة القرآنٌة ،وأما
السمرقندي األضداد للمفردة القرآنٌة.

المطلب الثالث فٌعرض تناول اإلمام
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المبحث األول :عناٌة اإلمام السمرقندي بحروف المعانً من خالل تفسٌره سورة
البقرة
اعتنى اإلمام السمرقندي بحروؾ المعانً فً مواضع عدٌدة من خبلل تفسٌره سورة البقرة
وبٌّن المعنى لهذه الحروؾ فً اآلٌات الكرٌمة ،وهذا المبحث ٌعرض ما ذكره اإلمام السمرقندي
حول حروؾ المعانً التً وقؾ عندها .فؤقسام الكبلم هً :اسم وفعل وحرؾ

( ،)1وهذا المبحث

ٌعرض تناول اإلمام السمرقندي الحرؾ أوالً ألنه البنٌة األساس فً بناء الكلمة ،وأٌضا ً له دور فً
التركٌب للجملة وهو قاب ٌم بذاته وهذا ما سٌعرضه المبحث.
أوالً :مفهوم الحرف:
والحرْ ؾُ :
وح ُّدهَُ .. ،
فٌرُ هُ َ
الحرؾ فً اللؽة من مادة حرؾ و " َحرؾُ كل شًءَ :ط َرفُ ُه و َش ِ
واحد حُ روؾ التهجّ ً" (.)2
فالحرؾ " حد الشًء" ( )3وهو إما حروؾ المعجم ( ،)4والتً هً أصل تركٌب الكبلم من
حروؾ وأسماء وأفعال (.)5
وإما أبعاض المفردة ( )6نحو "المٌم التً تزاد فً أول المفردة نحو مُفعل ومِفعل ،و َمفعل،
مثل الكاؾ من كِتاب ،والتً تزاد فً آخر المفردة نحو ُزرقم (.)7
وإما "ما دل على معنى فً ؼٌره ،نحو من وإلى وهم وما أشبه ذلك" ( ،)8منها حرؾ (إلى)
الذي ٌكون بمعنى االنتهاء أو بمعنى (مع) ( .)9والحرؾ "ٌفٌد معنى لٌس فً اسم وال فعل .نحو
قولنا" :زٌد منطلق" ،ثم نقول" :هل زٌ ٌد منطلق؟" فؤفدنا بـ"هل" ما لم ٌكن فً "زٌد" ،وال
"منطلق"" (.)10

1

عبدالرحمن بن اسحاق الزجاجً (337هـ948 /م) ،اإلٌضاح فً علل النحو  ،تحقٌق مازن المبارك ،ط  6دار النفابس ،بٌروت،
(1416هـ1996/م) ،ص .41
2
الجوهري ،تاج اللغة وصحاح العربٌة الصحاح  ،مصدر سابق ،ج ،3باب الشٌن ،مادة حرؾ ،ص .1108
3
المصدر ذاته ،ص .44
4
انظر :المصدر ذاته.54 ،
5
انظر :المصدر ذاته ،ص .54
6
انظر :المصدر ذاته ،ص .54

 7أحًذ ثٍ فبسط ثٍ صكشٌب (انمشٌ انشاث انٓجشي /انمشٌ انعبشش انًٍالدي) ،الصاحبي في فقه اللغة العربية
ومسائلها وسنن العرب في كالمها ،ط ،1تحمٍك أحًذ حسٍ ثسج ،داس انكتت انعهًٍة ،ثٍشٔت،
(ْ1418ـ1997/و) ،ص .77
8

المصدر ذاته ،ص .54
9
انظر :المصدر ذاته ،ص .92
10
المصدر ذاته ،ص .50
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انٌا ً :تناول اإلمام السمرقندي حروف المعانً من خالل تفسٌره سورة البقرة
إن عناٌة اإلمام السمرقندي بالحرؾ القرآنً أثرى تفسٌره لسورة البقرة وله وقفات ال بد
من االطبلع علٌها.
 الهمزة
تناول اإلمام السمرقندي الحرؾ القرآنً من خبلل تناوله القراءات القرآنٌة وبٌن اإلمام
أن القراءة للحرؾ لها أثرها فً التفسٌر لآلٌة القرآنٌة ،مثال ذلك فً بٌان قراءة حرؾ
الهمزة فً قوله تعالى {:ﭖ } ( ،)1فقد ذكر اإلمام السمرقندي" :قرأ أهل الكوفة
وعاصم وحمزة والكسابً بهمزتٌن { ﭖ } .وقرأ نافع وابن كثٌر وأبو عمرووابن
عامر فً رواٌة هشام :بهمزة واحدة مع المد { ﭖ } وتفسٌر القراءتٌن ال ٌختلؾ"
( . )2
ٌبلحظ أن اإلمام السمرقندي ذكر الرواٌات عن األبمة القرّ اء فً اللفظة القرآنٌة دون
اختٌار قراءة أو بٌان رتبة القراءة ،فقد بٌّن السمرقندى أ ّنه ال أثر الختبلؾ القراءة على
المعنى الذي هو "خوفتهم أو لم تخوفهم" ( ،)3وهذا ٌدل على أن القراءة القرآنٌة فً هذا
الموضع هً فً الكٌفٌة لنطق حرؾ الهمزة كما بٌن صاحب كتاب "الرعاٌة" فً باب
الهمزة كٌفٌة النطق بالهمزة ،فبٌّن أن حرؾ الهمزة حرؾ مجهور وشدٌد لذا استثقلتها
العرب ،وتعرّ ضت الهمزة للتؽٌٌر ،ولٌس لها صورة ثابتة فً الخط .لهذا ٌبلحظ أن كٌفٌة
اللفظ بها جاءت بالتوسط دون الشدة ( .)4ووصؾ مكً بن أبً طالب ( )5ذلك مبٌّنا ً كٌفٌة
النطق بهاٌ" :خرجها بلطافة ورفق ،ألنها حرؾ َبعُد مخرجه ،وصعب اللفظ به لصعوبته،
ولذلك لم ٌستعمل العرب همزتٌن محققتٌن من أصل كلمة .وال توجد همزة إال فً قلٌل من
الكبلم ،فإذا أخرجها القارئ من لفظة برفق ولطؾ ،ولم ٌتعسؾ باللفظ

1

سورة البقرة ،اآلٌة .7
2
السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي "بحر العلوم " ،تحقٌق محمود مطرجً ،مصدر سابق ،ج  ،1ص.50
3
السمرقندي ،المصدر ذاته ،ج  ،1ص .50
4
مكً بن أبً طالب القٌسً ( ت 437هـ1045 /م) ،الرعاٌة ،ط ،6تحقٌق أحمد حسن فرحات ،دار عمار للنشر والتوزٌع ،األردن،
(1432هـ2011/م) ،ص .145
5
مكً بن أبً طالب ( ت437هـ1045 /م) :هو"مكً بن أبً طالبً حموش بن محمد بن مختار األندلسً القٌسً ،أبو محمد :مقرئ،
عالم بالتفسٌر والعربٌة من أهل القٌروان ،من مإلفاته "الكشؾ عن وجوه القراآت وعللها"و"الهداٌة إلى بلوغ النهاٌة"" .الزركلً ،األعالم،
مرجع سابق ،ج  ،7ص .286
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بها فقد وصل الى اللفظ المستحسن المختار فٌها" ( .)1وأضاؾ فً موضع آخر "وٌنبؽً
بٌن فٌخرجها بٌن الهمز ِة
بٌن َ
قارئ القرآن أن ٌتقٌد من نفسه تجوٌد اللفظة بالهمزة الملٌَّن ِة َ
المح َّق َق ِة والحرؾ الذي ٌجً ُء بها إلٌه ،نحو الهمز ِة َّ
الثان ٌَ ِة فً قولِه تعالى" :قل أَإُ َن ِّب ُب ُكم"،
" ْ
أإلق ًَِ"" ،أبذا"" ،أإِ ّنا" ،أَبِفكاً" ،جا َء أُم ًَّة"" ،شهدا َء إذ وصَّاكم" – فً قراءة نافع ومن
ً
بالهمز ِة المضْ مو َمة َبٌ َْن
تابعه على تخفٌؾ الثانٌة فً ذلك ،من كلمة ومن كلمتٌن .فٌلفظ
بٌن الهمز ِة المكسور ِة والٌا ِء السَّا ِك َن ِة.
الهمز ِة المضموم ِة
والواو السَّا ِك َنة .وبالمكسور ِة َ
ِ
َ
َ
َ
َ
المفتوح ِة واأللِؾ نحو " أأ ْن َذرْ َتهم" ،و"جا َء أح ُدهم" .أعنً الهمز َة
بٌن الهمز ِة
َ
وبالمفتوح ِة َ
َ
َ ()2
المفتوح َة َّ
الثان ٌَة" .
َ
وبٌّن مكً بن أبً طالب فً كتاب "الكشؾ"" :ما اجتمعت الهمزتان فٌه ،فً ظاهر اللفظ
من كلمة ،والتقدٌر فً األولى أنها منفصلة فً النٌة ،ألن لك حذفها فً كبلم العرب،
وألنها داخلة على الثانٌة قبل أن لم تكن فصارت بمنزلة ما هو من كلمتٌن ،وذلك كل
همزة استفهام دخلت على ما بعدها من همزة أخرى نحو " :أأنذرتهم ،وأأقررتم" وشبهه،
الهمزة األولى دخلت على "أنذر ،وأقرر" قبل أن لم تكن .وقد قرئ بحذفها فً "أأنذرتهم"
فهً بمنزلة همزة من كلمة أخرى ،إذا االنفصال والزٌادة فٌها مقدران منوٌان ،فصارب
بمنزلة ما هو من كلمتٌن ،فجاء تحقٌقهما بخبلؾ الهمزتٌن اللتٌن ال ٌمكن أن ٌقدر فً
األولى االنفصال من الثانٌة ،وال ٌمكن حذفها على وجه ،إال أن ُتلقى حركتها على ساكن
قبلها ،فتكون مرادة منوٌة" (.)3
 من:
فً قوله تعالى   { :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ

}

()4

بٌن اإلمام

السمرقندي معنى الحرؾ (من) وهو " للتبعٌض" ( ،)5وقد وضح بعد بٌان معنى (من) أن
اآلٌة الكرٌمة تبٌن أن المقصود بعض الناس ولٌس كلهم فذكر "فإن أراد به بعض الناس
ولم ٌرد به جمٌع الناس ،فكؤنه قال :بعض الناس ٌقولون :آمنا باهلل.

1

القٌسً ،الرعاٌة ،مصدر سابق ،ص ص ( .)146-145
2
القٌسً ،الرعاٌة ،مصدر سابق ،ص .147
3
القٌسً ،الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها  ،ج ،1ص ص ( .)72-71وانظر :حسن بن أحمد بن عبدالؽفار الفارسً
(377هـ987 /م) ،الحجة للقراء السبعة  ،وضع حواشٌه وعلق علٌه كامل مصطفى الهنداوي ،الطبعة األولى ،دار الكتب العلمٌة ،بٌروت،
(1421هـ2001/م) ،ج ،1ص ص (.)186-178
4
سورة البقرة ،اآلٌة .8
5
السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى "بحر العلوم"  ،تحقٌق محمود مطرجً ،مصدر سابق ،ج  ،1ص .52
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وقد قٌل :معناه :ومن الناس ناس ٌقولون :آمنا باهللٌ ،عنً :صدقنا باهلل وص ّدقنا { ﭲ
ﭳ } ( )1وبالبعث بعد الموت" ( ،)2فمعنى (من) أعان على فهم المعنى فً هذه
اآلٌة حٌث من معانٌها "التبعٌض ،نحو { :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

}

()3

وعبلمتها إمكان سد

بعض ما تحبون} ( .)5( ")4وذكر صاحب
"بعض" مس َّدها كقراءة ابن مسعود{ :حتى ُتنفقوا
َ
كتاب "مجمع البٌان لعلوم القرآن" أن سبب "فتح نون {من} عند التقاء الساكنٌن ،استثقاال
من الناس" (.)6
لتوالى الكسرتٌن لو قلت ِ
 أال:
 {ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ }

( )7

فً هذا الموضع بٌن اإلمام السمرقندي أن أال هً "كلمة تنبٌه"

( .)8ومن وجوه (أال) " التنبٌه" ( )9وهذا المعنى ٌدل على "تحقٌق" ( )10العبارة القرآنٌة
التً تلٌها ،ومن المواضع التً ذكرت فٌها (أال) فً سورة البقرة "{  ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ }
( )11وأٌضا ً فً سورة هود {  ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ }

()12

حٌث ٌقال فٌها أنها

حرؾ استفتاح فً حالة اإلعراب ،وفً هذه الحالة ٌبٌّن مكان (أال) دون بٌان معناها (.)13

1

سورة البقرة ،اآلٌة .8
2
السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى "بحر العلوم"  ،تحقٌق محمود مطرجً ،مصدر سابق ،ج  ،1ص .52
3
سورة البقرة ،اآلٌة .253
4
سورة آل عمران ،اآلٌة .92
5
ابن هشام األنصاري (ت 762هـ1360/م) ،مغنً اللبٌب ،راجعه سعٌد اإلفؽانً ،دار الفكر ،بٌروت1427 ( ،هـ 1428 -م2007 /م)،
ص .307
6
فضل بن الحسن الطبرسً (ت 470هـ1077/م) ،مجمع البٌان لعلوم القرآن  ،رابطة الثقافة والعبلقات اإلسبلمٌة1417 (،هـ1997/م)،
ج ،1ص .86
7
سورة البقرة ،اآلٌة .12
8
السمرقندي ، ،تفسٌر السمرقندي المسمى "بحر العلوم"  ،تحقٌق محمود مطرجً  ،مصدر سابق ،ج .54 ،1
9
 ،ابن هشام  ،مغنً اللبٌب ،مصدر سابق ،ص .307
10
المصدر ذاته ،ص .307
11
سورة البقرة ،اآلٌة .13
12
سورة هود ،اآلٌة .8
13
انظر :ابن هشام ،مغنً اللبٌب ،مصدر سابق ،ص .307
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ومعنى التحقٌق ٌإدٌه التركٌب المكون من (الهمزة) و (ال) حٌث أن الهمزة فً حالة
دخولها على النفً تفٌد معنى التحقٌق كما فً قوله تعالى  { :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ }
(.)2( )1
وقد بٌن صاحب "مجمع البٌان لعلوم القرآن" أن "{أال} كلمة تنبٌه وافتتاح للكبلم" ()3وهو
بذلك بٌّن موضعها ومعناها ثم ذكر الدور الذي تإدٌه فً العبارة أو الجملة وهو أنها "
تدخل على كل كبلم مكتؾ بنفسه ،نحو قوله { :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
ﯼ}( )4وأصله :ال دخل علٌه ألؾ االستفهام ،واأللؾ إذا دخل على الجحد أخرجه الى
معنى التقرٌر والتحقٌق ،كقوله)5( }        { :؛ ألنه ال
ٌجوز للمجٌب إال اإلقرار ببلى" ( ،)6وبذلك تحقق (أال ) المعنى للجملة التً تلٌها.
 أو:
 فً قوله تعالى { :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭹﭻ ﭼ ﭽ } (.)7
ﭺ
ﭷﭸ
ذكر اإلمام السمرقندي من معانً (أو) الشك والتخٌٌر وتؤتً أٌضا ً بمعنى الواو،
واختار فً هذا الموضع معنى التخٌٌر فذكر" :فإن قٌل كلمة {أو} إنما تستعمل
للشك ،فما معنى {أو} ها هنا ،قٌل له{ :أو} قد تكون للتخٌٌر ،فكؤنه قال :إن شبتم
فاضربوا بهم مثبلً بالمستوقد النار ،وإن شبتم فاضربوا لهم المثل بالمطر ،فؤنتم
مصٌبون فً ضرب المثل فً الوجهٌن جمٌعا ً وهذا كما قال فً آٌة أخرى:

1

سورة القٌامة ،اآلٌة .40
2
األنصاري ،مغنً اللبٌب ،مصدر سابق ،ص ص ( .)74-73
3
الطبرسً ،مجمع البٌان لعلوم القرآن  ،مصدر سابق ،ج ،1ص .94
4
سورة الصافات ،اآلٌتٌن  151و.152
5
سورة القٌامة ،اآلٌة .40
6
الطبرسً ،مجمع البٌان لعلوم القرآن  ،مصدر سابق ،ج ،1ص .94
7
سورة البقرة ،اآلٌة .19
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 {ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ } ( )1فكذلك ها هنا {أو} للتخٌٌر ال للشك" ( )2وبٌّن أن
(أو) تؤتً بمعنى (الواو) أٌضا ً  ،وأنها فً هذا الموضع تإدي هذا المعنى وهو
"مثلهم كرجل فً مفازة فً لٌلة مظلمة ،فنزل مطر من السماء ،وفً المطر
ظلمات { َو َرعْ ـ ُد َو َبرْ ٌق}" (.)3
ﮡﮣ ﮤ ﮥ
 فً قوله تعالى { :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮢ
﮹
ﮱ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮺
ﮩﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮲
ﮪ
ﮦﮧ ﮨ
﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ }( . )4
وفً هذا الموضع ذكر اإلمام السمرقندي عدة معانً لـ (أو) وهً "بل أشد قسوة
مثل قوله { :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ } ( )5بل ٌزٌدون ،وكقوله { :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ } ( ،)6أي :بل هو أقرب ،وكقوله { :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ } ( .)7أي بل هو
أدنى .وقال بعضهم :معناه وأشد قسوة ،واأللؾ زابدة .وقال الزجاج ( )8أن {أو}
للتخٌٌر ٌعنً :إن شبتم شبهتم قسوتها بالحجارة أو بما هو أشد قسوة فؤنتم مصٌبون
كقوله عز وجل{ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ } (.)10( ")9

1

سورة النور ،اآلٌة .40
2
السمرقندي ، ،تفسٌر السمرقندي المسمى "بحر العلوم"  ،تحقٌق محمود مطرجً  ،مصدر سابق ،ج  ،1ص .58
3
السمرقندي ، ،تفسٌر السمرقندي المسمى "بحر العلوم"  ،تحقٌق محمود مطرجً  ،مصدر سابق ،ج  ،1ص .58
4
سورة البقرة ،األٌة 74
5
سورة الصافات ،اآلٌة .147
6
سورة النحل ،اآلٌة .77
7
سورة النجم ،اآلٌة .9
8
الزجاج (311هـ  :)923 /هو" ابراهٌم بن السري بن سهل ،أبو اسحاق الزجاج؛ عالم بالنحو واللؽة ،ولد ومات فً بؽداد ،من كتبه
"معانً القرآن" و"األمالً"" .الزركلً ،األعالم ،مرجع سابق ،ج ،1ص .40
9
سورة البقرة ،اآلٌة .19
10
السمرقندي ، ،تفسٌر السمرقندي المسمى "بحر العلوم"  ،تحقٌق محمود مطرجً  ،مصدر سابق ،ج ،1ص .92
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وقد ذكر صاحب "تفسٌر البحر المحٌط" أن (أو) لها عدة معانً وهً" :اإلبهام،
واإلباحة ،أو الشك ،أو التخٌٌر ،أو التنوٌع ،أو بمعنى الواو ،وقد اختار التنوٌع فً
هذا الموضع ،إذ أن قلوبهم على نوعٌن وهما الحجارة أو ما هو أشد قسوة منها،
فذكر أنه "أجمل ذلك فً قوله تعالى { ﮗ ﮘ ﮙ } ( ،)1ثم فصل ونوع إلى
مشبه بالحجارة ،وإلى أشد منها إذ ما كان أشد كان مشاركا ً فً مطلق القسوة ،ثم
امتاز باألشدٌة"

()2

وهذه المعانً التً ذكرها المفسران كلها تدل على شدة قسوة

قلوب المنافقٌن ،إذ شبهت قسوة قلوبهم بالحجارة وما هو أشد منها.

1

سورة البقرة ،اآلٌة .74
2
أبو حٌان ،تفسٌر البحر المحٌط  ،مصدر سابق ،ج  ،1ص .428
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المبحث ال انً :عناٌة اإلمام السمرقندي بالمفردة القرآنٌة من خالل تفسٌره سورة البقرة
ٌعرض هذا المبحث كٌفٌة تناول اإلمام السمرقندي للمفردة القرآنٌة من خبلل تفسٌره
بعض المواضع من سورة البقرة.
المطلب األول :مفهوم المفردة
ال بد من معرفة المعنى لكل من المفردة والكلمة واللفظة لتوضٌح مفهوم المفردة.
أوالً :المفردة فً اللغة
المفردة فً اللؽة من مادة فرد و الفرد" :الوتر..،وأفردته :عزلته" ( )1و" َف َرد ٌَ ْفرٌد وأ ْف َرد ُته
انى له وال مِث َل"
جعل ُته واحدا..،واستفردت الشًء إذا أخذ َته َفرْ داً ال َث َ

( " )2الفارد وال َفرْ د :الثـّور

المنفرد ،وظبٌة فار ٌد :انقطعت عن القطٌع ،وكذلك السّدرة الفاردة ،انفردت عن سابر السدر؛
ِ
وأفراد النجوم :ال ّدراريّ فً آفاق السّماء ،والفرٌد :ال ّدرّ إذا ُنظم وفصِ ل بٌ َنه َ
ٌره" (" ،)3وال َفرٌد،
بؽ ِ
ً
فصلت بها بٌن ذهب فً نظم؛ ذهبٌ مفرَّ د ،إذا فُصّل بٌنه بالفرابد"
والواحدة فرٌدة ،وهً كل َخ َر َزة
( ،)4وبعد االطبلع على المعنى اللؽوي ٌستدل على أن المفردة هً" :الكلمة الواحدة"

()5

التً

انفردت عن ؼٌرها من الكلمات.
انٌا ً :الكلمة فً اللغة
الكلمة هً ما تدل على "نطق مُفهم.. ،كلّمته أكلّمه تكلٌماً ،وهو كلٌمً إذا كلَمك أو كلّمته ،ثم
ُفه َمة َكلِ َم َة ،والقصّة كلمة ،والقصٌدة بطولها كلمة" (.)6
ٌ َتسعون فٌسمًون اللفظة الواحدة الم ِ

1

الجوهري ،تاج اللغة وصحاح العربٌة المسمى الصحاح  ،مصدر سابق ،باب الدال ،فصل الفاء ،مادة فرد ،ج  ،2ص .452
2
األزهري ،تهذٌب اللغة  ،مصدر سابق ،باب الدال والراء ،مادة فرد ،ج  ،14ص ص (.)99-98
3
ابن فارس ،معجم المقاٌٌس فً اللغة  ،مصدر سابق ،كتاب الفاء ،باب الفاء والراء وما ٌثلثهما ،ص .845
4
أبو بكر محمد بن الحسن بن درٌد األزدي (321هـ933/م) ،جمهرة اللغة  ،علق علٌه ووضع حواشٌه وفهارسه إبراهٌم شمس الدٌن،
ط ،1دار الكتب العلمٌة ،بٌروت1426 ( ،هـ ،)2005/حرؾ الدال فً الثبلثً الصحٌح ،باب الدال والراء وما بعدهما من الحروؾ ،مادة
فرد ،ج  ،1ص .750
5
فاضل صالح السامرابً ،بالغة الكلمة فً التعبٌر القرآنً  ،ط ،5دار عمار للنشر والتوزٌع ،األردن1430 ( ،هـ2009 /م) ،ص .5
6
ابن فارس ،معجم المقاٌٌس فً اللغة  ،مصدر سابق ،كتاب الكاؾ ،باب الكاؾ والبلم وما ٌثلثهما ،ص .906
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ومن استعمال (الكلمة) لتعبر على المفردة:
" وتقع فً الكلمة الواحدة لُؽتان" (.)1
" أما واضح الكبلم فالذي ٌفهمه كل سامع عرؾ ظاهر كبلم العرب"(.)2
" الخطٌب إذا ارتجل كبلما ً" (.)3
مما ٌدل على أن الكبلم هو المفردات المجموعة والتً ٌتكلم بها الناس كوسٌلة اتصال.
ال ا ً :اللفظة فً اللغة
أما اللفظة فهً ما ٌدل على "طرح الشًء ،وؼالب ذلك أن ٌكون من الفم .تقول :لَ َفظ بالكبلم
ولفظت الشًء من فمً" ( .)4ومن استعمال اللفظة  :و"ألفاظ جمٌع األمم ..لست واجداً
ُ
ٌَلفظ لَفظاَ،
فً شا من كبلمهم حرفا ً لٌس فً حرفنا إال معدوالً عن مخرجه شٌباً ،مثل" :الحرؾ المتوسط
مخرجى القاؾ والكاؾ""( ،)5وهذا ٌدل على أن إطبلق اللفظ ٌستعمل عند وصؾ كٌفٌة النطق فً
الحرؾ ،إذ ٌصؾ الكاتب مخرج الحرؾ ،وهذا ٌحتاج له فً معرفة نطقه ،فؤطلق علٌه لفظ ،وفً
أوضح المسالك أللفٌة ابن مالك ذكر أن "المراد باللفظ الصوت المشتمل على بعض الحروؾ،
تحقٌقا َ أو تقدٌراً" (.)6

 1ابن فارس ،الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كالمها
2

 ،مصدرسابق ،ص .39

المصدر ذاته ،ص .40
3
محمد عبدهللا بن مسلم بن قتٌبة (ت 276هـ889/م) ،تؤوٌل مشكل القرآن  ،تحقٌق أحمد صفر ،مكتبة دار التراث ،القاهرة( ،بدون رقم
طبعة1437( ،هـ2006/م) ،ص .75
4
ابن فارس ،معجم المقاٌٌس فً اللغة  ،مصدر سابق ،كتاب البلم ،باب البلم والفاء وما ٌثلثهما ،ص .958
5
ابن قتٌبة ،تؤوٌل مشكل القرآن  ،مصدر سابق ،ص .75
6
عبدهللا بن ٌوسؾ بن أحمد بن عبداله ابن هشام األنصاري (ت 761هـ1360/م) ،أوضح المسالك إلى ألفٌة ابن مالك  ،قدم له ووضع
هوامشه وفهارسه إمٌل ٌعقوب ،ط  ،1دار الكتب العلمٌة ،بٌروت1424 ( ،هـ2002/م) ،ج ،1ص .33
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رابعا ً :الفرق فً معنى المفردة والكلمة واللفظة
فالكلمة تكون بالنطق بكبلم مفهوم ،واللفظة لفظ الحرؾ أو الحروؾ ،أما المفردة فهً الكلمة
الملفوظة أو المدونة التً انفردت عن ؼٌرها فكانت قابمة بذاتها.
خامسا ً :مكانة المفردة فً السٌاق
والمفردة

()1

تكون فً السٌاق إما فعل وهو ما دل على زمان ( ،)2وإما اسم وهو "ما كان

مستقراً على المسمّى وقت ذكرك إٌاه والزما ً له"

( .)3وال بد من بٌان أن " ك ّل مفردة وضعت

وضعا ً فنٌا ً مقصوداً فً مكانها المناسب ،وأن الحذؾ من المفردة مقصو ٌد ،كما أنّ الذكر مقصو ٌد،
وأنّ اإلبدال مقصو ٌد كما أنّ األصل مقصو ٌد ،وك ّل تؽٌٌر فً المفردة أو إقرار على األصل مقصو ٌد
له ؼرض" ( .)4وهذا ٌبٌّن أهمٌة دراسة المفردة القرآنٌة والبحث حولها والوقوؾ على معانٌها.

وقد بٌن ابن مالك أن "الكلمة تكون  :اسم ،وفعل ،وحرؾ .انظر :المصدر ذاته ،ج 1ن ص  .33وأٌضا ً :محمد بن ٌزٌد المبرد (ت
285هـ898/م) ،المقتضب ،تحقٌق حسن حمد ،ومراجعة امٌل ٌعقوب ،ط  ،1دار الكتب العلمٌة ،بٌروت1420 ( ،هـ1999/م) ،ج ،1ص
 ،51حٌث ذكر أن الكبلم ال ٌخلو من أن ٌكون أحد الثبلثة :اسم ،وفعل ،وحرؾ.
2
انظر :ابن فارس ،الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كالمها  ،مصدرسابق ،ص .49
3
المصدر ذاته ،ص .49
4
السامرابً ،بالغة الكلمة فً التعبٌر القرآنً  ،مصدرسابق ،ص .6
1
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المطلب ال انً :تناول اإلمام السمرقندي المفردة القرآنٌة من خالل تفسٌره سورة البقرة
لقد اعتنى اإلمام السمرقندي ببٌان المفردة القرآنٌة ودراستها من جوانب عدة .ففً قوله
تعالى { :ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ } ( .)1ذكر اإلمام
السمرقندي أن "فً اآلٌة إشكال فً موضعٌن :أحدهما فً اللفظ ،واآلخر فً المعنى .فؤما فً اللفظ
قالَ { :خ َت َم هللا َعلَى قُلوُ ِب ِه ْم} ( )2ذكر جماعة القلوب ثم قالَ { :وعلَى َسمْ ع ِِه ْم} ( )3ذكر بلفظ الوحدان ثم
قال{ :وعلى أبصارهم} ( )4ذكر بلفظ الجمع ،فجوابه :أن السمع مصدر والمصدر ال ٌثنى وال
ٌجمع ،فلهذا ذكر بلفظ الوحدان وهللا أعلم .وقد قٌلَ { :و َعلَى َسمْ ع ِِه ْم} (ٌ )5عنً :موضع سمعهم ،ألن
السمع ال ٌختم وإنما ٌختم موضعه .وقد قٌل :إن اإلضافة إلى الجماعة تؽنً عن لفظ الجماعة ،ألنه
قالَ { :و َعلَى َسمْ ع ِِه ْم}

()6

فقد أضاؾ إلى الجماعة ،والشًء إذا اضٌؾ إلى الجماعة ،مرة ٌذكر بلفظ

ا لجماعة ،ومرة ٌذكر بلفظ الوحدان ،فلو ذكر القلوب واألبصار بلفظ الوحدان لكان سدٌداً فً
اللؽة ،فذكر البعض بلفظ الوحدان ،وذكر البعض بلفظ الجماعة؛ وهذه عبلمة الفصاحة ،ألن كتاب
هللا تعالى أفصح الكبلم.
وأما اإلشكال الذي فً المعنى أن ٌقال :إذا ختم هللا على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى
أبصارهم ،فمنعهم عن الهدى فكٌؾ ٌستحقون العقوبة؟ والجواب عن هذا أن ٌقال :إنَّ ختم هللا
مجازاة لكفرهم .كما قال فً آٌة أخرىَ { :ب ْل َط َب َع هللاُ َعلَ ٌْ َها ِب ُك ْف ِر ِه ْم}

( )7ألن هللا تعالى قد ٌسر

ذٌن َجا َه ُدوا فٌِ َنا لَ َن ْه ِد ٌَ َّن ُه ْم ُس ُبلَ َنا} (،)8
علٌهم السبٌل ،فلو جاهدوا لوفقهم ،كما قال فً آٌة أخرى { َوالَّ َ
فلما لم ٌجاهدوا واختاروا الكفر عاقبهم هللا تعالى فً الدنٌا بالختم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى
أبصارهم ،وفً اآلخرة بالعذاب العظٌم" (.)9

1

سورة البقرة ،اآلٌة .7
2
سورة البقرة ،اآلٌة .7
3
سورة البقرة ،اآلٌة .7
4
سورة البقرة ،اآلٌة .7
5
سورة البقرة ،اآلٌة .7
6
سورة البقرة ،اآلٌة .7
7
سورة النساء ،اآلٌة .155
8
سورة العنكبوت ،اآلٌة .69
9
السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي "بحر العلوم"  ،تحقٌق محمود مطرجً ،مصدر سابق ،ج  ،1ص .51
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ٌبلحظ أن اإلمام السمرقندي عرض الجانب اللؽوي فً هذه اآلٌة الكرٌمة وذلك بإلقاء الضوء على
المفردة القرآنٌة ووضعها فً سٌاق النص القرآنً مسمٌا ً ذلك "إشكاالً فً اللفظ"
المفردة القرآنٌة { ﭠ } ( )2جاءت على صٌؽة الجمع والمفردة القرآنٌة {

( )1مبٌنا ً أن

ﭥ } ( )3أٌضا ً

جاءت بصٌؽة الجمع أمّا (السمع) فجاء مفرداً معلبلً ذلك بؤن (السمع) مصدر لذا ال ٌثنى وال
ٌجمع .والمصدر "اسم ٌدل على الحدث" ( ،)4ومن شروط إعمال المصدر "أال ٌكون مجموعا ً"
( .)5وقد بٌّن اإلمام السمرقندي أن (السمع) مصدر ثم وضح أن المصدر ال ٌجمع لذا خالؾ
المفردتٌن{قلوبهم}( )6و{أبصارهم}

()7

وهو ٌحلل الجانب اللؽوي للمفردة لبٌان معانً اآلٌة الكرٌمة،

ث ّم بٌّن أنّ العطؾ ما بٌن صٌؽة الجمع وصٌؽة المفرد "عبلمة الفصاحة" ( .)8وهو بذلك ٌبٌن أن
القرآن العظٌم "أفصح الكبلم" (.)9
وقد بٌن النسفً ( )10أن "السمع مصدر فً أصلهٌ ،قال :سمعت الشًء سمعا ً وسماعاً،
والمصدر ال ٌجمع؛ ألنه اسم جنسٌ ،قع على القلٌل والكثٌر ،فبل ٌحتاج فٌه إلى التثنٌة والجمع،
فلمح األصل .وقٌل :المضاؾ محذوؾ ،أي :وعلى مواضع سمعهم" ( .)11وقد ذكر النسفً "قرئ
{وعلى أسماعهم} ( )13( ")12ولكن لم ٌذكر قراءة َمن مِن القراء .وجاء فً "معجم القراءات" أن
قراءة {أسماعهم}( )14للقارئ ابن ابً عبلة (.)16( )15

1

السمرقندي،المصدر ذاته ،ج  ،1ص.51
2
سورة البقرة ،اآلٌة .7
3
سورة البقرة ،اآلٌة .7
4
محمود حسنً مؽالسة ،النحو الشافً الشامل  ،ط ،1دار المسٌرة ،األردن1427 ( ،هـ2007/م).514 ،
5
محمد أسعد النادري ،نحو اللغة العربٌة  ،المكتبة العصرٌة ،بٌروت1425 ( ،ه2005/م) ،ص .96
6
سورة البقرة ،اآلٌة .7
7
سورة البقرة ،اآلٌة .7
8
السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى "بحر العلوم"  ،تحقٌق محمود مطرجً ،مصدر سابق ،ج ،1ص .51
9
السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى "بحر العلوم"  ،تحقٌق محمود مطرجً  ،مصدر سابق ،ج.51 ،1
10
النسفً( :ت 687هـ1289/م) محمد بن محمد بن محمد أبو الفضل برهان الدٌن النسفً :عالم بالتفسٌر واألصول والكبلم ،من
األحناؾ .من كتبه "الواضح"و" فً تلخٌص تفسٌر القرآن للفخرالرازي ،و"شرح األسماء الحسنى"" .الزركلً ،األعبلم ،مرجع سابق،
ج ،7ص .31
11
عبدهللا بن أحمد بن محمود النسفً (ت 710ـ1310م) ،تفسٌر النسفً (مدارك التنزٌل وحقائق التؤوٌل)  ،تحقٌق ٌوسؾ علً بدٌوي،
مراجعة محًٌ الدٌن دٌب مستو ،ط  ،1دار ابن كثٌر ،دمشق ،بٌروت1419 ( ،هـ1998/م) ،ج ،1ص ص (.)46-45
12
سورة البقرة ،اآلٌة .7
13
المصدر ذاته ،ج ،1ص .43
14
سورة البقرة ،اآلٌة .7
15
ابن أبً عبلة :هو "شِ ْمر بن ٌقضان بن المرتحل العقٌلً ،ت 151هـ أو 152هـ ،أو 153هـ ،" /جمال الدٌن أبً الحجاج ٌوسؾ المزي
( تـ742هـ1050/م) ،تهدٌب الكمال فً اسماء الرجال  ،تحقٌق بشار عواد معوؾ ،ط  ،1مإسسة الرسالة1418 ( ،هـ1998/م) ،ج ،1ص
ص (.)124-123
16
احمد مختار عمر و عبدالعالم سالم مكرم ،معجم القراءات القرآنٌة مع معجمة فً القراءات واشهر القراءات  ،ط ،2مطبوعات جامعة
الكوٌت1408( ،هـ1988/م) ،ج ،1ص  .22نسخة الكترونٌة.
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وبٌن البٌضاوي أن السمع بصٌؽة المفرد "لؤلمن من اللبس واعتبار األصل ،فإنه مصدر فً
أصله والمصادر التجمع .أو على تقدٌر مضاؾ مثل وعلى حواس سمعهم" (.)1

وقد بٌن صاحب كتاب "سر الفصاحة" أن الفصاحة "نعت لؤللفاظ إذا وجدت على شروط
عدة ،ومتى تكاملت تلك الشروط فبل مزٌد على فصاحة تلك األلفاظ ،وبحسب الموجود منها تؤخذ
القسط من الوصؾ ،وبوجود أضدادها تستحق االطراح والذم وتلك الشروط تنقسم إلى قسمٌن:
فاألول منها ٌوجد فً اللفظة الواحدة على انفرادها من ؼٌر أن ٌنضم إلٌها شًء من األلفاظ وتإلؾ
معه ،والقسم الثانً ٌوجد فً األلفاظ المنظومة بعضها مع بعض"

( ،)2وهذا ما بٌنه اإلمام

السمرقندي فً تناول المفردات القرآنٌة ،فهً فصٌحة منفردة ،وفصٌحة فً السٌاق التً ترد فٌه
فً اآلٌة القرآنٌة.

وللوقوؾ على ما قدمه اإلمام السمرقندي حول مفردات قرآنٌة من سورة البقرة التً بٌّن
اإلمام السمرقندي معناها اللؽوي ،تم استخراج هذه المفردات من تفسٌر "الكشاؾ" لئلمام
الزمخشري ،وقد اخترته لعناٌة اإلمام الزمخشري بعلوم اللّؽة العربٌة فً تفسٌره

( ،)3وذلك

للوقوؾ على ما قدمه المفسران فً هذا الجانب من خبلل عرضها فً جدول.

1

البٌضاوي ،أنوار التنزٌل وأسرار التؤوٌل المعروف بتفسٌر البٌضاوي  ،مصدر سابق ،ج  ،1ص .43
2
المصدر ذاته ،ص .58
3
لبلستزادة حول عناٌة االمام الزمخشري بالمفردة القرآنٌة انظر :الهدى الزمخشري ،الكشاف ،مصدر سابق :،ج  ،1ص  ،44المتقً:
ج ،1ص  ،45اإلٌمان :ج ،1ص  ،47الصبلة :ج1ـ ص  ،49الضبللة :ج ،1ص  ،77الحٌاء :ج ،1ص  ،117الحق :ج ،1ص .121
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جدول رقم ( )5المفردات القرآنٌة فً تفسٌر السمرقندي وتفسٌر الزمخشري فً سورة البقرة
الرقم
1

المفردةالقرآنٌة تفسٌر السمرقندي
{ﭸ } (" )1أصل الخداع فً اللؽة :السترٌ .قال
للبٌت الذي ٌخزن فٌه المال :م ُْخدَ ع،
والعرب تقول :انخدعت الضبُّ فً
جحرها" (.)2

2

{ﮤ }

()4

3

{ﮩ }

( )8

4

{ﯨ }

()11

1

"أصل الفسق فً اللؽة :هو الخروج
من الطاعة ،والعرب تقول فسقت
الرطبة إذا خرجت من قشرها،
وٌقال للفؤرة :فوٌسقة ،ألنها تخرج
من الجُحر وقال هللا تعالى { َف َف َس َق
َعنْ أَمْ ِر َر ِّب ِه} (.)6( ")5
"أصل السجود فً اللؽة :هو المٌبلن
والخضوع ،والعرب تقول :سجدت
النخلة إذا مالت ،وسجدت الناقة إذا
طؤطات رأسها ومالت" (.)9
"أصله فً اللؽة :من أز ّل ٌزلُّ،
معناه :فؤؼراهما الشٌطان
واس َتزلَّهما" (.)12

تفسٌر الزمخشري
"الخدع :أن ٌوهم صاحبه خبلؾ ما
ٌرٌد به من المكروه .من قولهم :ضب
خادع وخدع ،إذا أمر الحارش ٌده على
باب جحره أوهمه إقباله علٌه ثم خرج
من باب آخر" (.)3
"الفسق :الخروج عن القصد .قال رإبة:
وابرا" (.)7
َفواسِ قا ً َعنْ َقصْ دِهها َج َ

"السجود هلل على سبٌل العبادة ،ولؽٌره
على وجه التكرمة كما سجدت المبلبكة
آلدم ،وأبو ٌوسؾ وإخوته له؟ وٌجوز
()10
أن تختلؾ األحوال واألوقات فٌه" .
"فؤزلهما عن الجنة بمعنى أذهبهما عنها
وأبعدهما ،كما تقول :ز ّل عن مرتبته.
وزل عنً ذاك :إذا ذهب عنك وزل من
الشهر كذا.)13( ".
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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9
السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى " بحر العلوم " ،مصدر سابق ،ج ،1ص .70
10
الزمخشري ،تفسٌر الكشاف عن حقائق غوامض التنزٌل وعٌون األقاوٌل فً وجوه التؤوٌل  ،مصدر سابق ،ج ،1ص .130
11
سورة البقرة ،اآلٌة .36
12
السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى " بحر العلوم " ،تحقٌق محمود مطرجً ،مصدر سابق ،ج ،1ص .71
13
الزمخشري ،تفسٌر الكشاف عن حقائق غوامض التنزٌل وعٌون األقاوٌل فً وجوه التؤوٌل  ،مصدر سابق ،ج ،1ص .131

130

تابع الجدول رقم (  )5المفردات القرآنٌة فً تفسٌر السمرقندي وتفسٌر الزمخشري فً سورة
البقرة
تفسٌر السمرقندي
الرقم المفردةالقرآنٌة
َ
()1
"ٌقال فً اللؽة :لبس ٌلبس لبسا إذا
5
{ﮓ }
()2
لبس الثٌاب" .
6

{ ﭛ } "أصله فً اللؽة :من الحٌاةٌ ،قال:
استحٌاٌ ،ستحًٌ إذا تركه ح ٌّا ً" .
( )5
()6

تفسٌر الزمخشري
"خلطته" (" )3ملتبسا ً مشتبها"ً

( . -)4

لم ٌذكر قوالً.

7

{ﮘ }

()7

"الخبلق فً اللؽة :هو النصٌب
الوافر" (.)8

8

{ ﭓ}

()10

9

{ ﭬ}

()13

10

{ﯖ}

()15

"قال الزجاج :النسخ فً اللؽة ،هو
إبطال شًء وإقامة شًء آخر
مقامه ،والعرب تقول :نسخت
الشمس الظل إذا أزالته" (.)11
"قال الزجاج :الملك فً اللؽة :هو لم ٌذكر قوالً.
تمام القدرة ،وأصل هذا من قولهم:
ملكت العجٌن إذا بالؽت فً عجنه"
(.)14
"البدٌع بمعنى المبدع" (.)17
"اإلبداع فً اللؽة :إنشاء شًء لم
ٌُسْ َب ْق إلٌه على ؼٌر مثال وال
مشورة" (.)16

1

"من نصٌب"

()9

"ننسخ بضم النون من أنسخ،
أو ننساها" (.)12

سورة البقرة ،اآلٌة .42
2
السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى " بحر العلوم " ،تحقٌق محمود مطرجً ،مصدر سابق ،ج ،1ص .75
3
الزمخشري ،تفسٌر الكشاف عن حقائق غوامض التنزٌل وعٌون األقاوٌل فً وجوه التؤوٌل  ،مصدر سابق ،ج.135 ،1
4
الزمخشري ،الكشاف ،مصدر سابق ،ج ،1ص .135
5
سورة البقرة ،اآلبة .49
6
السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى " بحر العلوم " ،تحقٌق محمود مطرجً ،مصدر سابق ،ج ،1ص .78-77
7
سورة البقرة ،اآلٌة .102
8
السمرقندي ،بحر العلوم  ،تحقٌق محمود مطرجً ،مصدر سابق ،ج ،1ص .107
9
الزمخشري ،تفسٌر الكشاف عن حقائق غوامض التنزٌل وعٌون األقاوٌل فً وجوه التؤوٌل  ،مصدر سابق ،ج ،1ص .173
10
سورة البقرة ،اآلٌة .106
11
السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى " بحر العلوم " ،تحقٌق محمود مطرجً  ،مصدر سابق ،ج ،1ص 108
12
الزمخشري ،تفسٌر الكشاف عن حقائق غوامض التنزٌل وعٌون األقاوٌل فً وجوه التؤوٌل  ،مصدر سابق ،ج ،1ص .175
13
سورة البقرة ،اآلٌة .107
14
السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى " بحر العلوم " ،مصدر سابق ،ج ،1ص .109
15
سورة البقرة ،اآلٌة .117
16
السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى " بحر العلوم " ،تحقٌق محمود مطرجً ،مصدر سابق ،ج ،1ص .114
17
الزمخشري ،تفسٌر الكشاف عن حقائق غوامض التنزٌل وعٌون األقاوٌل فً وجوه التؤوٌل  ،مصدر سابق ،ج.180،1
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تابع جدول رقم (  ) 5المفردات القرآنٌة فً تفسٌر السمرقندي وتفسٌر الزمخشري فً سورة
البقرة
تفسٌر
الرقم المفردة القرآنٌة تفسٌر السمرقندي
الزمخشري
"أي فً مناوأة
"الشقاق فً اللؽة :له ثبلثة معان ،احدها:
 { 11ﮑ } (.)1
{  ومعاندة ال ؼٌر"
العداوة مثل قوله تعالى:
( . )6
 ،)2( } والثانً :الخبلؾ مثل قوله:
{ ،)3( }    والثالث:
الضبللة مثل قوله  { :

.)5( ")4( }  
12

{ ﭯ } (" .)7الشهادة فً اللؽة :هً البٌان ،فلهذا ٌسمى
الشاهد بٌِّنة ،ألنه ٌبٌِّن حق المدعً" (.)8
{ﭫ } (" .)9أصل العنت فً اللؽة من قول العرب:
عنت البعٌر إذا انكسرت رجله ،وحقٌقته:
ولو شاء هللا لكلفكم ما ٌشتد علٌكم" (.)10
{ﮡ}(" .)12الظلم فً اللؽة :وضع الشًء فً ؼٌر
موضعه" (.)13

15

{ﯪ } (" .)14اإلحاطة فً اللؽة :إدراك الشًء بكماله"
(.)15

13
14

1

لم ٌذكر قوالً.
"المشقة" (.)11
لم ٌورد قوالً.
لم ٌورد قوالً.

سورة البقرة ،اآلٌة .137
2
سورة هود ،اآلٌة .89
3
سورة النساء ،اآلٌة .35
4
سورة الحج ،اآلٌة .53
5
السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى " بحر العلوم " ،تحقٌق حمود مطرجً ،مصدر سابق ،ج ،1ص .124
6
الزمخشري ،تفسٌر الكشاف عن حقائق غوامض التنزٌل وعٌون األقاوٌل فً وجوه التؤوٌل  ،مصدر سابق  ،ج ،1ص.194
7
سورة البقرة ،اآلٌة .143
8
السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى " بحر العلوم " ،تحقٌق حمود مطرجً ،مصدر سابق ،ج ،1ص .126
9
سورة البقرة ،اآلٌة .220
10
السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى " بحر العلوم " ،تحقٌق حمود مطرجً ،مصدر سابق ،ج ،1ص ص (.)173-172
11
الزمخشري ،تفسٌر الكشاف عن حقائق غوامض التنزٌل وعٌون األقاوٌل فً وجوه التؤوٌل  ،مصدر سابق ،ج ،1ص .260
12
سورة البقرة ،اآلٌة .254
13
السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى " بحر العلوم " ،تحقٌق حمود مطرجً ،مصدر سابق ،ج ،1ص .193
14
سورة القرة ،اآلٌة .255
15
السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى " بحر العلوم " ،تحقٌق حمود مطرجً ،مصدر سابق ،ج ،1ص .194
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مالحظات حول تناول كل من اإلمام السمرقندي واإلمام الزمخشري المفردات
القرآنٌة فً سورة البقرة لبٌان معناها:
تم عرض ما جاء عند اإلمام السمرقندي فً "بحر العلوم" حول المفردات القرآنٌة التً
أورد حولها تحلٌبلَ لؽوٌا ً فً سورة البقرة ،كذلك تم عرض ماجاء عند اإلمام الزمخشري فً
"الكشاؾ" حول المفردات المذكورة لمحاولة الوقوؾ على عمل علماء التفسٌر فً هذا الجانب.
أوالً :اإلمام السمرقندي


استخدام عبارات مختلفة فً المواضع المذكورة ،فلم ّ
ٌطرد أسلوبه فً هذه المواضع.



بٌان المعنى بإٌجاز.



ٌورد أمثلة الستخدام المفردة خارج النص القرآنً ،وذلك لفهم المعنى من خبلل السٌاق.



ٌستدل بقول العرب ،وذلك لتوضٌح المعنى فً االستعمال.



ٌقلب المفردة على وجوه عدة.



ٌستخدم عبارة( :األصل فً اللؽة) ثم ٌبٌن المعنى للمفردة.

انٌا ً :اإلمام الزمخشري
فً هذه المواضع لم ٌتبع أسلوب اإلمام السمرقندي فً بٌان المعنى للمفردة ٌ ،بلحظ أنه ٌعتمد
على الوضع فً السٌاق محاوالً إبراز المعنى .وأٌضا ً لم ٌورد أقوالً فً المواضع التً أورد بها
اإلمام السمرقندي أقواالً حول المفردة ،و لم ٌستدل بقول العرب كما فعل اإلمام السمرقندي ،فهناك
اختبلؾ واضح بٌن العالمٌن فً هذا الجانب ،ولكل منهما مٌزة أثرت عمله التفسٌري.
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المطلب ال ا لث :تناول اإلمام السمرقندي الوجوه للمفردة القرآنٌة من خالل تفسٌره
سورة البقرة
ذكر صاحب كتاب "الوجوه والنظابر" أن "علم الوجوه والنظابر ،هو من فروع علم
التفسٌر" ( ".)1ومعناه أن تكون الكلمة الواحدة ذكرت فً مواضع من القرآن على لفظ واحد وحركة
واحدة ،وأرٌد بها فً كل مكان معنى ؼٌر اآلخر ،فلفظ كل كلمة فى موضع نظٌر لفظ الكلمة
المذكورة فً الموضع اآلخر ،هو النظابر ،وتفسٌر كل كلمة بمعنى ؼٌر معنى اآلخر هو الوجوه
فإذن النظابر اسم األلفاظ والوجوه اسم المعانى ،وضعؾ األول بؤنه لو أرٌد هذا لكان الجمع فً
األلفاظ المشتركة وهم ٌذكرون فً تلك الكتب اللفظ الذى معناه واحد فً مواضع كثٌره فٌجعلون
الوجوه نوعا ،والنظابر نوعا آخر" (.)2
وتعنً الوجوه والنظابر أن الكلمة الواحدة "ذكرت فً مواضع من القرآن على لفظ واحد،
وحركة واحدة ،وأرٌد بكل مكان معنى ؼٌر اآلخر ،فلفظ كل كلمة ذكرت فً موضع نظٌر للفظة
الكلمة المذكورة فً الموضع اآلخر ،وتفسٌر كل كلمة بمعنى ؼٌر معنى األخرى هو الوجوه.
فإذن النظابر :اسم لبللفاظ ،والوجوه :اسم للمعانً ،فهذا األصل فً وضع كتب الوجوه
والنظابر ،والذي أراد العلماء بوضع كتب الوجوه والنظابر أن ٌُعرفوا السامع لهذه النظابر أن
معانٌها تختلؾ ،وأ ّنه لٌس المراد بهذه اللفظة ما أرٌد باألخرى ،وقد تجوز واضعوها فذكروا كلمة
واحدة معناها فً جمٌع المواضع واحد" (.)3
لكل مفردة قرآنٌة أهمٌتها فً الموضع القرآنً المذكورة فٌهٌ .عر ض المطلب تناول كل من
اإلمام السمرقندي واإلمام الدامؽانً الوجوه للكلمة القرآنٌة ،وذلك ضمن جدوالً ٌبٌن تناول كل من
اإلمام السمرقندي واإلمام الدامؽانً الكلمة القرآنٌة.

1

الحسن بن محمد الدامؽانً478( ،هـ1085 /م) ،الوجوه والنظائر أللفاظ كتاب هللا العزٌز  ،ط ،1تحقٌق عبً عبدالحمٌد علً ،دار الكتب
العربٌة ،بٌروت1424 ،هـ 2002 -م ،ص .22
2
المصدر ذاته ،ص .22
3
عبدالرحمن بن علً بن محمد ابن الجوزي 597( ،هـ1200 /م) ،نزهة األعٌن النواظر فً علم الوجوه والنظائر  ،وضع حواشٌه خلٌل
المنصور ،دار الكتب العلمٌة ،بٌروت1421 ( ،هـ2000/م) ،ص .12
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جدول رقم :) 6 ( :الوجوه للمفردة القرآنٌة فً تفسٌر السمرقندي و"الوجوه والنظائر" من
سورة البقرة
المفردة
القرآنٌة

تفسٌر السمرقندي

{ﮞ}

"ٌقول للكفار :وحّ دوا ربكم ،وٌقول للعصاة:
أطٌعوا ربكم ،وٌقول للمنافقٌن :أخلصوا دٌنكم.
معرفة ربكم ،وٌقول للمطٌعٌن ،اثبتوا على طاعة
ربكم .واللفظ ٌحتمل هذه الوجوه كلها ،وهو من
جوامع الكلم" (.)2
"ٌقول :أي ترك ماالً ،والخٌر فً القرآن على

( )1

{ﯥ }

( )3

"الوجوه والنظائر لكتاب هللا
العزٌز"
لم ٌذكر قوالً.

"تفسٌر الخٌر على ثمانٌة
وجوه ،أحدِها :المال كقوله ،)4( }    { :أوجه :المال – اإلٌمان –
اإلسبلم – أفضل – العافٌة –
{ َمآ أ ْن َف ْق ُت ْم مِنْ َخٌْرً } ( )6(}    {)5األجر – الطعام – الظفر فً
القتال" وأورد آٌات قرآنٌة
أي المال .والثانً :اإلٌمان كقوله تعالى  { :جاء فٌها ذكر المفردة القرآنٌة
مبٌنا ً المعنى حسب الوجه
ٌ )7( }   عنً :إٌماناً ،وقوله  {:المذكور" (.)14
      

 .)8( }والثالث :الفضل كقوله تعالى:

{

 )9( }  والرابع :العافٌة كقوله تعالى:
{.)11( }  {)10( }   
والخامس :األجر ،كقوله تعالى { }  
( )12أي أجر" (.)13

1

سورة البقرة ،اآلٌة .21
2
السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي "بحر العلوم"  ،تحقٌق محمود مطرجً  ،مصدر سابق ،ج  ،1ص .60
3
سورة البقرة ،اآلٌة .180
4
سورة البقرة ،اآلٌة  .180ورقم اآلٌة فً طبعة دار الفكر تحقٌق محمود مطرجً خطؤ ،والصحٌح ما ذكرت بعد الرجوع الى القرآن
الكرٌم.
5
سورة البقرة ،اآلٌة ،215
6
سورة البقرة ،اآلٌة  .272وهذه اآلٌة ؼٌر موجودة فً طبعة دار الفكر تحقٌق محمود مطرجً ،وموجودة فً طبعة دار الكتب العلمٌة.
7
سورة األنفال ،اآلٌة .23
8
سورة هود ،اآلٌة .31
9
سورة المإمنون ،اآلٌة  109واآلٌة  .118وجدت فً طبعة دار الفكر تحقٌق محمود مطرجً اآلٌة { وهو خٌر الحاكمٌن} فلم أثبتها فً
النص وذلك بعد الرجوع الى طبعة دار الكتب العلمٌة حٌث لم أجد اآلٌة فً هذه الطبعة.
10
سورة األنعام ،اآلٌة .17
11
سورة ٌونس ،اآلٌة .107
12
سورة الحج ،اآلٌة .36
13
السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي "بحر العلوم"  ،تحقٌق محمود مطرجً  ،مصدر سابق ،ج  ،1ص .146
14
الدامؽانً ،الوجوه والنظائر أللفاظ كتاب هللا العزٌز  ،مصدر سابق ،باب الخاء ،ص .196
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جدول رقم :) 6 ( :الوجوه للمفردة القرآنٌة فً تفسٌر السمرقندي و"الوجوه والنظائر" من
سورة البقرة
المفردة
القرآنٌة
{ﮀ }

()1

تفسٌر السمرقندي
"قال الزجاج :األمة على وجوه منها :القرن
من الناس ،كما ٌقال :مضت أمم ،أي قرون،
واألمة :الرجل الذي ال نظٌر له .ومنه قوله:

"الوجوه والنظائر لكتاب هللا
العزٌز"
لم ٌذكر قوالَ.

{)2( }    واألمة :الدٌن،
وهو الذي قال ها هنا   { :

} (ٌ ،)3عنً :على دٌن واحد وعلى ملة واحدة.
وقال بعضهم :كان الناس كلهم على دٌن
اإلسبلم ،جمٌع من كان مع نوح فً السفٌنة
ثم تفرقوا" (.)4

1

سورة البقرة ،اآلٌة .213
2
سورة النحل ،اآلٌة ..120
3
سورة البقرة ،اآلٌة .213
4
السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى "بحر العلوم"  ،تحقٌق محمود مطرجً ،مصدر سابق ،ج ،1ص .166
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مالحظات حول ما قدمه كل من اإلمام السمرقندي واإلمام الدامغانً حول المفردة القرآنٌة
ٌبلحظ أن اإلمام السمرقندي ذكر أن للمفردة القرآنٌة فً المواضع المذكورة وجوهاً ،ذكر فً قوله
تعالى { :ﮞ } ( )1أن "اللفظ ٌحتمل هذه الوجوه كلها ،وهو من جوامع الكلم" ( )2مبٌنا ً أن اللفظ
فً هذا الموضع ٌحتمل جمٌع الوجوه المذكورة ،بٌنما فً قوله تعالى{ :ﮀ} ( )3بٌّن الوجوه ثم حدد
أي من الوجوه ٌناسب هذا الموضع  " :واألمة :الدٌن ،وهو الذي قال ها هنا” ( .)4لم ٌرد قوالَ حول
هذه المواضع فً "الوجوه والنظابر كتاب هللا العزٌز".
وفً قوله تعالى { :ﯥ} ( )5ذكر اإلمام السمرقندي :" :أي ترك ماالً ،والخٌر فً القرآن على
وجوه ،أحدِها "...وهو بهذا الموضع ٌبٌن الوجه المناسب عنده ،ثم ٌذكر الوجوه األخرى مع ذكر
مواضعها فً القرآن العظٌم.
وقد ُذكرت هذه الوجوه (المال ،واإلٌمان ،والعافٌة ،واألجر ،والفضل)
لكتاب هللا العزٌز".

1

سورة البقرة ،اآلٌة .21
2
السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي "بحر العلوم" ،تحقٌق محمود مطرجً ،مصدر سابق  ،ج ،1ص .60
3
سورة البقرة ،اآلٌة .213
4
السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي "بحر العلوم" ،تحقٌق محمود مطرجً ،مصدر سابق  ،ج.166 ،1
5
سورة البقرة ،اآلٌة .180

"الوجوه والنظابر
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المطلب الرابع :تناول اإلمام السمرقندي األضداد للمفردة القرآنٌة من خالل تفسٌره
سورة البقرة
أوالً :مفهوم األضداد:
ض ُّد ُ:كل شً ٍء ضا ّد شٌبا ً لٌؽلبه ،والسَّواد ضِ ُّد البٌاض
األضداد فً اللؽة من مادة ضد " :ال ّ
ُ
ضدٌ ُده ،واللٌ ُل ضِ ّد النهار ،إذا جاء هذا ذهب ذاك ،وٌجمع
والموت ض ُّد الحٌاة ،تقول :هذا ض ُّده و َ
على األضداد" (.)1
وأطلق بعض العلماء على التضاد التطبٌق والطباق ،وقد عرؾ الباقبلنً ( )2المطابقة بؤن"
ٌذكر الشًء وضده" ( )3وأما صاحب كتاب "الصناعتٌن الشعر والكتابة" فعرؾ المقابلة بؤنها "
الجمع بٌن الشًء وضده فً جزء من أجزاء الرسالة أو الخطبة أو البٌت من بٌوت القصٌدة مثل
الجمع بٌن البٌاض والسواد )4( "..وقد ذكر أن قدامة ( )5له تعرٌؾ آخر للمطابقة وهو " إٌراد
لفظتٌن متشابهتٌن فً البناء والصٌؽة مختلفتٌن فً المعنى"

()6

وهو بذلك له نظرة أخرى فً

تعرٌؾ هذا األسلوب.
وال بد من بٌان أن سٌاق النص ٌعٌن على بٌان معانً المفردة والؽرض الذي تإدٌه مهما
كانت العبلقة بٌن المفردات سواء أكانت عبلقة تضاد أم اشتراك (.)7
وبالرؼم من اآلراء التً ذكرها العلماء حول أسلوب التضاد ،ومع أنه من األسالٌب الضبٌلة
فً اللؽة العربٌة ،فهو من أسالٌب اللؽة العربٌة التً تدل على مرونة اللؽة ومقدرتها على التنقل
من السلب واإلٌجاب ( ،)8والتعكٌس ( )9والتنظٌر (.)11( ")10
1

الفراهٌدي ،العٌن ،مصدر سابق ،حرؾ الضاد ،مادة ضد ،ص .544
2
الباقبلنً402( :هـ1011/م) هو "محمد بن الطٌب بن محمد بن جعفر ،أبو بكر :قاض ،من كبار علماء الكبلم .انتهت إلٌه الرٌاسة فً
مٌذهب األشاعرة .من كتبه "إعجاز القرآن" و "اإلنصاؾ" .الزركلً ،األعالم ،مرجع سابق ،ج  ،6ص .176
3
الباقبلنً ،إعجاز القرآن ،مصدر سابق ،ص .65
4
الحسن بن عبدهللا بن سهل العسكري(ت 395هـ1004/م) ،الصناعتٌن الكتابة والشعر  ،تحقٌق مفٌد فمحة ،ط  ،1دار الكتب العلمٌة،
بٌروت1404( ،هـ1984/م) ،مصدر سابق ،ص .339
5
قدامة :قدامة بن جعفر بن قدامة بن زٌاد البؽدادي ،أبو الفرج :كاتب ،من البلؽاء الفصحاء المتعدمٌن فً علم المنطق والفلسفة .له كتب
منها " نقد الشعر" و"نزهة القلوب"" .الزركلً ،األعبلم ،مرجع سابق ،ج  ،5ص .191
6
محمد بن الطٌب بن محمد بن جعفر الباقبلنً ،إعجاز القرآن ،مكتبة مصر( ،دون سنة طبعة) ،الفجالة ،ص  .65وأٌضا ً :العسكري،
الصناعتٌن الكتابة والشعر ،مصدر سابق ،ص  .339وأٌضا ً :انظر :عبدالعزٌزعتٌق ،علم البدٌع ،دار النهضة العربٌة ،بٌروت( ،بدون
سنة طبعة) ،ص ص .84-76
7
انظر :صبحً الصالح ،دراسات فً فقه اللغة  ،ط  ،18دار العلم للمبلٌٌن ،بٌروت2007 ،م ،ص .312
8
السلب واإلٌجاب" :أن تبٌنً الكبلم على نفً الشًء من جهة وإثباته من جهة أخرى ..أو األمر به فً جهة والنهً عنه فً جهة وما
ٌجري مجرى ذلك" ،العسكري ،كتاب الصناعتٌن الكتاب والشعر  ،مصدر سابق ،ص .456
9
العكس" :أن تعكس الكبلم فتجعل فً الجزء األخٌر منه ما جعلته فً الجزء األول..وبعضهم ٌسمٌه التبدٌل" ،العسكري ،كتاب
الصناعٌتٌن الكتابة والشعر ،مصدر سابق ،ص .411
10
التنظٌر" :إلحاق النظٌر بالنظٌر" ،الزركشً ،البرهان فً علوم القرآن  ،مصدرسابق ،ج ،1ص .56
11
انظر :صالح ،دراسات فً فقه اللغة  ،مصدر سابق ،ص .313
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انٌا ً :المواضع التً تناول اإلمام السمرقندي أسلوب التضاد من خالل تفسٌره سورة البقرة:
 فً قوله تعالى  { :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮗﮙ ﮚ
ﮘ
ﮍﮏ ﮐﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮎ
ﮉﮊﮋﮌ
ﮞ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ}(.)1
ﮛﮜ ﮝ ﮟ

ذكر اإلمام السمرقندي فً بٌان معنى (فوق)ٌ" :عنً فما دونها من الصؽر ،وهذا من
أسماء األضدادٌ ،ذكر الفوق وٌراد به دونه ،كما ذكر الوراء وٌراد به األمام مثل قوله{ :
ﭞ } (ٌ )2عنً :أمامهم ،فكذلك ٌذكر الفوق وٌراد به ما دونهٌ ،عنًٌ :ضرب المثل
بالبعوضة وبما دون البعوضة ،بعد أن ٌكون فٌه إظهار الحق"...

( .)3فقد بٌن اإلمام

السمرقندي أن المفردة القرآنٌة { ﮄ}( )4من المفردات التً لها ضد فً اللؽة العربٌة
وهو دونها ،واستدل على أن المعنى "ما دونها من الصؽر"
وردت المفردة{ﭞ }

( )6

( )5كما فً موضع آخر

وهً من المفردات التً لها ضد وهو األمام.

و قد ذكر الزمخشري أن قوله تعالى { ﮃ ﮄ

ﮅ}

()7

" فٌه معنٌان :فما ٌجاوزها وزاد

علٌها فً المعنى الذي ضربت فٌه مثبلً ،وهو القلة والحقارة... ،والثانً :فما زاد علٌها فً
الحجم ،كؤنه قصد بذلك رد ما استنكروه من ضرب المثل بالذباب والعنكبوت ،ألنهما أكبر
من البعوضة"

()8

وهو بذلك ٌبٌن المعنى بصورة بٌانٌة لتقرٌبه للفهم ،أما اإلمام

السمرقندي فقد تناول المفردة القرآنٌة بمعزل عن السٌاق ،ثم بٌن المعنى المستفاد من
أسلوب التضاد للوصول الى معنى ٌقرب اآلٌة الكرٌمة للفهم.

1

سورة البقرة ،اآلٌة .26
2
سورة االنسان ،اآلٌة .27
3
السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى "بحر العلوم"  ،تحقٌق محمود مطرجً ،مصدر سابق ،ج  ،1ص .63
4
سورة البقرة ،اآلٌة .26
5
السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى "بحر العلوم"  ،تحقٌق محمود مطرجً ،مصدر سابق ،ج  ،1ص .63
6
سورة االنسان ،اآلٌة .27
7
سورة البقرة ،اآلٌة .26
8
الزمخشري ،الكشاف ،مصدر سابق ،ج ،1ص .120
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ﮧﮩ ﮪ ﮫ }
 وفً قوله تعالى { :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮨ
( . )1
ذكر اإلمام السمرقندي "ٌشري نفسه ودٌنه .هذا من أسماء األضدادٌ ،قال :شرى
واشترى وباع وابتاع .)2( " .وفً هذا الموضع أٌضا ً اهتم اإلمام السمرقندي بالمفردة
القرآنٌة  ،وحاول من خبلل الوقوؾ على أسلوب التضاد تقرٌب المعنى للفهم ،وقد ذكر
الزمخشري "ٌبٌعها أي ٌبذلها فً الجهاد" ( )3و"ٌؤمر بالمعروؾ وٌنهى عن المنكر حتى
ٌقتل" ( .)4وأما اإلمام السمرقندي فقد ذكر أن المعنى "ٌشري نفسه ودٌنه ٌطلب رضاء
هللا" ثم ذكر المعنى من قوله تعالى { ﮩ ﮪ ﮫ } (" )5رحٌم بهم .ثم هذه اآلٌة
صارت عامة لحمٌع الناس ،من بذل ماله لٌصون به نفسه ودٌنه ،فهو من أهل هذه اآلٌة"
( . )6

1

سورة البقرة ،اآلٌة .207
2
السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى "بحر العلوم"  ،تحقٌق محمود مطرجً  ،مصدر سابق ،ج ،1ص .163
3
الزمخشري ،الكشاف ،مصدر سابق ،ج ،1ص .249
4
الزمخشري ،الكشاف ،مصدر سابق ،ج ،1ص .249
5
سورة البقرة ،اآلٌة .207
6
السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى "بحر العلوم"  ،تحقٌق محمود مطرجً  ،مصدر سابق ،ج ،1ص .163
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الخالصة
ٌبلحظ فً هذا الفصل أن اإلمام قد بٌّن مواضع بعض الحروؾ فً اآلٌات القرآنٌة ،ثم
ذكر كٌفٌة القراءة القرآنٌة كما فً حرؾ الهمزة ،وذكر معنى الحرؾ كما فً الحروؾ (أال)
و(من) و(أو) ،وقد وضّح المعنى بؤسلوب موجز دون إطالة أو تكرٌر.
أما المفردة القرآنٌة فلم ٌهمل اإلمام السمرقندي مكانتها فً النص القرآنً ،فقد بٌن الوجوه
للمفردة ،وأٌضا ً وقؾ على أضداد المفردة وحاول استخراج المعانً من خبلل المفردة وضدها،
ومع أن بعض العلماء لهم آراء ؼٌر التً بٌنها اإلمام السمرقندي ،لكن هذا ال ٌؽنً عن دراسة ما
ق ّدمه فً هذا الجانب
وتناول اإلمام لحروؾ المعانً

ٌبٌن مدى أهمٌة

دراسة هذا الجانب  ،فقد بٌّن أن

الضمٌر(هم) فً قوله تعالى { :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

}

( )1

للتؤكٌد  ،حٌث ذكر أن

"تكرار كلمة {هم} على وجه التؤكٌد ،والعرب إذا كررت الكبلم ترٌد به التؤكٌد" ( ،)2هذا ما ذكره
مستدالً بؤسالٌب العرب فً الخطاب ،وهذا ما ٌعرضه الفصل األخٌر من هذه الدراسة.

1

سورة البقرة ،اآلٌة .12
2
السمرقندي ، ،تفسٌر السمرقندي المسمى "بحر العلوم"  ،تحقٌق محمود مطرجً  ،مصدر سابق ،ج  ،1ص .54
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الفصل ال الث :القضاٌا البالغٌة والبٌانٌة
ٌتضمن هذا الفصل بعض القضاٌا الببلؼٌة والبٌانٌة التً تناولها اإلمام السمرقندي من
خبلل تفسٌره سورة البقرةٌ ،عرض فً المبحث األول مفهوم الببلؼة والبٌان ،وفً المبحث الثانً
قضٌة اإلعجاز ،وفً المبحث الثالث أسلوب التقدٌم والتؤخٌر ،وفً المبحث الرابع أسلوب الحذؾ،
وفً المبحث الخامس التشبٌه والمجاز ،وفً المبحث السادس أسلوب القسم ،وفً المبحث السابع
أسلوب النداء ،وفً المبحث الثامن التكرار ،وفً المبحث التاسع أسلوب االستفهام ،وفً المبحث
العاشر أسلوب الخبر.
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المبحث األول :البالغة والبٌان
فً البحث حول "أروع نواحً الجمال فً النظم" ( )1لكتاب هللا -عز وجل ،-وبعد الحرؾ
القرآنً ،وبعد المفردة القرآنٌة وما فٌها من "الشفوؾ ،والمبلسة واألحكام والخلو من كل ؼرٌب
عن الؽرض ما ٌتسابق به مؽزاها إلى نفسك دون ك ّد خاطر وال استعادة حدٌث"

(ٌ )2قؾ القارئ

أمام ببلؼة اآلٌات القرآنٌة وبٌانها وما فٌها من "حسن التشاكل بٌن الجملة والجملة ،ما لم ٌره بٌن
الواحد والواحد ،ولتبٌن له من موقع كل لون فً مجموعته بإزاء كل لون فً المجموعة األخرى
ما لم ٌتبٌن له من قبل" ( )3تتجلً آٌات هللا – عز وجل -بؤسلوب بٌانً متكامل فً نظم السور
القرآنٌة.
ٌلقً المبحث الضوء على مفهوم الببلؼة والبٌان لؽة واصطبلحا ً.
المطلب األول :البالغة والبٌان لغة
ذكر صاحب المفردات أن البٌان هو "الكشؾ عن الشًء" ( .)4أما الببلؼة فهً "من بلػ
وص َل وا ْن َت َهى" ( ،)5وقد ذكر صاحب لسان العرب أن الببلؼة هً"
الشًء ٌَ ْبلُ ُػ بُلوؼا ً و َببلؼا ًَ :
الفصاحة" ( .)6وقد فرّ ق علماء اللؽة ما بٌن الببلؼة والفصاحة ،فالفصاحة "مقصورة على وصؾ
األلفاظ" ( )7أما الببلؼة فهً "ال تكون إال وصفا ً لؤللفاظ مع المعانً" (.)8

1

دراز ،النبؤ العظٌم ،مرجع سابق ،ص .157
2
المرجع ذاته ،ص .117
3
المرجع ذاته ،ص .159
4
الراؼب األصفهانً ،مفردات ألفاظ القرآن  ،مصدر سابق ،كتاب الباء ،مادة بان ،ص .157
5
ابن منظور ،لسان العرب ،مصدر سابق ،باب الباء ،مادة بلػ ،ج  ،1ص .586
6
ابن منظور ،لسان العرب ،مصدر سابق ،باب الباء ،مادة بلػ ،ج  ،1ص .587
7
الخفاجً ،سر الفصاحة  ،مصدر سابق ،ص .53
8
الخفاجً ،سر الفصاحة  ،مصدر سابق ،ص .53
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وقد ذكر ابن األثٌر

( )1صاحب كتاب "المثل السابر فً أدب الكاتب والشاعر" أن

"الفصاحة هً الظهور والبٌان فً أصل الوضع اللؽوى"

( )2وبٌّن أن "الفصٌح من األلفاظ هو

الحسن" ( ،)3وذكر أن الببلؼة "أصلها فً وضع اللؽة من الوصول واالنتهاء"
الكبلم بلٌؽا ً "أي أنه قد بلػ األوصاؾ اللفظٌة والمعنوٌة"

( ،)4بالتالً سمً

( .)5وهو بذلك ٌبٌّن أن الفصاحة هً

وضوح اللفظ وحسنه ،وأما الببلؼة فهً تجمع ما بٌن حسن األلفاظ والمعانً .فالفصاحة تطلق
على المفردة إذا تحقق فٌها قواعد اللؽة الصحٌحة من مقاٌٌس الصرؾ وقوانٌن النحو و سهولة
النطق ووضوح المعنى (.)6

1

ابن األثٌر (637هـ1239/م)" :نصر بن محمد بن محمد بن عبدالكرٌم الشٌبانً ،الجزري ،أبو الفتح ،ضٌاء الدٌن المعروؾ بابن األثٌر
الكاتب :وزٌر من العلماء الكتاب المترسلٌن .من تؤلٌفه " المثل السابر فً أدب الكاتب والشاعر" و"البرهان فً علم البٌان"" الزركلً،
األعالم ،مرجع سابق ،ج  ،8ص .31
2
نصر هللا بن أبً الكرم محمد بن محمد بن عبدالكرٌم ابن األثٌر الجزري ( 637هـ1239/م) ،الم ل السائر فً أدب الكاتب والشاعر ،
تحقٌق كامل محمد محمد عوٌضة ،ط  ،1دار الكتب العلمٌة ،بٌروت1419 ( ،هـ 1998/م) ،ج ،1ص .74
3
المصدر ذاته ،ج ،1ص.75
4
المصدر ذاته  ،ج ،1ص.78
5
المصدر ذاته ،ج ،1ص.78
6
انظر :فضل حسن عباس ،أسالٌب البٌان ،ط ،2دار النفابس ،األردن ،2007 ،ص ص ( .)21-20
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المطلب ال انً :البالغة والبٌان اصطالحا ً
أوالً :البالغة فً االصطالح
"الببلؼة فً الكبلم :مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته"

( )1وقد بٌن صاحب كتاب

"التلخٌص" أن الببلؼة هً اختٌار المفردة فً تركٌب لؽوي لتإدي المعنى المفٌد (.)2
انٌا ً :البٌان فً االصطالح
ٌعتبر الجاحظ " أول من توسع فً هذه الكلمة ،وبسط معانٌها"

()3

وقد سمّى كتابه "البٌان

والتبٌٌن" ( .)4وقد " عرّ ؾ البٌان  -تارة -تعرٌفا ً عاما ً بقوله ‘" :إنه اسم جامع لكل شًء كشؾ لك
قناع المعنى ،وهتك الحجاب دون الضمٌر ،حتى ٌُفضً السامع إلى حقٌقته وٌلم بما فٌه"(" .)5وتارة
قوله" :إنه الداللة الظاهرة على المعنى الخفً" ( .)6وفً عصرعبدالقاهر الجرجانً "كانت كلمات
البراعة والببلؼة والفصاحة والبٌان والبدٌع ألفاظا ً ذات مدلول واحد مع ا ختبلؾ طفٌؾ نجده بٌن
كاتب وآخر" (.)7
وأمّا من فصل "علم البٌان عن ؼٌره من المباحث الببلؼٌة وبخاصة علم المعانً"

( )8

فهو

اإلمام الزمخشري ( .)9وبٌّن فضل عباس أن التشبٌه ،والمجاز ،والكناٌة تندرج ضمن علم البٌان "
(.)10

1

محمد بن عبدالرحمن الشافعً الدمشقً المعروؾ بالخطٌب القزوٌنً ( 739هـ1338/م) ،التلخٌص فً علوم البالغة  ،تحقٌق عبدالحمٌد
هنداوي ،ط ،2دار الكتب العلمٌة ،بٌروت1430 ( ،هـ2009/م) ،ص  .8وانظر :عباس ،البالغة فنونها وأفنانها  ،مرجع سابق ،ص .59
2
المصدر ذاته ،ص .59
3
المصدر ذاته ،ص .212
4
المصدر ذاته ،ص .212
5
المصدر ذاته  ،ص .212
6
المصدر ذاته  ،ص .212
7
المصدر ذاته  ،ص .213
8
المصدر ذاته  ،ص .213
9
المصدر ذاته  ،ص .213
10
عباس ،أسالٌب البٌان ،مصدر سابق ،ص .216
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المبحث ال انً :إعجاز القرآن الكرٌم
اشتهر العرب بالفصاحة والببلؼة والبٌان  ،ونزل القرآن ببٌان إلهً وببلؼة عظٌمة لٌكون
معجزة ( )1الرسول محمد – صلى هللا علٌه وسلم ،)2( -لذا فإن قضٌة إعجاز القرآن من أهم
القضاٌا التً ٌتناولها علماء التفسٌر والباحثون ( ،)3فقد بحث العلماء قضٌة اإلعجاز فً القرن
الثانً للهجرة ألهمٌتها

( )4

وذلك لتعلقها بإثبات الوحً وإثبات نبوة الرسول محمد – صلى هللا علٌه

وسلم ،)5( -وقد ذكر القاضً الباقبلنً " أن نبوة نبٌنا علٌه السبلم بنٌت على هذه المعجزة (.)6
المطلب األول :مفهوم اإلعجاز
أوالً :اإلعجاز فً اللغة
واإلعجاز فً اللؽة من مادة عجز "أعجزنً فبلن إذا عجزت عن طلبه وإدراكه" (.)7
انٌا ً :اإلعجاز فً االصطالح
أما اإلعجاز فً االصطبلح إذا أضٌؾ الى القرآن العظٌم فهو "أن ٌتعذر على المتقدمٌن
فً الفصاحة فعل مثله ،فً الذي اختص به" ( )8وهذا التعرٌؾ الذٌن ذكره القاضً عبدالجبار

()9

(ت 415هـ1024 /م) .وقد ذكرالقاضً الباقبلنً (ت 327هـ938/م) قضٌة إعجاز القرآن حٌث
بٌّن أن "داللة القرآن فهى عن معجزة عامة عمّت ّ
الثقلٌن ،وبقٌت بقاء العصرٌن ،ولزوم الحجة بها
فً أول وقت ورودها إلى ٌوم القٌامة ،على ح ّد واحد ،وإن كان قد ٌُعلم بعجز أهل العصر األول
عن اإلتٌان بمثله ،وجه داللته ،فٌؽنى ذلك عن نظر مجدد فً عجز أهل هذا

1

المعجزة " أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة" ،سامً عطا حسن ،نظرات فً اعجاز القرآن الكرٌم  ،ط ،1عماد الدٌن
للنشر والتوزٌع ،األردن1432 ( ،هـ2012/م)  ،ص  ،19نقبلً عن الرازي ،األربعٌن فً أصول الدٌن ،ص  ،388ط الهند .وأٌضاً ،انظر:
الخالدي ،البٌان فً إعجاز القرآن ،ص .23
2
انظر :حسن ،نظرات فً اعجاز القرآن الكرٌم  ،ص ص (.)8-7
3
من القضاٌا التً تتعلق بإعجاز القرآن الكرٌم القول بالصرفة التً قال بها النظام (ت 224هـ835 /م) ،والصرفة فً االصطبلح" :أن
هللا صرؾ همم العرب عن معارضة القرآن ،وسلب عقولهم عنها ،وكانت فً مقدورهم ،لكن قاعهم عنها أمر خارجً ،فصار معجزة
كسابر المعجزات ،ولو لم ٌصرفهم عن ذلك لجاءوا بمثله" انظر :سامً عطا حسن ،مباحث فً إعجاز القرآن الكرٌم  ،محاضرات إعجاز
القرآن الكرٌم ،جامعة آل البٌت ،المفرق ،األردن ،ص ص .16-15
4
انظر :فضل حسن عباس وسناء فضل عباس ،إعجاز القرآن الكرٌم ،ط ،5دار الفرقان ،األردن1424( ،هـ2004/م) ،ص .27
5
انظر :حسن ،نظرات فً اعجاز القرآن الكرٌم  ،مرجع سابق ،ص( .)8-7
6
القاضً أبً بكر الباقبلنً ( 327هـ938 /م) ،إعجاز القرآن  ،تحقٌق أبو بكر عبدالرازق ،مكتبة مصر ،ص .7
7
الفراهٌدي ،العٌن ،مصدر سابق ،العٌن ،مادة عجز ،ص .604
8
عبدالجبار بن أحمد بن عبدالجباربن أحمد بن خلٌل الهمذانً المعروؾ بالقاضً عبدالجبار (ت 415هـ1024/م) ،المغنى فً أبواب
التوحٌد والعدل  ،ط ،1طبعة دار الكتب1380 ( ،هـ 1960/م) ،ج .226 ،16وأٌضا :صبلح عبدالفتاح الخالدي ،البٌان فً إعجاز القرآن ،
دار عمار للنشر والتوزٌع1429 ،هـ2008/م) ،ص .32
9
القاضً عبدالجبار (تـ 415هـ1025/م)" :عبدالجبار بن أحمد بن عبدالجبار الهمذانً االسترابادي ،أبو الحسٌن :قاضً ،أصولً .كان
شٌخ المعتزلة فً عصره .وهم ٌلقبونه قاضً القضاة .والٌطلقون هذا اللقب على ؼٌره .ولً القضاء بالري" .الزركلً ،األعالم ،مرجع
سابق ،ج  ،3ص .273
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العصر عن اإلتٌان بمثله ،وكذلك قد ٌؽنى عجز أهل هذا العصر عن اإلتٌان بمثله ،عن النظر فً
حال أهل العصر األول " ( .)1وهو بهذا ٌبٌّن أن الناس عجزوا عن اإلتٌان بمثل هذا القرآن العظٌم
فً العصور كلها.
وقدعرّ ؾ الخالدي إعجاز القرآن بؤنه "عجز العرب المعاصرٌن لنزول القرآن

– الذٌن

كفروا به – عن معارضته ،مع توفر ملكتهم البٌانٌة ،وموهبتهم الببلؼٌة ،وقٌام الداعً على
المعارضة ،ووجود الباعث وهو استمرار التحدي .واستمرار هذا العجز من الكافرٌن جمٌعا ً على
اختبلؾ األماكن واألقوام حتى قٌام الساعة" ( .)2وهو بهذا ٌوافق ما ذكره القاضً الباقبلنً من
حٌث العجزعن اإلتٌان بمثل القرآن فً كل زمان .واتفق تعرٌؾ كل من القاضً عبدالجبار،
والقاضً الباقبلنً ،والخالدي حول العجز عن اإلتٌان مثل القرآن؛ فإعجاز القرآن هو العجز عن
اإلتٌان بمثل القرآن فً كل زمان ومكان.
وٌمكن القول أن إعجاز القرآن من الناحٌة الببلؼٌة ٌظهر من خبلل

تؤلٌؾ المفردات

مرتب فً النصوص ( .)3حٌث إن " االختصاص فً الترتٌب ٌقع فً
ة
المنتقاة فً تراكٌب ونسق
األلفاظ مرتبا ً على المعانً المرتبة فً النفس ،المنتظمة فٌها قضٌة العقل" ( .)4وذلك ألن " الكبلم
هو الذي ٌعطً العلوم منازلها" (.)5

1

القاضً الباقبلنً ،إعجاز القرآن  ،مصدر سابق ،ص .7
2
الخالدي ،البٌان فً إعجاز القرآن  ،مرجع سابق  ،ص .33
3
عبدالقاهر الجرجانً(ت 471هـ1078/م) ،أسرار البالغة فً علم البٌان ،صححها على نسخة االستاذ اإلمام الشٌخ محمد عبده وعلق
حواشٌه السٌد محمد رشٌد رضا ،ط ،1دار الكتب العلمٌة ،بٌروت1409( ،هـ1988 /م) ،ص .2
4
المصدر ذاته ،ص .3
5
المصدر ذاته  ،ص .1
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المطلب ال انً :تناول اإلمام السمرقندي قضٌة اإلعجاز من خالل تفسٌره سورة البقرة
لقد تناول اإلمام السمرقندي قضٌة اإلعجاز فً تفسٌره لقوله تعالى { :ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯵ(.)1
}
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
وهذا الخطاب للشا ّكٌن بنزول القرآن العظٌم على الرسول محمد بن عبدهللا – صلى هللا
علٌه وسلم ،-ولدحض الشك ،وهم أهل الشعر والببلؼة ،علٌهم أن ٌستعٌنوا بالخطباء والشعراء
لٌختلقوا سورة تثبت أن الرسول – محمد بن عبدهللا – صلى هللا علٌه وسلمٌ" -قوله من تلقاء نفسه"
( ،)2وهو بذلك ٌثبت الوحً والنبوة.
ؾد بٌّن اإلمام السمرقندي أن موضع الضمٌر المتصل (الهاء) فً اآلٌة الكرٌمة ٌدل على
ق
أنها " إشارة الى النبً محمد  -صلى هللا علٌه وسلم ،)3( "-وذكر اإلمام السمرقندي أن " هللا أمرهم
أوالً بؤن ٌؤتوا بعشر سور مثله فعجزوا عنها  ،ثم أمرهم بسورة من مثله ،فعجزوا عنها ،فنزلت
ان} (.)5( " )4
هذه اآلٌة {قُل لَّبن اجْ َت َم َع ِ
اإلنسُ َوال ِجنُّ على أَن ٌَا ُتوا ِبم ِْث ِل َه َذا القُرْ َء ِ
ت ِ
ﰁﰃ ﰄ }
ﰂ
وفً قوله تعالى{ :ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
( . )6
ذكر أن (لم) "تستعمل للماضً"
وٌتابع اإلمام السمرقندي فً عرض قضٌة اإلعجاز ،ؾ

()7

و (لن) "تستعمل للمستقبل ،فكؤنه قال :فإن لم تفعلوا ،أي :لم تؤتوا فً الماضً ،ولن تفعلوا ،أي :لن
ار} (.)9( ")8
تؤتوا فً المستقبل ،وتجحدون بؽٌر حجة { َفا ّتقُوا ال َّن َ

1

سورة البقرة ،اآلٌة .23
2
السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى "بحر العلوم " ،تحقٌق محمود مطرجً  ،مصدر سابق ،ج61 ،1
3
المصدر ذاته ،ج61 ،1
4
سورة االسراء ،اآلٌة .88
5
السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى "بحر العلوم" ،تحقٌق محمود مطرجً  ،مصدر سابق ،ج ،1ص ص .62-61
6
سورة البقرة ،اآلٌة .24
7
السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى "بحر العلوم" ،تحقٌق محمود مطرجً  ،مصدر سابق ،ج ،1ص .62
8
سورة البقرة ،اآلٌة .24
9
السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى "بحر العلوم" ،تحقٌق محمود مطرجً  ،مصدر سابق ،ج ،1ص .62
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ثم بٌّن أنهم لن ٌقدروا على تحدي القرآن العظٌم " :لن تقدروا أن تفعلوا ولن تطٌقوا"

()1

بالتالً ٌقول هللا تعالى { :ﯼ ﯽ } ()2أي " ٌقول :احذروا النار { ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ }(")3
ٌعنً :حطبها الناس إذا صاروا إلٌها والحجارة قبل أن ٌصٌروا إلٌها" (.)4
وقد ذكر اإلمام ابن عاشور أن المشركًن فً المدٌنة كانوا" تبعا ً للمشركٌن بمكة وكان
نزول هذه السورة فً أول العهد بالهجرة إلى المدٌنة فكان المشركون كلهم ْألبا ً على النبًء –صلى
هللا علٌه وسلمٌ -تداولون اإلغراء بتكذٌبه وصد الناس عن اتباعه ،فؤعٌد لهم التحدي بإعجاز القرآن
الذي كان قد سبق تحدٌهم به فً سورة ٌونس وسورة هود وسورة اإلسراء.
ب مثل ما نزل منه ففً قوله تعالى { :ﭜ ﭝ ﭞ
وقد كان التحدي أوالً باإلتٌان بكتا ٍ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ} ( .)5فلما عجزوا
اس ُتنزلوا إلى اإلتٌان بع ْش ِر سور مثله فً سورة هود ،ثم استنزلوا إلى اإلتٌان بسورة من مثله فً
سورة ٌونس" (.)6

السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى "بحر العلوم" ،تحقٌق محمود مطرجً  ،مصدر سابق ،ج ،1ص  ،62القول نقبلً عن قتادة.
2
سورة البقرة ،اآلٌة .24
3
سورة البقرة ،اآلٌة .24
4
المصدر ذاته ،ج ،1ص .62
5
سورة االسراء ،اآلٌة .88
6
ابن عاشور ،التحرٌر والتنزٌر المعروف بتفسٌر ابن عاشور ،مرجع سابق ،ج ،1ص .322
1
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وذكراإلمام السمرقندي مراحل التحدي على النحو التالً:
المرحلة األولى التحدي بعشر سور ،وذلك فً قوله تعالى { :ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ} (.)1
المرحلة الثانٌة التحدي بسورة واحدة ،وذلك فً قوله تعالى { : :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ} (.) 2
المرحلة الثالثة التحدي بالقرآن كامبلً ،وذلك فً قوله تعالى{ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ} (.)3

1

سورة هود ،اآلٌة .13
2
سورة ٌونس ،اآلٌة .38
3
سورة االسراء ،اآلٌة .88
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وتناول اإلمام السمرقندي قضٌة اإلعجاز على النحو التالً:
الفقرةاألولى :بدأ بعبارة " قال بعضهم"

()1

ذاكراً أن اآلٌة هً خطاب للٌهود الذٌن شكوّ ا

فً أن القرآن العظٌم لٌس منزالً من هللا عز وجل ،طالبا ً منهم االستعانة باألحبار والرهبان لٌقابلوا
سورة من التوراة بسورة من القرآن لدحض الشك والثبات التوافق ما بٌن الكتابٌن وإلثبات أن
الرسول محمد بن عبدهللا – صلى هللا علٌه وسلم " -لم ٌختلقه من تلقاء نفسه" (.)2
الفقرة الثانٌة :بدأ أٌضا َ بعبارة " :قال بعضهم" ( ،)3هنا الخطاب للمشركٌن الشا ّكٌن بنزول
القرآن العظٌم على الرسول محمد بن عبدهللا – صلى هللا علٌه وسلم ،-ولدحض الشك ،وهم أهل
الشعر والببلؼة ،علٌهم أن ٌستعٌنوا بالخطباء والشعراء لٌختلقوا سورة تثبت أن الرسول – محمد
بن عبدهللا – صلى هللا علٌه وسلمٌ" -قوله من تلقاء نفسه"
الفقرة الثالثة :بدأ بعبارة " قال قتادة"

()5

()4

أن نوع السورة المطلوبة لئلثبات :تتضمن
مبٌنا َ

الحق والصدق ،وخالٌة من الباطل .ثم ذكر عبارة " كان الفقٌة أبو جعفر رحمه هللا ٌقول"
()6واستخدم الجانب اللؽوي فً بٌان موضع الضمٌر المتصل ( الهاء) فً اآلٌة الكرٌمة لبٌان أنها
"إشارة الى النبً صلى هللا علٌه وسلم ،)7( "-وبهذا ٌح ّدد من هو الذي علٌه أن ٌبحث وٌق ّدم هذا
اإلثبات" :رجل لم ٌقرأ الكتب"

( )8

لٌوافق هذه الخاصٌّة التً وصؾ بها محمد بن عبدهللا – صلى

هللا علٌه وسلم ،-ثم بٌّن الجانب العقدي بدءاً بالعبارةٌ":قال" ( ،)9ثم ٌستدل باآلٌات الكرٌمة إلثبات
ما ذهب إلٌه "هذه اآلٌات أصل لجمٌع ما تكلم به المتكلمون فً التوحٌد والعلم والشرٌعة" (. )10

1

السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى "بحر العلوم " ،تحقٌق محمود مطرجً ،مصدر سابق ،ج ،1ص.61
2
المصدر ذاته ،ج ،1ص 61
3
المصدر ذاته ،ج ،1ص 61
4
المصدر ذاته ،ج ،1ص 61
5
المصدر ذاته ،ج ،1ص 61
6
المصدر ذاته ،ج ،1ص .61
7
السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى "بحر العلوم " ،تحقٌق محمود مطرجً  ،مصدر سابق ،ج ،1ص 61
8
المصدر ذاته ،ج ،1ص 61
9
المصدر ذاته ،ج ،1ص61
10
المصدر ذاته ،ج ،1ص 61
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وفً عرضه لقضٌة اإلعجاز ،ب ٌّن اإلمام السمرقندي موقفه على النحو التالً:
أسباب النزول:

ذكر األمام السمرقندي أن اآلٌة الكرٌمة " نزلت فً شؤن

المشركٌن" ،ومقارنة ما ذكره اإلمام السمرقندي واإلمام الطبري  ،حٌث ذكر اإلمام
السمرقندي":قال أبو جعفر :وهذا من هللا عز وجل احتجاج لنبٌه محمد – صلى هللا علٌه
ّ
وضبللهم" (.)1
وسلم -على مشركً قومه من العرب ومنافٌهم  ،وكفار أهل الكتاب
أما اإلمام الطبري أورد أقواالً حول { فؤتوا بسورة من مثله} ،ثم اختار منها قوالً
وهو " :قال أبو جعفر :والتؤوٌل األوّ ل الذي قاله مجاهد و قتادة هو التؤوٌل الصحٌح؛ ألن
هللا ج ّل ثناإه قال فً سورة أخرى {:ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ }

()2

ومعلوم ان

السورة لٌست لمحمد بنظٌر وال شبٌه ،فٌجوز أن ٌقال :فؤتوا بسورة مثل محمد" (.)3
وقد بدأ اإلمام السمرقندي الفقرة الثالثة فً بحر العلوم بقول لقتادة ،ثم ذكر " وكان
الفقٌه أبو جعفر رحمه هللا ٌقول" ( .)4وبالمقارنة ما بٌن اإلمامٌن ٌبلحظ أن ما جاء عند
اإلمام السمرقندي ٌشابه ما ذهب إلٌه اإلمام الطبري.
فقد بٌن أن اآلٌة الكرٌمة نزلت لتحدي المشركٌن بؤن ٌؤتوا بمثل هذا القرآن الكرٌم،
موضحا ً مراحل التحدي .وبهذا ٌوافق ما جاء فً " بحر العلوم" من حٌث عرض
الموضوع ،وعدم ذكر قول واضح بسبب النزول.

1

الطبري ،جامع البٌان عن تؤوٌل آي القرآن ،مصدر سابق ،ج ،1ص .216
2
سورة ٌونس ،اآلٌة .38
3
الطبري ،جامع البٌان عن تؤوٌل القرآن ،مصدر سابق ،ج ،1ص .217
4
السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى "بحر العلوم " ،تحقٌق محمود مطرجً  ،مصدر سابق ،ج ،1ص .61
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وفً موضع آخر ذكر اإلمام السمرقندي" ::فنزلت هذه اآلٌة {ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ } ( .)2( ")1حٌث ذكر اإلمام السمرقندي" أي بمثل هذا القرآن على نظمه وإٌجازه
ونسقه مع كثٌر مما ضمن فٌه من األحكام والحدود وفنونها .وٌقال :مثل هذا القرآن من
تعرِّ ٌة عن التناقض مع كثرة األقاصٌص واألخبار .وٌقال {ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩ } ( ،)3ألن فٌه علم ما كان وعلم ما ٌكون ،وال ٌعرؾ ذلك إال بالوحً .وٌقال:
{ﭤ ﭥ ﭦ } ( ،)4ألنه كبلم منثور ال على وجه الشعر ،ألن تحت كل كلمة معانً
كثٌرة{ .ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ } ( )5أي معٌنا ً" ( .)6فلم ٌذكر :عبارة سبب نزول أو
كلمة  :نزلت.
وقد ذكر الواحدي

()7

أن " قوله {ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ } ()8خطاب لمشركى مكة

إلى قوله{ :ﭑ ﭒ ﭓ }

()9

وهذه اآلٌة نازلة فً المإمنٌن وذلك أن هللا تعالى لما

ذكر جزاء الكافرٌن بقوله{ :ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ }

()10

ذكر جزاء

المإمنٌن" ( .)11سنة وفاة الواحدي468 :هـ ( .)12مما ٌعنً أن الواحدي قد ٌكون أخذ عن
اإلمام السمرقندي فقد بٌن عبدالرحٌم فارس أبو علبة فً كتاب" :أسباب نزول القرآن":

1

سورة اإلسراء ،اآلٌة .88
2
السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى "بحر العلوم " ،تحقٌق محمود مطرجً  ،مصدر سابق ،ج ،1ص ص (.)62-61
3
سورة االسراء ،اآلٌة .88
4
سورة االسراء ،اآلٌة .88
5
سورة االسراء ،اآلٌة .88
6
السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي "بحر العلوم" ،تحقٌق محمود مطرجً  ،مصدر سابق ،ج ،2ص .328
7
علً بن أحمد بن محمد بن علً الواحدي ( 468هـ1459/م) ،أسباب النزول ،ط ،1تحقٌق رضوان جامع رضوان ،مكتبة اإلٌمان
بالمنصورة1417( ،هـ1996/م) ،ص.22
8
سورة البقرة ،اآلٌة .21
9
سورة البقرة ،اآلٌة .25
10
سورة البقرة ،اآلٌة .24
11
الواحدي،أسباب النزول ،مصدر سابق ،ص .22
12
ٌنظر :الواحدي ،أسباب النزول ،مصدر سابق ،ص .7
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"تفسٌر الطبري وابً اللٌث السمرقندي والكشؾ والبٌان للثعلبً( ،)1وتفسٌر ابن أبً
حاتم وؼٌرهما مما سبق الواحدي هً مظنة أخذ الواحدي عنهم" (.)2
وبالرجوع الى تفسٌر الطبري لم أجد ذكر حول سبب النزول ،وإنما نقاش حول
قضٌة اإلعجاز والتحدي (.)3
تفسٌر القرآن بالقرآن :ذكر اإلمام السمرقندي " :فاهلل تعالى أمرهم أوالً بؤن ٌؤتوا
بعشر سور مثله فعجزوا عنها ،ثم أمرهم بسورة من مثله ،فعجزوا عنها" (.)4
ٌبلحظ أن اإلمام السمرقندي ذكر مراحل مختلفة فً التحدي.
األخذ بقول التابعًٌ :بلحظ أن اإلمام السمرقندي ذكرقول التابعٌن فً هذه القضٌة .والتابعً
هو:
"قتادة بن دِعامة بن عُزٌز ،أبو الخطاب السدوسً البصري ( 118-61هـ) مفسّر وحافظ
ضرٌر .قال اإلمام أحمد :هو أحفظ أهل البصرة ،تابعً وعالم بالحدٌث ،والعربٌة وأٌام العرب،
وكان ٌرى القدر ،وقال بعضهم :كان ٌدلس فً الحدٌث" (.)5
بٌان الجانب اللغوي :اهتمام اإلمام السمرقندي بالجانب اللؽوي كبٌر فً عمله التفسٌري،
فهو ٌحاول بٌان أكبر قدر مستطاع من اللمسات اللؽوٌة والقضاٌا المهمة التً تتعلق باللؽة .من هذه
األمور التً تناولها اإلمام السمرقندي فً هذا الموضع القرآنً:
بٌّن اإلمام السمرقندي الوضع النحوي للضمٌر ( الهاء) :الضمٌر المتصل (الهاء) وهو " أن
تكون ضمٌراً للؽابب ،وتستعمل فً موضِ عً الجر والنصب" (.)6

1

هكذا فً المرجع والصحٌح :الثعلبً.
2
عبدالرحٌم فارس أبوعلبة ،أسباب نزول القرآن ،دون طبعة أو تارٌخ ،ص ص (.)58-57
3
الطبري ،جامع البٌان عن تؤوٌل القرآن ،مصدر سابق ،ج ،1ص ص (.)220-216
4
السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي "بحر العلوم" ،تحقٌق محمود مطرجً ،مصدر سابق ،ج ،1ص .61
5
ٌنظر :فً حاشٌة تفسٌر السمرقندي "بحر العلوم" ،تحقٌق محمود مطرجً  ،مصدر سابق ،ج ،1ص .40
6
األنصاري ،مغنً اللبٌب ،مصدر سابق ،ص .331
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بٌن اإلمام ااسمرقندي استعمال (:لم) و(لن):
ٌبلحظ أن اإلمام السمرقندي اعتنى بالناحٌة النحوٌة فً هذا الموضع فً عمله التفسٌري.
ذكرأن ( :لم) " تستعمل للماضً" ( .)1ذكر ابن هشام فً المؽنً أن (" :لم):حرؾ جزم لنفً
المضارع وقلبه ماضٌا ً" (.)2
وذكر اإلمام السمرقندي أنّ  ( :لن) "تستعمل للمستقبل" ( .)3وقد ذكر الدكتور السامرابً أنّ
(لن) ":تدخل على الفعل المضارع ،فتخلصه لبلستقبال" (.)4
ذكر صاحب مؽنً اللبٌب حول (لم) و(لن):
(" لم):حرؾ جزم لنفً المضارع وقلبه ماضٌاً ،نحو{ :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ }

()5

اآلٌة.

وقد ٌرفع المضارع بعدها ،كقوله:
نعم وأسر ُته ْم
 -499لوال فوارسُ من ِ

ُوفون بالجار
ٌو َم الصُّلٌفاء لم ٌ
َ

()6

فقٌل :ضرورة ،وقال ابن مالك :لؽة" (.)7
(" لن) حرؾ نفً ونصب واستقبال" (.)8
وبٌن الدكتور فاضل صالح السامرابً فً كتاب " معانً النحو" أنّ ( لن)  " :تدخل على الفعل
المضارع ،فتخلصه لبلستقبال ،وتنفٌه نفٌا ً مإكداً :تقول :ال أبرح الٌوم مكانً ،فإذا وكدت وشددت
قلت :لن أبرح الٌوم مكانً" ( )9أضاؾ" :ذهب بعضهم إلى أن نفٌها ٌفٌد التؤبٌد" (" )10والحق أنها
ال تفٌده ،وإنما هً لئلستقبال ،وهذا االستقبال قد ٌكون بعٌداً متطاوالً ،وقد ٌكون قرٌبا ً
منقطعا ً"(.)11

1

السمرقندي ،بحر العلوم ،مصدر سابق ،ج ،1ص .62
2 2
األنصاري ،مغنً اللبٌب عن كتب األعارٌب  ،مصدر سابق ،ص .269
3
السمرقندي ،بحر العلوم ،مصدر سابق ،ج ،1ص .62
4
السامرابً ،معانً النحو ،مرجع سابق ،ج ،3ص .317
5
سورة اإلخبلص ،اآلٌة .3
6
البٌت مجهول القابل.
7
األنصاري ،مغنً اللبٌب عن كتب األعارٌب ،مصدر سابق ،ص .269
8
األنصاري ،مغنً اللبٌب ،مصدر سابق ،ص .275
9
السامرابً ،معانً النحو ،ط ،3دار الفكر ،ج ،3ص  ،316نقبلً عن "المفصل" ( ،)200/2وانظر" :شرح الرضي على
الكافٌة"(.)260/2
10
الم رجع ذاته ،نقبلً عن "شرح الرضً على الكافٌة" (" ،)260/2البرهان" (.)420/2
11
الم رجع ذاته ،ج ،3ص .317
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لقد جمع اإلمام السمرقندي ما بٌن التفسٌر بالمؤثور و التفسٌر بالدراٌة  ،وهذا ٌدل على قدرات
اإلمام وسعة علمه .وقد ذكر اإلمام السم رقندي األقوال حول اآلٌة الكرٌمة ،مبٌنا ً المعانً التً
تتضمنها اآلٌة الكرٌمة ومناقشة قضاٌاها بإٌجاز .واعتنً بالجانب اللؽوي وعرض أمور عقدٌة
من خبلل بٌان الجانب اللؽوي .ولئلمام السمرقندي فً هذا الموضع القرآنً أسس واضحة فً
الدراسة والبحث والتً تقوم على ما ٌلً:






الموضوعٌة ،وذلك بتناول الموضوع الذي ٌود بحثه دون تعصّب ألي مذهب فكري أو
عقابدي.
ّ
الموثقة الصّحٌحة التً ال ٌعترٌها باطل.
اإلثبات العلمً ،وذلك بتقدٌم األصول
البحث العلمً ،و ذلك باستخدام العلوم المتاحة النتاج نتابج مقنعة وقوٌة.
التمكن من العلوم المتعلقة بالبحث العلمً.
العناٌة باللؽة بؤقسامها كلها الستخدامها فً فهم المادة وعرض النتابج.
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المبحث ال الث :التقدٌم والتؤخٌر
ٌعرض المبحث تناول اإلمام السمرقندي ألسلوب التقدٌم والتؤخٌر ،فً المطلب األول ألقً
الضوء بإٌجاز لهذا األسلوب ،وٌتضمن المطلب الثانً المواضع التً تناول فٌها اإلمام السمرقندي
أسلوب التقدٌم والتؤخٌر.
المطلب األول :مفهوم أسلوب التقدٌم والتؤخٌر:
أوالً :التقدٌم والتؤخٌر لغة
أ  -التقدٌم لغةٌ" :دل على سبق" (.)1
ب -التؤخٌر لغة :وهو "خبلؾ التق ّدم" (.)2
انٌا ً :التقدٌم والتؤخٌر فً االصطالح
إن التقدٌم والتؤخٌر فن من فنون الببلؼة ،ولهما تعلق بموضع المفردة فً السٌاق لتعطً
معنى دقٌق ،وله أثر فً النفس "فتجد سبب أن راقك ولطؾ عندك أن قدم فٌه شا وحول اللفظ عن
مكان إلى مكان" ( ،)3والتقدٌم والتؤخٌر على وجهٌن هما:
تقدٌم "على نٌة التؤخٌر" ( ،)4نحو تقدٌم الخبر على المبتدأ وتقدٌم المفعول على الفاعل،
"وإن تقدما فً الكبلم – لكن رتبتهما التؤخٌر" (.)5
تقدٌم "ال على نٌة التؤخٌر ولكن على أن تنقل الشا عن حكم إلى حكم وتجعله بابا ً ؼٌر
بابه ،وإعرابا ً ؼٌر إعرابه" (.)6

1

ابن فارس ،معجم المقاٌٌس فً اللغة  ،مصدر سابق ،كتاب القاؾ ،باب القاؾ والدال وما ٌثلثهما ،مادة قدم ،ص .878
2
المصدر ذاته ،كتاب الهمزة ،باب الهمزة والحاء وما معهما من الثبلثً ،مادة أخر ،ص .63
3
عبدالقاهر الجرجانً (ت 471هـ1078/م) ،دالئل اإلعجاز فً علم المعانً  ،تصحٌح محمد عبده و محمد محمود التركزى الشنقٌطً
ومحمد رشٌد رضا ،مكتبة ابن تٌمٌة ،القاهرة1411 ( ،هـ1990/م) ،ص .98
4
المصدر ذاته ،ص .98
5
عباس ،البالغة فنونها وأفنانها  ،مرجع سابق ،ص .215
6
الجرجانً ،دالئل اإلعجاز فً علم المعانً  ،مصدرسابق ،ص .99
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المطلب ال انً :تناول اإلمام السمرقندي أسلوب التقدٌم والتؤخٌر من خالل تفسٌره سورة
البقرة
 - 1فً قوله تعالى { :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ
ﭼﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﭽ
ﭶﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭷ
ﭵ
ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ ﮕ } ( .)1ذكر اإلمام السمرقندي أن قوله تعالى { :ﭲ
}"على وجه التقدٌم والتؤخٌر" (.)2
 - 2فً قوله تعالى { :ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ }( .)3ركش
اإليبو انسًشلُذي أٌ لٕنّ تعبنى  { :ﯮ ﯯ ﯰ } "صار نصبا ً ألنه قدم
المفعول" (.)4
 - 3فً قوله تعالى{:ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ } (.)5ذكر اإلمام السمرقندي نقبلً عن مقاتل ":وفً اآلٌة تقدٌم
وتؤخٌر ،معناه :وإذ ٌرفع إبراهٌم وإسماعٌل القواعد من البٌت" (.)6

1

سورة البقرة ،اآلٌة .85
2
السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى "بحر العلوم" ،تحقٌق محمود مطرجً  ،مصدرسابق  ،ج.97 ،1
3
سورة البقرة ،اآلٌة .88
4
السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى "بحر العلوم" ،تحقٌق محمود مطرجً  ،مصدر سابق ،ج ،1ص.99
5
سورة البقرة ،اآلٌة .127
6
السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى "بحر العلوم " ،تحقٌق محمود مطرجً  ،مصدر سابق ،ج ،1ص .119
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 - 4فً قوله تعالى  { :ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ } (.)1ذكر اإلمام السمرقندي أن"فً
اآلٌة تقدٌم وتؤخٌر ،ومعناه :كتب علٌكم الوصٌة للوالدٌن واألقربٌن إذا حضر
أحدكم الموت" (.)2
ﭜﭞﭟ
ﭝ
ﭘﭚ ﭛ
ﭙ
 - 5فً قوله تعالى { ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭢ ﭤﭥﭦﭧ ﭨﭩﭪﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ
ﭠﭡ ﭣ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ } ( .)3ذكر اإلمام السمرقندي
نقبلً عن مقاتل " فٌه تقدٌم وتؤخٌرٌ ،عنً :فخذ إلٌك أربعة من الطٌور ِّ
فقطعهنَّ
ْ
واخلط بعضهن ببعض ،ثم فرِّ قهن فً أربعة أجبل" (.)4
 - 6فً قوله تعالى {:ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ }( .)5ذكر اإلمام السمرقندي أن " فً اآلٌة تقدٌم
وتؤخٌر ،ومعناه :كمثل جنة بربوة أصابها وابل { فإِن لَّ ْم ٌُصِ ْب َها َو ِاببلً َف َط ٌّمل}
فؤتت أكلها ضعفٌنٌ ،عنً :البستان إذا أصابه المطر أو الطل ،والطل :البطًء
من المطر ،وهو مثل الندى { ،فؤتت أكلها ضعفٌن}ٌ ،عنً :أخضرت أوراق
البستان ،وأخرجت ثمرها ضعفٌن ،فكذلك الذي ٌتصدق به لوجه هللا تعالى
ٌكون له الثواب ضعفٌنٌ ،عنً :بالواحد عشرة إلى سبعمابة ضعؾ وإلى ما ال
ون بَصِ ٌرٌ }" (.)6
نهاٌة له { َوهللا ِب َما َتعْ َملُ َ

1

سورة البقرة ،اآلٌة .180
2
السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى "بحر العلوم" ،تحقٌق محمود مطرجً  ،مصدر سابق ،ج ،1ص .146
3
سورة البقرة ،اآلٌة .260
4
السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى "بحر العلوم" ،تحقٌق محمود مطرجً  ،مصدرسابق ،ج ،1ص.199
5
سورة البقرة ،اآلٌة .265
6
السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى "بحر العلوم" ،تحقٌق محمود مطرجً  ،مصدرسابق ،ج ،1ص.202
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المطلب ال الث :مقارنة بٌن اإلمام السمرقندي وبعض العلماء حول أسلوب التقدٌم والتؤخٌر فً
بعض المواضع من سورة البقرة
 - 1فً قوله تعالى  {ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴﭵ
ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ } ( . )1
ذكر اإلمام السمرقندي فً تفسٌر" :بحر العلوم":
"{ ﭑ ﭒ ﭓ } ( ،)2أي  :إقراركم { ﭔ ﭕ ﭖ } (،)3
أي :ال ٌخرج بعضكم بعضا َ { ﭚ ﭛ } ( .)4فجملة ما أخذ علٌهم
من المٌثاق أَالٌعبدوا إال هللا وبالوالدٌن إحسانا ً وذي القربى والٌتامى
والمساكٌن وابن السبٌل ،وٌقولوا للناس حسناً ،وٌقٌموا الصبلة،
وٌإتوا الزكاة وال ٌسفكوا دماءهم ،وال ٌخرج بعضهم بعضا ً من
دٌارهم ،وأن ٌفادوا أسراهم .فذكر المفاداة بعد هذا حٌث قال تعالى{ :
ﭯ ﭰ ﭱ} ( )5تفدوهم على وجه التقدٌم والتؤخٌر" (.)6

1

سورة البقرة ،اآلٌة .85
2
سورة البقرة ،اآلٌة .84
3
سورة البقرة ،اآلٌة .84
4
سورة البقرة ،اآلٌة .84
5
سورة البقرة ،اآلٌة .85
6
السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى "بحر العلوم" ،تحقٌق محمود مطرجً  ،مصدرسابق ،ج ،1ص ص (.)97-96
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ذكر اإلمام البغوي فً تفسٌر "معالم التنزٌل":
"{ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

}

()1

وفً اآلٌة تقدٌم وتؤخٌر،

ونظمها :وتخرجون فرٌقا ً منكم من دٌارهم تظاهرون علٌهم باإلثم
والعداوان ،وهو محرم علٌكم إخراجهم ،وإن ٌؤتوكم أسارى تفادوهم،
فكؤن هللا تعالى أخذ علٌهم أربعة عهود :ترك القتال وترك اإلخراج
وترك المظاهرة علٌهم مع أعدابهم وفداء أسراهم ،فؤعرضوا عن
الكل إال الفداء ،قال هللا تعالى { :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ } ( ،)2قال مجاهد ٌقول : :إن وجدته فً ٌد ؼٌرك فدٌته وأنت
تقتله بٌدك".)3( .
ٌبلحظ أن اإلمام السمرقندي ذكر مصطلح ( التقدٌم والتؤخٌر)

()4

فً

سٌاق تفسٌره لآلٌة الكرٌمة دون أن ٌبٌّن األصل لتركٌب الجملة
القرآنٌة نحوٌاً ،و لم ٌبٌّن الموضع الذي حصل به أسلوب التقدٌم
والتؤخٌر.
اإلمام البؽوي بٌّن ذلك عقب ذكر مصطلح ( التقدٌم والتؤخٌر)

()5

فذكر النظم فً األصل نحوٌاً ،ثم بٌّن فً تفسٌره سبب أسلوب التقدٌم
والتؤخٌر وهو :اإلعراض عن األربع عهود ما عدا الفداء (.)6

1

سورة البقرة ،اآلٌة .85
2
سورة البقرة ،اآلٌة .85
3
البؽوي ،معالم التنزٌل ،مصدر سابق ،ج ،1ص .140
4
السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى "بحر العلوم" ،تحقٌق محمود مطرجً  ،مصدر سابق ،ج ،1ص .97
5
البؽوي ،معالم التنزٌل ،مصدر سابق ،ج ،1ص .140
6
المصدر ذاته ،ج ،1ص .140
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 - 2فً قوله تعالى {:ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ }(.)1
ذكر اإلمام السمرقندي فً تفسٌر "بحر العلوم":
"{ ﯮ ﯯ ﯰ } ( ،)2صار نصبا ً ألنه قدم المفعول .وقال بعضهم  :معناه ال
ٌإمنون إال القلٌل منهم ،مثل عبدهللا بن سبلم وأصحابه .وقال بعضهم :إٌمانهم
باهلل قلٌل ،ألنهم ٌإمنون ببعض وٌكفرون ببعض .وقال بعضهم :معناه أنهم ال
ٌإمنون ،كما قال :فبلن قلٌل الخٌر ٌعنً :الخٌر فٌه" (.)3
ذكر اإلمام البغوي فً تفسٌر "معالم التنزٌل":
"  {ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ } ( ،)4قال قتادة  :معناه ال ٌإمن منهم إال قلٌل ،ألن
من آمن من المشركٌن أكثر مّمن آمن من الٌهود ،أي :فقلٌبلً ٌإمنون ،ونصب
(قلٌبلً) على الحال ،وقال معمر :ال ٌإمنون إال بقلٌل مما فً أٌدٌهم وٌكفرون
بؤكثره ،أي :فقلٌل ٌإمنون ونصب ( :قلٌبلً) بنزع الخافض ،و (ما) صلة على
قولهما ،وقال الواقدي  :معناه ال ٌإمنون ال قلٌبلً وال كثٌراً؛ كقول الرجل
لآلخر :ما أقل ما تفعل كذا ،أي ال تفعله أصبلً" (.)5
ٌبلحظ أن اإلمام السمرقندي بٌّن أن فً اآلٌة تقدٌم وهو تقدٌم المفعول للمفردة
القرآنٌة( :قلٌبلً) ( .)6وأمّا اإلمام البؽوي بٌّن أن (قلٌبلً ) إمّا حال منصوب،
وإمّا سبب نصب نزع الخافض .ولم ٌذكر مصطلح ( :تقدٌم)" (.)7
وذكر محمود صافً فً الجدول فً "إعراب القرآن وصرفه وبٌانه"(":قلٌبلً )
مفعول مطلق نابب عن المصدر فهو صفته أي ٌإمنون إٌمانا ً قلٌبلً ،وفً
الهامشٌ :جوز أن ٌكون ظرفا ً ناببا ً عن زمان محذوؾ أي ٌإمنون م ّدة قلٌلة
أو زمانا قلٌبلً..أو حال على رأي سٌبوٌه" (.)8

1

سورة البقرة ،اآلٌة .88
2
سورة البقرة ،اآلٌة .88
3
السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى "بحر العلوم" ،تحقٌق محمود مطرجً  ،مصدر سابق ،ج ،1ص .99
4
سورة البقرة ،اآلٌة .88
5
البؽوي ،معالم التنزٌل ،مصدر سابق ،ج ،1ص .141
6
السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى "بحر العلوم" ،تحقٌق محمود مطرجً  ،مصدر سابق ،ج ،1ص .99
7
البؽوي ،معالم التنزٌل ،مصدر سابق ،ج ،1ص .141
8
محمود صافً ،الجدول فً إعراب القرآن و صرفه وبٌانه ،ط ،4دار الرشٌد ،دمشق 1418( ،هـ1998/م) ،ج ،1ص .192
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وذكر محًٌ الدٌن دروٌش فً "إعراب القرآن الكرٌم وبٌانه " ( َف َق ِلٌبلً )":الفاء
استبنافٌة ،وقلٌبلً نعت لمصدر محذوؾ ،أيٌ :إمنون إٌمانا ً قلٌبلً" (.)1

 - 3فً قوله تعالى { :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ }(.)2
ذكر اإلمام السمرقندي فً تفسٌر "بحر العلوم":
نقبلً عن مقاتل" :وفً اآلٌة تقدٌم وتؤخٌر ،معناه :وإذ ٌرفع إبراهٌم وإسماعٌل
القواعد من البٌت" (.)3
ذكر اإلمام البغوي فً تفسٌر "معالم التنزٌل":
أورد اإلمام البؽوي رواٌات حول هذه اآلٌة ،منها " :قٌل أرسل هللا جبرٌل
لٌدلة على موضع البٌت ،فذلك قوله تعالى { :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
} ( ،)4فبنى إبراهٌم وإسماعٌل البٌت ،فكان إبراهٌم ٌبنٌه وإسماعٌل ٌناوله
ت َو إِسْ َمعٌِ ُل}،
الحجر ،فذلك قوله تعالىَ { :و ْإذ ٌَرْ َفعُ إِب َْر ِه ُم ال َق َواعِ دَ م َِن ْال َب ٌْ ِ
ٌعنً أسسه ،واحدتها :قاعدة ،وقال الكسابً :جُدر البٌت.)5( "...
وقد بٌّن محمود صافً فً "الجدول فً إعراب القرآن وصرفه
وبٌانه"(":إبراهٌم) فاعل مرفوع"

()6

"(الواو) عاطفة ( إسماعٌل) معطوؾ

على إبراهٌم مرفوع مثله"(.)7

1

محًٌ الدٌن دروٌش ،إعراب القرآن وبٌانه ،ط ،9دار الٌمامة ،دمشق  -بٌروت ،دار ابن كثٌر دمشق -بٌروت1424( ،هـ2003/م)،
ج ،1ص.137
2
سورة البقرة ،اآلٌة .265
3
السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى "بحر العلوم" ،تحقٌق محمود مطرجً  ،مصدر سابق ،ج ،1ص .119
4
سورة الحج ،اآلٌة .26
5
البؽوي ،معالم التنزٌل ،مصدر سابق ،ج ،1ص .167
6
صافً ،الجدول فً إعراب القرآن و صرفه وبٌانه ،مرجع سابق ،ج ،1ص .262
7
صافً ،الجدول فً إعراب القرآن و صرفه وبٌانه ،مرجع سابق ،ج ،1ص .263
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معـٌِ ُل
وذكر محًٌ الدٌن دروٌش فً "إعراب القرآن الكرٌم وبٌانه" أن إِسْ َ
"عطؾ على إبراهٌم" (.)1
 - 4فً قوله تعالى { :ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯩﯫ ﯬ ﯭ } (.)2
ﯪ
ﯧﯨ
ذكر اإلمام السمرقندي فً تفسٌر "بحر ا لعلوم":
"فً اآلٌة تقدٌم وتؤخٌر ،ومعناه :كتب علٌكم الوصٌة للوالدٌن واألقربٌن إذا
حضر أحدكم الموت" (.)3
جاء فً "معانى القرآن" للزجاج:
" معنى { ﯝ ﯞ }" فرض علٌكم  -إن ترك أحدكم ماالً – الوصٌة
"للوالدٌن واألقربٌن بالمعروؾ" َف َر َف َع الوصٌة على ضربٌن  :أحدهما على ما
لم ٌسم فاعله ،كؤنه قال كتب علٌكم الوصٌة ( للوالدٌن) أى فرض علٌكم،
وٌجوز أن تكون رفع الوصٌة على االبتداء ،وٌجوز ( أن تكون) للوالدٌن
واألقربٌن ،وإنما أُمِروُ ا بالوصٌة فً ذلك الوقت ألنهم كانوا ربما جاوزوا
بدفع المال إلى الب َُعدا ِء للرٌا ِء والسمعة" (.)4
ٌبلحظ أن الزجاج ذهب إلى أن من الوجوه النحوٌة" :رفع الوصٌة على ما لم
ٌسم فاعله ،كؤنه قال كتب علٌكم الوصٌة للوالدٌن"

()5

وهذا ٌوافق ما ذهب

إلٌه اإلمام السمرقندي ،االختبلؾ أن السمرقندي أطلق على هذا األسلوب:
التقدٌم والـتؤخٌر .

1

دروٌش ،إعراب القرآن وبٌانه  ،مصدر سابق ،ج ،1ص ص (.)173-172
2
سورة البقرة ،اآلٌة .180
3
السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى "بحر العلوم" ،تحقٌق محمود مطرجً  ،مصدر سابق ،ج ،1ص .146
4
السري ،معانى القرآن وإعرابه للزجاج  ،مصدر سابق ،ج.216 ،1
5
السري ،معانى القرآن وإعرابه للزجاج  ،مصدر سابق ،ج ،1ص 216
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 - 5فً قوله تعالى { ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ } ( . )1
ذكر اإلمام السمرقندي فً تفسٌر "بحرالعلوم":
نقبلً عن مقاتل ":فٌه تقدٌم وتؤخٌرٌ ،عنً :فخذ إلٌك أربعة من الطٌور ِّ
فقطعهنَّ
ْ
واخلط بعضهن ببعض ،ثم فرِّ قهن فً أربعة أجبل" (.)2
ما جاء فً تنوٌر المقباس من تفسٌر ابن عباس  { :ﭤ ﭥ }( )3إلٌك مقدم
ومإخر" (.)4
ما جاء فً "روح المعانً":
"{ﭩ} (..)5إن كان المراد أملهن – فقوله تعالى  { :ﭪ} ( )6متعلق به
وإن كان المراد – فقطعهن – فهو متعلق – بخذ – باعتبار تضمٌنه معنى
الضم" (.)7
ٌبلحظ أن ما جاء فً تنوٌر المقباس من تفسٌر ابن عباس و روح المعانً
موافق لما ذهب إلٌه اإلمام السمرقندي.

1

سورة البقرة ،اآلٌة .260
2
السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى "بحر العلوم" ،تحقٌق محمود مطرجً  ،مصدرسابق ،ج ،1ص.199
3
سورة البقرة ،اآلٌة .260
4
مجدالدٌن محمد بن ٌعقوب الفٌروزآبادي (817هـ1415/م) ،تنوٌر المقباس من تفسٌر ابن عباس ،ط ،4دار الكتب العلمٌة ،بٌروت،
2011م ،ص .48
5
سورة البقرة ،اآلٌة .260
6
سورة البقرة ،اآلٌة .260
7
األلوسً ،روح المعانً فً تفسٌر القرآن العظٌم والسبع الم انى ،مصدر سابق ،ج  ،3ص .40

165

 - 6فً قوله تعالى  { :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ }(.)1
ذكر اإلمام السمرقندي فً "بحر العلوم":
"فً اآلٌة تقدٌم وتؤخٌر ،ومعناه :كمثل جنة بربوة أصابها وابل {ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ } ( )2فؤتت أكلها ضعفٌنٌ ،عنً :البستان إذا أصابه المطر
أو الطل ،والطل  :البطًء من المطر ،وهو مثل الندى { ،ﭠ ﭡ
ﭢ (ٌ ،)3عنً  :أخضرت أوراق البستان ،وأخرجت ثمرها ضعفٌن،
فكذلك الذي ٌتصدق به لوجه هللا تعالى ٌكون له الثواب ضعفٌنٌ ،عنً :
بالواحد عشرة إلى سبعمابة ضعؾ وإلى ما ال نهاٌة له {ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
}( . )4
ذكر أبوحٌان فً "البحر المحٌط":
"دعوى التقدٌم والتؤخٌر فً اآلٌة على ما قاله بعضهم من أن المعنى أصابها
وابل فإن لم ٌصبها وابل فطل فآتت أكلها ضعفٌن ،حتى ٌجعل إٌتاإها األكل
ضعفٌن على الحالٌن من الوابل والطل ،ال حاجة إلٌها والتقدٌم والتؤخٌر من
ضرورات الشعر ،فٌنزه القرآن عن ذلك" (.)5

1

سورة البقرة ،اآلٌة .265
2
سورة البقرة ،اآلٌة .265
3
سورة البقرة ،اآلٌة .265
4
سورة البقرة ،اآلٌة .265
5
أبو حٌان ،تفسٌر البحر المحٌط  ،مصدر سابق  ،ج ،2ص .325
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أما القرطبً فً "الجامع ألحكام القرآن":
"قال بعضهم :فً اآلٌة تقدٌم وتؤخٌر ،ومعناه كمثل جنة بربوة أصابها وابل
فإن لم ٌصبها وابل فطل فآتت أكلها ضِ عفٌن ٌ .عنً اخضرت أوراق البستان
وخرجت ثمرتها ضعفٌن " ( .)1وبٌّن أ ّنه "الحاجة إلى التقدٌم والتؤخٌر "

( )2

القول الذي ذهب إلٌه القرطبً  {" :ﭞ ﭟ } (ٌ..)3دل على أنها لٌس فٌها
ماء جار ،ولم ٌرد جنس التً تجري فٌها األنهار؛ ألن هللا تعالى قد ذكر ربوة
قرار و َمعٌِن" ( {" .)4ﭠ} ( )5أي أعطت { .ﭡ }( )6بضم الهمزة :
ذات
ٍ
الثمر الذي ٌإكل " ({" .)7ﭢ } ( )8أي أعطت ضعفً ثمر ؼٌرها من
األرضٌن " ({" .)9ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ} ( )10تؤكٌد منه تعالى لمدح هذه
الربوة بؤنها إن لم ٌصبها وابل فإن الطل ٌكفٌها وٌنوب مناب الوابل فً
إخراج الثمرة ضعفٌن ،وذلك لكرم األرض وطٌبها" (.)11
ٌبلحظ أن ك ّل من اإلمام أبو حٌان

()12

واإلمام القرطبً لم ذهبوا إلى ما

ذهب إلٌه اإلمام السمرقندي حول التقدٌم والتؤخٌر فً هذا الموضع.

1

القرطبً ،الجامع ألحكام القرآن ،مصدر سابق ،ج ،2ص .215
2
المصدر ذاته ،ج ،2ص .215
3
سورة البقرة ،اآلٌة .265
4
ذات  ،ج ،2ص .214
المصدر ه
5
سورة البقرة ،اآلٌة .265
6
سورة البقرة ،اآلٌة .265
7
ذات  ،ج ،2ص .215
المصدر ه
8
سورة البقرة ،اآلٌة .265
9
ذات  ،ج ،2ص .215
المصدر ه
10
سورة البقرة ،اآلٌة .265
11
ذات  ،ج ،2ص .215
المصدر ه
12
أبو حٌان (ت 745هـ1344/م)" :محمد بن ٌوسؾ بن علً بن ٌوسؾ ابن حٌان الؽرٌناطً األندلسً الجٌانً ،النفزي ،أثٌر الدٌن،
أبوحٌان :من كبار العلماء بالعربٌة والتفسٌر والحدٌث والتراجم واللؽات .من كتبه "البحر المٌحط" و"تحفة األرٌب"" الزركلً ،األعالم،
مرجع سابق ،ج  ،7ص .152
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لقد تناول العلماء أسلوب التقدٌم والتؤخٌر ،وقد ظهر هذا فً العمل التفسٌري لئلمام السمرقندي فً
بعض المواضع القرآنٌة للوقوؾ على المعنى لآلٌة القرآنٌة ،وتناول المفسرون قوله تعالى { :ﭑ
ﭒﭓﭔﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ }( .)1حٌث ذهب اإلمام السمرقندي
الى أن فً اآلٌة تقدٌم وتؤخٌر بٌنما اإلمام أبو حٌان واإلمام القرطبً لم ٌذكروا التقدٌم والتؤخٌر فً
هذا الموضع.

1

سورة البقرة ،اآلٌة .265
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المبحث الرابع :الحذف
ٌتناول المبحث أسلوب الحذؾ فً مطلبٌنٌ ،بٌّن المطلب األول مفهوم الحذؾ ،وٌتضمن المطلب
الثانً المواضع التً ذكر فٌها اإلمام السمرقندي أسلوب الحذؾ من خبلل تفسٌر سورة البقرة.
المطلب األول :مفهوم أسلوب الحذف
أوالً :الحذف لغة
الحذؾ لؽة من مادة حذؾ وهو َ " :قطؾُ الشًء من الطرؾ كما ٌحذؾ طرؾ ذنب الشاة" (.)1
انٌا ً :الحذف فً االصطالح
لقد ذكر صاحب "دالبل اإلعجاز" أن الحذؾ هو "ترك الذكر" ( )2وأٌضا ّ "الصمت عن اإلفادة"

()3

لؽاٌة بٌانٌة ،فٌكون الحذؾ لتمام الفصاحة و زٌادة الفابدة ( .)4وللحذؾ علل كثٌرة أهمها أن ال ٌزٌد
المحذوؾ شٌبا ً من حٌث المعنى ( )5لذا اكتفً فً كتابة النص بدونه ولم ٌخ ّل ذلك بالمعنى ،و ٌكون
النص أبلػ وأوضح.

1

الفراهٌدي ،كتاب العٌن ،مصدر سابق ،ص .178
2
الجرجانً ،دالئل اإلعجاز فً علم المعانً  ،مصدر سابق ،ص .125
3
الجرجانً ،دالئل اإلعجاز فً علم المعانً  ،مصدر سابق ،ص .125
4
انظر :الجرجانً ،دالئل اإلعجاز فً علم المعانً  ،مصدر سابق ،ص .125
5
عباس ،البالغة فنونها وأفنانها  ،مرجع سابق ،ص .270
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المطلب ال انً :تناول اإلمام السمرقندي أسلوب الحذف من خالل تفسٌره سورة البقرة
تناول اإلمام السمرقندي مواضع فً سورة البقرة وبٌن أسلوب الحذؾ من خبلل تفسٌره كما فً
ﯣﯥ ﯦ
ﯤ
قوله تعالى {:ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯬﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯭ
ﯧ ﯨ ﯩﯪﯫ
1

} ( ).

فقد ذكر اإلمام السمرقندي أن الحذؾ هنا له معنى بٌانً وهو أنه "جعل حبلوة عبادة العجل،
فً قلوبهم مجازاة لكفرهم .وٌقال :حب عبادة العجل فحذؾ الحب ،وأقٌم العجل مقامه؛ ومثل هذا
ٌجري فً كبلم العرب .كما قال فً آٌة { :ﮚ ﮛ } ( ،)2أي :أهل القرٌة" (.)3
وقد بٌّن محمد رشٌد رضا فً تفسٌره " المنار" أن المفردة (حب) حذفت "

وقد ق ّدر

األكثرون هنا مضافا ً محذوفاً ،فقالوا :المراد "حب العجل" ( ،)4وذكر أن فً اآلٌة استعارة وهً فً
المفردة { ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ } ( )5لٌوضح مدى العصٌان الذي وصلوا إلٌه فذكر أنه :
"أقبح أمثلة هذا العصٌان"

()6

وبؤسلوب القرآن البلٌػ ذكر صاحب المنار أن هذه العبارة "مدهشة

فً ببلؼتها فقال { :ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ }

()7

هذه االستعارة من فرابد اإلستعارات ٌتمثل

بها عند ذكر ببلؼة القرآن .وإشراب الشًء ،مخالظته إٌاه وإمتزاجه بهٌ ،قال بٌاض مشرّ ب
بحمرة ،أو هو من الشرب كؤن الشًء المحبوب شراب ٌساغ ،فهو ٌسري فً قلب المحب
وٌمازجه ،كما ٌسري الشراب العذب البارد فً لهاته ..وذهب بعض الجامدٌن على الظواهر :إلى
أن المراد بالشرب هنا حقٌقته.

1

سورة البقرة ،اآلٌة .93
2
سورة ٌوسؾ ،اآلٌة .82
3
السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى "بحر العلوم " ،تحقٌق محمود مطرجً ،مصدرسابق ،ج ،1ص .101
4
رضا ،تفسٌر القرآن العظٌم المعروف بتفسٌر المنار ،مرجع سابق ،ج ،1ص .337
5
سورة البقرةمرجع سابق ،اآلٌة .93
6
رضا ،تفسٌر القرآن العظٌم المعروف بتفسٌر المنار ،مرجع سابق ،ج ،1ص .337
7
سورة البقرة ،اآلٌة .93
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وزعموا أن موسى لما سحق العجل وذراه فً الٌم طفقوا ٌشربون المسحوق مع الماء،
وؼفل صاحب هذا الزعم عن قوله تعالى { :ﯩ ﯪ }

()1

والشراب الحقٌقً ال ٌكون فً القلب.

والشرب ؼٌر اإلشراب" (.)2
وبٌّن سٌد قطب فً " ظبلل القرآن" أن العبارة القرآنٌة ترسم صورة لهذه الحالة وهذه
الصورة هً اإلشراب لتوضح الصورة حالتهم وهً " صورة فرٌدة .لقد أشربوا .أشربوا بفعل
فاعل سواهم .اشربوا ماذا؟ اشربوا العجل! وأٌن أشربوه؟ أشربوه فً قلوبهم! وٌظل الخٌال ٌتمثل
تلك المحاولة العنٌفة الؽلٌظة ،وتلك الصورة الساخرة الهازبة :صورة العجل ٌدخل فً القلوب
إدخاالً ،وٌحشر فٌها حشراَ" وذكر صاحب الظبلل أن المعنى لهذه الصورة الذي ترسمه فً الذهن
هو حب عبادة العجل ،وبهذا فهو ٌذكر المفردة (حب) لكن دون بٌان أنها حذفت مثل ما ذكر كل
من اإلمام السمرقندي ومحمد رشٌد رضا ،فذكر أن المعنى الذي أدته هذه الصورة هو "

حبهم

الشدٌد لعبادة العجل ،حتى لكؤنهم أشربوه إشرابا ً فً القلوب! هنا تبدو قٌمة التعبٌر القرآنً
المصور ،بالقٌاس إلى التعبٌر الذهنً المفسر..إنه التصوٌر..السمة البارزة فً التعبٌرالقرآنً
الجمٌل" ( .)3فقد ذهب صاحب الظبلل بؤسلوب الحذؾ الى أسلوب أدبً لبٌان صورة توضح
المعانً التً تحملها اآلٌة الكرٌمة.
وقد بٌن ابن قتٌبة صاحب "مشكل القرآن" فً باب الحذؾ واالختصار " :من ذلك  :أن
تحذؾ المضاؾ وتقٌم المضاؾ إلٌه مقامه وتجعل الفعل له .كقوله تعالى { :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ } ( )4أي :سل أهلها{ .ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ} ( )5أي حبه" (.)6

1

سورة البقرة ،اآلٌة .93
2
رضا ،تفسٌر القرآن العظٌم المعروف بتفسٌر المنار ،مرجع سابق ،ج ،1ص .337
3
سٌد قطب ،فً ظالل القرآن ،ط ،26دار الشروق ،بٌروت ،ج ،1ص ص (.)92-91
4
سورة ٌوسؾ ،اآلٌة .82
5
سورة البقرة ،اآلٌة .93
6
ابن قتٌبة ،تؤوٌل مشكل القرآن ،مصدر سابق ،ص .231
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و ذكر ذلك أٌضا َ العسكري فً كتاب " الصناعتٌن" " :الحذؾ على وجوه منها أن ٌحذؾ
المضاؾ وٌقٌم المضاؾ إلٌه مقامه وٌجعل الفعل له كقول هللا تعالى { ﮚ ﮛ } ( )1أي أهلها.
ﯫ} ( )2أي حبه"(.)3

و"قوله تعالى{ :ﯨ ﯩ ﯪ
وهذا ٌبٌّن أن أسلوب الحذؾ من أسالٌب اللؽة العربٌة التً تعمّق المعنى وترسم له صورة
لتكون أقرب للفهم.

1

سورة ٌوسؾ ،اآلٌة .82
2
سورة البقرة ،اآلٌة .993
3
العسكري ،الصناعتٌن الكتابة والشعر ،مصدر سابق ،ص .200
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المبحث الخامس :التشبٌه والمجاز
ٌتضمن المبحث عرضا ً لمفهوم كل من ا لتشبٌه والمجازٌ ،عرض المطلب األول مفهوم
التشبٌه ،أما المطلب الثانً :المواضع التً ذكر فًها اإلمام السمرقندي أسلوب التشبٌه فً " بحر
العلوم" من خبلل تفسٌر سورة البقرة ،والمطلب الثالث ٌعرض مفهوم المجاز ،ثم فً المطلب
الرابع المواضع التً تناول فٌها اإلمام السمرقندي أسلوب المجاز.
المطلب األول :مفهوم التشبٌه
أوالً التشبٌه لغة
التشبٌه لؽة من مادة شبه والشبه هو "المثل ،والجمع أشباه .وأشبه الشًء الشًء :ماثله" (.)1
انٌا ً :التشبٌه فً االصطالح
وأما فً االصطبلح فالتشبٌه هو ""الوصؾ بؤن أحد الموصوفٌن ٌنوب مناب اآلخر بؤداة
التشبٌه ناب منابه أو لم ٌنب وقد جاء بالشعر وسابر الكبلم بؽٌر أداة التشبٌه" ( .)2وقدعرّ فه عتٌق
بؤنه " :بٌان أن شٌبا ً أو أشٌاء شاركت ؼٌرها فً صفة أو أكثر ،بؤداة هً الكاؾ أو نحوها ملفوظة
أو مقدرة ،تقرّ ب بٌن المشبه والمشبه به فً وجه الشبه" ( .)3وأدوات التشبٌه ما دل على الشبه
وهذه األدوات هً :الكاؾ ،وكؤن ،وشبه ،ومثل ،ونحو ،وٌشبه ،وٌحاكً ،وٌضارع ،وٌماثل،
وٌضاهً (.)4

1

ابن منظور ،لسان العرب ،مصدر سابق ،باب الشٌن ،مادة شبه ،ج  ،7ص .23
 2العسكري ،كتاب الصناعتٌن الكتابة والشعر  ،مصدر سابق ،ص  .261وأٌضا ً :انظر :عتٌق ،علم البٌان ،مرجع سابق ،ص  ،62نقبلً
عن كتاب الصناعتٌن ص .239
3
عتٌق ،علم البٌان ،مرجع رسابق ،ص .62
4
انظر :عتٌق ،علم البٌان ،مرجع سابق  ،ص .62
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المطلب ال انً :تناول اإلمام السمرقندي أسلوب التشبٌه من خالل تفسٌر سورة البقرة
ٌتناول هذا المطلب المواضع التً تناولها اإلمام السمرقندي لٌبٌن أسلوب التشبٌه ،وأٌضا َ ما
وقؾ علٌه البٌضاوي والزجاج حول بعض المواضع للوقوؾ على لطابؾ التفسٌر.
 - 1فً قوله تعالى {:ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ } ( . )1
بٌن اإلمام السمرقندي أن"المطر هو القرآن ،ألن فً المطر حٌاة الخلق وإصبلح األرض،
فكذلك القرآن فٌه هدى للناس ،وبٌان من الضبللة وإصبلح األرض ،فلهذا المعنى شبه
القرآن بالمطر .والظلمات :هً الشدابد والمحن التً تصٌب المسلمٌن ،والشبهات التً فً
القرآن ،والرعد :هو الوعٌد الذي ذكر للكفار والمنافقٌن فً القرآن ،والبرق  :ما ظهر من
عبلمات نبوة محمد – صلى هللا علٌه وسلم – ودالبله" (.)2
وقد ذكر الفراء فً "معانً القرآن"" :شبّه الظلمات بكفرهم ،والبرق إذا أضاء لهم فمشوا
فٌه بإٌمانهم ،والرعد ما أتى فً القرآن من التخوٌؾ" (.)3
ٌبلحظ أن فً هذا الموضع أن اإلمام السمرقندي شبه الظلمات بما ٌصٌب اإلنسان من
"الشدابد والمحن" ( .)4بٌنما اإلمام الفراء شبه الظلمات بالكفر(.)5
أمّا البرق ،فقد شبهه اإلمام السمرقندي بدالبل وعبلمات النبوة ( ،)6بٌنما اإلمام الفراء
شبهه باإلٌمان (.)7

1

سورة البقرة ،اآلٌة .19
2
السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى"بحر العلوم  ،تحقٌق الدكتور محمود مطرجً ،مصدر سابق ،ج ،1ص.58
3
أبو زكرٌا ٌحٌى بن زٌاد بن عبدهللا الفراء (207هـ822/م) ،معانً القرآن ،قدم له وعلق علٌه ووضع حواشٌه وفهارسه إبراهٌم شمس
الدٌن ،ط ،1دار الكتب العلمٌة ،بٌروت1423( ،هـ2002/م) ،ج ،1ص.24
4
السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي "بحر العلوم ،تحقٌق الدكتور محمود مطرجً ،مصدر سابق ،ج ،1ص .58
5
انظر :الفراء ،معانً القرآن ،مصدر سابق  ،ج ،1ص.24
6
انظر :السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى"بحر العلوم ،تحقٌق الدكتور محمود مطرجً ،مصدر سابق ،ج ،1ص.58
7
انظر :الفراء ،معانً القرآن ،مصدرسابق  ،ج ،1ص.24
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 - 2فً قوله تعالى  { :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ } ( . )1
بٌّن اإلمام السمرقندي فً "بحر العلوم"" :شبه الم تصدق بالزارع ،وشبه الصدقة بالبذر،
فٌعطٌه هللا تعالى بكل صدقة سبعمابة حسنة" (.)2
بٌن البٌضاوي فً "أنوار التنزٌل وأسرار التؤوٌل"" :أي مثل نفقتهم كمثل حبة ،أو مثلهم
كمثل باذر حبة .)3( "...
ٌبلحظ أن البٌضاوي استخدم لفظة (مثل ) فً معرض بٌانه التشبٌه فً هذا الموضع،
وهً من أدوات التشبٌه ( ،)4وٌبلحظ أٌضا ً أن اإلمام السمرقندي شبه "الم تصدق بالزارع"
( ،)5بٌنما اإلمام البٌضاوي شبه النفقة بالحبة ( ،)6ثم ذكر "أو" ( )7لٌبٌن وجه آخر فً
التشبٌه فً هذا الموضع وهو" :باذر حبة" (.)8
 - 3فً قوله تعالى { :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ } ( . )9
بٌن اإلمام السمرقندي" :قال بعضهم :المنَّ ٌشبَّه بالنفاق ،واألذى ٌشبّه بالرٌاء" (.)10
ذكر الزجاج فً معانً القرآن "فؤعلم هللا عز وجل أن المنَّ واألذى ٌبطبلن الصدقة كما تبطل نفقة
المنافق الذى إنما ٌعطى وهو ال ٌرٌد بذلك العطاء ما عند هللا ،إنما ٌعطى لوهم أنه مإمن" (.)11

1

سورة البقرة ،اآلٌة .261
2
السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى"بحر العلوم  ،تحقٌق الدكتور محمود مطرجً  ،مصدر سابق ،ج ،1ص .200
3
البٌضاوي ،أنوار التنزٌل وأسرار التؤوٌل المقروف بتفسٌر البٌضاوي ،مصدر سابق  ،ج ،1ص .157
4
المصدر ذاته ،ج ،1ص .157
5
السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى "بحر العلوم " ،تحقٌق الدكتور محمود مطرجً ،مصدر سابق ،ج ،1ص .200
6
البٌضاوي ،أنوار التنزٌل وأسرار التؤوٌل الم عروف بتفسٌر البٌضاوي ،مصدر سابق ،ج ،1ص .157
7
المصدر ذاته ،ج ،1ص .157
8
المصدر ذاته ،ج ،1ص .157
9
سورة البقرة ،اآلٌة .262
10
السمرقندي تفسٌر السمرقندي المسمى "بحر العلوم ،تحقٌق الدكتور محمود مطرجً  ،مصدر سابق ،ج ،1ص .200
11
السرى ،معانً القرآن وإعرابه للزجاج  ،مصدر سابق ،ج ،1ص .295
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ٌبلحظ أن الزجاج لم ٌذكر ( شبه) أو ( مثل) إنمااستخدم أداة تشبٌه وهً ( الكاؾ) فً بٌان التشبٌه
فً هذا الموضع(.)1
 - 4فً قوله تعالى  {:ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ } ( . )2
بٌّن اإلمام السمرقندي":مثل الكافر كمثل شٌخ كبٌر له بستان ،وله أوالد صؽار ضعفاء
عجزة ،ال حٌل لهم ،ومعٌشته ومعٌشة ذرٌته من بستانه  {ﮅ ﮆ } (.)3

ٌعنً :رٌحا ً بها نارٌ ،عنً :تؤتٌه السموم الحارة {ﮉ} ( ،)4فؤحرقت بستانه ،ولم ٌكن
له قوة أن ٌؽرس مثل بستانه ،ولم ٌكن عند ذرٌته خٌراَ ٌعٌنونه ،فٌبقى متحٌراً ،فكذلك
الكافر إذا لقً ربه أحوج ما كان ،فبل ٌجد خٌراً ،وال ٌدفع عن نفسه شراً ،وال ٌكون له
معٌن ،وال ٌعود إلى الدنٌا ،كما ال ٌعود الشٌخ الكبٌر شاباً ،وكان أحوج إلٌه" (.)5
ذكر الزجاجً فً هذا الموضع" :هذا مثل ضربه هللا لهم لآلخرة وأعلمهم أن حاجتهم إلى
اإلعمال الصالحة كحاجة هذا الكبٌر الذى له ذرٌة ضعفاء ،فإن احترقت جنته وهو كبٌر
وله ذرٌة ضعفاء انقطع به ،وكذلك من لم ٌكن له فى اآلخرة عمل ٌوصله إلى الجنة
فحسرته فً اآلخرة – مع عظٌم الحسرة فٌها – كحسرة هذا الكبٌر المنقطع به فً الدنٌا "
( . )6

1

انظر :المصدر ذاته ،ج ،1ص .295
2
سورة البقرة ،اآلٌة .266
3
سورة البقرة ،اآلٌة .266
4
سورة البقرة ،اآلٌة .266
5
السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى "بحر العلوم  ،تحقٌق الدكتور محمود مطرجً  ،مصدرسابق ،ج ،1ص .202
6
السري ،معانً القرآن وإعرابه للزجاج  ،مصدرسابق ،ج ،1ص .297
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فً هذا الموضع بدأ اإلمام السمرقندي ببٌان التشبٌه بذكر (مثل) و (كمثل) ( ،)1والزجاجً
ذكر حرؾ التشبٌه (الكاؾ ) فً معرض بٌان التشبٌه ( ،)2اإلمام السمرقندي فً هذا
الموضع شبه الكافر مثل الشٌخ الكبٌر وبٌن أنه بحاجة الى من ٌعٌنه فً ؼرس بستانه اذا
احترق ( ،)3أمّا الزجاجً فً هذا الموضع شبه الحاجة الى اإلعمال الصالحة فً اآلخرة
حال احتراق بستانه (.)4
مثل حاجة الكبٌر الى من ٌعٌنه فً ة

1

انظر :السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى "بحر العلوم ،تحقٌق الدكتور محمود مطرجً  ،مصدرسابق ،ج ،1ص .202
2
انظر :السري ،معانً القرآن وإعرابه للزجاج ،مصدرسابق ،ج ،1ص .297
3
انظر :السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى "بحر العلوم ،تحقٌق الدكتور محمود مطرجً  ،مصدرسابق ،ج ،1ص .202
4
انظر :السري ،معانً القرآن وإعرابه للزجاج ،مصدرسابق ،ج ،1ص .297
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المطلب ال الث :مفهوم المجاز
أوالً :المجاز لغة
المجاز فً اللؽة من مادة جوز و" َج ُ
وز كل شًء وسطه .والمجاز :المصدر والموضع" ( .)1وقد
ذكر صاحب المفردات أن "المجاز من الكبلم ما تجاوز موضعه الذي وضع له ،والحقٌقة ما لم
ٌتجاوز ذلك" ( ،)2والحقٌقة هً "الكبلم الموضوع موضعه الذي لٌس باستعارة وال تمثٌل ،والتقدٌم
فٌه وال تؤخٌر" (.)3
انٌا ً :المجاز فً االصطالح
هو "اللفظ المستعمل فً ؼٌر ما وضع له لعبلقة مع قرٌنة تمنع إٌراد المعنى
أما المجاز اصطبلحا ً ؾ
الحقٌقً" (.)4
و أقسام المجاز وهً:
"المجاز العقلً :وٌكون فً اإلسناد ،أي فً إسناد الفعل أو ما فً معناه إلى ؼٌر ما هو له .وٌسمى
المجاز الحكمً ،واإلسناد المجازي ،وال ٌكون إال فً التركٌب.
المجاز اللؽوي :وٌكون فً نقل األلفاظ من حقابقها اللؽوٌة إلى معان اخرى بٌنها صلة ومناسبة.
وهذا المجاز ٌكون فً المفرد ،كما ٌكون فً التركٌب المستعمل فً ؼٌر ما وضع له ،وهذا المجاز
اللؽوي نوعان:
أ-

العبلق فٌه بٌن المعنى الحقٌقً والمعنى المجازي
ة
االستعارة :وهً مجاز لؽوي تكون
المشابهة.

ة  -المجاز المرسل :وهو مجاز تكون العبلقة فٌه ؼٌر المشابهة وسمً مرسبل ألنه لم ٌقٌد
بعبلقة المشابهة ،أو ألن له عبلقات شتى" (.)5

1

الفراهٌدي ،العٌن ،مصدر سابق ،مادة جوز ،ص .163
2
الراؼب األصفهانً ،المفردات  ،مصدر سابق ،كتاب الجٌم ،مادة جوز ،ص ص (.)213-212

 3اثٍ فبسط ،الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في
4

عباس ،البالغة فنونها أفنانها :علم البٌان والبدٌع ،م رجع سابق ،ص .154
5
عتٌق ،علم البٌان ،مرجع سابق ،ص .143

كالمها  ،ص .149
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المطلب الرابع :تناول اإلمام السمرقندي أسلوب المجاز من خالل تفسٌره سورة البقرة
 - 1فً قوله تعالى  { :ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ }
( . )1
بٌّن اإلمام السمرقندي أن" {ﯻ } ( )2فقد أضاؾ الربح إلى التجارة على وجه المجاز،
والعرب تقول :ربحت تجارة فبلن ،وخسرت تجارة فبلن ،وإنما ٌرٌدون به  :أنه ربح فً
تجارته وخسر فً تجارته ،وهللا تعالى أنزل القرآن بلؽة العرب على ما ٌتعارفون فٌما
بٌنهم ،قال { :ﯹ ﯺ ﯻ }(ٌ )3عنً :فما ربحوا فً تجارتهم" (.)4
ٌبلحظ أن اإلمام السمرقندي ذكر فً هذا الموضع" :على وجه المجاز " ( )5وٌبٌّن أن هذا
األسلوب من أسالٌب العرب فً الكبلم.

 - 2فً قوله تعالى { :ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ } (.)6
ذكر اإلمام السمرقندي أن"{ ﯠ} ( )7هذا خطاب للموجود أو للمعدوم؟ فإن قال  :الخطاب
للمعدوم .قٌل له :كٌؾ ٌصح الخطاب لشًء معدوم ،وكٌؾ ٌصح اإلشارة إلٌه بقوله:
{ ﯠ } ()8؟ فإن قال :الخطاب للموجود .قٌل له :كٌؾ ٌؤمر الشًء الكابن بالكون؟
فالجواب عن هذا من وجهٌن:أحدهما :أن األشٌاء كلها كانت موجودة فً علم هللا تعالى
قبل كونها ،فكان الخطاب للموجود فً علمه .وجواب آخر :أن معناه إذا قضى أم ـراً

1

سورة البقرة ،اآلٌة .16
2
سورة البقرة ،اآلٌة .16
3
سورة البقرة ،اآلٌة .16
4
السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى"بحر العلوم " ،تحقٌق محمود مطرجً ،مصدر سابق ،ج ،1ص .56
5
المصدر ذاته ،ج ،1ص .56
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سورة البقرة ،اآلٌة .117
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سورة البقرة ،اآلٌة .117
8
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فإنما ٌقول له  :كن فٌكونٌ ،عنً :إذا أراد أن ٌخلق خلقا ً ٌخلقه ،والقول فٌه على وجه
المجاز" (.)1
وفً هذا الموضع يبٌن اإلمام السمرقندي أن القول " على وجه المجاز" (.)2

1

السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى "بحر العلوم" ،تحقٌق محمود مطرجً  ،مصدر سابق ،ج ،1ص .114
2
المصدر ذاته ،ج ،1ص 56
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المبحث السادس :أسلوب القسم
ٌتناول المبحث أسلوب القسم ،وللعلماء آراء حول هذا األسلوب الببلؼًٌ .تضمن المطلب
األول مفهوم القسم ،ثم فً المطلب الثانً ٌتضمن المواضع التً تناول فٌها اإلمام السمرقندي هذا
األسلوب.
المطلب األول :مفهوم القسم
أوالً :القسم لغة
القسم لؽة من مادة قسم ومما تدل علٌه "تجزبة الشًء" ( )1واصل الٌمٌن من "القسامة ،وهً
األٌمان ُت ْق َسم على أولٌاء المقتول إذا ا ّدعوا دم مقتولهم على ناس ا ّتهموهم به" (.)2
انٌا ً :القسم فً االصطالح
ذكر السٌوطً فً "االتقان" أن "القصد بالقسم تحقٌق الخبر و توكٌده ،حتى جعلوا
مثل{:ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ } ( )3قسماً؛ وإن كان فٌه إخبار بشهادة؛ أل ّنه لما جاء توكٌداً
للخبر سمًّ قسما ً" ( .)4وبٌّن السٌوطً أن "القرآن نزل بلؽة العرب ،ومن عادتها ال َق َسم إذا أرادت
أن تإ ِّكد أمراً" ( .)5وقد ذكر الزركشً فً "البرهان" فً القسم الثامن عشر أن القسم " عند
النحوٌٌن جملة ٌإكد بها الخبر" (.)6
بالتالً ال بد من بٌان إن أسلوب القسم له جانبان ،جانب نحوي ٌتعلق بتركٌب الجملة،
وجانب بٌانً حٌث أنه من أسالٌب العرب فً الكبلم.
من الناحٌة النحوٌة التً لها تعلق بتركٌب الجملة ،ذكر ابن قٌم الجوزٌة فً كتابه " التبٌان
فً أقسام القرآن" ذكر أن " سبحانه ٌُ ْقسِ ُم بنفسه الموصوف ٍة بصفاته ،وآٌاتِه المُسْ َت ْل ِز َم ِة لذاته
وصفاته ،وإقسام ُه بعض المخلوقات دلٌل على أنه من عظٌم آٌاته" (.)7

1

ابن فارس ،معجم المقاٌٌس فً اللغة  ،مصدر سابق ،ص .886
2
المصدر ذاته ،ص .887
3
سورة المنافقون ،اآلٌة .1
4
السٌوطً ،اإلتقان فً علوم القرآن ،ج  ،2ص  .259وأٌضا َ :ابن هاشم ،مغنً اللبٌب ،مصدر سابق ،ص .604
5
السٌوطً ،اإلتقان فً علوم القرآن ،مصدر سابق ،ج ،2ص .259
6
الزركشً ،البرهان فً علوم القرآن ،مصدر سابق ،ج ،3س .30
7
محمد بن أبً بكر بن أٌوب الزرعً الدمشقً ابن قٌم الجوزٌة ( 691هـ1292/م) ،التبٌان فً أقسام القرآن ،اعتنى به :أبو صهٌب
الكرمً ،بٌت األفكار الدولٌة ،األردن ،2004 ،ص .15
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"فالقسم إما على جملة خبرٌة  -وهو الؽالب – كقوله تعالى{ :ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ }

( ،)1وإما على جملة طلبٌة ،كقوله تعالى { :ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ } ( )2مع
أنَّ هذا قد ٌُرا ُد به تحقٌق ال ُم ْق َس ِم علٌه ،فٌكون من باب الخٌر .وقد ٌراد به تحقٌق القسم" (.)3
" والمقسم علٌه ٌراد بال َق َس ِم توك ُده وتحقٌقه ،فبل بد أنْ
كاالمور
ٌكون مما ٌحسنُ فٌه ذلك،
َ
ِ
الؽاببة والخفٌة إذا أقسم على ثبوتها .فؤمَّا األمورُ الظاهرة المشهورة ،كالشمس ،والقمر ،واللٌل،
والنهار ،والسماء ،واألرض ،فهذه ٌُ ْق َس ُم بها وال ٌُ ْقس ُم علٌها" (.)4
"قال :واحت َّج صاحب هذا القول بؤنَّ هذا النظ َم ،وإن لم ٌكن للعربٌة فٌه أصل ،وال لها رس ٌم،
فٌحتمل أن ٌكون نظما ً أحدثه هللاُ عز وجل لِ َم بٌَّنا من احتمال أن تكون "بل" بمعنى "أن"" (.)5
أما من الناحٌة البٌانٌة ،فقد ذكرت الدكتورة عابشة عبدالرحمن فً كتابها "التفسٌر البٌانً
للقرآن الكرٌم" :فالقسم بالواو فً مثل ( والضحى) ؼالباً ،أسلوب ببلؼى لبٌان المعانً ،بالمدركات
الحسٌة .وما ٌلمح فٌه اإلعظام ،إنما ٌعضد به إلى قوة اللفت .واختٌار المقسم به تراعى فٌه الصفة
التً تناسب الموفق .وحٌن نتتبع أقسام القرآن فً مثل آٌة الضحى ،نجدها تؤتً الفتة إلى صورة
مادٌة مدركة وواقع مشهود ،توطبة بٌانٌة لصورة أخرى معنوٌة مماثلة ،ؼٌر مشهودة وال مدركة،
ٌماري فٌها من ٌمارى :فالقرآن الكرٌم فً قسمه بالصبح إذا أسفر ،وإذا تنفس ،والنهار إذا تجلى،
واللٌل إذا عسعس ،وإذا ٌؽشى ،وإذا أدبرٌ ،جلو معانً من الهدى والحق ،أو الضبلل والباطل،
بمادٌات من النور والظلمة .وهذا البٌان للمعنوى بالحسى ،هو الذي ٌمكن أن نعرضه على أقسام
القرآن بالواو ،فتقبلها دون تكلؾ أو قسر فً التؤوٌل" (.)6
بٌّنت الدكتورة عابشة أن القسم بالواو  ":أسلوب ببلؼى لبٌان المعانً ،"...وبذلك فهً تبٌن
أن القسم أسلوب ببلؼً فً الخطاب.

1

سورة الذارٌات ،اآلٌة .23
2
سورة الحجر ،اآلٌتٌن 92و .93
3
ابن قٌم الجوزٌة ،التبٌان فً أقسام القرآن ،مصدر سابق ،ص .15
4
ابن قٌم الجوزٌة ،التبٌان فً أقسام القرآن ،مصدرسابق ،ص .15
5
المصدر ذاته ،ص .22
6
عابشة عبدالرحمن ،التفسٌر البٌانً للقرآن الكرٌم ،ط ،8دار المعارؾ ،القاهرة ،ج ،1ص ص (.)26-25
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المطلب ال انً :تناول اإلمام السمرقندي أسلوب القسم من خالل تفسٌره سورة البقرة
بدأ اإلمام السمرقندي تفسٌرسورة البقرة بإثبات أن القرآن الكرٌم وحٌا ً ربانٌاً ،وذلك فً قوله
ﭖﭘﭙ ﭚ ﭛ } ( )1فذكر أن"العرب إذا أراد بعضهم أن ٌإكد كبلمه،
تعالى { :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭗ
أقسم على كبلمه ،فاهلل تعالى أراد أن ٌإكد علٌهم بالحجة فؤقسم أن القرآن من عنده" (.)2
فقد بٌّن اإلمام السمرقندي أن القرآن من هللا عز وجل " فاهلل تعالى أراد أن ٌإكد علٌهم
بالحجة فؤقسم أن القرآن من عنده" ( .)3وقد ذكر اإلمام السمرقندي قول أهل اللؽة أن " جواب
القسم معقود على حرؾ مثل :إن ،وقد ،ولقد ،وما ،والبلم" ،وهذا ٌدل على إحاطة اإلمام بؤسلوب
القسم ،وقد استدل بقول العرب مبٌنا ً أن القسم من أسالٌبها فً الكبلم للتؤكٌد " :القرآن نزل بلؽة
العرب ،والعرب إذا أراد بعضهم أن ٌإكد كبلمه ،أقسم على كبلمه" (.)4
وفً قوله تعالى  { :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ } (" .)5قوله
تعالى { :ﭑ ﭒ ﭓ } ( { )6ﭑ } ( )7ها هنا للتؤكٌد ،وهو حرؾ من حروؾ القسم " ( ،)8وهنا
بٌّن اإلمام السمرقندي أنّ { ﭑ }

( )9

من حروؾ القسم (.)10

لقد بٌن اإلمام السمرقندي الجانب النحوي فً تركٌب الجملة القرآنٌة موضحا ً حروؾ القسم
ومعناها ،وأٌضا ً بٌن اإلمام أن أسلوب القسم من أسالٌب العرب ،وهو بهذا ٌنحو نحواً بٌانٌا ً إذ ذكر
أن هذا األسلوب للتؤكٌدـ وهو بهذا ٌجمع ما بٌن الجانب النحوي فً تركٌب الجملة القرآنٌة
والجانب البٌانً الذي ٌقؾ على لطابؾ المعنى.

1

سورة البقرة ،اآلٌتٌن  1و.2
2
السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى"بحر العلوم " ،تحقٌق محمود مطرجً  ،مصدرسابق ،ج ،1ص  .46وانظر :القرطبً ،الجامع
ألحكام القرآن ،ج ،1ص ص (.)117-116
3
السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى "بحر العلوم " ،مصدرسابق ،ج ،1ص  .46وانظر :القرطبً ،الجامع ألحكام القرآن ،ج ،1ص
ص (.)117/116
4
السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى"بحر العلوم " ،تحقٌق محمود مطرجً ،مصدر سابق ،ج ،1ص .50
5
سورة البقرة ،اآلٌة .6
6
سورة البقرة ،اآلٌة .6
7
سورة البقرة ،اآلٌة .6
8
السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى"بحر العلوم " ،تحقٌق محمود مطرجً  ،مصدر سابق ،ج ،1ص.50
9
سورة البقرة ،اآلٌة .6
10
ٌنظر :السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى"بحر العلوم" ،تحقٌق محمود مطرجً ،مصدر سابق ،ج ،1ص .50
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المبحث السابع :أسلوب النداء
ٌعرض هذا المبحث أسلوب النداء ،وهذا األسلوب ٌندرج ضمن علم المعانً (ٌ ،)1عرض المطلب
األول مفهوم النداء ،أما المطلب الثانً فٌعرض تناول اإلمام السمرقندي أسلوب النداء من خبلل
تفسٌره سورة البقرة.
المطلب األول :مفهوم النداء
أوالً :النداء لغة
النداء لؽة من مادة ندا" :النداء الصوت ،وناداه مناداة ونداء ،أي صاح به" (.)2
انٌا ً :النداء فً االصطالح
والنداء هو "طلب إقبال المخاطب ،وإن شبت فقل :دعوة مخاطب بحرؾ نابب مناب فعل ،كـ
(أدعو) أو ( أنادي) .وحروفه ثمانٌةٌ ( :ا) ،والهمزة ،و(أي) ،و ( آي) ،و(أٌا) ،و(هٌا) ،و(وا)،
و(آ)" (.)3
وتتكون الجملة فً هذا األسلوب من
األسلوب أؼراض بٌانٌة منها:

" الفعل الذي ناب عنه حرؾ النداء وفاعله" ( .)4ولهذا

التحسر ،والتوجع ،و العجب ،و االختصاص ،والندبة  ،واإلؼراء

والتحذٌر ،والزجر والمبلمة ،واالستؽاثه (.)5
والمنادى فً هذا األسلوب البٌانً هو

"المدعو بحرؾ من أحرؾ النداء" ( ،)6و إعرابه (" )7

منصوب أو مبنً فً محل نصب ألنه فً األصل مفعول به وفعله الزم اإلضمار تقدٌره :أدعوأو
أنادي .وأهم أسباب لزوم إضماره االستؽناء عنه بظهور معناه ،وقصد اإلنشاء ،وإظهار الفعل
ٌوهم اإلخبار ،وكثرة االستعمال والتعوٌض منه بحرؾ نداء .وذهب بعضهم إلى أنه

1

عباس ،أسالٌب البٌان ،مرجع سابق ،ص .88
2
الجوهري ،تاج اللغة وصحاح العربٌة المسمى الصحاح  ،مصدر سابق ،باب الواو والٌاء ،فصل النون ،مادة ندا ،ج  ،5ص .1989
3
عباس ،البالغة فنونها وأفنانها ،مرجع سابق ،ص .167
4
المرجع ذاته ،ص .167
5
المرجع ذاته ،ص ص (.)172-171
6
محمد أسعد النادري ،نحو اللغة العربٌة ،المكتبة العصرٌة ،بٌروت1425( ،هـ2005/م) ،ص .505
7
"اإلعراب أصله البٌان..ثم إن النحوٌٌن لما رأوا فً اواخر األسماء واألفعال حركات تدل على المعانً ،وتبٌن عنها ،سموها إعرابا أي
بٌانا .و:ان البٌان بها ٌكون .واإلعراب الحركات المبٌنة عن معانً اللؽة" .الزجاجً ،اإلٌضاح فً علل النحو  ،مصدر سابق ،ص .91
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الناصب له حرؾ النداء .وحرؾ النداء مع المنادى جملة فعلٌة إنشابٌة طلبٌة كانت قبل النداء
خبرٌة(.)1
وللمنادى خمسة أقسام هً" :المفرد العلم والنكرة المقصودة والنكرة ؼٌر المقصودة والمضاؾ
والشبٌه بالمضاؾ" (.)2

1

النادري ،نحو اللغة العربٌة ،مرجع سابق ،ص .505
2
المرجع ذاته ،ص .505
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المطلب ال انً :تناول اإلمام السمرقندي أسلوب النداء من خالل تفسٌره سورة البقرة
تناول اإلمام السمرقندي أسلوب النداء فً قوله تعالى { :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ }( )1موضحا َ المعنى لآلٌة من خبلل هذا األسلوب بؤ ّنه -عز وجل -
"ٌرٌد أن ٌؤمر أمراً أو ٌنهى عن شًء ،ثم بٌّن األمر" ( .)2وفً قوله تعالى { :ﯓ ﯔ ﯕ
}

( )3

هذا للمدح ،كما ذكر فً قوله تعالى  { :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ

ﯵﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
ﯶ
ﮥ ﮦ }( ،)4وأٌضا َ قوله تعالى { :ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
}( .)5وقد ذكر أن النداء " ست مراتب"

()6

وهً :المدح ،والذم ،والتنبٌه ،واإلضافة ،والنسبة،

والتسمٌة ( .)7فؤما نداء المدح نحو قوله تعالى{ :ﯰ ﯱ ﯲ}( { )8ﭑ ﭒ }( { )9ﮡ ﮢ
}( ،)10ونداء الذم نحو قوله تعالى { :ﯲ ﯳ ﯴ }( { )11ﮥ ﮦ ﮧ }( ،)12ونداء التنبٌه
نحو قوله تعالى { :ﭧ ﭨ }( { )13ﮠ ﮡ }( ،)14ونداء اإلضافة نحو قوله تعالى { :ﮤ }

1

سورة البقرة ،اآلٌة .21
2
تفسٌر السمرقندي المسمى"بحر العلوم " ،تحقٌق محمود مطرجً ،مصدر سابق ،ج ،1ص .60
3
سورة البقرة ،اآلٌتٌن  104و .153
4
سورة البقرة ،اآلٌة .21
5
سورة البقرة ،اآلٌة .153
6
تفسٌر السمرقندي المسمى"بحر العلوم " ،تحقٌق محمود مطرجً ،مصدر سابق ،ج ،1ص.131
7
تفسٌر السمرقندي المسمى"بحر العلوم " ،تحقٌق محمود مطرجً ،مصدر سابق ،ج ،1ص .60
8
سورة البقرة ،اآلٌة .153
9
سورة الممتحنة ،اآلٌة .12
10
سورة المإمنون ،اآلٌة 51
11
سورة التحرٌم ،اآلٌة .7
12
سورة الجمعة ،اآلٌة .6
13
سورة االنفطار ،اآلٌة .6
14
سورة ٌونس ،اآلٌة .23

(
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 ،)1و نداء النسبة نحو قوله تعالى { :ﭴ ﭵ }

( )2

{ ﭰﭱ }

( ، )3

ونداء التسمٌة نحو قوله

تعالى{ :ﯷ }({ )4ﮂ }( ،)5ونداء ال َّتعنٌؾ نحو قوله تعالى { :ﭑ ﭒ }(.)6
وبعد نداء التنبٌه فً قوله تعالى  { :ﮜ ﮝ

}

( )7

قال  { :ﮞ ﮟ

}(ٌ" ،)8عنً:

وحِّ دواوأطٌعوا ربكم { ﮠ ﮡ }( ،)9معناه :أطٌعوا ربكم الذي هو خالقكم ،فخلقكم ولم تكونوا
شٌبا ً {ﮢ ﮣ ﮤ }(ٌ ،)10عنً :وخلق الذٌن من قبلكم { ﮥ ﮦ }

()11

المعصٌة وتنجون

من العقوبة" (.)12
وفً

قوله

تعالى

 { :ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ

ﯝ ﯞ ﯟ }( ،)13ذكر أنّ "قوله تعالى{ :ﯓ ﯔ ﯕ } ( ،)14نداء المدح
( .)15وفً قوله تعالى  { :ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
مدح( ،)17أي "صدقوا بتوحٌد هللا تعالى" (. )18

1

سورة الزحرؾ ،اآلٌة .68
2
سورة األعراؾ ،اآلٌة .26
3
سورة البقرة ،اآلٌة .40
4
سورة ص ،اآلٌة .26
5
سورة هود ،اآلٌة .76
6
سورة آل عمران ،اآلٌة .71
7
سورة البقرة ،اآلٌة .21
8
سورة البقرة ،اآلٌة .21
9
سورة البقرة ،اآلٌة .21
10
سورة البقرة ،اآلٌة .21
11
سورة البقرة ،اآلٌة .21
12
السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى "بحر العلوم  ،تحقٌق محمود مطرجً ،مصدر سابق  ،ج ،1ص .60
13
سورة البقرة ،اآلٌة .104
14
سورة البقرة ،اآلٌة .153
15
السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى "بحر العلوم  ،تحقٌق محمود مطرجً ،مصدر سابق ،ج.107 ،1
16
سورة البقرة ،اآلٌة .153
17
السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى" بحر العلوم" ،تحقٌق محمود مطرجً ،مصدر سابق ،ج ،1ص .60
18
السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى" بحر العلوم" ،تحقٌق محمود مطرجً ،مصدر سابق ،ج ،1ص .60

} ()16ند اء
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المبحث ال امن :اسلوب التكرار
ٌعرض المطلب األول مفهوم التكرار ،وأما المطلب الثانً فٌعرض المواضع التً تناول
فٌها اإلمام السمرقندي هذا األسلوب.
المطلب األول :مفهوم التكرار
أوالً :التكرار لغة
التكرار لؽة من مادة كر" :الكرُّ الرجوع علٌه ومنه التكرار" (.)1
انٌا ً :التكرار فً االصطالح
وفً االصطبلح" :هو داللة اللفظ على المعنى مردداً ،وربما أشتبه على أكثر الناس
باإلطناب مرة وبالتطوٌل أخرى" (.)2
فالتكرار من اإلطناب الذي هو " بٌان والبٌان ال ٌكون إال باإلشباع ،والشفا ال ٌقع إال
باإلقناع ،وأفضل الكبلم أبٌنه ،وأبٌنه أشده إحاطة بالمعانً ،وال ٌحاط بالمعانً إحاطة تامة إال
باإلستقصاء" ( ،)3فالتكرار سواء بالمفردة أم الحرؾ ،له فابدة بٌانٌة تعٌن على اإللمام بالموضوع
وذلك بتناوله بصورة أوسع لفهمه .

1

الفراهٌدي ،العٌن ،مصدرسابق ،حرؾ الكاؾ ،مادة كرّ ،ص .836
2
ابن األثٌر ،الم ل السائر ،مصدر سابق ،ج ،2ص .137
3
العسكري ،الصناعتٌن الكتابة والشعر  ،مصدر سابق ،ص .209
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المطلب ال انً :تناول اإلمام السمرقندي أسلوب التكرار من خالل تفسٌره سورة البقرة
ذكر اإلمام السمرقندي الفابدة المستفادة من أسلوب االتكرار فً القرآن الكرٌم ،وٌظهر هذا
فً قوله تعالى { :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ} (.)1
بٌّن اإلمام السمرقندي أن الضمٌر(هم) فً هذا الموضع من سورة البقرة للتؤكٌد فقد ذكر أنه
"ٌكون تكرار كلمة (هم) على وجه التؤكٌد ،والعرب إذا كررت الكبلم ترٌد به التؤكٌد" ( ،)2وقد بٌن
أن من أسالٌب العرب فً الكبلم التكرار ،وهو للتؤكٌد ،فقد تكرر الضمٌر (هم) فً هذا الموضع
متصبلً أوالً ثم منفصبلً { ﮞ ﮟ} ( )3نهتأكٍذ عهى فسبد انفئة انًزكٕسة فً انسٍبقٔ .لذ ركش اثٍ
اٱثٍش فً تكشاس (ْى) فً لٕنّ تعبنى { :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ} ( )4أٌ
تكشاس {" )5(}نإلٌزاٌ ثتحمٍك انخسبسٔ ،اٱصم فٍٓب ْٔى فً اَخشة اٱخسشٌٔ ،نكٍ نًب أسٌذ
تأكٍذ رنك جًء ثتكشٌش ْزِ انهفظة" ( ،)6يًب ٌذل أٌ انتكشاس نّ يعُى ثٍبًَ ْٕٔ انتأكٍذ فً ْزٌٍ
انًٕضعٍٍ.

1

سورة البقرة ،اآلٌة .12
2
السمرقندي  ،تفسٌر السمرقندي المسمى "بحر العلوم" ،تحقٌق محمود مطرجً  ،مصدر سابق ،ج ،1ص .54
3
سورة البقرة ،اآلٌة .12
4
سورة النمل ،اآلٌة .5
5
سورة البقرة ،اآلٌة .12
6
ابن األهٌر ،المثل السابر ،مصدر سابق ،ج  ،2ص .143
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المبحث التاسع :أسلوب االستفهام
يتناول هذا المبحث أسلوب االستفهام ،وهذا األسلوب يندرج ضمن علم المعانً (ٌ .)1تضمن
المبحث :المطلب األول :مفهوم االستفهام .المطلب الثانً :تناول اإلمام السمرقندي أسلوب
االستفهام.
المطلب األول :مفهوم االستفهام:
أوالَال :االستفهام لغة
من مادة فهم و" َف ِه ُ
مْت الشًء َف ْه َما و َف َها ِم ٌَ ًةَ :علِمْ ُتهُ ،وفبلن َف ِه ُم؛ وقد اسْ َت ْف َه َمنً الشًء
َفؤ ْف َهمْ ُتهُ ،و َفهّمْ ُت ُه َت ْفهٌ َما ً" (.)2
انٌا ً :االستفهام فً االصطالح
"االستفهام طلب الفهم ،وهو استخبارك عن الشًء الذي لم ٌتقدم لك علم به" (.)3
"أدواته إحدى عشرة أداة :حرفان هما :الهمزة ،و(هل) ،وتسعة أسماء؛ وهً( :من) ،و(ما)،
و(متى) ،و(أٌن) ،و(إٌّان) ،و(أ ّنى) ،و0كٌؾ) ،و(كم) ،و(أي)" (.)4
"األؼراض التً تخرج إلٌها أدوات االستفهام:
أوالً:التقرٌر :مفهومه :ومعناه أن تقرر المخاطب بشًء ثبت عنده ،لكنك تخرج هذا التقرٌر
بصورة االستفهام ،ذلك ألنه أوقع فً النفس ،وأدل على اإللزام" (.)5
وبٌن االستاذ الدكتور فضل عباس –رحمه هللا  -أقسامه:
" .1بمعنى التحقٌق والتثبٌت" (.)6
" .2طلب إقرار المخاطب بما ٌرٌد المتكلم" (.)7
ثانٌا ً :اإلنكار :مفهومه :من أهم األؼراض التً تخرج إلٌها أدوات االستفهام عن وضعها الحقٌقً،
ومن أكثرها شٌوعا ً :اإلنكار ،وٌسمى استفهاما ً إنكارٌا ً.
1

عباس ،أسالٌب البٌان ،مرجع سابق ،ص .72
2
الجوهري ،تاج اللغة وصحاح العربٌة المسمى الصحاح  ،مصدر سابق ،باب المٌم ،فصل الفاء ،مادة فهم ،ج  ،4ص .1624
3
عباس ،أسالٌب البٌان ،مرجع سابق  ،ص .72
4
المصدر ذاته ،ص .72
5
المصدر ذاته ،ص .83
6
المصدر ذاته ،ص .83
7
المصدر ذاته ،ص .84
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والفرق بٌنه وبٌن االستفهام التقرٌري أنك فً االستفهام التقرٌري ترٌد تثبٌت األمر
وتحقٌقه؛ كما فً النوع األول ،أو تنتزع إقرار المخاطب واعترافه؛ كما فً القسم الثانً ،أما فً
االستفهام اإلنكاري؛ فؤنت ال تقرر الم خاطب فً شًء ،وإنما تنكر علٌه ،وتستهجن ما حدث فً
الماضً ،أو ما ٌمكن أن ٌحدث فً المستقبل" (.)1
و االستفهام التوبٌخً قسمان هما :تكذٌبً وتوبٌخً ،ومعنى االستفهام التوبٌخً إذا كان
فً الماضً :أنه ما كان ٌنبؽً لك هذا ،وما كان ٌلٌق أن ٌصدر منك ،وعلى هذا بٌّن أن قوله
تعالى { :ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

}( " )2مثاالً لبلستفهام التوبٌخً" وضّح

السبب أن هللا تعالىٌ " :وبخهم على أن ٌقع منهم ذلك؛ كؤنه ٌقول :ال ٌنبؽً أن ٌكون منكم الكفر،
وهذه نعم هللا علٌكم كما تعرفون" (.)3

1

عباس ،أسالٌب البٌان ،مرجع سابق  ،ص .85
2
سورة البقرة ،اآلٌة .28
3
المرجع ذاته ،ص .87
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المطلب ال انً :تناول اإلمام السمرقندي أسلوب االستفهام من خالل تفسٌره سورة البقرة
تناول اإلمام السمرقندي أسلوب االستفهام فً قوله تعالى { :ﯝ ﯞ ﯟ

ﯢ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ } (.)1
ﯣ
ﯠﯡ
ذكر اإلمام السمرقندي قول ابن عباس حول قوله تعالى{:ﯝ ﯞ }

()2

بؤنه "على

وجه التعجب .وقال الفراء :هو على وجه التوبٌخ والتعجب ،ال على وجه االستفهام ،فكؤنه قال:
وٌحكم كٌؾ تكفرون وتجحدون بوحدانٌة هللا تعالى.)3( " .
وذكر اإلمام السمرقندي عن ابن عباس أن االستفهام هنا هو "للتعجب" ( .)4وقد ذكر اإلمام
السمرقندي (التعجب) فً موضعٌن من سورة البقرة

وذلك فً قوله تعالى { :ﯜ ﯝ

ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ }
( )5حٌث ذكر أن"هذا على معنى التحرٌض"( )6وأٌضا ً ذكر أن "هذا على معنى التعجب" (.)7

1

سورة البقرة ،اآلٌة .28
2
سورة البقرة ،اآلٌة .28
3
السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى "بحر العلوم " ،تحقٌق محمود مطرجً ،مصدر سابق ،ج ،1ص.65
4
المصدر ذاته ،ج ،1ص .65
5
سورة البقرة ،اآلٌة .274
6
السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى "بحر العلوم " ،تحقٌق محمود مطرجً  ،مصدر سابق ،ج ،1ص .206
7
المصدر ذاته ،ج ،1ص .206
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وفً قوله تعالى { :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮥﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮛﮜﮝﮞﮟ ﮠﮡﮢﮣﮤ ﮦ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ } ( .)1ذكر اإلمام السمرقندي
"ٌقال  :هذا على معنى التحرٌض ،فكؤنه ٌقول :علٌكم بالفقراء الذٌن أحصروا فً سبٌل هللا .وقال
بعضهم :هذا على معنى التعجب ،فكؤنه ٌقول عجبا ً للفقراء الذٌن أحصروا فً سبٌل هللا وٌقال :إنه
رد إلى أول اآلٌة "{ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ } ({ )2ﮛ ﮜ ﮝ } (.)4( )3

ي قوله تعالى{ :ﯝ ﯞ
وقد بٌن اإلمام السمرقندي نقبلً عن الفراء أن االستفهام ؾ
ﯢ ﯤﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩﯪ }
ﯣ
ﯟﯠﯡ

()5

له معنى بٌانً أال وهو

"التوبٌخ والتعجب ،ال على وجه االستفهام" ،وبالرجوع إلى الفراء وجدت النص التالً":على وجه
التعجب والتوبٌخ؛ ال على االستفهام المحض؛ أي وٌحكم كٌؾ تكفرون!" (.)6
بذلك ٌبلحظ أن أسلوب االستفهام لٌس لئلستخبار فً هذا الموضع ،لكن له معنى آخر وهو
"التعجب "

()7

حسب ما ورد عن ابن عباس ،و"التوبٌخ والتعجب"

()8

حسب ما ورد عن الفراء.

بهذا ٌتبٌن الباحث أن االستفهام له معانً بٌانٌة حسب السٌاق.
وتناول اإلمام السمرقندي هذا األسلوب دلٌل على اهتمام اإلمام باألسالٌب البٌانٌة أثناء
الوقوؾ على لطابؾ النص القرآنً.

1

سورة البقرة ،اآلٌة .247
2
سورة البقرة ،اآلٌة .270
3
سورة البقرة ،اآلٌة .273
4
السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى "بحر العلوم " ،تحقٌق محمود مطرجً  ،مصدر سابق ،ج ،1ص .206
5
سورة البقرة ،اآلٌة .28
6
راء ،معانً القرآن ،مصدر سابق ،ج ،1ص .28
الؾ
7
السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى "بحر العلوم " ،تحقٌق محمود مطرجً ،مصدر سابق ،ج ،1ص .65
8
راء ،معانً القرآن ،مصدر سابق ،ج ،1ص .28
الؾ
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وذكر اإلمام الطوسً أن (كٌؾ) فً قوله تعالى { :ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ

لبلستؾام عن الحال .والمعنى
ه
} "موضوعة

ههنا التوبٌخ .وقال الزجاج :هو التعجب للخلق واللمإمنٌٌن .أي اعجبوا من هإالء كٌؾ ٌكفرون.
وقد ثبتت حجة هللا علٌهم" (.)1
وذكر اإلمام الطبرسً أن معنى الهمزة التً فً (كٌؾ) " مثله فً قولك :أتكفرون باهلل
ومعكم ما ٌصرؾ عن الكفر وٌدعو إلى اإلٌمان ،وهو اإلنكار والتعجب" (ٌ .)2بلحظ أن اإلمام
الطبرسً ذكر أن االستفهام لئلنكار والتعجب بٌنما اإلمام السمرقندي ذكر فً هذا الموضع :
التوبٌخ والتعجب .واتفقا على أن الموضع من أسالٌب االستفهام.
أما فً قوله تعالى  { :ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ } ( . )3
ذكر اإلمام السمرقندي" :عن سنته ودٌنه وهو اإلسبلم ،وٌقال :لفظه لفظ
االستفهام ،ومعناه :التقرٌع والتوبٌخ" ( .)4بٌّن اإلمام السمرقندي أن معنى االستفهام :
"التقرٌع والتوبٌخ" ( .)5وبهذا بٌان لمعنى بٌانً آخر لبلستفهام .وهذا المعنى ٌتجلى من
خبلل السٌاق القرآنً.
ذكر اإلمام الطوسً " :ومعنى { ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ }

()6

لفظه االستفهام،

ومعناه الجحد ،كؤنه قال :ما ٌرؼب عن ملة ابراهٌم وال ٌزهد فٌها إال من سفه نفسه

1

جعفر محمد بن الحسن الطوسً (460هـ1067/م) ،التبٌان فً تفسٌر القرآن ،ط ،1تحقٌق أحمد حبٌب قصٌر العاملً ،مكتب االعبلم
االسبلمً1309 ،هـ  ،ج ،1ص (.)122-121
2
الفضل بن الحسن الطبرسً (ت 548هـ1153/م) ،جوامع الجامع فً تفسٌر القرآن المجٌد  ،دار األضواء ،بٌروت،
(1412هـ1992/م) ،ج ،1ص .40
3
سورة البقرة ،اآلٌة .130
4
السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى "بحر العلوم " ،تحقٌق محمود مطرجً ،مصدر سابق ،ج ،1ص.121
5
المصدر ذاته ،ج ،1ص.121
6
سورة البقرة ،اآلٌة .130
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وكؤنه قال :وأي الناس ٌزهد فٌها { ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ }

()1

واالولى على االستفهام،

ومعناه الجحد .والثانٌة – بمعنى الذي كؤنه قال :إال الذي سفه نفسه" (.)2
ذكر اإلمام الشوكانً فً قوله تعالى{ :ﮆ ﮇ }

()3

"فً موضع رفع على

االبتداء ،واالستفهام لئلنكار" (.)4
ٌبلحظ أن اإلمام السمرقندي واإلمام الطوسً واإلمام الشوكانً اتفقوا على كون
الموضع لبلستفهام ،و بٌّن اإلمام السمرقندي معنى االستفهام فً هذا الموضع وهو التقرٌع
والتوبٌخ أما اإلمام الطوسً بٌن المعنى لبلستفهام من خبلل السٌاق وهو الجحد ،وأما
اإلمام الشوكانً فذكر أنه لئلنكار.

1

سورة البقرة ،اآلٌة .130
2
الطوسً ،التبٌان فً تفسٌر القرآن ،مصدر سابق ،ج ،1ص .469
3
سورة البقرة ،اآلٌة .130
4
محمد بن علً بن محمد الشوكانً (ت 1250هـ1834/م) ،فتح القدٌر الجامع بٌن فنً الرواٌة والدراٌة من علم التفسٌر ،عالم الكتب،
ج ،1ص .144
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المبحث العاشر :أسلوب الخبر
الخبر .وفً المطلب الثانً المواضع التً

ٌتضمن المبحث فً المطلب األول مفهوم
تناولها اإلمام السمرقندي لبٌان هذا األسلوب.
المطلب األول :مفهوم الخبر:
أوالً :الخبر لغة
الخبر فً اللؽة "ال ّنبؤ" (.)1
انٌا ً :الخبر فً االصطالح

إن الخبر ٌندرج ضمن علم المعانً وهو " ما ٌصح أن ٌقال لقابله إنه صادق فٌه أو
كاذب ،فإن ان الكبلم مطابقا ً للواقع كان قابله صادقاً ،وإن كان ؼٌر مطابق له كان قابله كاذبا ً" (،)2
والخبر " ما احتمل الصدق والكذب ،وأن اإلنشاء

()3

ما ال ٌحتمل صدقا ً وال كذبا ً" ( .)4والؽرض

من الخبر اإلفادة ،حٌث ٌعلم المخاطب الحكم الذي ٌتضمنه القول ،وله أؼراض أخرى وهً:
األسترحام ،وإضهار الضعؾ أو التحسر ،والفخر ،والحث على الجد والسعً" (.)5
والمخاطب فً هذا األسلوب الببلؼً ٌكون إما خالً الذهن ،وإما متردد ،وإما منكر .فً
الحالة األول ٌكون الخبر ببل أدوات توكٌد وٌسمى الخبر ابتدابً ،وفً الحالة الثانٌة ال بد من
توكٌده وٌسمى الخبر طلبً ،وفً الحالة األخٌر وهً اإلنكار ٌإكد الخبر بؤدوات التوكٌد ومنها:
إن ،وإنّ  ،والقسم ،وؼٌرها ( ،)6وقد ٌؤتً أسلوب الخبر فً حاالت أخرى للمخاطب وهً أن ٌكون
خالً الذهن أو متردداً ،وأن ٌظهر على ؼٌر المنكر عبلمات اإلنكار ،وأن ٌكون للمنكر دالبل
تزٌل إنكاره (.)7

1

ابن منظور ،لسان العرب ،مصدرسابق ،ج  ،4ص .12
2
زكرٌا األنصاري (926هـ1520/م) ،ملخص تلخٌص المفتاح فً علوم البالغة  ،تحقٌق إلٌاس قببلن التركً ،ط  ،1دار صادر،
بٌروت ،مكتبة اإلرشاد ،استانبول1429 ( ،هـ2008 /م) ،ص .165
3
اإلنشاء :نوع من القول "أمر تارة ،ونهً تارة ،واستفهام تارة ،وتمنّ تارة ،ونداء أخرى" .عباس ،أسالٌب البٌان ،مرجع سابق،
ص ص (.)36 -27
4
عباس ،أسالٌب البٌان ،مرجع سابق ،ص ص (.)36 -27
5
انظر :األنصاري ،ملخص تلخٌص المفتاح فً علوم البالغة  ،مصدر سابق ،ص ص ( ..)166 – 165
6
انظر :المصدرذاته ،ص .166
7
انظر :المصدرذاته ،ص .166
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المطلب ال انً :تناول اإلمام السمرقندي أسلوب الخبر من خالل تفسٌر سورة البقرة
 فً قوله تعالى {:ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ } (.)1
وقد ذكر اإلمام السمرقندي أن"هذا اللفظ ٌحتمل معنٌنٌ :حتمل الخبر عن
الماضً ،وٌحتمل الدعاء فإن كان المراد به الخبر فمعناه :فً قلوبهم مرض فزادهم هللا
مرضا ً إلى مرضهم ،كما قال فً آٌة أخرى {  ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ } ( ،)2ألن كل
سورة نزلت ٌش ُّكون فٌها ،فكان ذلك زٌادة المرض لهم ،وللمإمنٌن زٌادة الٌقٌن .وإن كان
المراد به الدعاء ،فمعناه :فزادهم هللا مرضا ً على مرضهم ،على وجه الذم والطرد لهم،
كما قال فً آٌة أخرى { ﮱ ﯓ } ( ،)3فإن قٌل :كٌؾ ٌجوز أن ٌحمل على وجه
الدعاء ،وإنما ٌحتاج إلى الدعاء عند العجز؟ قٌل له :هذا تعلٌم من هللا تعالى أنه ٌجوز
الدعاء على المنافقٌن والطرد لهم ،ألنهم شر خلق هللا تعالى ،وألنه وعد لهم ٌوم القٌامة:
الدرك األسفل من النار .ثم قال { :ﮊ ﮋ ﮌ } (ٌ)4عنً :مإلماً ،أي عذاب وجٌع
ٌخلص وجعه إلى قلوبهم.)5( ".
ٌبلحظ ان اإلمام السمرقندي بٌن أن اللفظ فً هذا الموضع ٌحتمل أسلوبٌن وهما
الخبر والدعاء ،ثم وضّح المعنى لآلٌة الكرٌمة لكل أسلوب .فً حالة الخبر ،تعنً زٌادة
المرض ،وفً حالة الدعاء زٌادة المرض " على وجه الذم والطرد" ( ،)6بٌّن السمرقندي
أن أسلوب الدعاء ٌعطً أثراً للمعنى المستفاد من اآلٌة الكرٌمة وهو الطرد والذم.

1

سورة البقرة ،اآلٌة .10
2
سورة التوبة ،اآلٌة .125
3
سورة التوبة ،اآلٌة .30
4
سورة البقرة ،اآلٌة .10
5
السمرقندي ،تفسٌر السمرقندي المسمى "بحر العلوم " ،تحقٌق محمود مطرجً ،مصدر سابق ،ج ،1ص .53
6
المصدر ذاته ،ج ،1ص .53
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الخالصة
هذا الفصل هو الفصل األخٌر فً هذه الدراسة ،وقد تتضمن الببلؼة والبٌان فً تفسٌر
اإلمام السمرقندي لسورة البقرة ،حٌث ٌبلحظ أن اإلمام له وقفات على أسالٌب العربٌة فً البٌان
تتضمن لطابؾ جمٌلة تعٌن على فهم النص وإدراك المعنى من خبلل تناوله هذه االسالٌب ،وهذا
ٌدل على ببلؼة األٌات القرآنٌة.
والبٌان القرآنً ٌظهر جمال عرض القرآن للمواضٌع العدٌدة ،واهتمام اإلمام فً هذا
الجانب األساس فً الدراسات القرآنٌة ٌدل على قدرته اللؽوٌة وأهمٌة تفسٌره لما ٌتضمنه من
لطابؾ لؽوٌة.

198

الخاتمة :وتتضمن النتائج والتوصٌات:

عرضت هذه الدراسة ل التجاه اللؽوي لئلمام السمرقندي فً "بحر العلوم" ،حٌث تناولت
حٌاته وعصره ونسبة الكتاب له ،وألقت الضوء على مصطلحات تتعلق باالتجاه والمنهج ،وعرفت
بسورة البقرة ،ومن خبلل فصول الدراسة تناولت هذه الدراسة المباحث التالٌة:علم القراءات،
وحروؾ المعانً والمفردة القرآنٌة ،وبعض القضاٌا الببلؼٌة والبٌانٌة وأسالٌب اللؽة التً تضمنها
عمل اإلمام فً سورة البقرة  ،وٌدل عمل اإلمام السمرقندي على سعة علمة واطبلعه على لؽة
العرب وأسالٌب الخطاب ،وأٌضا ً ٌدل على مقدرته العلمٌة العالٌة.
إن علم القراءات من العلوم الدقٌقة ،وقد اعتنى اإلمام السمرقندي بالقراءات القرآنٌة و ذكر
الجوانب اللؽوٌة الثرٌة التً تتضمنها.
واعتنى اإلمام السمرقندي بحروؾ المعانً والمفردة القرآنٌة فً اآلٌات الكرٌمة مما أظهر
جمالها ومعانٌها المفٌدة.
أما الفصل األخٌر ،فقد تناول األسالٌب الببلؼٌة والبٌانٌة فً تفسٌر اإلمام ،وهً بذور
للمحات جمٌلة لهذه األسالٌب.
ودراسة سورة البقرة أظهرت النتابج التالٌة:
 مكانة علم القراءات فً "بحر العلوم" ،فقد أورد اإلمام السمرقندي قراءات قرآنٌة فً
مواضع عدٌدة أثناء تناوله تفسٌره سورة البقرة
 مقدرة اإلمام السمرقندي اللؽوٌة الكبٌرة ،واطبلعه على لؽات العرب.
 عناٌة اإلمام السمرقندي بالقضاٌا اللؽوٌة وتتبعها من خبلل تفسٌره.
 عناٌة اإلمام ببٌان المعانً بالمفردة القرآنٌة وحروؾ المعانً.
 سعة علم اإلمام فً مجال النحو وظهور هذا العلم جلٌا ً من خبلل تناوله القراءات القرآنٌة.
 إحاطة اإلمام السمرقندي بعلوم الببلؼة والبٌان.
 مقدرة اإلمام السمرقندي على االستدالل باللؽة إلثبات قضاٌا عقدٌة.
 عناٌة اإلمام السمرقندي باللؽة لبٌان قضاٌا فقهٌة.
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التوصٌات:
 استخراج القراءات القرآنٌة الواردة فً "بحر العلوم" كامبلً ،وترتٌبها ضمن جداول لتكون
سهلة التناول للباحثٌن ألهمٌتها.
 دراسة القراءات القرآنٌة من قبل أصحاب االختصاص لبٌان

ما تضمنت من القضاٌا

اللؽوٌة العدٌدة.
 استخراج القضاٌا اللؽوٌة التً تناولها اإلمام وتبوٌبها ضمن موضوعات بٌانٌة وببلؼٌة فً
كتاب خاص ٌبحث هذه القضاٌا عند اإلمام السمرقندي ،للوقوؾ على نهجه

فً هذا

الجانب.
 الوقوؾ على ما قدمه اإلمام فً معانً المفردات واألحرؾ القرآنٌة ،وفهرسة هذه
المفردات والحروؾ على طرٌق معجم لتكون سهلة التناول.
إن دراسة تفسٌر سورة البقرة لإلمام السمرقندي بٌّنت مدى الجهد الذي بذله فً سبٌل تقدٌم
هذا العمل على هذه الصورة ،وبٌّنت الدراسة مدى علمه .وبهذا العرض لما ق ّدمه اإلمام ،لم

تؾ

هذه الدراسة حق اإلمام السمرقندي فً ما ق ّدمه من علم ولكن ألق ت الضوء على عمله التفسٌري.
إن أخطؤت فم ّنً ،وإن أصبت فهوفض ٌل من هللا عز وجل.
الحمد هلل واستؽفره ،والصبلة والسبلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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فهرس األحادٌث
الرقم

الحدٌث

الصفحة

1

(إٌاكم والظن فإنه من أكذب الحدٌث)

39

2

(من قرأ اآلٌتٌن من آخرالبقرة فً لٌلة كفتاه)

55

3

(لمّا أنزلت اآلٌات من آخر سورة البقرة قام رسول هللا – صلى هللا علٌه
وسلم -فقرأهن علٌنا ،ثم حرم التجارة فً الخمر)

55
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قائمة المصادر والمراجع
أوالً :القرآن الكرٌم
انٌا ً :المصادر
إبراهٌم بن سري الزجاج (ت 311هـ923/م) ،معانً القرآن وإعرابه للزجاج ،شرح وتحقٌق
د .عبدالجلٌل عبده شلبً ،خرج أحادٌثه االستاذ علً جمال الدٌن محمد ،دار الحدٌث ،القاهرة،
(1424هـ2004/م).
إبراهٌم بن موسى المالكً اللخمً الؽرناطً المالكً الشاطبً (ت

790هـ1388/م) ،الموافقات

فً أصول الشرٌعة  ،شرحه وخرج أحادٌثه فضٌلة الشٌخ عبدهللا دراز ،وضع تراجمه األستاذ
محمد عبدهللا دراز ،خرج أٌاته وفهرس موضوعاته عبدالسبلم عبدالشافً محمد ،ط  ،7دار الكتب
العلمٌة ،بٌروت1426( ،هـ2005 /م).
أبو الحسن بن أبً بكر ابن عبد الجلٌل الرشدانً المٌرؼنانً (ت 593هـ1196/م) ،الهداٌة شرح
بداٌة المبتدئ ،تخرٌج وتحقٌق أحمد جاد ،دار الحدٌث ،القاهرة1429( ،هـ2008/م).
أحمد بن أحمد األدنه وي (القرن الحادي عشر الهجري/القرن السابع عشر المٌبلدي)،

طبقات

المفسرٌن ،تحقٌق سلٌمان بن صالح الخزي ،مكتبة العلوم والحكم ،المدٌنة المنورة،
(1417هـ1997/م).
أحمد بن عبدهللا القلقشندي (ت 821هـ1418/م) ،مآ ر اإلنافة فً معالم الخالفة  ،تحقٌق عبدالستار
أحمد فرّ اح ،مطبعة حكومة الكوٌت1985 ،م.
أحمد بن علً بن حجر العسقبلنً (ت

852هـ1448/م) ،فتح الباري شرح صحٌح البخاري ،

تحقٌق عبدالعزٌز بن عبدهللا بن باء ،وترقٌم محمد فإاد عبدالباقً ،ط ،3دار السبلم ،الرٌاض ،دار
الفٌحاء ،دمشق1421( ،هـ2000/م).
أحمد بن فارس بن زكرٌا (395هـ1004/م) ،مجمل اللغة ،تحقٌق زهٌر عبدالمحسن سلطان ،ط،2
مإسسة الرسالة ،بٌروت1406( ،هـ1986/م).
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أحًذ ثٍ فبسط ثٍ صكشٌب (انمشٌ انشاث انٓجشي /انمشٌ انعبشش انًٍالدي) ،الصاحبي في فقه اللغة
العربية ومسائلها وسنن العرب في كالمها  ،ط  ،1تحمٍك أحًذ حسٍ ثسج ،داس انكتت انعهًٍة،
ثٍشٔتْ1418( ،ـ1997/و).
احمد بن فارس بن زكرٌا (ت

395هـ1004/م) ،معجم المقاٌٌس فً اللغة  ،كتاب الواو ،باب

والواو والجٌم وما ٌثلثهما ،تحقٌق شهاب الدٌن أبو عمرو ،دار الفكر ،بٌروت( ،بدون سنة طبعة).
احمد مختار عمر و عبدالعالم سالم مكرم،

معجم القراءات القرآنٌة مع معجمة فً القراءات

واشهر القراءات ،ط ،2مطبوعات جامعة الكوٌت1408( ،هـ1988/م).
اسماعٌل بن حماد الجوهري الفارابً (ت 398هـ1007 /م) ،تاج اللغة وصحاح العربٌة المسمى
الصحاح  ،بحواشً عبدهللا بن بري بن عبدالجبار المقدسً المصري ،وكتاب الوشاح للتادلً أبً
زٌد بن عبدالرحمن بن عبدالعزٌز المؽربً ،ط  ،4دار احٌاء التراث العربً ،بٌروت1426 ( ،هـ -
2005م).
774هـ1372 /م) ،تفسٌر

اسماعٌل بن عمر بن كثٌر العربً الدمشقً القرشً ابن كثٌر (ت

القرآن العظٌم  ،قدم له عبدالقادر األرناإوط ،دار الفٌحاء ،دمشق ،دار السبلم ،الرٌاض ،ط

،2

(1418هـ1998/م).
اسماعٌل بن عمر بن كثٌر العربً الدمشقً القرشً ابن كثٌر

(ت 774هـ1372/م) ،البداٌة

والنهاٌة فً التارٌخ  ،توثٌق علً محمد معوض ،و عادل أحمد عبدالموجود ،ط

 ،2دار الكتب

العلمٌة ،بٌروت1426( ،هـ2005/م).
أٌوب بن موسى الحسٌنً الكفوي(ت 1092هـ1683/م) ،الكلٌات معجم المصطلحات والفروق
اللغوٌة ،ط ،2مإسسة الرسالة ،بٌروت1419( ،هـ1998/م).
جعفر محمد بن الحسن الطوسً (460هـ1067/م) ،التبٌان فً تفسٌر القرآن ،ط ،1تحقٌق أحمد
حبٌب قصٌر العاملً ،مكتب االعبلم االسبلمً1309 ،هـ.
جمال الدٌن ابن هشام األنصاري (ت 762هـ1360/م) ،مغنً اللبٌب  ،راجعه سعٌد اإلفؽانً ،دار
الفكر ،بٌروت1427( ،هـ 1428 -م2007 /م).
جمال الدٌن أبً الحجاج ٌوسؾ المزي ( تـ 742هـ1050/م) ،تهدٌب الكمال فً اسماء الرجال ،
تحقٌق بشار عواد معوؾ ،ط ،1مإسسة الرسالة1418( ،هـ1998/م).
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حسن بن أحمد بن عبدالؽفار الفارسً ( 377هـ987 /م) ،الحجة للقراء السبعة  ،وضع حواشٌه
وعلق علٌه كامل مصطفى الهنداوي ،الطبعة األولى ،دار الكتب العلمٌة ،بٌروت،
(1421هـ2001/م).
حسن بن عبدهللا بن سهل العسكري(ت 395هـ1004/م) ،الصناعتٌن الكتابة والشعر  ،تحقٌق مفٌد
قمحة ،ط ،1دار الكتب العلمٌة ،بٌروت1404( ،هـ1984/م).
حسن بن محمد الدامؽانً478 ( ،هـ1085 /م) ،الوجوه والنظائر أللفاظ كتاب هللا العزٌز  ،ط ،1
تحقٌق عبً عبدالحمٌد علً ،دار الكتب العربٌة ،بٌروت1424( ،هـ2002/م).
الحسٌن بن محمد األصفهانً المشهور بالراؼب األصفهانً ( 425هـ1101 /م) ،مفردات ألفاظ
القرآن ،تحقٌق صفوان عدنان داوودي ،ط ،4دار القلم ،دمشق1430( ،هـ2009/م).
حسٌن بن مسعود الفراء البؽوي الشافعً (ت

516هـ1122/م) ،تفسٌر البغوي المسمى معالم

التنزٌل ،تحقٌق عبدالرزاق المهدي ،دار احٌاء التراث العربً ،بٌروت1423( ،هـ2002/م).
الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي(175هـ786/م) ،كتاب العٌن  ،ط  ،2طبعة جدٌدة فنٌة مصححة ومرتبة
وفقا ً للترتٌب األلفبابً ،دار احٌاء التراث العربً ،بٌروت.

محمد بن ٌوسؾ أبوحٌان(ت

745هـ1339/م) ،تفسٌر البحر المحٌط  ،ط  ،1دراسة وتحقٌق وتعلٌق الشٌخ عادل احمد
عبدالموجود النوتً و الكتور أحمد النجولً الجمل ،دار الكتب العلمٌة ،بٌروت،
(1422هـ2001/م).
زكرٌا األنصاري ( 926هـ1520/م) ،ملخص تلخٌص المفتاح فً علوم البالغة  ،تحقٌق إلٌاس
قببلن التركً ،ط ،1دار صادر ،بٌروت ،مكتبة اإلرشاد ،استانبول1429( ،هـ2008 /م).
سعد الدٌن التفتازانً ( 792هـ1380/م) ،شرح المقاصد ،تحقٌق عبدالرحمن عمٌرة ،ط  ،2تصدٌر
صالح موسى شرؾ ،عالم الكتب ،بٌروت1419( ،هـ 1998/م).
شمس الدٌن محمد بن أحمد بن عثمان الذهبً (ت

748هـ1348/م) ،سٌر أعالم النبالء  ،ط ،1

تحقٌق مصطفى عبدالقادر عطا ،دار الكتب العلمٌة1425( ،هـ2004/م).
عبدالجبار بن أحمد بن عبدالجباربن أحمد بن خلٌل الهمذانً المعروؾ بالقاضً عبدالجبار (ت
415هـ1024/م) ،المغنى فً أبواب التوحٌد والعدل ،ط ،1طبعة دار الكتب1380( ،هـ 1960/م).
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عبدالرحمن بن أبً بكر السٌوطً (911هـ1505/م) ،تارٌخ الخلفاء ،تحقٌق وفهرسة سعٌد محمود
عقٌل ،دار الجٌل ،بٌروت.
عبدالرحمن بن أبً بكر السٌوطً (ت

911هـ 1505 /م)  ،بغٌة الوعاة فً طبقات اللغوٌٌن

والنحاة ،تحقٌق مصطفى عبدالقادر عطا ،ط ،1دار الكتب العلمٌة ،بٌروت1425( ،هـ2004/م).
عبدالرحمن بن أبً بكرالسٌوطً (ت 911هـ1505/م) ،االتقان فً علوم القرآن  ،ضبطه وصححه
وخرج آٌاته محمد سالم هاشم ،ط ،1دار الكتب العلمٌة ،بٌروت1428( ،هـ2007/م).
عبدالرحمن بن أحمد االٌجً( 756هـ1355/م) ،المواقف فً علم الكالم  ،عالم الكتب بٌروت،
(بدون سنة طبعة).
عبدالرحمن بن اسحاق الزجاجً ( 337هـ948 /م) ،اإلٌضاح فً علل النحو  ،تحقٌق مازن
المبارك ،ط  6دار النفابس ،بٌروت1416( ،هـ1996/م).
عبدالرحمن بن علً بن محمد ابن الجوزي 597 ( ،هـ1200 /م) ،نزهة األعٌن النواظر فً علم
الوجوه والنظائر  ،وضع حواشٌه خلٌل المنصور ،دار الكتب العلمٌة ،بٌروت،
(1421هـ2000/م).
عبدالرحمن بن محمد بن زنجلة ( 403هـم1012م) ،حجة القراءات  ،تحقٌق سعٌد األفؽانً ،ط ،5
مإسسة الرسالة ،بٌروت1418( ،هـ1997/م).
عبدالقادر بن محمد بن محمد بن نصر هللا بن سالم بن أبً الوفا القرشً(ت 775هـ1373/م )،
الجواهر المضٌة فً طبقات الحنفٌة

،ط  ،2تحقٌق عبدالفتاح محمد الحلو ،مإسسة

الرسالة1413(،هـ1993/م).
عبدالقاهر الجرجانً (ت 471هـ1078/م) ،دالئل اإلعجاز فً علم المعانً ،تصحٌح محمد عبده و
محمد محمود التركزى الشنقٌطً ومحمد رشٌد رضا ،مكتبة ابن تٌمٌة ،القاهرة،
(1411هـ1990/م).
عبدالقاهر الجرجانً(ت 471هـ1078/م) ،أسرار البالغة فً علم البٌان ،صححها على نسخة
االستاذ اإلمام الشٌخ محمد عبده وعلق حواشٌه السٌد محمد رشٌد رضا ،ط ،1دار الكتب العلمٌة،
بٌروت1409( ،هـ1988 /م).
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عبدهللا بن أحمد بن محمود النسفً (ت 710ـ1310م) ،تفسٌر النسفً (مدارك التنزٌل وحقائق
التؤوٌل) ،تحقٌق ٌوسؾ علً بدٌوي ،مراجعة محًٌ الدٌن دٌب مستو ،ط ،1دار ابن كثٌر ،دمشق،
بٌروت1419( ،هـ1998/م).
عبدهللا بن الحسٌن بن أحمد بن خالوٌه ( 370هـ980/م) ،الحجة فً القراءات السبع ،تحقٌق أحمد
فرٌد المزٌدي ،قدم له فتحً حجازي ،ط ،1دار الكتب العلمٌة ،بٌروت1420( ،هـ1999/م).
عبدهللا بن عمر بن محمد الشٌرازي الشافعً البٌضاوي ،أنوار التنزٌل وأسرار التؤوٌل المعروف
بتفسٌر البٌضاوي  ،ط  ، 1إعداد وتقدٌم محمد عبدالرحمن المرعشلً ،دار احٌاء التراث ،بٌروت،
(1418هـ1998/م).
عبدهللا بن ٌوسؾ بن أحمد بن عبداله ابن هشام األنصاري (ت 761هـ1360/م) ،أوضح المسالك
إلى ألفٌة ابن مالك  ،قدم له ووضع هوامشه وفهارسه إمٌل ٌعقوب ،ط

 ،1دار الكتب العلمٌة،

بٌروت1424( ،هـ2002/م).
عثمان ابن جنً( 392هـ1001/م) ،الخصائص ،تحقٌق الشربٌنً شرٌدة ،دار الحدٌث ،القاهرة،
(1428هـ2007/م).
عثمان بن جنً (ت

392هـ1001/م) ،الخصائص ،تحقٌق الشربٌنً شرٌدة ،دار الحدٌث،

القاهرة1428( ،هـ2007/م).
عثمان بن عمر الناشري الزبٌدي (ت 848هـ1444/م) ،اإلٌضاح شرح اإلمام الزبٌدي على متن
الدرة فً القراءات ال الث المتممة للقراءات العشر

 ،تحقٌق عبدالرزاق بن علً بن إبراهٌم

موسى ،ط ،2دار ابن القٌم ،السعودٌة ،دار ابن عفان ،القاهرة1428( ،هـ2007/م).
علً بن أبً الكرم محمد بن محمد بن عبدالكرٌم بن عبدالواحد الشٌبانً المعروؾ بابن األثٌر (ت
630هـ1223 /م) ،الكامل فً التارٌخ ،دار صادر ،بٌروت( ،بدون سنة طبعة).
علً بن إسماعٌل األشعري ( 324هـ935/م) ،الّلمع فً الرد على أهل الزٌغ والبدع  ،ضبطه
وصححه محمد أمٌن الضا ّناوي ،دار الكتب العلمٌة ،بٌروت1421(،هـ2000/م).
علً بن إسماعٌل األشعري (ت 324هـ936/م) ،مقاالت اإلسالمٌٌن واختالف المصلٌن  ،المكتبة
العصرٌة ،بٌروت1428( ،هـ2008/م).
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علً بن محمد الجزري ابن األثٌر ( 630هـ1232/م) ،أسد الغابة فً معرفة الصحابة  ،خرج
أحادٌثه أحمد بن شعبان بن أحمد ،مكتبة الصفا ،القاهرة1428( ،هـ2007/م).
علً جلبً بن أمر هللا بن عبدالقادر الحمٌدي الرومً الحنفً المشهوربابن الحنابً

(ت 979هـ/

1571م) ،طبقات الحنفٌة  ،ط  ، 1اعتناء سفٌان بن عاٌش بن محمد ،فراس بن خلٌل مشعل ،دار
ابن الجوزي ،عمان1424 ،هـ.
فضل بن الحسن الطبرسً ( ت 548هـ1153/م) ،جوامع الجامع فً تفسٌر القرآن المجٌد ،دار
األضواء ،بٌروت1412( ،هـ1992/م).
فضل بن الحسن الطبرسً (ت 470هـ1077/م) ،مجمع البٌان لعلوم القرآن  ،رابطة الثقافة
والعبلقات اإلسبلمٌة1417(،هـ1997/م).
قاسم بن قطلوبؽا بن عبدهللا المصري زٌن الدٌن أبو العدل الفقٌه الحنفً ( 597هـ1200/م) ،تاج
التراجم ،ط ، 1تحقٌق ابراهٌم صالح ،دار المؤمون للتراث ،دمشق ،بٌروت1412( ،هـ1992/م).
مجدالدٌن محمد بن ٌعقوب الفٌروزآبادي ( 817هـ1415/م) ،تنوٌر المقباس من تفسٌر ابن
عباس ،ط ،4دار الكتب العلمٌة ،بٌروت2011 ،م.
محمد بن أبً بكر بن أٌوب الزرعً الدمشقً ابن قٌم الجوزٌة ( 691هـ1292/م) ،التبٌان فً
أقسام القرآن ،اعتنى به :أبو صهٌب الكرمً ،بٌت األفكار الدولٌة ،األردن.2004 ،
محمد بن أبً ٌعقوب إسحاق المعروؾ بالندٌم (ت 380هـ990/م) ،الفهرست،ضبطه ٌوسؾ علً
طوٌل ،وضع فهارسه أحمد شمس الدٌن ،ط ،2دار الكتب العلمٌة ،بٌٌروت1422(،هـ 2002 /م).
محمد بن أحمد األزهرى (ت 380هـ990/م) ،تهذٌب اللغة  ،تحقٌق عبدالسبلم هارون ،مراجعة
محمد علًّ النجار.
محمد بن أحمد األنصاري القرطبً (ت

671هـ1273/م) ،الجامع ألحكام القرآن  ،اعتنى به

وصححه الشٌخ هشام سمٌر البخاري ،ط ،1دار احٌاء التراث ،بٌروت1422( ،هـ2002 /م).
محمد بن أحمد بن عثمان الذهبً(ت 748هـ1347/م) ،دول االسالم  ،عنً بطبعه ونشره عبدهللا
بن ابراهٌم االنصاري ،دار احٌاء التراث اإلسبلمً ،قطر ،ص .179
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محمد بن اسماعٌل البخاري الجعفً (256هـ869/م) ،صحٌح البخاري ،ط ،2دار الفٌحاء ،دمشق،
دار السبلم ،الرٌاض1419( ،هـ1999/م).
محمد بن الحسن بن درٌد األزدي ( 321هـ933/م) ،جمهرة اللغة  ،علق علٌه ووضع حواشٌه
وفهارسه إبراهٌم شمس الدٌن ،ط ،1دار الكتب العلمٌة ،بٌروت1426( ،هـ.)2005/
محمد بن الطٌب بن محمد بن جعفر الباقبلنً ( 327هـ938 /م) ،إعجاز القرآن  ،تحقٌق أبو بكر
عبدالرازق ،مكتبة مصر( ،دون سنة طبعة) ،الفجالة.
محمد بن جرٌر الطبري ( 310هـ922/م) ،جامع البٌان عن تؤوٌل آي القرآن تفسٌر الطبري ،
ط ، 1مكتب التحقٌق واإلعداد العلمً فً دار اإلعبلم ،دار اإلعبلم ،بٌروت ،دار ابن حزم ،األردن
.
محمد بن عبدالرحمن الشافعً الدمشقً المعروؾ بالخطٌب القزوٌنً (739هـ1338/م) ،التلخٌص
فً علوم البالغة

 ،تحقٌق عبدالحمٌد هنداوي ،ط

 ،2دار الكتب العلمٌة ،بٌروت،

(1430هـ2009/م).
محمد بن عبدالكرٌم الشهرستانً

(548هـ1153 /م) ،الملل والنحل  ،تحقٌق محمد عبدالقادر

الفاضلً ،المكتبة العصرٌة ،بٌروت1426( ،هـ2006/م).
محمد بن عبدهللا الزركشً (ت 794هـم1391م) ،البرهان فً علوم القرآن  ،قدم له وعلق علٌه
وخرج أحادٌثه مصطفى عبدالقادر عطا ،ط ،1دار الكتب العلمٌة ،بٌروت1428( ،هـ2007/م).
راج َع النسخة
محمد بن علً بن أحمد الداوودي (ت 945هـ1538/م) ،طبقات المفسرٌن  ،ط َ ،1
وضبط أعبلمه :لجنة من العلماء بإشراؾ الناشر ،دار الكتب العلمٌة ،بٌروت،
(1403هـ1983/م).
محمد بن علً بن محمد الشوكانً (ت 1250هـ1834/م) ،فتح القدٌر الجامع بٌن فنً الرواٌة
والدراٌة من علم التفسٌر ،عالم الكتب( ،بدون سنة طبعة).
محمد بن محمد بن محمد بن الجزري (تـ 833هـ1429/م)،منجد المقرئٌن ومرشد الطالبٌن ،ط،1
وضع حواشٌه الشٌخ زكرٌّا عمٌرات ،دار الكتب العلمٌة ،بٌروت1420( ،هـ1999/م).
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محمد بن محمد بن محمود ،كتاب التوحٌدـ  ،تحقٌق بكر طوبال اوؼلً و محمد اروشً ،ط  ،1دار
صادر ،بٌروت ،مكتبة اإلرشاد ،استانبول1428( ،هـ 2007/م).
محمد بن منظور اإلفرٌقً (ت 711هـ1311/م) ،لسان العرب  ،اعتنى بتصحٌحها أمٌن محمد
عبدالوهاب ومحمد الصادق العبٌدي ،ط  ،3دار احٌاء التراث العربً ،بٌروت ،مإسسة التارٌخ
العربً ،بٌروت( ،بدون سنة طبعة).
محمد بن ٌزٌد المبرد (ت 285هـ898/م) ،المقتضب ،تحقٌق حسن حمد ،ومراجعة امٌل ٌعقوب،
ط ،1دار الكتب العلمٌة ،بٌروت1420( ،هـ1999/م).
محمد بن ٌعقوب الفٌروزآبادي (ت 817هـ1415/م) ،القاموس المحٌط  ،ضبط و توثٌق ٌوسؾ
الشٌخ محمد البقاعً ،دار الفكر1415( ،هـ1995/م).
محمد عبدالحً اللكنوي الهندي ( 1304هـ1886/م) ،الفوائد البهٌة فً تراجم الحنفٌة  ،ط ،1
اعتنى به أحمد الزعبً ،دار األرقم ،بٌروت1418( ،هـ1998/م).
محمد عبدهللا بن مسلم بن قتٌبة (ت 276هـ889/م) ،تؤوٌل مشكل القرآن  ،تحقٌق أحمد صفر،
مكتبة دار التراث ،القاهرة( ،بدون رقم طبعة1437( ،هـ2006/م).
محمد علً بن علً بن محمد التهانوي الحنفً (ت 1158هـ1745/م) ،كشاف اصطالحات الفنون ،
وضع حواشٌه أحمد حسن بسج ،دار الكتب العلمٌة ،بٌروت(1427 ،هـ2006/م).
محمود بن عبدهللا األلوسً البؽدادي1270( ،هـ1853م) ،تفسٌر روح المعانً ،تحقٌق محمد أحمد
اآلمد وعمر عبدالسبلم السبلمً ،دار احٌاء التراث العربً ،بٌروت1420( ،هـ1999/م).
محمود بن عمر بن محمد الزمخشري (ت 538هـ1143/م) ،تفسٌر الكشاف عن حقائق غوامض
التنزٌل وعٌون األقاوٌل فً وجوه التؤوٌل  ،رتبه وضبطه وصححه محمد عبدالسبلم شاهٌن ،ط،3
،دار الكتب العلمٌة ،بٌروت1424( ،هـ2002/م).
مسلم بن الحجاج بن مسلم القشٌري النٌسابوري (ت

261هـ874/م) ،صحٌح مسلم  ،ط  ،1دار

السبلم1419( ،هـ1998/م).
مصطفى حاجً خلٌفة (ت 1067هـ1657/م) ،كشف الظنون عن أسامً الكتب والفنون  ،دار
الفكر1402( ،هـ1982/م).

209

معمر بن المثنى التٌمً(ت 211هـ826/م) ،مجاز القرآن  ،تحقٌق وتعلٌق أحمد فرٌد المزٌدي،
ط،1دار الكتب العلمٌة ،بٌروت1427( ،هـ2006/م).
مكً بن أبً طالب القٌسً ( ت 437هـ1045 /م) ،الرعاٌة ،ط ،6تحقٌق أحمد حسن فرحات ،دار
عمار للنشر والتوزٌع ،األردن1432( ،هـ2011/م).
مكً بن أبً طالب القٌسً (437هـ1045/م) ،الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحجها،
تحقٌق محًٌ الدٌن رمضان ،ط ،4مإسسة الرسالة ،بٌروت1407( ،هـ1987/م).
نصر هللا بن أبً الكرم محمد بن محمد بن عبدالكرٌم ابن األثٌر الجزري (637هـ1239/م) ،الم ل
السائر فً أدب الكاتب والشاعر  ،تحقٌق كامل محمد محمد عوٌضة ،ط  ،1دار الكتب العلمٌة،
بٌروت1419( ،هـ 1998/م).
نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي (القرن الرابع الهجري /القرن العاشر المٌبلدي)،

تفسٌر

السمرقندي المسمى "بحر العلوم"  ،تحقٌق محمود مطرجً ،دار الفكر ،بٌروت1431 ( ،هـ -
1432هـ 2010 /م).
نصر بن محمد بن أحمد بن ابراهٌم السمرقندي (ت 375هـ985/م) ،تفسٌر السمرقندي المسمى
" بحر العلوم"  ،تحقٌق علً محمد معوض وعادل أحمد عبدالموجود وزكرٌا عبدالمجٌد النوتً،
دارالكتب العلمٌة ،بٌروت1413( ،هـ1993/م).
نصر بن محمد بن أحمد بن ابراهٌم السمرقندي (ت 375هـ985/م) ،تفسٌر القرآن الكرٌم "بحر
العلوم" ،دراسة وتحقٌق الدكتور عبدالرحٌم احمد الزقة ،ط

 ،1مطبعة االرشاد ،بؽداد،

(1405هـ1985/م).
ٌحٌى بن زٌاد بن عبدهللا الفراء (207هـ822/م) ،معانً القرآن ،قدم له وعلق علٌه ووضع
حواشٌه وفهارسه إبراهٌم شمس الدٌن ،ط ،1دار الكتب العلمٌة ،بٌروت1423( ،هـ2002/م).
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ال ا ً :المراجع
إبراهٌم شرٌؾ،

اتجاهات التجدٌد فً تفسٌر القرآن الكرٌم

 ،ط  ،1دار السبلم ،مصر،

(1429هـ2008/م).
أحمد أمٌن ،ظهر اإلسالم ،ط  ،3دار الكتاب العربً ،بٌروت1945 ،م.
أحمد عٌسى عاشور ،الفقه المٌسر فً العبادات والمعامالت ،ط ،2مكتبة الرسالة الحدٌثة ،األردن،
(1423هـ2003/م).
أحمد محمد مفلح القضاة وأحمد خالد شكري ومحمد خالد منصور،

مقدمات فً علم القراءات ،

ط ،2دار عمار ،األردن1430( ،هـ2009/م).
آدم متز ،الحضارة اإلسالمٌة فً القرن الرابع الهجرى أو عصر النهضة فً اإلسالم  ،نقله إلى
العربٌة محمد عبدالهادي أبو رٌدة ،دار الفكر العربً1419( ،هـ1999/م).
بدران أبو العٌنٌن بدران ،تارٌخ الفقه اإلسالمً :نظرٌة الملكٌة والعقود  ،دار النهضة العربٌة،
بٌروت ،بٌروت( ،بدون سنة طبعة).
حسن ابراهٌم حسن ،تارٌخ االسالم السٌاسً والدٌنً وال قافً واالجتماعً  ،دار الجٌل ،بٌروت،
ومكنبة النهضة المصرٌة ،القاهرة.
خٌر الدٌن الزركلً (ت 1295هـ1878/م) ،األعالم قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من
العرب والمستعربٌن والمستشرقٌن ،دار العلم للمبلٌٌن ،بٌروت ،ط.2007 ،17
الرسائل العلمٌة:
سامً عطا حسن ،نظرات فً اعجاز القرآن الكرٌم  ،ط  ،1عماد الدٌن للنشر والتوزٌع ،األردن،
(1432هـ2012/م).
صبحً الصالح ،دراسات فً فقه اللغة ،ط  ،18دار العلم للمبلٌٌن ،بٌروت2007 ،م.
صبحً الصالح ،مباحث فً علوم القرآن ،ط ،26دار العلم للمبلٌٌن ،بٌروت2005 ،م.
صبلح عبدالفتاح الخالدي،
دمشق1427(،هـ2006/م).

تعرٌف الدارسٌن بمناهج المفسرٌن

 ، ،ط  ،2دار القلم،
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عبدالرحمن بدوي ،مذاهب اإلسالمٌٌن ،ط ،1دار العلم للمبلٌٌن ،بٌروت1996 ،م.
عبدالرحٌم فارس أبوعلبة ،أسباب نزول القرآن ،دون طبعة أو تارٌخ ،ص ص (.)58-57
عبدالعزٌزعتٌق ،علم البدٌع ،دار النهضة العربٌة ،بٌروت( ،بدون سنة طبعة).
عبدالعلً المسبول ،القراءات الشاذة ضوابطها واالحتجاج بها فً الفقه والعربٌة  ،رسالة جامعٌة
مطبوعة ،دار ابن القٌم ،السعودٌة ،دار ابن عفان ،مصر1429( ،هـ2008/م).
عبدالفتاح عبدالؽنً القاضً (ت 1403هـ1982/م) ،بشٌر الٌسر شرح ناظمة الزهر فً علم
الفواصل لإلمام الشاطبً ،ط ،1دار السبلم ،القاهرة1429(،هـ2008 /م).
عزمً طه السٌد أحمد،

التصوف اإلسالمً :حقٌقته وتارٌخه ودوره الحضاري ،دراسات

حضارٌة ،المإسسة العربٌة الدولٌة للنشر والتوزٌع ،عمان.2004 ،
عزمً طه السٌد ،الفلسفة مدخل حدٌث ،دار المناهج للنشر والتوزٌع( ،بددون تارٌخ طبعة).
علً بن أحمد بن محمد بن علً الواحدي ( 468هـ1459/م) ،أسباب النزول ،ط ،1تحقٌق
رضوان جامع رضوان ،مكتبة اإلٌمان بالمنصورة1417( ،هـ1996/م).
فاروق السامرابً،

المنهج الحدٌث للبحث فً العلوم اإلنسانٌة

 ،دار الفرقان ،األردن،

(1432هـ2011/م).
فاضل السامرابً ،بالغة الكلمة فً التعبٌر القرآنً  ،ط  ،5دار عمار للنشر والتوزٌع ،األردن،
(1430هـ2009 /م).
فاضل السامرابً ،معانً النحو ،ط ،3دار الفكر.
فرٌد األنصاري ،أبجدٌات البحث فً العلوم الشرعٌة :محاولة فً الـتؤصٌل المنهجً  ،ط  ،1دار
السبلم ،مصر1431( ،هـ2010/م).
فضل حسن عباس ،اتقان البرهان فً علوم القرآن ،دار النفابس ،ط1430( ،2هـ2010/م).
فضل حسن عباس ،أسالٌب البٌان ،ط ،2دار النفابس ،األردن.2007 ،
فضل حسن عباس،
(1426هـ.)2005/

التفسٌر :أساسٌاته واتجاهاته

 ،ط  ،1مكتبة دندٌس ،األردن،
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كارل بروكلمان ،تارٌخ األدب العربً  ،اإلشراؾ على الترجمة العربٌة :محمود فهمى حجازي،
الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب.1993 ،
محمد أسعد النادري ،نحو اللغة العربٌة ،المكتبة العصرٌة ،بٌروت1425( ،هـ2005/م).
محمد أحمد الجمل ،الوجوه البالغٌة فً توجٌه القراءات القرآنٌة المتواترة ،ط ،1دار القرقان،
(1430هـ2009/م).
محمد أسعد النادري ،نحو اللغة العربٌة ،المكتبة العصرٌة ،بٌروت1425( ،هـ)2005/م.
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Abstract
This study aims to explore the linguistic approach of al- Samarqandi
(D.4th.A.H/10th.A.D) throughout surat al-Baqarah in his interpretation of
"Bah al-Ulum". It attempts to verify that language related studies are a
vital phase to fully understand the meaning the holly verses hold; also it
shows the aesthetic usage of words, phrases, and style, which proves the
greatness of the holly text.
This study is organized into four sections. To set the stage, an
introduction points out the goal and reason of the study. Also, it mentions
related literature, as well as it portrays the scope and boundaries of this
study. It explains the methodology adopted throughout the study along
with the steps that were taken, and tools that were implemented.
Moreover, it contains the contents of this study.
An introductory chapter introduces al-Samarqandi and his life. It
states his name, his birth and death. It introduces his teachers and his
students, his books and his work. It explores that period of history in
Samarqand, socially and intellectually. Facts are drawn out from selected
bibliographies and various resources that support the notion that he
wrote "Bahr al-Ulum". Also, this chapter identifies the methodology that
he adapted throughout his work in general. It captures his stand regarding
creed and jurist (fiqh) in selected subjects through surat al-Baqarah in
particular. Adding to that, it follows his ideas about topics such as
Israelites. This chapter introduces surat al-Baqarah, and points out
imported information related to its name, its connections with pre and
post verses, and its importance as a whole.
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The first chapter, the Quranic readings (Qira'at), explores this
interesting topic, by reviewing its historical background, while explaining
main issues and defining related terms. Al-Samrqandi's work is read
closely to select the Quranic readings in his work throughout surat alBaqara, then, results are documented for analysis. Notes are stated at the
end of this chapter to explain related matters along with comparison with
scholars to explain the importance of this topic and its direct relation to
understand holly text.
The second chapter, Quranic word and letter, focuses on those two
elements. It explains their concept. It detects al-Samaqandiap's approach
through his work in surat al-Baqra by giving examples and drawing
comparison with famous scholars to point out how vital it is to understand
the meaning of the Qranic words and how the Quranic letter plays an
important role within holly texts.
The third chapter, Quranic rhetoric, takes this study for further
analysis and insights of the work of al-samaqandi because it detects his
approach to explain holly verses through portraying the aesthetic aspects
within the holly text. First, it defines rhetoric and distinguishes the
meaning of related terms. Then, it displays the greatness of the style of
the Qur'an as a whole, while defining the term and explaining how it is
great. It displays styles in categories that include examples drawn from alsamaqandi's interpretations of surat Al-Baqarah. Some of these categories
are: Anteriority and posteriority, metaphor, repetition, and Interrogation.
The analysis includes comparison with the works of well-known scholars in
the field to point out important issues. This proves the advanced
knowledge of al-Samarqandi in this field due to his remarkable approach

217

towards the related categories concerning language use to express ideas
and information with elegant style.
It concludes that al-samrqandi's work is worthy for further
investigation in the fields of Qira'at (methods of reading the Qur'an) and
to verify linguistic and rhetoric opinions in his work.

