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المستخلص

من المؤ َّلفات العلمية التي عنيت ببيان الكلمات الغريبة في القرآن الكريم كتاب( الموضح في التفسير) الذي ألفه
 ومع ق َّلة المادة العلمية المودعة في الكتاب إال إنه قد أورد تفسيرا ً لكثير،)هـ400 اإلمام السمرقندي( ت بعد الـ
 وما دعاني إلى دراسة الكتاب أنه لم ينل ح َّظه من الذكر،من الكلمات القرآنية وبعض القراءات القرآنية
. ولع َّل ذلك راجع إلى قلَّة المادة العلمية التي فيه،واالستشهاد
 وكان عنوان المبحث الثاني، وقد قسمت البحث على أربعة مباحث؛ كان األول لبيان الغريب في كتاب الموضح
 أما،  وقد خصصت المبحث الثالث للتفسير في كتاب الموضح، القراءات القرآنية الواردة في كتاب الموضح
. ث َّم ختمت البحث بخاتمة ذكرت فيها نتائج البحث،المبحث الرابع فجعلته لمزايا الكتاب ومآخذه

Abstract
Among the scholarly works that have been concerned with explaining strange words in
the Holy Qur’an is the book (Al-Muwadhah fi Al-Tafseer), which was written by Imam
al-Samarqandi (died after the 400 AH), and with few the scientific material deposited
in the book, however, has included an explanation of many Qur’anic words and some
Qur’anic readings, what prompted me to study the book was that it did not get its share
of mention and martyrdom, and perhaps that is due to the lack of scientific material in
it.
The research was divided into four sections; the first was to explain the strange in the
book Al-Muwadhah, the title of the second topic: the Qur’anic readings contained in
the book Al-Muwadhah, the third topic has been devoted to explain in the book AlMuwadhah, as for the fourth topic, I made it for the book's advantages and
disadvantages, and then concluded the research with a conclusion in which the results
were mentioned.
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ِّ
المقدمة
السالم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى
طيبا
الصالة و َّ
مباركا فيه و َّ
ً
الحمد هلل ً
حمدا ً

،أما بعد:
آله وصحبه أجمعين ّ
فقد تسابق العلماء في الكتابة والتأليف في علوم القرآن َّ
كافة ،ومن العلوم التي كان لها
نصيب كبير في التأليف علم غريب القرآن ،إذ َّ
كثير من العلماء .
صنف فيه ٌ

ِّ
ضح في
(الم َو ّ
ومن الكتب التي عنيت ببيان الكلمات الغريبة في القرآن الكريم كتاب ُ
التفسير) لإلمام السمرقندي (ت بعد 044هـ) .
ومع َّقلة المادة العلمية المودعة في الكتاب إال َّإنه قد حوى تفسير كثير من الكلمات
القرآنية وبعض القراءات القرآنية ومعناها  ،...وما دعاني إلى دراسة المادة العلمية في
ولعل سبب ذلك راجع إلى صغر
الكتاب َّأنه لم ينل نصيبه من الذكر واالستشهاد،
َّ

حجم الكتاب َّ
وقلة المادة العلمية فيه ،لذا جاء هذا البحث ليبين الجهد الذي بذله اإلمام
فيه،ثم أُتبعه بنظرة نقدية لبيان مزايا الكتاب والمآخذ التي سجلتها عليه .
السمرقندي
َّ
وقد قسمت البحث على أربعة مباحث ،كان المبحث األول في بيان الغريب في كتاب

ِّ
ضح) ،وكان عنوان المبحث الثاني  :القراءات القرآنية الواردة في كتاب
(الم َو ّ
ُ
ِّ
ِّ
أما المبحث
ضح)َّ ،
(الم َو ّ
ّ
(الموضح) ،وخصصت المبحث الثالث للتفسير في كتاب ُ
ثم ختمت البحث بخاتمة ذكرت فيها نتائج
الرابع فجعلته لمزايا الكتاب ومآخذهَّ ،
البحث.
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(الم َو ِّضح في التفسير)
المبحث األول  :الغريب في كتاب ُ
ِّ
ضح في التفسير) بالكلمات الغريبة
(الم َو ّ
ّ
لما كانت عناية اإلمام السمرقندي في كتابه ُ
في القرآن الكريم أكثر من غيرها َّ
قدمت الغريب على غيره .
أوالً  :الغريب لغة :

اصطالحا
المطلب األول  :تعريف الغريب لغة و
ً

تغرب واغترب بمعنى
جاء في الصحاح للجوهري  " :الغربة  :اإلغتراب ،تقول فيهَّ :
()1
تدل
فهو غريب ...والجمع غرباء ،والغرباء أيضاً  :األباعد"  ،فأصل مادة غرب ُّ

على البعد.
ثانياً  :الغريب اصطالحاً
المراد بالغريب هنا هو (غريب القرآن) ال غيره  ،فغريب اللغة وغريب الحديث وغيرهما
من العلوم ال عالقة لنا بها فليست هي مقصودنا ،وقد ُع ِّّرف (غريب القرآن) تعريفات

كثيرة؛ أبرزها :

-1معرفة المدلول

()2

.

مخل
وهذا هو تعريف اإلمام الزركشي في كتابه (البرهان في علوم القرآن) ،والتعريف ٌّ
جداً ،وهو غير محصور بالغريب،بل يشمل غير الغريب.
-2هو العلم المختص بتفسير األلفاظ الغامضة في القرآن وتوضيح معناها بما جاء
في لغة العرب وكالمهم ،فهو مبحث متخصص ،أو هو :الجانب ُّ
اللغوي من تفسير
القرآن(.)3
يؤخذ على هذا التعريف َّأنه طويل و َّأنه قد قصر توضيح معنى الغريب على اللغة،
وهذا غير دقيق فقد يكون البيان بما جاء في األثر أيضاً.
-3هو تفسير كلمات القرآن البعيدة عن الفهم بما جاء في المأثور وفي لغة العرب
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َّ
إن قضية البعد عن فهم بعض الكلمات القرآنية أمر نسبي؛ فقد تكون الكلمة بعيدة
على قوم وهي ليست كذلك على آخرين ،ولو َّ
أن صاحب التعريف قال  :هو تفسير
عرفه الدكتور
كلمات القرآن التي قد تبدو بعيدة عن الفهم ...كان أولى وأجدر ،ولذلك َّ
جل
(إبراهيم بن عبد الرحيم) فقال  " :هو الكلمات التي قد يصعب فهمها من كالم هللا َّ
وعال"(.)5
وذكر تعريفات أخرى( )6ورَّجح هذا التعريف ،وقد ّنبه الدكتو إلى َّ
أن تسمية (غريب
أن ِّ
فيها؛ألن الغرابة َّإنما هي للشخص وليس للقرآن الكريم ،و َّ
َّ
هذه
القرآن) ال إشكال
َّ
كثير
التسمية قد اشتهرت منذ زمن الصحابة (رضي هللا عنهم) ،وألف في هذا العلم ٌ
سمى كتابه (غريب القرآن) ومع هذا كّلِّه فهو يرى َّ
أن األفضل
من العلماء ،وأكثرهم قد َّ
ِّ
تؤدي إلى لبس في المفهوم أو
استبدال كلمة الغريب بغيرها من الكلمات التي ال ّ
تنقص في كتاب هللا تعالى(.)7

(الم َو ِّضح في التفسير).
المطلب الثاني  :الغريب في كتاب ُ

ظاً واف اًر وشغل مساحة أكثر من غيره من
نال غريب القرآن في كتاب الموضح ح ّ
()8
تدل على
العلوم حتَّى ُعَّد الكتاب من كتب غريب القرآن الكريم  ،ومن األمثلة التي ّ

عناية اإلمام السمرقندي بالغريب اآلتي :

َٰ
َّ ِّ
يب ِّّم ْن َها
 -1تفسير كلمة (مقيتًا) من قوله تعالى﴿ َّمن َي ْشَف ْع َشَف َع ًة َح َس َن ًة َي ُكن ل ُهۥ َنص ٌ
َٰ
َّ ِّ ِّ
ٱّللُ َعَل َٰى ُك ِّّل َشىء ُّم ِّقيتًا ﴾ (.)9
ان َّ
َو َمن َي ْشَف ْع َشَف َع ًة َسِّّي َئ ًة َي ُكن ل ُهۥ كْف ٌل ّم ْن َها َوَك َ
ْ
قال اإلمام السمرقندي في بيان معنى(مقيتاً) ":حافظاً ،وقيل  :مقتد اًر " (. )14
ذكر ِّ
المفسرون في معنى (مقيتاً) أقواالً()11؛ هي:
ّ
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مقتدرا.
ً -

حفيظاً.شهيداً.حسيباً.ُ -مجازياً.

فاّلل تعالى مقتدر على أن يجعل نصيباً لصاحب
وكل هذه المعاني مراده في اآلية؛ َّ
ُّ
الشفاعة الحسنة ونصيباً لصاحب الشفاعة السيئة ،وهو حفيظ على الشهادة وشاهد
ِّ
كل شيء قدير– وهللا أعلم.-
عليها ،وهو الذي يجازي على الشفاعتين  ،وهو على ّ
اصفا المشركين الذين ينقضون عهودهم ﴿
 – 2تفسير كلمة
(اإلل) في قوله تعالى و ً
ّ

ِّ
ِّ
ظهروْا عَلي ُكم َال يرُقبوْا ِّف ُ ً
وب ُه ْم
ضَ
يك ْم ِّإال َوَال ذ َّم ًة ُي ْر ُ
َك ْي َ
ون ُكم ِّبأَْف َوَٰه ِّه ْم َوتَأ َْب َٰى ُقُل ُ
َْ ُ
ف َواِّن َي ْ َ ُ َ ْ ْ
ََٰف ِّسُقو َن﴾(.)12
َوأَ ْكثَُرُه ْم

اإلل هو :القرابة ،قال الشاعر :
قال اإلمام السمرقندي ُّ " :

َلعمرك إن َّإلك من ُقريش … ِّ
السْق ِّب من ر ِّ
أل َّ
عام
الن ِّ
كا َّل َّ
َ
َ ُْ َ
َْ
َ

()13

"

()10

(اإلل ) في اآلية المباركة أقوال؛ هي :
وفي معنى
ّ
ذمة)َّ " ،
كرر لما اختلف اللفظان ،وان كان معناها
 العهد،وكذا معنى (وال َّلكنه ّ

واحد"(.)15

 اسم هللا تعالى ،والمعنى  " :ال يرقبون هللا فيكم " -الحلف (.)17

اإلل  :اليمين ،والِّّذ ّمة  :العهد
 ّ الجوار (.)19 -القرابة

()24

.
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.

()16

.
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وكل ِّ
َّ
(صلى هللا
هذه المعاني متحِّّق ٌق في هؤالء المشركين الذين أمر هللا تعالى نبيَّه
ُّ
َّ
ِّ
اإلل في اآلية؛
عليه وسلم) بقتلهم بعد انسالخ األشهر الحرم ،وهي تدخل تحت معنى ّ
اإلل  :اسم يشتمل على معان ثالثة؛ وهي  :العهد والعقد
قال اإلمام الطبري  " :و ُّ
والحلف والقرابة ،وهو أيضاً بمعنى (هللا) ،فاذا كانت الكلمة تشمل هذه المعاني الثالثة،
خص من ذلك معنى دون
جل
ولم يكن هللا َّ
يعم ذلك كما َع َّم بها َّ
معنى ،فالصواب أن َّ
ً
ً
ثناؤه معانيها الثالثة ،فيقال  :ال يرقبون في مؤمن قرابة وال عهداً وال ميثاقاً"(.)21
أيضا؛ أشهرها:
أما معنى ( وال َّ
َّ
ذمة) في اآلية ففيها أقوال ً
ِّ
– العهد ،وعلى هذا المعنى تكون
و(اإلل) متشابهتين في المعنى ( إذا حملنا
(الذمة)
ّ
ّ
اإلل على أنَّه العهد) ويكون سبب تكرار المعنيين اختالف اللفظين(.)22
َّ
الجوار(.)23التذمم ممن ال عهد له(.)20
 ّاألَمان(.)25إن حمل معنى الذمة في اآلية على َّأنه العهد بعيد؛ َّ
َّ
ألن ذلك يفضي إلى تكرار المعنى
في كلمتين قريبتين من بعضهما ،فلم يفصل بينهما َّإال (وال) ،فاألولى عدم القول
بتكرار المعنى ،إذ َّ
فلما اختلف اللفظان في اآلية
إن ألفاظ القرآن الكريم مقصودة لمعان َّ

ولعل الراجح في تفسير الِّّذ َّمة في اآلية ما قاله
لزم من ذلك اختالف المعنيين؛
َّ

ويحمى"(.)26
الذمة ُّ
األصمعي ( ت216هـ) َّ " :
كل ما يجب أن ُيحفظ ُ
َّ
الذمة ما َي ُم ُّت به من األواصر من صحبة
قال الطاهر بن عاشور (ت1393هـ)  " :و ّ

َّ
ذمتي كذا ،أي :
مما يجب في المروءة أن ُيحفظ ُ
ويحمى ،يقال  :في ّ
وخلة وجوار ّ
ألتزم به وأحفظه"(.)27
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ويحمى؛
وعلى هذا يكون معنى الِّّذ َّمة في اآلية عا ًما؛ يراد به ُّ
كل ما يجب أن ُيحفظ ُ

فالعهد والحلف والجوار والقرابة  ...يجب أن ُيحافظ عليها وأن تُحمى ،وكذلك إذا كان
ِّ
اإلل هللا تعالى َّ
حدوده وتُحمى...
فإنه يجب أن تُحفظ
ُ
معنى ّ

(ذمة) على الخاص (إالً)،
وعلى هذا يكون العطف في اآلية من باب ذكر العام َّ
والغرض من هذا التعبير العناية بالخاص َّ
مرة وحده َّ
ألنه ُذكر مرتين؛ َّ
ومرة مندرجاً

العام -وهللا أعلم.-
تحت ِّّ

المبحث الثاني

(الم َو ِّضح)
القراءات القرآنية الواردة في كتاب ُ

ال يخفى َّ
أن القراءات القرآنية ركيزة أساسية من ركائز التفسير ،فال غنى للمفسر عنها،

ِّ
يؤدي إلى بيان القراءة التي تحتاج إلى بيان أو قد
فتنوع القراءات في اآلية الواحدة ّ
تزيل اإلشكال الحاصل أو قد يؤدي معنى جديداً ،وما من كتاب في التفسير أو
ً
المعاني إال وتمثل القراءات القرآنية ركناً أصيالً فيه.
ومع ما تتمتع به القراءات من مكانة في التفسير إال َّإنها لم تنل هذه المكانة في كتاب
ِّ
ولعل ذلك راجع لسببين؛ هما :
ضح في التفسير) َّ
(الم َو ّ
ُ

-1الكتاب مخصص لبيان الغريب ،فأكثر المادة العلمية كانت لبيانه وتوضيحه .
فلعل المؤلف أراد االيجاز واالختصار وعدم اإلكثار من إيراد
-2صغر حجم الكتابَّ ،
ما يتعلق بالتفسير كالقراءات وأسباب النزول والمكي والمدني – وهللا أعلم-
ِّ
ضح في التفسير) نجد َّ
أن عدد القراءات القرآنية التي
(الم َو ّ
وعند النظر في الكتاب ُ
ذكرها السمرقندي هو تسع قراءات مبثوثة في الكتاب ،منها ما له عالقة بالتفسير
والمعنى ،ومنها ما ليس له عالقة بالتفسير وال بالمعنى،وسواء كانت متواترة أم شا ّذة،

ِّ
لكل قسم .
ُ
وسأفرد لكل قسم مطلباً وأذكر مثاالً واحداً أو مثالين ّ
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المطلب األول  :القراءات التي لها عالقة بالتفسير
ومن أمثلة هذا النوع من القراءات القرآنية التي ذكرها اإلمام السمرقندي :
ما جاء في قوله تعالى ﴿ِّإ ْذ تُ ِّ
وك ْم ِّفى
َحد َو َّ
ول َي ْد ُع ُ
صعُدو َن َوَال َتْل ُوۥ َن َعَل َٰى أ َ
ٱلرُس ُ
ْ
ىَٰك ْم.)28( ﴾ ..
ُخ َر ُ
أْ
قال اإلمام السمرقندي ":تُصعدون  :تبعدون ،ومن ق أر بالنصب معناه  :تَ ْرقون
وص ِّع َد  :رقى"(.)29
على الجبل ،أصعد  :تباعدَ ،
َّ
أما القراءة بفتح التاء
إن القراءة بضم التاء (تُصعدون) هي قراءة القراء العشرة جميعاًَّ ،
(تَصعدون) فمروية عن الحسن البصري وقتادة وابن محيصن وغيرهم(.)34

ومعنى اآلية على قراءة الجمهورَّ ":
أن القوم حين انهزموا عن عدوهم أخذوا في الوادي

هاربين"(.)31
أما معنى اآلية على قراءة الحسن وغيره َّ " :
أن القوم حين انهزموا عن المشركين
َّ
صعدوا في أحد ف ار اًر "(.)32
صعدوا الجبل  ...قال ابن عباس َ :

أن قراءة فتح التاء َّ
ومع َّ
شاذة إال َّأنه يجوز االستشهاد بها عند جمهور العلماء؛ قال

حج ٌة عند أحمد وأبي حنيفة
النجار (ت972هـ)  " :وما
َّ
صح مما لم يتواتر َّ
ابن ّ
فالكل متفقون على شرط صحة
حجة عندهم،
ُّ
كل قراءة شا ّذة ّ
والشافعي ،ولكن ليس ّ
السند وأال يكون في القراءة ما يرفعها ،ويزيد األحناف أن ال تخالف شرط الشهرة،
َّ
والشافعي أن ال تخالف الرسم القرآني وال يوجد غيرها أقوى منها" (.)33
قال القرطبي (ت671هـ) وقد جمع بين القراءتين  " :فكلتا القراءتين صواب ،كان
ص َعد وصاعد ،وهللا أعلم"(.)30
يومئذ من المنهزمين ُم ْ
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وسعت المعنى ،السيما إذا علمنا َّ
أن
وبذلك تكون القراءة (تَصعدون) بفتح التاء قد َّ
فر بعضهم في الوادي وبعضهم أعلى الجبل.
اآلية وصفت حال المسلمين يوم أحد ،إذ َّ
-

ما جاء في قوله تعالى منك اًر على الكّفار ما صدر عنهم من جحود ومجادلة

علَ َٰى َما يَ َر َٰى﴾(.)35
بمعجزة اإلسراء والمعراج﴿ أَفَت ُ َٰ َم ُرونَ ۥهُ َ
القراء يختلفون في قراءة الفعل (أفتمارونه) على النحو اآلتي :
و ّ

 ق أر حمزة والكسائي وخلف ويعقوب (أفتَ ْمرونه) بال ألف مع سكون الميم.ضم التّاء( ،)36قال اإلمام األزهري في معنى
وق أر الباقون (أفتُمارونه) باأللف مع ِّّالقراءتين  " :من ق أر (أفتمرونه)  :أفتجحدونه ،ومن ق أر (أفتمارونه) فمعناه:أفتجادلونه

في َّأنه رأى من آيات رّبِّه ما رأى ،يقال  :مارْيت فالناً ،أي جادلته ،ومريتُه أمريه ،أي
جح ْدتّه"(.)37
َ

علَ َٰى َما
وقد ذكر هاتين القراءتين اإلمام السمرقندي وذكر معناهما فقال ﴿":أَفَت ُ َٰ َم ُرونَ ۥهُ َ

َي َر َٰى﴾ :أفتجادلونه في أنَّه رأى هللا بقلبه ،أو َّأنه رأى من آيات رِّّبه ،وان قرأت بغير
ألف (أفتمرونه) أي :أفتجحدونه على ما يرى ،ويقال  :مريت الرجل َّ
حقه إذا
جحدتّه"(.)38
المطلب الثاني  :القراءات التي ال عالقة لها بالتفسير
واألمثلة على هذا النوع كثيرة ،منها ما جاء من قراءات في

ِّ
ِّ
ِّ
ض ْعف ُق َّوًة ثُ َّم َج َع َل ِّم ْن
ض ْعف ثُ َّم َج َع َل م ْن َب ْعد َ
َخَلَق ُك ْم م ْن َ
ِّ
يم اْلَقِّد ُير﴾ (.)39
اء َو ُه َو اْل َعل ُ
َي ْخُل ُق َما َي َش ُ

ّللاُ َّالِّذي
قوله تعالى﴿ َّ
ِّ
ض ْعًفا َو َش ْي َب ًة
َب ْعد ُق َّوة َ

قال اإلمام السمرقندي في تفسير اآلية  " :أي َ :قَّدر خلقكم من نطفة ضعيفة ،قرئ
الضعف مصدر أقيم
ِّّ
الضاد وفتحها ،وهما لغتانّ ،
بضم ّ
تعالى﴿ َو ۡٱل َٰ َع ِق َبةُ ِللت َّ ۡق َوى﴾( ،)04أي  :للمتقين"(.)01
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القراءة بفتح َّ
الضاد(.)02
أما الباقون فقرؤوا ِّّ
بضم ّ
الضاد هي قراءة عاصم وحمزةّ ،
والقراءتان معناهما واحد ،قال اإلمام الطبري ":وأولى القراءات من ذلك قراءة من قرأه
عفا) بفتح َّ
ها،ألنهما القراءتان
ضم
الضاد أو
ضعۡ ٗفا،﴾..
ع ِل َم أ َ َّن فِي ُك ۡم َ
﴿َ ..و َ
و(وض ً
ّ
ُ
ّ

فبأيهما ق أر
المعروفتان ،وهما لغتان مشهورتان في كالم العرب فصيحتان
بمعنى واحدِّّ ،
ً
الصواب"(. )03
القارئ فهو مصيب َّ
المبحث الثالث
الم َو ِّضح
التفسير في كتاب ُ

ِّ
ذكرت َّ
ضح) ،ومع هذا فقد حوى الكتاب
(الم َو ّ
أن لغريب القرآن مساح ًة كبيرًة في كتاب ُ
على تفسير كلمات ال ُّ
الصحابة
تعد من الغريب ،وقد نقل اإلمام السمرقندي أقوال َّ

ممن َّ
تصدروا للتَّفسير .
والتَّابعين وتابعيهم َّ
المطلب األول  :التفسير الوارد عن الصحابة (رضي هللا عنهم).
ِّ
ضح في التفسير) نجد َّ
أن التفسير كان لبعض الصحابة
(الم َو ّ
عند النظر في كتاب ُ
(رضي هللا عنهم) وتابعيهم وتابعي تابعيهم ،فالكتاب لم ِّ
يحو على تفسير القرآن بالقرآن
وال تفسير القرآن بالسنة ،وسبب ذلك َّ
أن مادة الكتاب األساسية هي في بيان الغريب،
()00

الصحابة الذين نقل اإلمام السمرقندي أقوالهم هو ابن عباس
وأكثر َّ
()05

ثم اإلمام علي
عنهما)َّ ،

()06

ثم ابن مسعود
َّ
(كرم هللا وجهه)َّ ،

(رضي هللا

(رضي هللا عنه)ِّ ،
وهذه

الصحابة (رضي هللا عنهم):
بعض األمثلة على تفسير َّ
الص َمُد ﴾ (.)07
(الصمد) في قوله تعالى﴿ َّ
ّللاُ َّ
ما جاء في تفسير َّ
علي – رضي
ذكر اإلمام السمرقندي قول اإلمام
علي – رضي هللا عنه ،-فقال ":قال ٌّ
ّ
الصمد :الباقي بعد
الصمد:الذي ال يوصف بالتغايير ،وقال الحسن وقتادةَّ :
هللا عنهَّ -
()08
(الصمد) أقوال()09؛ هي :
فناء خلقه"  ،وفي معنى َّ
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الذي ال يوصف بالتغاير .المصمت الذي ال جوف له.الذي ال يأكل وال يشرب.الباقي الذي ال يفنى.الدائم الذي لم يزل وال يزال.الذي لم يلد وال يولد.الذي يصمد َّالناس إليه في حوائجهم.
السِّّيد الذي قد انتهى سؤدده.
 َّ-الكامل الذي ال عيب فيه.

المقصود إليه في الرغائب.ِّ
كل أحد.
-المستغني عن ّ

الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد.فكل معنى ُي َعُّد مثاالً وصفة
وكل هذه المعاني صحيحة ،وهي من التفسير بالمثالُّ ،
ّ
ً
من صفات هللا تعالى ،واالختالف في ِّ
هذه األقوال هو من اختالف التغايير ال

بكل ِّ
ِّ
هذه الصفات – وهللا أعلم.-
التضاد ،وهللا تعالى متَّصف ّ

َّك
 ما جاء في قوله تعالى حكاية عن طلب قوم موسى (عليه َّالسالم) ﴿َ ..ف ْٱدعُ َل َنا َرب َ
يخ ِّرج َلنا ِّم َّما تُ ِّنبت ْٱألَر ِّ ِّ ِّ َّ ِّ
ِّ
ِّ
صلِّ َها.)54(﴾ ...
ُْ ْ َ
ُ ْ ُ
ض من َبْقل َها َوقثائ َها َوُفوم َها َو َع َدس َها َوَب َ
وقد نقل اإلمام السمرقندي قول ابن عباس (رضي هللا عنهما) في بيان معنى الفوم،

فقال
الب ُّر ،وقال الكلبي ومقاتل هو :الثُّوم"(.)51
 ":قال ابن عباس " :الفوم هوُ :
وقد ذكر ِّ
المفسرون في معنى الفوم أقواالً()52؛ هي :
ّ
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الثّوم.الحنطة.الحبوب التي تؤكل كّلها.الخبز.الحمص.()53

الفراء
وقد َّ
رجح اإلمام ّ

(ت247هـ) الثّومَّ ،
َّ
األولى:أن معنى الثوم مناسب
لعلتين؛

للمذكورات في اآلية :البقل والعدس والبصل ،الثانية :قراءة ابن مسعود (رضي هللا

عنه):وثومها (بالثَّاء)(.)50
()55
ِّ
ِّ
الفراء َّ
تسمي
وذهب أكثر
المفسرين إلى اختيار الحنطة والخبز ،إذ ذكر ّ
أن العرب ّ
ّ
أن ِّ
هذه لغة قديمة َّ ... " :
الحنطة والخبز فوماً ،و َّ
فإن الفوم فيما ذكر لغة قديمة وهي

الحنطة والخبز جميعاً قد ذكرا ،قال بعضهم  :سمعنا العرب من أهل ِّ
هذه َّ
اللغة يقولون

ِّ :
فوموا لنا بالتشديد ال غير ،يريدون  :اختبزوا ،)56("...وقد نوقش هذا القول بقول
ّ
اإلمام الرازي َّ " :
إن المراد لو كان هو الحنطة لما جاز أن يقال  :أتستبدلون الذي هو
أدنى بالذي هو خيرَّ ،
ألن الحنطة أشرف األطعمة"(.)57
وعلى هذا فقد يكون معنى الفوم في اآلية الحنطة أو الخبز أو الثوم ،وذلك لألدلة التي
ذكرها ِّ
المفسرون ،وان كان الثوم هو األليق واألوفق للعدس والبصل من الحنطة(.)58
ّ

أما القول الذي يذهب إلى َّ
أن معنى الفوم هو  :الحبوب التي تؤكل كّلها؛ فهذا المعنى
َّ
وهن مذكورات في اآلية فيكون
مما تؤكلَّ ،
بعيدَّ ،
ألن البقل والقثّاء والعدس والبصل َّ

شك في َّ
ذكرها تك ار اًر ،وال َّ
أن حمل اللفظ على المعنى الذي ال يؤدي إلى تكرار أولى
من حمله على المعنى الذي فيه تكرار – وهللا أعلم-
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المطلب الثاني  :التفسير الوارد عن التابعين وتابعيهم
ِّ َٰ ِّ
ما جاء في قوله تعالى ﴿ وأ َ ْ ِّ
اجا﴾ (.)59
آء ثَ َّج ً
َ
َنزل َنا م َن ٱْل ُم ْعص َرت َم ً
السحاب عن ابن مسعود
قال اإلمام السمرقندي في تفسير (المعصرات)  " :من َّ
()64

والضحاك ،وعن الحسين

السمـوات ،وأصل ذلك كّله من العصر،
وجماعة َّ :أنها َّ

ِّ
وهذه األشياء ُّ
كلها تعصر ،أي  :تقطر"(.)61

السمـ ـوات ،وقد أوردهما
السحاب ،والثاني َّ :
فهذان معنيان للمعصرات ،األول هو َّ :
أهل التفسير ،وزادوا عليها معنى ثالث ،وهو ِّّ :
الرياح(.)62
ً
(السحاب) فقال  " :وأولى األقوال في ذلك
وقد َّ
رجح اإلمام الطبري القول األول َّ
إن هللا أخبر ّأنه أنزل من المعصرات ـ ـ ـ وهي التي قد َّ
بالصواب أن يقال َّ :
تحلبت

ماء ،وانَّما قلنا ذلك أولى بالصوابَّ ،
ألن القول في ذلك على
بالماء من َّ
السحاب – ً
أحد األقوال الثالثة التي ذكرت ،والرياح ال ماء فيها فينزل منها ،وانما ينزل
بها.)63("...
(السموات) فمستبعد؛ َّ
السماء ،إال
السحاب ال من َّ
ألن الماء ينزل من َّ
أما القول الثاني َّ
َّ
مما يعلو
السماء َّ
فالسقف و َّ
كل ما عال اإلنسان َّ ،
إذا كان معنى َّ
السحاب وغيرهما ّ
اء ،وهللا أعلم.
اإلنسانّ ..
تسمى سم ً
المبحث الرابع

مزايا الكتاب ومآخذه

ِّ
ِّ
متأنية َّ
البد من
ضح في التفسير) وقراءته قراءة علمية ّ
(الم َو ّ
بعد االطالع على كتاب ُ
تبين محاسن الكتاب ومآخذه ،وعلى ضوء هذه َّ
النظرة النقدية تظهر قيمة
نظرة نقدية ِّّ

الصحيحة.
الكتاب ومكانته العلمية َّ
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المطلب األول  :مزايا الكتاب
َّ
قدم لنا الكتاب مادة تفسيرية قيمة إذ بيَّن فيه اإلمام السمرقندي كثي اًر من المفردات
وخرجها
المبهمة مستشهداً على ما ذكره من معنى بكالم العرب بأبيات شعرية وثَّقها َّ
ً
محِّّقق الكتاب (صفوان عدنان داوودي) ،كما َّ
أن المؤلف (رحمه هللا) ذكر بعض

الجوانب اللغوية المتعّلِّقة بالمفردة القرآنية؛ كاإلعراب والبالغة كالتقديم والتأخير والذكر
والحذف....واألمثلة على ذلك كثيرة؛ منها:
ّللاُ ِّمن َب ِّح َيرة َوَال َس ِّائ َبة.)60( ﴾...
ما جاء في قوله تعالى﴿ َما َج َع َل َّ
قال اإلمام السمرقندي ( :قيل (من) لتأكيد النفي)(.)65

َّ ِّ ِّ ِّ َٰ ِّ
وس َٰى﴾
وكذا في قوله تعالى حكاية عن فرعون ﴿ َفأَطل َع إَل َٰى إَله ُم َ
َّ
لع) ورفعه  ":بالرفع عطفاً على قوله تعالى
السمرقندي في توجيه قراءة نصب (فأط َ
لعل"(.)67
(لعّلِّي أبلغ) وبالنصب جواب َّ
()66

قال اإلمام

َّ
َّ
لع) رفعاً،
لع) نصباً ،وق أر الباقون (فأط ُ
قال اإلمام األزهري  " :ق أر حفص وحده (فأط َ
َّ
ِّ
لع)
قال أبو منصور :من ق أر
(فأطلع) بالرفع عطفه على قوله (لعّلي ُ
أبلغ األسباب فأط ُ
ُ
َّ
لع) جعله جواباً لـ(لعّلِّي)"(.)68
وهو وجه القراءة ،ومن نصب (فأط َ

وكذا ما جاء في قوله تعالى مخاطباً مريم – عليها السالمَ ﴿ -و ُه ِّّزى ِّإَل ْي ِّك
ِّب ِّج ْذ ِّع َّ
ٱلن ْخَل ِّة .)69( ﴾..
قال اإلمام السمرقندي ":الباء زائدة كقوله تعالى﴿ تَ ُنب ُت ِّب ُّ
ٱلد ْهن﴾ ( ،)74وكقوله تعالى﴿
ٱّللِّ﴾( ،)71أي  :يشربها " ( ،)72والباء في هذا الموضح (بجذع)
َي ْش َر ُب ِّب َها ِّع َب ُاد َّ
والمواضع األخرى للتوكيد ،إذ القرآن الكريم منزه عن الحشو والزيادة.
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أما المباحث البالغية فكثيرة  :منها ما ذكره اإلمام السمرقندي في قوله تعالى﴿َ ...ف َما

()73
ِّ
ِّ
تجارهم
ين﴾  ،قال اإلمام السمرقندي " :أي  :لم يربح َّ
َربِّ َح ْت ت َج َارتُ ُه ْم َو َما َك ُانوا ُم ْهتَد َ
على ِّ
التّجارة ،فهذا باب المجاز ،يقال  :ليل نائم وسوق قائم"(.)70

وكذا ما ذكره في بيان قوله تعالى﴿ ُه َو َّٱلِّذى ُي َسِّّي ُرُك ْم ِّفى ٱْل َب ِّّر َوٱْل َب ْحر َحتَّ َٰى ِّإ َذا ُكنتُ ْم ِّفى
طِّّي َبة.)75( ﴾ ..
ٱْلُفْل ِّك َو َج َرْي َن ِّب ِّهم ِّب ِّريح َ
قال اإلمام السمرقندي  " :على صيغة اإللتفات ،وهو عدول عن المخاطبة الى

الغيبة"(.)76
ويقصد بذلك اإلمام السمرقندي صيغة المخاطبة في الفعل (كنتم) واإلنتقال إلى صيغة
الغائب

()77

(وجرين بهم).
المطلب الثاني :مآخذ الكتاب

ال يخلو كتاب – إال كتاب هللا عز وجل -من عيب وخلل ،وعندما نق أر كتاب
ِّ
ضح في التفسير) نلحظ اآلتي :
(الم َو ّ
ُ
اإليجاز المخل ،فالمؤلف – رحمه هللا -أوجز الكتاب ايجا اًز مخالً ،فأهمل كثي اًر منمما ذكره.
الكلمات التي هي أغرب َّ
ترك المؤلف – في بعض الكلمات -المعنى القريب المتبادر للذهب وأورد المعنىالبعيد والغريب أحياناً ،من ذلك:
السالم -مخاطباً بني
ما ذكره في تفسير كلمة (بعض) حكاية عن عيسى – عليه َِّّ
ض َّٱلِّذى ُح ِّّرَم َعَل ْي ُك ْم )78( ﴾ ..فاإلمام السمرقندي يذكر َّ
أن
إسرائيل ﴿َ ..وِّألُح َّل َل ُكم َب ْع َ
الكل ،قال الشاعر(:)79
كل ،فيقول  " :البعض هنا بمعنى ّ :
معنى (بعض) في اآلية ّ :
()84
أو يتعلق بعض ُّ
النفوس حمامها"
اك أمكنة إذا لم أرضها
ّتر ُ
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()81

وهذا الذي ذكره اإلمام السمرقندي ذكره أبو عبيدة

في(مجاز القرآن) وبعض

ِّ
المفسرين(.)82
ّ

َّ
(كل) بعيد جداً ،ألمرين:
إن حمل كلمة (بعض) في اآلية على معنى ّ
يدل على معنى (كل) إذا َّ
األول َّ :
دلت قرنية على ذلك( ،)83وال
إن لفظ (بعض) قد ُّ
وجود لقرينة في اآلية.

إن كثي اًر من المفسرين َّ
الثاني َّ :
المحرمات
يحل لهم
َّ
ردوا هذا القول؛ ألنَّه يلزم أن َّ

الثابتة في الشرائع كّلِّها ِّّ
كالزنا والسرقة ،...قال اإلمام القرطبي  " :وهذا القول غلط
ِّ
عند أهل َّ
النظر من أهل اللغة؛ َّ
الكل في هذا
ألن البعض والجزء ال يكون بمعنى ّ
ألن عيسى َّ -
الموضعَّ ،
حرمها عليهم
مما َّ
صلى هللا عليه وسلَّمَّ -إنما َّ
أحل لهم أشياء ّ
السالمِّ -من أكل ُّ
يحل لهم القتل وال السرقة وال
الشحوم وغيرها ولم َّ
موسى – عليه َّ

الفاحشة"(.)80
وقال ابن عادل الحنبلي (ت775هـ)  " :وقد يرد الناس عليه َّ
حل
بأنه كان يلزم أن ُي َّ
السرقة والقتلَّ ،
كل
ألنها كانت َّ
محرمة عليهم ،فلو كان المعنى :وألُحل لكم َّ
لهم اّلِّزنا و َّ
ألحل لهم ذلك كله"(.)85
الذي ُح ِّّرم عليكم
َّ
أما قول َّ
الشاعر (لبيد):
َّ
حمامها
تراك أمكنة إذا لم أرضها  ....أو يتعلق بعض النفوس
ُ

َّ
التبعيض؛ألن لبيداً أراد نفسه ،قال اإلمام ابن عطية (ت502هـ)
وغيره من الشعر يريد

حجةَّ ،
ألن لبيداً أراد نفسه فهو تبعيض
رّاداً على أبي عبيدة " :وليست في البيت له َّ

صحيح"(.)86

ومعلوم َّ
أن حمل الكالم على األغلب واألشهر من معناه أولى من غيره إذا لم يكن
هناك دليل مانع(.)87
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الخاتمة
في خاتمة الدراسة أسجل أبرز النتائج :
-1

على الرغم من صغر حجم الكتاب َّ
وقلة المادة العلمية التي فيه إال إنَّه حوى

بياناً لكثير من المفردات القرآنية التي تحتاج إلى شرح وبيان.

ِّ
ضح وقد ذكر اإلمام السمرقندي بعض
الم َو ّ
-2كان للقراءات القرآنية وجود في كتاب ُ
القراءات التي لها عالقة بالتفسير ،وكذا القراءات التي ال عالقة لها بالتفسير.

-3نقل اإلمام السمرقندي بعضاً من أقوال الصحابة (رضي هللا عنهم) في التفسير،
وكان أكثر الصحابة الذين نقل عنهم هو ابن عباس (رضي هللا عنهما) ،وكذا أورد
كثي اًر من أقوال التابعين وتابعيهم في التفسير.

 – 0للكتاب مزايا ومآخذ؛ فمن مزاياه أنه ُي َّ
عد مرجعاً لغريب القرآن ،كما َّأنه قد وثَّق

المخل وذكره لبعض المعاني
كل معنى ذكره بشاهد شعري ،ومن مآخذيه االيجاز
َّ
ّ
ً
البعيدة في اآلية وتركه المعاني القريبة – وهللا أعلم-
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هوامش البحث
( )1الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ( 192 – 191/1 :مادة  :غرب) ،وينظر  :مقاييس اللغة
( 021/0 :مادة  :غرب).
( )2البرهان في علوم القرآن .291/1 :

( )3مقدمة كتاب (العمدة في غريب القرآن) للشيخ يوسف مرعشلي  :ص.10
( )0مقدمة كتاب (تفسير المشكل من غريب القرآن) لهدى الطويل المرعشلي :ص.51
( )5علم غريب القرآن الكريم (د .إبراهيم بن عبد الرحيم حافظ حسين) ص.22
( )6ينظر  :علم غريب القرآن الكريم  :ص.21 – 18
( )7ينظر  :المصدر نفسه  :ص.26 – 25

( )8ينظر  :مقدمة كتاب (الموضح في التفسير)  :ص.24
( )9سورة النساء ،اآلية .)85( :
( )14المو ِّ
ضح .01 :
َُ ّ
ِّ
ن
( )11ينظر  :هذه االقوال في  :جامع البيان  ،580 – 583/8 :والنكت والعيو – 512/1 :
 ،513والجامع إلحكام القرآن .269/5 :

( )12سورة التوبة . 8 :
( )13البيت لحسان بن ثابت – رضي هللا عنه – وهو في ديوانه . 216 :
ِّ
الموضح . 53 :
()10
ّ
( )15جامع البيان  ،108/10 :ومعالم التنزيل . 319/2 :
( )16جامع البيان . 106/10 :

( )17ينظر :النكت والعيون للماوردي  ،303/2 :والكشاف للزمخشري .254/2 :
( )18ينظر :زاد المسير . 239/2 :

( )19النكت والعيون  ،303/2 :والجامع ألحكام القرآن . 79/8 :
( )24ينظر :الوجيز للواحدي ،050 :والنكت والعيون .303/2 :
( )21جامع البيان .108/10 :
( )22ينظر  :جامع البيان  ،107/10 :ومعالم التنزيل .15/0 :
( )23زاد المسير .226/2 :

( )20النكت والعيون .303/2 :
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( )25زاد المسير  ،239/2 :واللباب في علوم الكتاب .29/14 :
( )26المحرر الوجيز .14/3 :

( )27التحرير والتنوير .120/14 :
( )28سورة آل عمران ،من اآلية (.)153
ِّ
الموضح .39 :
()29
ّ
( )34ينظر  :الكامل في القراءات العشر واألربعين الزائدة عليها للهذلي (ت065هـ) :ص،524
واتحاف فضالء البشر للدمياطي  :ص.234

( )31جامع البيان  ،341/7 :وينظر  :معاني القرآن للفراء .239/1 :
( )32المصدر نفسه  ،342/7 :وينظر  :مجاز القرآن ألبي عبيدة .145/1 :
( )2ينظر :البحر المحيط للزركشي.212/1
( )30الجامع ألحكام القرآن .239/0:
( )35سورة النجم ،اآلية .12 :

( )36ينظر  :النشر في القراءات العشر  ،379/2 :والبدور الزاهرة لعبد الفتاح القاضي .346/1 :
( )37معاني القراءات  ،37/3 :وينظر  :الكشف مكي القيسي .295 – 290/2 :
ِّ
الموضح .140 :
()38
ّ
( )39سورة الروم ،اآلية .50 :
( )04سورة طه ،من اآلية .)132( :
ِّ
الموضح .91 :
()01
ّ
( )02ينظر  :المبسوط في القراءات العشر  :ص ،354والنشر .305/2 :
( )03جامع البيان .58-57/10

( )00ذكر السمرقندي البن عباس (رضي هللا عنهما) تسعة أقوال في :ص28و ص ،60ص،65
ص ،72ص ،148ص ،117وص ،118وص ،624وص.125
( )05ذكر السمرقندي لإلمام علي – رضي هللا عنه -قوالً واحداً في التفسير ،وقد ذكرته في أعاله.
()06
()07
()08
()09

ذكر السمرقندي البن مسعود – رضي هللا عنه -قوالً واحداً في ص.123
سورة اإلخالص ،اآلية .)2( :
ِّ
الموضح  :ص.136
ّ
ينظر  :جامع البيان  ،693 – 669/20 :والنكت والعيون  ،372 – 371/6 :واللباب في

علوم الكتاب .561 – 564/24 :
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( )54سورة البقرة ،من اآلية .)61( :
ِّ
الموضح  :ص.28
()51
ّ
( )52ينظر ِّ :
هذه األقوال في :جامع البيان  ،134 – 127/2 :والنكت والعيون  ،128/1 :ومعالم
التنزيل  ،123/1:واللباب في علوم الكتاب .117/2 :
( )53ينظر  :معاني القرآن .01/1 :
( )50ينظر  :المحتسب البن جني .88/1 :

( )55ينظر  :المحرر الوجيز  ،153/1 :والجامع ألحكام القرآن .025/1 :
للفراء.01/1 :
( )56معاني القرآن ّ
( )57التفسير الكبير .532/3 :
( )58ينظر  :المصدر نفسه .532/3 :
( )59سورة النبأ ،اآلية .)10( :

المفسر ،كان إمام عصره
( )64هو الحسين بن فضل بن عمير البجيلي النيسابوري الكوفي اإلمام
ّ
في علوم القرآنُ ،ينظر  :طبقات المفسرين للسيوطي  :ص ،08وطبقات المفسرين للداوودي :
.159/1

ِّ
الموضح .123 :
()61
ّ
( )62ينظر  :جامع البيان ،150 – 153/20 :ومعالم التنزيل  ،312/8 :وزاد المسير 388/0 :
– .389
( )63جامع البيان.150/20 :
()60
()65
()66
()67
()68

سورة المائدة ،اآلية .)143( :
ِّ
الموضح  :ص.06
ّ
سورة غافر ،من اآلية .)37( :
ِّ
الموضح  :ص.144
ّ
معاني القراءات .307 – 306/2 :

( )69سورة مريم ،من اآلية .)25( :

( )74سورة المؤمنين ،من اآلية .)24( :
( )71سورة االنسان ،من اآلية .)6( :
ِّ
الموضح .76 :
()72
ّ
( )73سورة البقرة ،من اآلية .)16( :
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( )70الموضح .20 :

( )75سورة يس ،من اآلية .)22( :
ِّ
الموضح .55 :
()76
ّ
( )77ينظر  :التحرير والتنوير  ،135/11:والجدول في إعراب القرآن .145/11 :
( )78سورة آل عمران ،من اآلية .)54( :
( )79ديوان لبيد ،ص.175
ِّ
الموضح .37 :
()84
ّ
( )81ينظر  :مجاز القرآن .90/1 :
( )82ينظر  :الكشف والبيان للثعلبي  ،302/8 :ومعالم التنزيل .01/2 :
( )83ينظر  :الكشف والبيان للثعلبي ،302/8 ،ومعالم التنزيل .01/2 :
( )80الجامع الحكام القرآن .96/0 :

( )85اللباب في علوم الكتاب .253/5 :
( )86المحرر الوجيز .001/1 :
( )87ينظر  :جامع البيان .221/7 :
المصادر والمراجع

-

القرآن الكريم

 .1إتحاف فضالء البشر في القراءات األربعة عشر( أحمد بن دمحم بن أحمد بن عبد الغني ،
شهاب الدين البناء الدمياطي(ت 1117هـ) ،تح :أنس مهرة ،الناشر :دار الكتب العلمية – لبنان،
ّ
الطبعة :الثالثة2446 ،م 1027 -هـ .
 .2البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية و ُّ
الدرة (عبد الفتاح بن عبد
الغني بن دمحم القاضي) (ت 1043هـ) ،دار الكتاب العربي ،بيروت – لبنان .

 .3البرهان في علوم القرآن (أبو عبد هللا بدر الدين دمحم بن عبد هللا بن بهادر الزركشي) (ت
790هـ)،تح :دمحم أبي الفضل إبراهيم ،ط 1376 ،1هـ  1957 -م ،دار إحياء الكتب العربية عيسى
البابى الحلبي وشركائه .

 .0التحرير والتنوير «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد» :دمحم
الطاهر بن دمحم بن دمحم الطاهر بن عاشور التونسي (ت 1393هـ) الدار التونسية للنشر – تونس،
 1980هـ .
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 .5جامع البيان عن تأويل آي القرآن(أبو جعفر دمحم بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي

الطبري)(ت 314هـ) تح:د .عبد هللا بن عبد المحسن التركي ،دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع
واإلعالن ،ط 1022 ،1هـ  2441 -م.

 .6الجامع ألحكام القرآن (أبو عبد هللا دمحم بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي

شمس الدين القرطبي)(ت671هـ) ،تح:أحمد البردوني وابراهيم أطفيش ،دار الكتب المصرية –
القاهرة ،ط1380 ،2هـ  1960 -م .

 .7الجدول في إعراب القرآن الكريم( محمود بن عبد الرحيم صافي) (ت 1376هـ) ،دار الرشيد،
دمشق  -مؤسسة اإليمان ،بيروت ،ط 1018 ،0هـ.

 .8ديوان لبيد بن ربيعة العامري( َلِّبيد بن ربيعة بن مالك ،أبو عقيل العامري الشاعر) (ت 01هـ)،

طماس ،الناشر :دار المعرفة ،ط 1025 ،1هـ  2440 -م .
اعتنى به :حمدو ّ
 .9زاد المسير في علم التفسير(أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن دمحم الجوزي) (ت
597هـ) تح :عبد الرزاق المهدي ،دار الكتاب العربي – بيروت ،ط 1022 ،1هـ .

 .14الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية( أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي) (ت

393هـ) تح:أحمد عبد الغفور عطار ،دار العلم للماليين – بيروت ،ط 1047 ،0هـ  1987 -م .

 .11طبقات المفسرين العشرين(عبد الرحمن بن أبي بكر ،جالل الدين السيوطي) (ت 911هـ) ،تح:
علي دمحم عمر ،مكتبة وهبة – القاهرة ،ط.1396 ،1
 .12طبقات المفسرين (دمحم بن علي بن أحمد شمس الدين الداوودي المالكي) (ت 905هـ) ،دار
الكتب العلمية – بيروت .
 .13علم غريب القرآن الكريم (د .إبراهيم بن عبد الرحيم حافظ حسين) ،دار الكتب العلميةـ بيروت
– لبنان .

 .10الكامل في القراءات العشر واألربعين الزائدة عليها للهذلي (ت065هـ) ،دار الكتب العلمية،
بيروت  -لبنان .
 .15الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل( أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد جار هللا

الزمخشري) (ت538هـ) ،دار الكتاب العربي – بيروت ،ط1047 ،3هـ.

 .16الكشف والبيان عن تفسير القرآن(أبو إسحاق أحمد بن دمحم بن إبراهيم الثعلبي) (ت 027هـ)،
تح :اإلمام أبي دمحم بن عاشور ،مراجعة وتدقيق :األستاذ نظير الساعدي ،دار إحياء التراث العربي،
بيروت – لبنان ،ط ،1022 ،1هـ  2442 -م
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 .17اللباب في علوم الكتاب( أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي
النعماني) (ت 775هـ) ،تح :الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي دمحم معوضدار الكتب

العلمية  -بيروت  /لبنان ،ط 1019 ،1هـ 1998-م .

 .18المبسوط في القراءات العشر(أبو بكر أحمد بن الحسين بن ِّم ْهران النيسابورّى)(ت 381هـ)،
تح :سبيع حمزة حاكيمي ،مجمع اللغة العربية – دمشق 1981 ،م .
 .19مجاز القرآن(أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمى البصري) (ت 249هـ) ،تح :دمحم فواد سزگين،

مكتبة الخانجى – القاهرة 1381 ،هـ .

 .24المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز( أبو دمحم عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن
تمام بن عطية األندلسي المحاربي)(ت 502هـ)،تح :عبد السالم عبد الشافي دمحم ،دار الكتب العلمية
– بيروت ،ط 1022 ،1هـ .

 .21معالم التنزيل في تفسير القرآن (أبو دمحم الحسين بن مسعود بن دمحم بن الفراء البغوي الشافعي)
(ت 514هـ) ،تح  :عبد الرزاق المهدي ،دار إحياء التراث العربي –بيروت ،ط1024 ، 1هـ .

 .22معاني القراءات (أبو منصور دمحم بن أحمد بن األزهري الهروي)(ت 374هـ) ،مركز البحوث

في كلية اآلداب  -جامعة الملك سعود ،المملكة العربية السعودية ،ط 1012 ،1هـ  1991 -م .

 .23معاني القرآن (أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد هللا بن منظور الديلمي الفراء) (ت 247هـ)،

تح :أحمد يوسف النجاتي  /دمحم علي النجار  /عبد الفتاح إسماعيل الشلبي ،دار المصرية للتأليف
والترجمة – مصر .
 .20مقاييس اللغة (أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي) (ت 395هـ) ،تح :عبد
السالم دمحم هارون ،دار الفكر1399 ،هـ 1979 -م .

 .25الموضح في التفسير( أحمد بن دمحم بن أحمد السمرقندي)(توفي بعد ال 044هـ)،تح :صفوان
عدنان داوودي ،دار القلم -بيروت .
 .26النشر في القراءات العشر(أبو الخير دمحم بن دمحم بن يوسف شمس الدين بن الجزري) (ت833

هـ) تح  :علي دمحم الضباع (المتوفى  1384هـ) ،المطبعة التجارية الكبرى .

 .27النكت والعيون( أبو الحسن علي بن دمحم بن دمحم بن حبيب البصري البغدادي الماوردي) (ت

054هـ) ،تح :السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم ،دار الكتب العلمية  -بيروت  -لبنان .
 .28الوجيز في تفسير الكتاب العزيز( أبو الحسن علي بن أحمد بن دمحم بن علي الواحدي

النيسابوري الشافعي) (ت 068هـ) ،تح :صفوان عدنان داوودي ،دار القلم  ،الدار الشامية  -دمشق،
بيروت ،ط 1015 ،1هـ .
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