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 هـ( دراسة تحميمية616الجهود التفسيرية في كتاب التبيان في اعراب القرآن لمعكبري )

 "سورة البقرة"

 أ.م.د.عمر رحمن حميد االركي                                                 
 كمية التربية االساسية ــ جامعة ديالى

dr.omar10100@Yahoo.com 

 المقدمة

والصالة والسالم عمى النبي االمين محمد وعمى اىل بيتو الحمد هلل رب العالمين 
 الطيبين الطاىرن وصحابتو الغر الميامين .

 وبعد... 

من العموم تبحث في  ان شرف العموم من شرف متعمقيا ، وليس من عمم اسمى
ام عن النص القرآني الكريم لرفعة شرفو ، ومن ذلك عمم التفسير الذي يميط المث

يم ، ثم لغتنا الكريمة التي لم مكنونات النص القرآني ويستجمي معانيو فنال الشرف العظ
ليكون بالفاظيا واساليبيا تعبيرا  ق حية لوال فضل اهلل تعالى عمييا بالكتاب الخالدتب

واعجازا ، االمر الذي شد انظارنا ان نبحث في كتب المغة ونستظير الجيود التفسيرية 
مييا ، اذ وجدنا المغويين اكثر الناس فيما واحسنيم توجييا لممعاني الكريمة المشتممة ع

اليكون المفسر لنستحضر عبارة استاذنا الفاضل العالمة الدكتور فاضل السامرائي "
متبحرا في عموم العربية" والتي بقي صداىا في اذني مذ ان تشرفت  مفسرا اال اذا كان

 دكتوراه .رية اليبالتممذة عمى يديو في تحض
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وقد وجدنا ضالتنا المنشودة في كتاب " التبيان في اعراب القرآن لمعكبري  
ه( ، اذ عمدنا الى استجالء الجيود التفسيرية لمعكبري من خاللو لنتناوليا 616)ت

الى الحد الذي بالدراسة والتحميل ، وقد وجدنا الكتاب غنيا باستظيار المعاني الكريمة 
ي جميعيا فاقتصرنا منيا عمى سورة البقرة ليكون بحثنا لم نستطع معو ان نستوف

ىـ( دراسة 616الجيود التفسيرية في كتاب التبيان في اعراب القرآن لمعكبري )موسوما بـ )
 (. "سورة البقرة" تحميمية

اذ تتبعنا الجيود التفسيرية لمعكبري واتبعناىا باقوال المفسرين لنناقش رأيو عمى  
، ولذا اجتزءنا من جيوده ما كان محتمال لوجوه تفسيرية عديدة في  وفق تممك االراء

غالب االحايين ، واخترنا من التفاسير اماتيا مراعين في تنوعيا تعدد العصور 
التاريخية ، واردفنا ذلك كمو بما يبدو لمباحث راجحا من خالل النظر في السياق 

فسيري كون االداة الوحيدة التي ولم نتعرض لمنيجو الترائيم ، وتعميالت المفسرين آل
كان يتكأ عمييا في فيم النص الكريم ىي المغة ، ولم نجد لو فيما اطمعنا عميو اعتمادا 

ير بالرأي غير المغة ، الداة اخرى من ادوات التفسير بالماثور او اداة من ادوات التفس
تاب ومصنفو اشير ، ىذا ونمفت النظر الى ان الكجميا في االراء التي بيناىا وذلك يبدو

 من ان يعرف بيما ولذلك ضربنا عن ذلك صفحا .
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 اوال: االحرف المقطعة في اوائل السور الكريمة :ـــ

يعبر بو عن  ذىب العكبري الى ان كل واحد من ىذه الحروف ىو اسم فااللف 
، والالم يعبر بيا عن الحرف االخر في من قال واستدل  "قال"الحرف الذي في  مثيل

عمى قولو ىذا ان كال منيا يدل عمى معنى في نفسو وىي مبنية النك ال تريد ان تخبر 
اال انو لم يذكر  (1)عنيا بشيء وانما عنى بيا الفاظ الحرف التي جعمت اسماء ليا

 حكمة ورودىا .

في ىذه القضية بين من جعميا  اومتباين امسيب اوالجدير بالذكر ان لمعمماء كالم 
 ىجاء ومن جعميا اسماء ليا داللتيا نجمميا عمى النحو اآلتي :

ـــ ان ىذه الحروف جيء بيا في مفتتح بعض السور الكريمة لتبكيت المعاندين 1 
وتسجيل عجزىم عن المعارضة لما قيل ليم ان ىذا الكتاب مؤلف من حروف المعجم 

وا بمثمو فيي ىجاء اذن وعمى ذلك يمكن ان نحمل ما تبقى من التي تنطقون بيا فات
 . (2)راي العكبري

 الفيم ـــ يرى البعض ان ىذه الحروف ىي اسم او اسماء هلل تعالى يعرفيا اىل2 
 . (3)بو

 ـــ يرى آخرون ان ىذه الحروف ىي اسماء لمسور التي وردت في مفتتحيا3 
 . (4)وذلك من قبيل اطالق اسم الكل وارادة الجزء

ـــ قيل ان ىذه الحروف ىي قسم اقسم بو اهلل تعالى عمى ان الكتاب الذي نزل 4 
 . (5)عمى محمد صمى اهلل تعالى عميو وسمم ىو من عنده تبارك وتعالى
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 ان ىذا القرآن مؤلفوال يخفى عمى ناظر قوة الرأي االول وظيوره النو اذا ثبت  
االعجاز في  التي يتكمم بيا فصحاء العرب فذلك ادعى الظيارمن حروف المعجم 

عدم االتيان بمثمو ، ويكون ورودىا وجيا اعجازيا في النص القرآني الكريم ، لكننا ال 
ندعي استيفاء وجوه االختالف كميا الن بطون التفاسير تغص بذلك ولعل العكبري في 

 جعميا حروف ىجاء يكون اقرب لما ذكرنا .

ََلةَ  َوُيِقيُمونَ  ِباْلَغْيبِ  ْؤِمُنونَ يُ  الَِّذينَ في قوله تعالى: )) " الغيب" ثانيا: معنى   َوِممَّا الصَّ
 . [3: البقرة] ُيْنِفُقوَن(( َرَزْقَناُهمْ 

جعل العكبري لفظة " الغيب " ىنا مصدر بمعنى " فاعل " اي " غائب " او  
ين فالمفظ محمول عند العكبري عمى توعال كال الحال (6)بمعنى " مفعول " اي يغيب

 بغيب دون آخر .دون تخصيصو عمومو 

 وقد حمل المفسرون المفظ عمى وجوه تأويل عديدة منيا :  

ما طمبو االمم السالفة من " ال الو اال اهلل " ولم يطمبوا ـــ ان المراد بالغيب 1 
جاء بو الرسول محمد صمى  اهلل جيرة ((  ويشمل ما انبيائيم كقول بني اسرائيل )) ارنا

 . (7)تل بن سميماناهلل عميو وسمم ، وىذا قول مقا

ــ الغيب ىو التصديق باخبار اهلل تعالى عن الجنة والنار والقيامة وما شابو 2 
 . (8)ذلك مما غاب عنيم واخبرىم بو الرسول صمى اهلل عميو وسمم

ـــ يرى البعض ان اهلل تعالى ىو الغيب ودينو الذي ارسل بو نبيو صمى اهلل 3 
 . (9)عميو وسمم ىو من الغيب ايضا
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ــ المراد بالغيب ىو غيب القرآن انو من اهلل تعالى وبكل ما يخبر بو القرآن 4 
 . (11)الكريم

ــ ان المراد بالغيب كل ما غاب عممو عن الحس والضرورة مما يدرك 5 
 . (11)بالدليل

ىذا فضال عن وجوه اخرى ترى الغيب يعم اآلخرة وغيرىا واخرى مقيدة لو ، وقول 
االيمان بو مما غاب عن  امرنا يما ان الغيب كل ماالبن عباس رضي اهلل عن

 . (12)بصرك

وعمى وفق ما سبق من اقوال يتبين لنا ان العموم الذي ترك العكبري المفظ عميو  
قادر عمى اشتمال مجمل المعاني التي ذكرت والحق ان الغيب ىو كل ما امرنا االيمان 

 االيمان وعدمو .بو فيما سوى المشاىدة الن ذلك يترتب عميو تحقيق 

 َوَعَمى َسْمِعِهمْ  َوَعَمى ُقُموِبِهمْ  َعَمى المَّهُ  َخَتمَ ثالثا: " عمى سمعهم " من قوله تعالى : ))
 : [7: البقرة] َعِظيٌم(( َعَذابٌ  َوَلُهمْ  ِغَشاَوةٌ  َأْبَصارِِهمْ 

اورد العكبري في بيان معنى " سمعيم " من النص الكريم وجيين : احدىما: انو  
منو مواضع سمعيم الن نفس السمع ال يختم عميو فاستعمل المصدر عمى اصمو ،  يراد

والثاني : ان السمع استعمل ىنا بمعنى السامعة وىي االذن ، واكتفى بالواحد ىنا عن 
 . (13)الجمع

وقد اورد بعض المفسرين وجيا واحدا مما اورده العكبري بان المراد بـ " سمعيم  
وىو قول ظاىر الرجحان لسببين اوليما : قمة  (14)اذانيم "" " في النص الكريم ىو 

القائمين وثانييما : ان ابن عاشور رده ردا وجييا فقال ) ال يطمق عمى اآلذان سمع اال 
 [19: البقرة] ((آَذاِنِيمْ  ِفي َأَصاِبَعُيمْ  َيْجَعُمونَ ترى انو لما ذكر اآلذان في قولو تعالى : ))
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منيما عبر بالسمع افرد النو  [5: فصمت] ((َوْقرٌ  َذاِنَناآ َوِفي وقولو تعالى : ))
 اي دال عمى الجنس . (15)(مصدر

والجماء الغفير من المفسرين عمى الوجو االول الذي ذكره العكبري ان المراد  
وعمى سمعيم(( اي مواضع سمعيم معممين ذلك بان السمع ال يختم بقولو تعالى : ))

 ثُم  بمفظ التوحيد ومعناه الجمع ونظيره قولو تعالى : ))انما يختم موضعو ، وقد ذكره 
 . (16)، وقد حذف المضاف واقام المضاف اليو مقامو [5: الحج] (( ِطْفاًل  ُنْخِرُجُكمْ 

 :[17: البقرة] ُيْبِصُروَن(( اَل  ُظُمَماٍت  ِفي رابعا : " تركهم " من قوله تعالى : ))َوَتَرَكُهمْ 

تركيم " في النص الكريم اي صيرىم ولذلك يتعدى ذكر العكبري ان معنى "  
 . (17)الى مفعولين

وقد حمل المفسرون المفظ في اصمو عمى الترك بمعنى االبقاء والتخمية يقال :  
 . (18)اترك ىذا بمعنى حمو ودعو

فيما ان ىناك بعض المفسرين يجيزون تضمين " الترك " لمعنى " التصيير "  
بو التصيير اال ان ابن عاشور حممو عمى الجعل او اي اصمو الترك ولكن يراد 

وىو االولى بالقبول الن النص الشريف يحتممو ، وكل المعاني التي  (19)التصيير مجازا
 يحتمميا النص القرآني الكريم بال تعسف ىي مراد اهلل تعالى من كتابو .

 . [18: البقرة] َيْرِجُعوَن(( اَل  َفُهمْ  ُعْميٌ  ُبْكمٌ  ))ُصم  : " ال يرجعون " من قوله تعالى :خامسا

حمميا العكبري عمى معنيين احدىما : اي انيم ال ينتيون عن باطميم ،  
 وىما بمعنيين متقاربين او متماثمين كما يبدو  (21)وثانييما : انيم ال يرجعون الى الحق
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وسمة ىذا النص الشريف انو يحتمل معان كثيرة قد يكون معظميا ىو من مراد  
 النص الكريم نوردىا مجممة عمى النحو اآلتي : 

 . (21)ـــ ال يرجعون الى االسالم1 

 .( 22)ــ ال يرجعون عن الجيل والعمى الى االيمان2 

 . (23)ـــ ال يعودون الى طريقة الرشد3 

 .( 24)لة الى الحقــ ال يرجعون عن الضال4 

ــــ ال يرجعون اي ال يعودون الى اليدى الذي باعوه او الضاللة التي 5 
 . (25)اشتروىا

 . (26)ـــ المعنى ىنا مجاز في االقالع عن الكفر6 

خر غيرىا يظير انيا معان متقاربة آوالتحقيق في كل ما ذكر من المعاني و  
عبر عنو ابن عاشور بانيم ال يقمعون بمضمون واحد وجدنا اختصاره في المجاز الذي 

 عن كفرىم .
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 اْلَمنَّ  َعَمْيُكمُ  َوَأْنَزْلَنا اْلَغَمامَ  َعَمْيُكمُ  َوَظمَّْمَنا سادسا: " ظممنا " من قوله تعالى : ))
ْمَوى  ْظِمُموَن((يَ  َأْنُفَسُهمْ  َكاُنوا َوَلِكنْ  َظَمُموَنا َوَما َرَزْقَناُكمْ  َما َطيَِّباتِ  ِمنْ  ُكُموا َوالسَّ

 . [57: البقرة]

 ولم يفصل عن ذلك شيئا . (27)يقول العكبري اي جعمناه ظال 

وتكمم المفسرون في المعنى نفسو الذي تكمم بو العكبري لكنيم زادوه تفصيال بان  
حر الشمس حتى قيل  ذلك الظل كان في التيو حين خرجوا الى االرض المقدسة ليقييم

 . (28)ان ذلك الغمام كان سحابا ابيضا

 (( َخْيرٌ  ُهوَ  ِبالَِّذي َأْدَنى ُهوَ  الَِّذي سابعا: " ادنى " من قوله تعالى : ))َأَتْسَتْبِدُلونَ 
 . [61: البقرة]

فسر العكبري " الدنو " في النص الكريم بمعنيين : احدىما : ان يكون المراد بو  
لخساستو ويسيل تحصيمو ، وثانييما : ان يكون المراد منو : الغريب ما تقرب قيمتو 

 . (29)منكم لكونو في الدنيا

وفي ضوء ىذين المعنيين تدور اقوال المفسرين فجعل بعضيم الدنو مقيدا بكل  
وىو داخل في المعنى الثاني الذي ذكره  (31)ما دون المن والسموى من نبات االرض

آخرون الدنو بالخطر والقيمة والقدر والرغبة والمنافع  فيما قيد مفسرونالعكبري 
 . (31)ويختصر بالرديء من الطعام والذي ال ياتييم اال بعد تكميف ومشقة
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: البقرة] ((ِصْبَغةً  المَّهِ  ِمنَ  َأْحَسنُ  َوَمنْ  المَّهِ  ثامنا: " صبغة " من قوله تعالى : ))ِصْبَغةَ 
138] . 

وانتصب بفعل محذوف اي اتبعوا دين اهلل  فسر العكبري الصبغة بالدين ، 
. وعمى ذلك جمع جيود المفسرين اذ انيم فسروا " صبغة اهلل " بـــ " فطرة "  (32)تعالى

االسالم التي فطر الناس عمييا ، و " صبغة " فعمة " كالجمسة من جمس وىي الحالة 
س ... واالصل في التي يقع عمييا الصبغ والمراد تطيير اهلل الن االيمان يطير النفو 

النص الكريم ان النصارى كانوا يغمسون اوالدىم في ماء اصفر يسمونو " المعمودية " 
ويقولون ىو تطيير ليم واذا فعل الواحد منيم بولده ذلك قال االن اصبح " نصرانيا " 

 َوَمنْ  الم وِ  ِصْبَغةَ "  (33)حقا ، ويقولون ىذا تطيير كما ان الختان تطيير لكم فقيل ليم
 " . ِصْبَغةً  الم وِ  ِمنَ  َأْحَسنُ 

 . [166: البقرة] (( اْْلَْسَبابُ  ِبِهمُ  َوَتَقطََّعتْ  قوله تعالى: ))تاسعا: 

جعل العكبري " الباء " في النص الكريم سببية ، وفسر االسباب بانيا التي كانوا  
 . (34)يرجون بيا النجاة

معين يدخل كل منيا تحت  اما المفسرون فقد حمميا كل منيم عمى معنى 
 االجمال الذي اطمقو العكبري في تفسيرىا نجمميا عمى النحو اآلتي :

 . (35)التي كانوا يتشبثون بيا مع غير اهلل تعالىـــ فسرىا بعضيم بالمودة 1 

يجتمعون عمييا من معاصي اهلل ـــ االسباب في المنازل واالرحام التي كانوا 2 
 . (36)تعالى

 . (37)والحمف التي كانت في الدنيا بينيم معنى االسباب العيد ـــ 3 
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عند خيبة امميم حين لم يجدوا  ير استعارة تمثيمية اذ شبو ىيأتيمـــ في التعب4 
 . (38)النعيم الذي تعبوا الجمو في حياتيم الدنيا

ويبدوا ان المعاني التي ساقيا المفسرون كميا مرادة من النص الكريم الن كل ما  
يتشبث بو االنسان مما سوى اهلل تعالى ويعتقد فيو النجاة سينقطع عنو ذلك السبب يوم 

 القيامة .

لَ  المَّهَ  ِبَأنَّ  عاشرا : " ذلك " من قوله تعالى : ))َذِلكَ       : البقرة] (( ِباْلَحقِّ  اْلِكَتابَ  َنزَّ
176] . 

ذلك العذاب  م االشارة ومتعمق الباء بعدىا بتقدير ان )فسر العكبري اس  
 . (39)(وبة الكافر فالباء متعمقة بمحذوفمستحق بما نزل اهلل في القرآن من استحقاق عق

 . (41)وجميور المفسرين عمى ان ذلك يعود عمى العذاب اي ذلك العذاب 

اآلية  الطبري اكثر تفصيال في ذلك اذ قال ) واولى االقوال بتاويل كان وقد 
 ال ِذينَ  ِإن   عندي ان اهلل تعالى ذكره اشار بقولو " ذلك " الى جميع ما حواه قولو : " 

 اْلِكَتابَ  َنز لَ  الم وَ  ِبَأن   َذِلكَ الى قولو : "  [174: البقرة] " اْلِكَتابِ  ِمنَ  الم وُ  َأْنَزلَ  َما َيْكُتُمونَ 
من خبره عن افعال احبار الييود وذكره ما اعد ليم تعالى ذكره  [176: البقرة] " ِباْلَحق  

 . (41)من العقاب عمى ذلك (

ولم تكن االوجو التي ذكرنا ببعيدة عن بعضيا فالمضمون واحد والعبارات قربا  
وبعدا عن جوىر المعنى فالذي اطمق االمر كان اكثر عموما من الذي خصو بالعذاب 

 لى جوىر السياق الكريم .ومن خصو بالعذاب كان اقرب ا
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لَ  المَّهَ  ِبَأنَّ  حادي عشر : " الكتاب " من قوله تعالى : )َذِلكَ        اْلِكَتابَ  َنزَّ
 . [176: البقرة]ِباْلَحقِّ((

: ان يكون جنسا اي يصدق اذ حمل العكبري المفظ عمى معان عديدة اوليا  
، وثانييا : ان يكون اكتفى بالواحد عن الجمع وىو يريده ، وثالثيا : ان  عمى كثيرين

يراد بالكتاب ىنا القرآن ، اذ ان االيمان بو ايمان بكل الكتب السماوية النو شاىد ليا 
 . (42)بالصدق

وذىب بعض المفسرين الى تفسير اسم االشارة " ذلك " بمعنى ) االمر ذلك او  
 . (43)ذلك االمر (

اورده العكبري وجمعو من معان محتممة تفرق ذكره لدى المفسرين عمى  وما 
 النحو اآلتي :

 . (44)ـــ ان المراد بالكتاب ىو القرآن الكريم وما تضمنو1 

 . (45)ـــ ان الكتاب اسم جنس يريد بو الكتب2 

حسب ان السياق العكبري من معان يحتمميا المفظ ن والجدير بالذكر ان ما ذكره 
يقبميا اال انو اقرب الى قبول كون المفظ جنس لمكتب الن السياق يتحدث عن كتمان 

اتم صمى اهلل عميو وسمم من اوصاف الرسول الخلعمماء الكتاب ما جاء في كتبيم 
يكون ذلك الكتاب حق نزل من لدن اهلل تعالى ىو جواب لما انكروه او اخفوه ،  فالتقدير

يدل المفظ عمى القرآن فميس من مانع ايضا ، الن انكارىم وجحود  وكالذي قررنا ان
اىل الكتاب لنبوة محمد صمى اهلل عميو وسمم بو حاجة الى ان ما جاء في الكتاب اي 

 القرآن ىو الحق الذي ال غبار عميو .
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 َطَعامُ  ِفْدَيةٌ  ُيِطيُقوَنهُ  الَِّذينَ  عشر: " يطيقونه " من قوله تعالى : ))َوَعَمى نيثا 
 . [184: البقرة] (( ِمْسِكينٍ 

 . (46)فسرىا العكبري بــ " يكمفونو " اي عمى قدر الوسع 

والمفظ لدى جميور المفسرين مضنة خالف في تحديد داللة معناىا بما يتناسب  
 .والحكم الشرعي الذي جاء بو النص الشريف 

والذي عميو السواد االعظم من المفسرين ان في النص داللة عمى ان من كان  
يطيق الصيام اي ليس بمريض وال مسافر ولم يصم فعميو الفدية وكان ذلك في بادىء 
االمر اي التميز بين الصوم والفدية ثم نسخ بوجوب الصيام اال بعذر كما ىو مفصل 

 .( 47)في النصوص الشريفة

لعكبري ـــ كما مر ـــ فسروا " يطيقونو " بــ ) يتكمفونو ( اي يشق وآخرون بينيم ا 
 . (48)عمييم صيامو فواجبيم دفع الفدية

والتحقيق من خالل السياق يظير لدى الباحث قوة رأي السواد االعظم من  
المفسرين ذلك ان النصوص الكريمة التالية لمنص الذي بصدد الحديث عنو تحدثت 

 ((َلُكمْ  َخْيرٌ  َتُصوُموا َوَأنْ مى االفطار والفدية قال تعالى : ))عن افضمية الصيام ع
والتفاضل ال تكون بين ممنوع ومفروض انما يكون بين  والخيرية [184: البقرة]

 المباحات ـــ واهلل تعالى اعمم ـــ .

 .[185: البقرة] (( َفْمَيُصْمهُ  الشَّْهرَ  ِمْنُكمُ  َشِهدَ  ثالث عشر: قوله تعالى: ))َفَمنْ  

جعل العكبري مفعول " شيد " محذوفا " تقديره " المصر " والشير ظرفا او  
مفعول بو عمى السعة وال يجوز ان يكون التقدير : فمن شيد ىالل الشير الن ذلك 
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يكون في حق المريض والمسافر والمقيم والصحيح اي كميم يمكنو مشاىدة ىالل 
اضر بالمصر اذا كان صحيحا ، وقد الشير ، والحق ان الذي يمزمو الصوم ىو الح

عضد العكبري رايو ىذا بان " شيد " ىنا بمعنى " حضر " وال يقال " حضرت ىالل 
 .( 49)الشير " 

اذ ان " شيد " في وما ذكره العكبري في " شيد " عميو اجماع اىل التفسير  
" ، وىناك المغة بمعنى " حضر " ولذلك ال تقول " شيدت " اليالل انما تقول " شاىدتو 

حضور لمشير في الزمان والمكان حيث يكون االنسان فييما ال مريض وال مسافرا ولم 
يطمب رب العالمين جل جاللو في ىذه اآلية رؤية الشير الن الشير ال يرى بالعين 
وانما االىمة فاذا شيد االنسان الشير يعني ان يكون حاال حين توقيتو وال عالقة لذلك 

 .( 51)برؤية اليالل

 ِفي ِجَدالَ  َواَل  ُفُسوقَ  َواَل  َرَفثَ  رابع عشر: " وال جدال " من قوله تعالى : ))َفََل  
))  . [197: البقرة] اْلَحجِّ

ا رايا آخر فسر العكبري " الجدال " بانو ال شك في فرض الحج واورد معي 
 ( .51ل " معناه ال تجادلوا وانتم محرمون)بصيغة تضعيف بمفظ " قي

 [197: البقرة] ((اْلَحج   ِفي ِجَدالَ  َواَل  ُفُسوقَ في معنى قولو تعالى: ))ولممفسرين  
 وجوه عديدة منيا : 

ــ يعني انو " ال مراء في الحج " فيتمادى في الممارات حتى يغضب وىو 1 
 . (52)محرم او يغضب صاحبو وىو محرم

 . (53)ــ اي ال شك في الحج بمعنى فريضتو2 
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 . (54)في امر الحج انو في اي شير اي ال مدافعة ـــ ال جدال في الحج3 

بعد عقد نية الحج والتحقيق ان السياق ليدل عمى ممنوعات في الحج نفسو  
وبعدىا قال تعالى : ))  [197: البقرة] (( اْلَحج   ِفيِين   َفَرَض  َفَمنْ ولذلك قال تعالى : ))

ليكون اقرب االقوال الى الرجحان ىم اصحاب  [197: البقرة] ((اْلَحج   ِفي ِجَدالَ  َواَل  ...
 القول االول وفييم العكبري اي ىو مطمق الممارات .

ْممِ  ِفي خامس عشر: " السمم " من قوله تعالى : ))اْدُخُموا     : البقرة] َكافًَّة(( السِّ
208] . 

 .(55)" السمم " بفتح السين وكسرىا مع سكون الالم بــ " الصمح "  فسر العكبري 

 اما المفسرون فجممة اراؤىم تختصر فيما ياتي:  

 . (56)ــ ان " السمم " في النص الشريف يراد بو االسالم1 

ـــ ان " السمم " بالكسر ـــ اي السين ـــ يعني االسالم وبالفتح ـــ اي السين ـــ يعني 2 
 .( 57)الصمح

ر االثنان بمعنى ـــ ذىب البعض الى ان " السمم " بالفتح و " السمم " بالكس3 
 . ( 58)واحد ويستعمل احدىما مكان اآلخر وعمى ذلك الكسائي واكثر البصريين

ر المفظ في ىذا النص عمى وجو التحديد يدعم من يفسوالنظر في سياق النص  
بـــ " الصمح " الن النداء الذي افتتحت بو اآلية تكمم بما ىو اخص من االسالم وىو 

دي اىل الخصوص لمدخول في العموم وقد اشار الى ذلك االيمان فال تناسب ان ينا
 . (59)ابن عاشور
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 . [259: البقرة] ُعُروِشَها(( َعَمى َخاِوَيةٌ قوله تعالى: ))سادس عشر :  

 . (61)فسرىا العكبري بانيا واقعة عمى سقوفيا 

 .( 61)وبالمعنى الذي قال بو العكبري قالو بعض من المفسرين 

 وفيا وذلك ان يسقط السقف اوال ثم: ساقطة عمى سقوفصل آخرون وقالوا  
 . (63)، وفسرىا آخرون ان خاوية اي خالية من اىميا( 62)تنيدم الجدران عميو

والجمع بين تمك االقوال بان وقوع السقف مدعاة ليدم الجدران فتصبح تمك  
 البيوت خالية من اىميا وىذا ال يعبر عنو اال بمفظ " خاوية " .

 . [261: البقرة](( ِإَلْيكَ  َفُصْرُىن  " فصرىن " من قولو تعالى : )) سابع عشر : 

ذكر العكبري لمفظة معنيين : احدىما : انيا بمعنى " اممين " عمى تقدير "  
اممين اليك ثم قطعين ، وثانييما : انيا بمعنى يقطعو عمى تقدير : اي قطعين بعد ان 

 . (64)تميمين اليك

حاال من  ولو ) واالجود عندي ان تكون اليكالمعنيين بقوقد رجح العكبري احد  
 . (65)المفعول المضمر ، تقديره : فقطعين مقربة اليك او ممالة ونحو ذلك (

وآخرون ذىبوا الى معنى " اممين"  (66)بعض من المفسرينوعمى معنى التقطيع  
 . (67)واضممين اليك

وقد كان البن عاشور راي آخر موجيا ومعمال قال ) صرىن ادنين او ايمين  
يقال صاره يصوره ويصيره بمعنى ، وىو لفظ عربي عمى االصح ... وفائدة االمر 

انيا لم ينتقل جزء منيا عن بادنائيا ان يتامل احواليا حتى يعمم بعد احيائيا 
 . (68)(موضعو
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 الخاتمة

بري اكبر من ان يحيط بيا بحث واحد ولذا نقف عمى ان الجيود التفسيرية لمعك 
في ىذه الجيود مقيدة بسورة البقرة المباركة ونضع خطوطا عريضة راس اول خطوة 

 الىم النتائج التي استطعنا ان نقف عمييا عمى النحو اآلتي :

 لكثير من النصوص الكريمة . العكبري في التبيان يستظير معان ـــ وجدنا1 

مناسبا ثم يردفو باقوال اخرى بعضيا يسبقو بقولو  لعكبري بما يراه معنىـــ يبدأ ا2 
 بالجواز واخرى يسبقيا بقولو بــ ) قيل ( وىي لفظة دون االختيار او الترجيح .

كاد نجد لو تفسيرا ي توجيو المعنى عمى المغة بل ال نــ وجدنا العكبري يعتمد ف3 
 بالماثور عمى تعدد انواعو .

ينا اقوال العكبري في كثير من االحايين بعد دراستيا عمى ضوء ــ ترجح لد4 
االمر الذي يغني عن ، االراء االخرى وىذا مقيد في الفقرات التي في ضمن البحث 

  ذكرىا ىنا .
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Abstract 

The language books are full of interpretive efforts adopted by 
those who say the grammatical rule is a major tool for revealing 
and memorizing meaning. The book of interpretation in the 
Quranic expression of al-Akbari (666 AH) was among the books 
of the advanced language which meant the expression of the 
Qur'anic text. (616) Analytical study "Surah Al-Baqarah" ("The 
Surat Al-Baqarah"), in which we follow the interpretive efforts of 
al-Akbari and follow it with the words of the exponents to 
discuss his view on According to those views and so on We took 
away from his efforts what was possible for many explanatory 
faces in most cases and we chose from the interpretations of her 
motherhood and guided us all in what seems to the researcher 
by looking at the context and explanations of the interpreters of 
their views 
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، وتفسير  1/165، وزاد المسير 1/271، ومعاني القرآن واعرابو لمزجاج 79قتيبة/
 . 1/416الثعالبي

، ودرج الدرر  1/311، والتفسير الوسيط 1/271ينظر: معاني القرآن واعرابو لمزجاج (53)
 . 1/311ي تفسير اآلي والسورف

 . 1/311ينظر: درج الدرر في تفسير اآلي والسور (54)
 . 1/168ينظر: التبيان لمعكبري (55)
، وغريب القرآن البن  1/181، ومعاني القرآن لالخفش 231ينظر: تفسير مجاىد/ (56)

 . 1/197، وتفسير الخازن 81قتيبة/
، والنكت  1/164، وبحر العموم لمسمرقندي 2/112ينظر: تفسير الماتريدي (57)

 . 1/267والعيون
 . 3/23ينظر: الجامع الحكام القرآن (58)
 . 2/286ينظر: التحرير والتنوير (59)
 . 1/218ينظر: التبيان لمعكبري (61)
،  1/372، والتفسير الوسيط 1/197، وبحر العموم 1/139ينظر: تفسير مقاتل (61)

 . 1/263وتفسير السمعاني
، والتحرير  1/253السعود، وتفسير ابي  1/688ينظر: تفسير ابن كثير (62)

 . 3/36والتنوير
 . 2/21، وروح المعاني 1/263ينظر: تفسير السمعاني (63)
 . 1/212ينظر: التبيان لمعكبري (64)
 . 1/212المصدر نفسو (65)
، ومعاني القرآن واعرابو  1/199، ومعاني القرآن لالخفش 1/81ينظر: مجاز القرآن (66)

 . 1/199، وبحر العموم 1/346لمزجاج
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 1/335، والنكت والعيون 5/495، وجامع البيان 96القرآن البن قتيبة/ينظر: غريب  (67)
 . 1/231، وغرائب التفسير وعجائب التاويل

 . 3/41التحرير والتنوير (68)

 

 المصادر والمراجع

: ت) الحنفي الجصاص الرازي بكر أبو عمي بن أحمد،  القرآن أحكامـــــ  
 لبنان – بيروت العممية الكتب دار،  شاىين عمي محمد السالم عبد: ، تحقيق (ىـ371
 . م1994ــــ ىـ1415 ،1، ط

 بن محمد العمادي السعود أبو،  الكريم الكتاب مزايا إلى السميم العقل إرشادــــ  
 . بيروت – العربي التراث إحياء دار،  (ىـ982: ت) مصطفى بن محمد

 بن عمر بن اهلل عبد سعيد أبو الدين ناصر،  التأويل وأسرار التنزيل أنوارــــ  
 دار،  المرعشمي الرحمن عبد محمد: ، تحقيق (ىـ685: ت) البيضاوي الشيرازي محمد
 . ىـ1418،  1، ط بيروت – العربي التراث إحياء

 الحنفي الفقيو السمرقندي إبراىيم بن محمد بن نصر الميث أبو،   العموم بحرــــ  
 . مطرجي محمود.د: تحقيق،  بيروت – الفكر دار، 

 يوسف بن عمي بن يوسف بن محمد حيان أبو،  التفسير في المحيط البحرـــ  
 دار،  جميل محمد صدقي: ، تحقيق (ىـ745: ت) األندلسي الدين أثير حيان بن

 . ىـ1421،  بيروت – الفكر
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 العكبري اهلل عبد بن الحسين بن اهلل عبد البقاء أبو،  القرآن إعراب في التبيانــــ  
 . وشركاه الحمبي البابي عيسى،  البجاوي محمد عمي:  ، تحقيق (ىـ616:  ت)

 عمي، بن الدين عماد بن محمد بن أحمد،  القرآن غريب تفسير في التبيان ــــ 
 الباقي عبد ضاحي د: ، تحقيق (ىـ815: ت) اليائم ابن الدين، شياب العباس، أبو

 . ىـ1423 - 1، ط بيروت – اإلسالمي الغرب دار،  محمد

 عاشور بن الطاىر محمد بن محمد بن الطاىر محمد،  والتنوير التحريرــــ  
 . م1997 - تونس - والتوزيع لمنشر سحنون دار،  ( ىـ1393: ت) التونسي

 التونسي الورغمي عرفة ابن محمد بن محمد،  عرفة ابن اإلمام تفسيرــــ  
 البحوث مركز،  المناعي حسن. د: ، تحقيق (ىـ813: ت) اهلل عبد أبو المالكي،
 . م1986 ،1، ط تونس – الزيتونية بالكمية

: ت) الُتستري رفيع بن يونس بن اهلل عبد بن سيل محمد أبو،  التستري تفسيرــــ 
،  السود عيون باسل محمد: ، تحقيق البمدي محمد بكر أبو: جمعيا،  (ىـ283

 . ىـ1423 - 1، ط بيروت – العممية دارالكتب/  بيضون عمي محمد منشورات

 وجالل( ىـ864: ت) المحمي أحمد بن محمد الدين جالل،  الجاللين تفسيرــــ 
 .1،ط القاىرة – الحديث دار،  (ىـ911: ت) السيوطي بكر أبي بن الرحمن عبد الدين

 البصري القرشي كثير بن عمر بن إسماعيل الفداء أبو،  العظيم القرآن تفسيرـــ  
 لمنشر طيبة دار،  سالمة محمد بن سامي: ، تحقيق (ىـ774: ت) الدمشقي ثم

 . م1999 - ىـ1421،  2، ط والتوزيع
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 بالراغب المعروف محمد بن الحسين القاسم أبو،  األصفياني الراغب تفسيرــــ  
 كمية،   بسيوني العزيز عبد محمد. د: ودراسة تحقيق،  (ىـ512: ت) األصفيانى

 . م1999 - ىـ 1421 ،1، ط طنطا جامعة - اآلداب

 أحمد ابن الجبار عبد بن محمد بن منصور المظفر، أبو،  القرآن فسيرـــ ت 
 بن ياسر: ، تحقيق (ىـ489: ت) الشافعي ثم الحنفي التميمي السمعاني المروزى
 ،1، ط السعودية – الرياض الوطن، دار،  غنيم بن عباس بن وغنيم إبراىيم
 . م1997 -ىـ1418

،  (ىـ1418: ت) الشعراوي متولي محمد،  الخواطر – الشعراوي تفسيرــــ  
 . اليوم أخبار مطابع

: ت) الماتريدي منصور أبو محمود، بن محمد بن محمد،   الماتريدي فسيرتـــ  
 ،1، ط لبنان بيروت، - العممية الكتب دار،  باسموم مجدي. د: ، تحقيق (ىـ333

 . م2115 - ىـ 1426

 األزدي بشير بن سميمان بن مقاتل الحسن أبو،  سميمان بن مقاتل تفسيرــــ  
 ــــ ىـ1424 ، 1، ط بيروت ،لبنان،  العممية الكتب دار،  (ىـ151: ت) البمخي بالوالء
 . م2113

 المخزومي القرشي المكي التابعي جبر بن مجاىد الحجاج أبو،  مجاىد تفسيرـــ  
 اإلسالمي الفكر دار،  النيل أبو السالم عبد محمد الدكتور: ، تحقيق (ىـ114: ت)

 . م1989 - ىـ 1411 ،1، ط مصر الحديثة،

 بن اهلل عبد البركات أبو،  (التأويل وحقائق التنزيل مدارك) النسفي تفسيرـــ  
 عمي يوسف: أحاديثو وخرج حققو،  (ىـ711: ت) النسفي الدين حافظ محمود بن أحمد
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 ،1، ط بيروت الطيب، الكمم دار،  مستو ديب الدين محيي: لو وقدم راجعو،  بديوي
 . م1998 - ىـ 1419

 بن أحمد بن عمي الحسن أبو،  المجيد القرآن تفسير في الوسيطالتفسير ــــ  
 الشيخ: وتعميق تحقيق،  (ىـ468: ت) الشافعي النيسابوري، الواحدي، عمي بن محمد
 األستاذ: وقرظو قدمووآخرون ،  معوض محمد عمي الشيخ الموجود، عبد أحمد عادل

 - ىـ 1415 ،1، ط لبنان – بيروت العممية، الكتب دار،  الفرماوي الحي عبد الدكتور
 . م1994

 بن كثير بن يزيد بن جرير بن محمد،  القرآن آي تأويل عن البيان جامعـــ  
 عبد بن اهلل عبد الدكتور: تحقيق،  (ىـ311: ت) الطبري جعفر أبو اآلممي، غالب

 الدكتور ىجر بدار اإلسالمية والدراسات البحوث مركز مع بالتعاون التركي المحسن
 1422 ،1، ط واإلعالن والتوزيع والنشر لمطباعة ىجر دار،  يمامة حسن السند عبد
 . م2111 - ىـ

 فرح بن بكر أبي بن أحمد بن محمد اهلل عبد أبو،  القرآن ألحكام الجامعـــ  
 البردوني أحمد: تحقيق،  (ىـ671: ت) القرطبي الدين شمس الخزرجي األنصاري
براىيم  . م1964 - ىـ1384 ،2، ط القاىرة – المصرية الكتب دار،  أطفيش وا 

 بن محمد بن الرحمن عبد زيد أبو،  القرآن تفسير في الحسان الجواىرــــ  
 عادل والشيخ معوض عمي محمد الشيخ: ، تحقيق  (ىـ875: ت) الثعالبي مخموف
 . ىـ1418 ، 1، ط بيروت – العربي التراث إحياء دار،  الموجود عبد أحمد
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 بن أحمد الدين، شياب العباس، أبو،  المكنون الكتاب عموم في المصون الدرـــ  
 أحمد الدكتور: ، تحقيق (ىـ756: ت) الحمبي بالسمين المعروف الدائم عبد بن يوسف
 .دمشق القمم، دار،  الخراط محمد

 الدين جالل بكر، أبي بن الرحمن عبد،  بالماثور التفسير في المنثور الدرـــ  
،  مصر – ىجر دار،  لمبحوث ىجر مركز: تحقيق،  ( ىـ911: ت) السيوطي
 . م2113 ـ ىـ1424

 بن الرحمن عبد بن القاىر عبد بكر أبو،  والسَُّور اآليِ  َتِفسِير في الدُّرر ْرجُ دَ ــــ  
 صالح طمعت: ، تحقيق (ىـ471: ت) الدار الجرجاني األصل، الفارسي محمد

 ىـ 1431 ،1، ط األردن عمان، - الفکر دار،  أمرير شكور أديب محمد و الفرحان
 . م2119 -

 بن عمي بن الرحمن عبد الفرج أبو الدين جمال،  التفسير عمم في المسير زادــــ  
 – العربي الكتاب دار،  الميدي الرزاق عبد: ، تحقيق (ىـ597: ت) الجوزي محمد
 . ىـ1422 ، 1، ط بيروت

 زىرة بأبي المعروف أحمد بن مصطفى بن أحمد بن محمد،  التفاسير زىرةـــ  
 . العربي الفكر دار: النشر دار،  (ىـ1394: ت)

 القمي حسين بن محمد بن الحسن الدين نظام،  الفرقان ورغائب القرآن غرائبـــ  
 بيروت – العمميو الكتب دار،  عميرات زكريا الشيخ: ، تحقيق (ىـ851: ت النيسابوري

 . ىـ1416 - 1، ط
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 الدين برىان القاسم أبو نصر، بن حمزة بن محمود،  التأويل وعجائب التفسير غرائبـــ 
 جدة، - اإلسالمية لمثقافة القبمة دار،  (ىـ515 نحو: ت) القراء بتاج ويعرف الكرماني،
 . القرآن عموم مؤسسة

،  (ىـ276: ت) الدينوري قتيبة بن مسمم بن اهلل عبد محمد أبو،  القرآن غريبــــ  
 . م1978 - ىـ 1398،   العممية الكتب دار،  صقر أحمد: تحقيق

 أحمد، بن عمرو بن محمود القاسم أبو،  التنزيل غوامض حقائق عن الكشافـــ  
 . ىـ1417 - 3، ط بيروت – العربي الكتاب دار،  (ىـ538: ت) اهلل جار الزمخشري

 أبو الثعمبي، إبراىيم بن محمد بن أحمد،  القرآن تفسير عن والبيان الكشفـــ  
 التراث إحياء دار،  عاشور بن محمد أبي اإلمام: تحقيق،  (ىـ427: ت) إسحاق
 . م2112 - ىـ ،1422 ،1، ط لبنان – بيروت العربي،

 بن إبراىيم بن محمد بن عمي الدين عالء،  التنزيل معاني في التأويل لبابــــ  
 عمي محمد: تصحيح،  (ىـ741: ت) بالخازن المعروف الحسن، أبو الشيحي عمر

 . ىـ1415 ،1، ط بيروت – العممية الكتب دار،  شاىين

 غالب بن الحق عبد محمد أبو،  العزيز الكتاب تفسير في الوجيز المحرر ـــ  
 عبد: ، تحقيق (ىـ542: ت) المحاربي األندلسي عطية بن تمام بن الرحمن عبد بن

 ـ ه1422 - 1، ط بيروت – العممية الكتب دار،  محمد الشافي عبد السالم

،  (ىـ219: ت) البصري التيمى المثنى بن معمر عبيدة أبو،  القرآن جازم ـــ 
 . ىـ1381،  القاىرة – الخانجى مكتبة،  سزگين فواد محمد: تحقيق
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عرابو القرآن معانيـــ   : ت) الزجاج إسحاق أبو سيل، بن السري بن إبراىيم،  وا 
 ىـ 1418 ،1، ط  بيروت – الكتب عالم،  شمبي عبده الجميل عبد: ، تحقيق (ىـ311

 . م1988 -

: ، تحقيق (ىـ338: ت) محمد بن أحمد النحاس جعفر أبو،  القرآن معانيــــ  
 ه .1419 ،1، ط رمةكالم مكة - القرى أم جامعة،  الصابوني عمي محمد

 الفراء الديممي منظور بن اهلل عبد بن زياد بن يحيى زكريا أبو،  القرآن معانيـــ  
 الفتاح عبد/  النجار عمي محمد/  النجاتي يوسف أحمد: ، تحقيق (ىـ217: ت)

 .1، ط مصر – والترجمة لمتأليف المصرية دار،  الشمبي إسماعيل

 البصري، ثم البمخي بالوالء، المجاشعي الحسن أبو،   لألخفش القرآن معانىــــ  
،  قراعة محمود ىدى الدكتورة: تحقيق،  (ىـ215: ت) األوسط باألخفش المعروف

 . م1991 - ىـ 1411 ،1، ط القاىرة الخانجي، مكتبة

: ت) البغوي مسعود بن الحسين محمد أبو،  القرآن تفسير في التنزيل معالمـــ  
 ضميرية جمعة عثمان - النمر اهلل عبد محمد أحاديثو وخرج حققو: ، تحقيق (ىـ511

 . م 1997 - ىـ 1417 ،4، ط والتوزيع لمنشر طيبة دار،  الحرش مسمم سميمان -

 ، البصري حبيب بن محمد بن محمد بن عمي الحسن أبو،  والعيون النكتـــ  
،  الرحيم عبد بن المقصود عبد ابن السيد: ، تحقيق (ىـ451: ت) بالماوردي الشيير

 . لبنان ـــ بيروت ، العممية الكتب دار

 


