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ABSTRACT
ISLAMIC SCIENCES JOURNAL (ISJ ISLAMIC SCIENCES JOURNAL (ISJ)

Muhammad Mahmoud
Muhammad 

When you read and write about a critical study, you must
take into account the impartiality and objectivity, whether this study
may have a negative or a positive side, and it is not correct to assert
the results of that study.
The academic criticism is to re-imagine the perception and
understanding of the written text that the study underwent. So it is
the process of showing the errors and advantages of literary studies
because of the methods, ideas and perceptions it contains.
My study was entitled (The Method of Interpretation by the
Neglected Letters for Hamzawi in his Interpretation of Dar AlAsrar) (a critical study), as the researcher wanted to clarify the new
method in which the author worked, by studying these perceptions
and ideas ,in a critical study, showing whether the author was able
to succeed and excel, with this kind of Interpretation, or not,
through the tools of constructive academic criticism.
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طريقة التفسير بالحروف الميممة عند الحمزاوي في تفسيره در األسرار  -دراسة نقدية-
أ.م .محمد محمود محمد

قسم عموم القرآن  ,كمية التربية  ,الجامعة المستنصرية ,بغداد ,العراق.

الخالصة:

عندما تق أر كتكتب عف دراسة نقدية ،يجب أف تأخذ بعيف االعتبار الحيادية ،كالمكضكعية ،سكاء أكانت ىذه
الدراسة قد يتخمميا الجانب السمبي أـ اإليجابي ،كال يصح الجزـ بنتائج تمؾ الدراسة.

ألف النقد األكاديمي ،ىك إعادة تصكر ما خضعت إليو الدراسة مف أدراؾ ،كفيـ لمنص المكتكب .إذف ىك عممية
إظيار األخطاء كالمزايا لمدراسات األدبية لما فييا مف أساليب كأفكار كتصكرات.
فكانت دراستي بعنكاف (طريقة التفسير بالحركؼ الميممة عند الحمزاكم في تفسيره در األسرار (دراسة نقدية)  ،إذ
أراد الباحث أف يبيف المنيج الجديد الذم عمؿ بو المؤلؼ ،بدراسة ىذه التصكرات كاألفكار ،دراسة نقدية ،مبينان

ىؿ استطاع المؤلؼ أف ينجح كيتميز ،بيذا النكع مف التفسير ،أـ ال ،مف خبلؿ أدكات النقد األكاديمي البناء.

الكممات الدالة :الحمزاكم ،الحركؼ العربية ،الحركؼ الميممة ،المرادفات ،االختصار ،التبلعب .
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المقدمة
الحمد هلل الذم أكضح لنا سبؿ معرفة القرآف ،كتفسيره ،لنتبع ما فيو مف ىدل ،كيقيف،

كالتمسؾ بشرعة الحؽ المبيف ،كالصبلة كالسبلـ عمى محمد األميف كعمى آلو الطيبيف الطاىريف
كأصحابو الغر المحجميف.

كتنكعت اتجاىاتيـ
نيض العمماء -رحميـ اهلل -لخدمة القرآف الكريـ منذ كقت مبكرَّ ،

العممية في ذلؾ ،ككانكا ُّ
يعدكف ىذه الخدمة عبادة جميمة تممي عمييـ ىب ٍذؿ اإلمكانات العالية
كاألكقات النفيسة؛ لتحقيؽ ىذا الغرض كالكفاء بو ،ككانت خدمة تفسير القرآف مظي انر مف مظاىر
ىذه الحركة العممية التي بذليا العمماء ،رحميـ اهلل تعالى.

فكاف مف ىؤالء العمماء الحمزاكم (تػ ػَُّٓىػػ) (رحمو اهلل) في تفسيره ( در االسرار في تفسير

القرآف بالحركؼ الميممة ) كىك أحد المصنفات التفسيرية ،كعمى الرغـ مما بذلو مف عمـ كبير
كجيد عظيـ كأسمكب كمنيج جديد في تفسير القرآف الكريـ ،إال أنو قد كقع فيو الزلؿ كالمآخذ في

مما أدل إلى خمؿ كاضح
منيجو ،كالسبب يعكد إلى تفسير ألفاظ القرآف بالحركؼ الميممة فقط ٌ .
في الجمؿ التفسيرية لآليات مف حيث نقص المعنى التاـ ليا باختصار بعض األلفاظ الدالة عمى
ىذه اآلية عمى عكس غيره مف المفسريف .

كما ذكرتو مف مآخذ ىك ما شجعني أف أدرس ىذا التفسير دراسة نقدية بعنكاف (طريقة التفسير
بالحركؼ الميممة عند الحمزاكم في تفسيره در األسرار (دراسة نقدية) ) مبينان أف ىذا المنيج،

الذم جاء بو المؤلؼ ،ال يمكف أف يطبؽ في تفسير القرآف الكريـ ،كالسبب يعكد إلى أف الحركؼ

الميممة ،كالمعجمة ،ىي مكممة لبعضيا ،كال نستطيع أف نفصؿ بينيما.

كذلؾ الكقكؼ عمى األلفاظ التي فييا حركؼ معجمة ،كقد حكليا إلى حركؼ ميممة بشكؿ كامؿ

فأصبحت بمعاف أما أف تككف غير دقيقة ،أك بعيدة التشابو كفييا غمكضان ،كىذا عكس مفيكـ
التفسير كىك اإليضاح كالبياف ،فكاف غرضي مف الدراسة النقدية  ،ىك تقييـ لعمؿ المؤلؼ كىؿ
كاف عمى يقيف مف نجاح ىذا المنيج أـ ال.

كقد تناكلت في كتابة بحثي ىذا منيجيف ،األكؿ المنيج التاريخي الذم اتبعتو في التمييد لمتقصي

عف حياة الحمزاكم (رحمو اهلل) ،كالثاني المنيج النقدم في بياف رأم الحمزاكم (رحمو اهلل) بمعاني

اآليات كألفاظيا  ،التي ذكرىا في تفسيره كىؿ كانت عمى صكاب أـ ال.

أما خطة البحث فقد تضمنت تمييدان كمبحثيف ،تناكلت في التمييد حياة اإلماـ الحمزاكم (رحمو

اهلل) مع كصؼ لتفسير در األسرار ،كقد كاف المبحث األكؿ بعنكاف (طريقة التفسير بالحركؼ
الميممة) ،كفيو مطمباف األكؿ تعريؼ بالحركؼ العربية كأقساميا ،كالثاني بينت فيو صكر تكظيؼ

الحركؼ الميممة مف ثبلثة جكانب المفظي ،كالمعنكم ،كالنحكم.
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أما المبحث الثاني فقد كاف عنكانو ( دراسة نقدية لطريقة التفسير بالحركؼ الميممة ) كفيو ثبلثة

مطالب ،األكؿ االستعانة بالمرادفات ،كالثاني بينت فيو االختصار في التفسير ،كالثالث التبلعب
بالمصطمحات ،ثـ الخاتمة كفييا أىـ النتائج التي تكصمت الييا في البحث.

أما بخصكص الصعكبات التي كاجيتني في كتابة ىذا البحث فيي قمة المصادر التي تحدثت عف
مما صعب البحث كجمع المعمكمات عف حياتو ،فضبلن عف صعكبة
حياة الحمزاكم –رحمو اهللٌ -
فيـ بعض األلفاظ ،التي فييا شيء مف الغرابة ،مثؿ قكلو  :المصدر مطركح ،فمـ يتبيف لي ىؿ

المقصكد بو منص كب أك محذكؼ إال بعد البحث في كتب المغة ،فتبيف أف المقصكد بو المحذكؼ
كليس المنصكب ،كمف الصعكبات األخرل قمة الدراسة عف ىذا التفسير بشكؿ عاـ .

كفي ختاـ مقدمتي ىذه ال أستطيع إال أف أقكؿ ما كاف مف تكفيؽ في كتابة ىذا البحث فمف اهلل
عز كجؿ كحده ،كما كاف مف ز و
لؿ أك خطأ فمف نفسي كمف الشيطاف  ،كأرجك أف يككف لي مف

سبلمة القصد ،كاخبلص النية ،عذر مقبكؿ  ،كصمى اهلل عمى سيدنا محمد كعمى آلو كصحبو

أجمعيف.

التمييد :حياة الحمزاوي
أوالً  :اسمو ونسبو:

ُ -اسمو  :محمكد بف محمد نسيب بف حسيف بف يحيى حمزة الحسيني(ُ).
ِ -نسبو :

((

يتصؿ نسب السيد محمكد حمزة الحسيني بعائمة مف أقدـ عائبلت دمشؽ،
)) (

ِ

).

حراف كىاجرت إلى دمشؽ منذ قركف
حسينية االنتساب ،أصميا مف ٌ
ثانياً  :والدتو ونشأتو  :كلد في دمشؽ سنة (ُِّٔق) كنشأ في حجر كالده كما ينشأ ربيب العز
ّ

كالمجد ،كدخؿ المدرسة سنة (ُِْٖق) ( ) ،ككانت المدارس في أيامو ضعيفة فتعمـ القرآف كأتقف
الخط في مكتب ابتدائي كىك في الثانية عشرة ،كأشتير خطو بالجماؿ مف ذلؾ الحيف ،ثـ عكؼ
ْ

أكب عمى المطالعة كالتبحر عمى عمماء دمشؽ آنذاؾ( ).
عمى اكتساب العمـ ،ك ٌ
كطالع المغة التركية كبرع فييا ،كصار مف أكابر عممائيا المتبحريف فييا ،يدرؾ أسرارىا كيركم

نكاتيا ،كمنظكماتيا ،كآدابيا ،كأحسف فضبلئيا  ،كلما اشتير فضمو كجيت إليو النيابات الشرعية

(ُ) ينظ ػ ػػر :طبق ػ ػػات مش ػ ػػاىير الدمش ػ ػػقييف م ػ ػػف أى ػ ػػؿ الق ػ ػػرف ال ارب ػ ػػع عش ػ ػػر اليج ػ ػػرم ،جم ػ ػػاؿ الػػ ػػديف القاس ػ ػػمي:
ُ.ُُٔ/
(ِ) تراجـ مشاىير الشرؽ في القرف التاسع عشر ،جرجي زيداف.ِِٗ/ِ :
(ّ) ينظ ػ ػػر :طبق ػ ػػات مش ػ ػػاىير الدمش ػ ػػقييف م ػ ػػف أى ػ ػػؿ الق ػ ػػرف ال ارب ػ ػػع عش ػ ػػر اليج ػ ػػرم ،جم ػ ػػاؿ ال ػ ػػديف القاس ػ ػػمي :
ُٖ /

(ْ) ينظر :تراجـ مشاىير الشرؽ في القرف التاسع عشر ،جرجي زيداف. ِِٗ/ِ:
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سنة (َُِٔق) كلبث إلى سنة (ُِٖٔق) كسافر إلى االستانة كاألناضكؿ بعد أف انتظـ في
سمؾ المكالي سنة (ُِٔٔق) ،كرجع إلى دمشؽ ثـ انتظـ في سمؾ أعضاء مجمسيا الكبير الذم

ألغي سنة (ُِٕٕق) بعد الحادثة المشيكرة ،ككاف في أثناء ىذه المدة قد ألؼ تفسيره الميمؿ

كالقامكس الميمؿ ،الذم ألفو لبلستعانة بو عمى التفسير المذككر ،كقدـ تفسيره لمسمطاف عبدالمجيد
فأنعـ عميو بالنيشاف المجيدم الرابع ،ككانت النياشيف في ذلؾ الكقت عزيزة ال يناليا إال أصحاب
ُ

األعماؿ العظيمة( ) ،ككاف يشتغؿ بالتأليؼ كالتدريس كالمطالعة كالنظـ ،كفي سنة (ُِْٖق)

تكلى إفتاء دمشؽ ،بؿ إفتاء الديار الشامية ؛ ألف سكريا كانت كالية كاحدة  ،كظؿ في كضيفتو
ىذه إلى اخر حياتو كناؿ أسمى المراتب العممية الرسمية كأكسمة الدكلة العمية؛ مجيديو كعثمانية،
لحد الرتبة الثانية ،كأىداه نابميكف الثالث إمبراطكر فرنسا عمى أثر حادثة دمشؽ (المشيكرة بحادثة

سنة َُٖٔـ) جفتان بطقـ ذىب في صندكؽ مف عاج ؛ إق ار انر بجميمو لما أتاه مف الخير بمساعدتو
مسيحي دمشؽ في تمؾ الحادثة المشؤكمة  ،كحصؿ بصنيعو المذككر عمى رضا الدكلة العمية
ِ

كاحتراـ عظماء أكربا كثقتيـ( ).

ككاف مع تبحره في العمـ كاشتغالو بو كبمنصبو آية في صناعة اليد ،يشتغؿ أدؽ األشغاؿ اليدكية
كأتقنيا في غاية الضبط كاالنتظاـ ،كأما في الكتابة فقد كاف آية الزماف بيا ،فكاف يكتب جميع

الخطكط في غاية الضبط كالجماؿ ،فضبلن عف تفننو في ىذه الصنعة ،فقد كتب الفاتحة عمى حبة

أرز ،كبقي ثمث الحبة فارغان ،كترل الكتابة بالعدسية كاضحة جميمة الخط جدان ،كأغرب مف ذلؾ
ّ

كتابتو عمى كرقة بمساحة فص الخاتـ أسماء شيداء كقعة بدر الكبرل ،كىـ ُّٕ( ).

كلكثرة مشاغمو ماؿ إلى الرياضة لتجديد قكاه ،فاختار الصيد كماؿ إليو كغرـ بو ،ككاف يصرؼ بو

أكقات الفراغ فصار صيادان مشيك انر ،كقد بمغ الرماية مبمغان عظيمان كاشتير بيا ،فيرمي مئة رمية كال
يخطئ في كاحدة ،كقيؿ أنو ما كجو بندقية إلى شيء كأخطأه إال ما ندر جدان ،كباإلجماؿ أنو أتقف
ْ

كؿ ما تعاطاه( ).

ككاف مقصكدان في قضاء الحاجات ،يحبو الناس عمى اختبلؼ المراتب كالنحؿ ،يحترمو رجاؿ

الدكلة ،كالكالة ،كاألجانب ،ككاف صادقان في القكؿ كالفعؿ ،محبان لكطنو كدكلتو ،مستقيمان متكاضعان
يأبى الفخفخة ،كمع كثرة عبلمات شرفو كتعداد أكسمتو لـ يظير بيا إال عند الضركرة ،ككاف
(ُ) ينظر :حمية البشر في تاريخ القرف الثالث عشر ،البيطار.ُّْٕ :
(ِ) ينظر :تراجـ مشاىير الشرؽ في القرف التاسع عشر ،جرجي زيداف .َِّ/ِ:
(ّ) ينظر :نفس المصدر السابؽ .َِّ/ِ:

(ْ) ينظ ػ ػػر :طبق ػ ػػات مش ػ ػػاىير الدمش ػ ػػقييف م ػ ػػف أى ػ ػػؿ الق ػ ػػرف ال ارب ػ ػػع عش ػ ػػر اليج ػ ػػرم ،جم ػ ػػاؿ ال ػ ػػديف القاس ػ ػػمي :
ُ.ٗ /
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يعتبر الكقت ثمينان ،ال يضيعو ببل عمؿ ،ىذا ما مكنو مف القياـ بمشاغمو الكثيرة كأعمالو الخطيرة؛
ُ

كلذلؾ كاف يميؿ إلى الكحدة ،كال يتدخؿ فيما ال يعنيو( ) .ككاف ذا ميابة كجبلؿ ،إذا مر بطريؽ
كقؼ الناس لو كتسابقكا بتأثير حبيـ لو لتقبيؿ يديو ،مع إبائو ذلؾ عمييـ لمخالفتو طبعوً ،فمدفع
ِ

ىذا كاف يختار السمكؾ في الطريؽ التي ال يكثر فيو المارة ( ) .كلعؿ ما سبؽ ذكره مف محطات

ىي تعد أىـ المحطات في حياة الحمزاكم –رحمو اهلل -منذ كالدتو إلى نياية مطاؼ عمره .

رابعاً  :شيوخو  :تتممذ اإلماـ الحمزاكم (رحمو اهلل) عمى يد عدد مف عمماء عصره كمنيـ:

ُ -سعيد بف حسف بف أحمد ،أبك عثماف الحمبي  ،فقيو الشاـ في عصره ،حنفي ،كلد كنشأ في
ّ

حمب ،كاستكطف دمشؽ( ) ،اخذ عنو اإلماـ الحمزاكم الفقو كالنحك كالصرؼ كاألصكؿ كالكبلـ ،
ْ

تكفي سنة (ُِٗٓق) ( ) -ِ .عبد الرحمف بف محمد بف عبد الرحمف الكزبرم :عالـ بالحديث،

شافعي ،نعتو البيطار بمحدث الديار الشامية .مف أىؿ دمشؽ ،لو (ثبت الكزبرم) ،تكفي بمكة
ٔ

ٓ

حاجان سنة (ُِِٔق) ( ) ،أخذ عنو العبلمة الحمزاكم الحديث كالمصطمح( ) -ّ .حسف بف
عمر بف معركؼ الشطي الحنبمي ،فقيو فرضي ،بغدادم األصؿ ،دمشقي المكلد ،لو تصانيؼ،
ٕ

منيا (مختصر شرح عقيدة السفاريني) تكفي سنة (ُِْٕق) ( ) ،أخذ عنو اإلماـ الحمزاكم
ٖ

الفرائض كالحساب( ) -ْ .أبك بكر بف أحمد بف داكد الكبللي ،الكردم األصؿ ،الشافعي ،نزيؿ
ٗ

دمشؽ :فقيو متصكؼ عارؼ بالتفسير ،لو مصنفات ،منيا (صفكة التفاسير) ( ) ،أخذ عنو
الحمزاكم الحكمة كالكضع كاآلداب ،تكفي سنة (َُِٖق)

(

َُ

).

(ُ) ينظر :تراجـ مشاىير الشرؽ في القرف التاسع عشر ،جرجي زيداف .ُِّ/ِ :
(ِ) ينظر :حمية البشر في تاريخ القرف الثالث عشر ،البيطار.ُْٖٔ :
(ّ) ينظر :طبقات الحنفية  ،عمي بف أمر اهلل الحنائي .ْٓٔ :

(ْ) ينظر :تراجـ مشاىير الشرؽ في القرف التاسع عشر ،جرجي زيداف .ُِّ/ِ :
(ٓ) ينظر :الذرية الطاىرة النبكية  ،الدكالبي .َّٓ :
(ٔ) ينظر :تراجـ مشاىير الشرؽ في القرف التاسع عشر ،جرجي زيداف .ُِّ/ِ :
(ٕ) ينظر :حمية البشر في تاريخ القرف الثالث عشر ،البيطار.ْٕٖ :
(ٖ) ينظر :تراجـ مشاىير الشرؽ في القرف التاسع عشر ،جرجي زيداف .ُِّ/ِ:
(ٗ) ينظر :معجـ المؤلفيف ،عمر رضا كحالة .ُِٖ/ُ :

(َُ) ينظر :تراجـ مشاىير الشرؽ في القرف التاسع عشر ،جرجي زيداف .ُِّ/ِ :
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بعد ذكر ىؤالء العمماء ،الذيف نيؿ منيـ اإلماـ الحمزاكم (رحمو اهلل) ،فمنيـ مف أخذ منو التفسير

ك الحساب كمنو مف أخذ منو المصطمح كغيرىا مف العمكـ التي اخذىا منيـ ،كادت إلى عمك
منزلتو كانتشار صيتو.

خامساً  :تالميذه  :لـ أعثر لدل الحمزاكم (رحمو اهلل) ،عمى تبلميذ ،مع ككنو عالمان جميبلن في
التفسير كالحديث كالمغة كغيرىا مف العمكـ ،كلكف المصادر المتكافرة عندم لـ تذكر أيان مف

تبلميذه.

سادساً  :مؤلفاتو  :لئلماـ الحمزاكم (رحمو اهلل) الكثير مف المؤلفات كىي :

ُ -تفسير الكبلـ المبجؿ المسمى در االسرار  :كىك تفسير القرآف الكريـ بالحرؼ الميمؿ أكلو
ُ

الحمد هلل مرسؿ رسكلو األكرـ مصد ار مطي ار ألحكاـ كبلمو المكرـ كىك مجمد مطبكع( ) -ِ.الكمؿ
ِ

إلى الكبلـ الميمؿ  :في المغة ،كألفو لبلستعانة بو عمى التفسير( ) -ّ .كتاب الفتاكم ،نظـ في
ْ

ّ

ٓ

مجمد( ) -ْ .الفتاكل المحمكدية ،طبع في مجمديف كبيريف( ) -ٓ .نظـ الجامع الصغير( ).
ٔ

ٔ -نظـ أصكؿ الفقو( ).

ٖ

ٕ

ٗ

ٕ -القكاعد الفقيية( ) -ٖ .قكاعد األكقاؼ( ) -ٗ .تحرير المقالة في الحيمكلة كالكفالة( ).
ُُ

َُ

َُ -خمؿ المحاضر كالسجبلت( ) -ُُ .كشؼ الستكر عف صحة الميايأة في المأجكر( ).
ُِ

ُِ -جدكؿ األحؽ بالحضانة لمكلد( ).

(ُ) ينظر :إيضاح المكنكف في الذيؿ عمى كشؼ الظنكف ،إسماعيؿ باشا الباباني.ّْْ/ّ :
(ِ) ينظر :ىدية العارفيف أسماء المؤلفيف كآثار المصنفيف ،إسماعيؿ باشا الباباني.َِْ/ِ :
(ّ) ينظر :تراجـ مشاىير الشرؽ في القرف التاسع عشر ،جرجي زيداف .ُِّ/ِ :

(ْ) ينظ ػ ػػر :الفي ػ ػػرس الش ػ ػػامؿ لمتػ ػ ػراث العرب ػ ػػي الش ػ ػػامؿ المخط ػ ػػكط الفق ػ ػػو كأص ػ ػػكلو ،مؤسس ػ ػػة آؿ البي ػ ػػت لمفك ػ ػػر
اإلسبلمي .ِْٓ/ٔ :
(ٓ) ينظر :حمية البشر في تاريخ القرف الثالث عشر ،البيطار.ٗ/ُ :
(ٔ) ينظر :تراجـ مشاىير الشرؽ في القرف التاسع عشر ،جرجي زيداف .ُِّ/ِ :

(ٕ) ينظر :إيضاح المكنكف في الذيؿ عمى كشؼ الظنكف  ،إسماعيؿ باشا الباباني.ِّْ/ْ :
(ٖ) ينظ ػ ػػر :الفي ػ ػػرس الش ػ ػػامؿ لمتػ ػ ػراث العرب ػ ػػي الش ػ ػػامؿ المخط ػ ػػكط الفق ػ ػػو كأص ػ ػػكلو ،مؤسس ػ ػػة آؿ البي ػ ػػت لمفك ػ ػػر
اإلسبلمي ُٗ/ٕ :
(ٗ) ينظر :تراجـ مشاىير الشرؽ في القرف التاسع عشر ،جرجي زيداف .ُِّ/ِ :
(َُ) ينظر :معجـ المطبكعات العربية كالمعربة  ،سركيس.َُٕٕ/ِ :

(ُُ) ينظر :كشؼ الظنكف عف أسامي الكتب كالفنكف ،إسماعيؿ باشا الباباني.َّٔ/ْ :
(ُِ) ينظر :تراجـ مشاىير الشرؽ في القرف التاسع عشر ،جرجي زيداف .ُِّ/ِ :
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ُ

الصديؽ لعمي بف أبي طالب( )-ُٓ .
ُّ -كشؼ القناع( ) -ُْ .غنية الطالب بشرح رسالة
ٌ
ّ

تنبيو الخكاص عمى أف االمضاء مف القضاء في الحدكد ال في القصاص( ) -ُٔ .رسالة في
ْ

ٔ

ٓ

الدراىـ كالمثقاؿ( ) -ُٕ .مصباح الدراية في اصطبلح اليداية( ) -ُٖ .التفاكض في التناقض( ).
ٖ

ٕ

ُٗ -رفع الغشاكة عف جكاز أخذ االجرة عمى التبلكة( ) -َِ .النكر البلمع في أصكؿ الجامع( ).
ٗ

ُِ -التحرير في ضماف المأمكر كاآلمر كاألجير( ) -ِِ .فتكل الخكاص في حؿ ما صيد
ُُ

َُ

بالرصاص( ) -ِّ .فصيح النقكؿ في جكاز دعكل المرأة بالمير بعد الدخكؿ( ) -ِْ.ىك ٍشؼ
ُِ

الغ ٍسؿ في اإلجَّانة( ).
الم ىجانة ،عف ى
ى

ِٓ -الككاكب الزاىرة في األحاديث المتكاترة
ُٓ

ُٔ

ُّ
( )

ُْ

 -ِٔ.شرح صبلة ابف مشيش( ) -ِٕ .العقيدة
ُٕ

( )
البينات( ) -ِٗ .عنكاف األسانيد( ) -َّ .االجكبة الممضاة عمى
االسبلمية  -ِٖ .ترجيح ٌ

(ُ) ينظ ػ ػػر  :طبق ػ ػػات مش ػ ػػاىير الدمش ػ ػػقييف م ػ ػػف أى ػ ػػؿ الق ػ ػػرف ال ارب ػ ػػع عش ػ ػػر اليجػ ػ ػرم ،جم ػ ػػاؿ ال ػ ػػديف القاس ػ ػػمي :
ُ.ٗ /
(ِ) ينظر :تراجـ مشاىير الشرؽ في القرف التاسع عشر ،جرجي زيداف .ُِّ/ ِ :
(ّ) ينظر :إيضاح المكنكف في الذيؿ عمى كشؼ الظنكف ،إسماعيؿ باشا الباباني .ِّْ/ّ :
(ْ) ينظر :تراجـ مشاىير الشرؽ في القرف التاسع عشر ،جرجي زيداف ُِّ/ِ :

(ٓ) ينظر :كشؼ الظنكف عف أسامي الكتب كالفنكف ،إسماعيؿ باشا الباباني .ُْٗ/ْ :
(ٔ) ينظر :معجـ المطبكعات العربية كالمعربة ،سركيس .َُٕٖ/ِ :
(ٕ) ينظر :كشؼ الظنكف عف أسامي الكتب كالفنكف ،إسماعيؿ باشا الباباني .َٖٓ/ّ :
(ٖ) ينظر :إيضاح المكنكف في الذيؿ عمى كشؼ الظنكف ،إسماعيؿ باشا الباباني . ٖٔٔ/ْ :
(ٗ) ينظر :ىدية العارفيف أسماء المؤلفيف كآثار المصنفيف ،إسماعيؿ باشا الباباني .َِْ/ِ :
(َُ) ينظر :معجـ المطبكعات العربية كالمعربة ،سركيس .َُٕٖ/ِ :
(ُُ) ينظر :تراجـ مشاىير الشرؽ في القرف التاسع عشر ،جرجي زيداف .ُِّ/ِ :
(ُِ) ينظػ ػػر :الفي ػ ػػرس الش ػ ػػامؿ لمتػ ػ ػراث العربػ ػػي الش ػ ػػامؿ المخط ػ ػػكط الفق ػ ػػو كأصػ ػػكلو ،مؤسس ػ ػػة آؿ البي ػ ػػت لمفك ػ ػػر
اإلسبلمي .ُٕٗ/ٖ :

(ُّ) ينظر :تراجـ مشاىير الشرؽ في القرف التاسع عشر ،جرجي زيداف ُِّ/ِ :
(ُْ) ينظر :معجـ المطبكعات العربية كالمعربة ،سركيس .ُّٓٓ/ِ :
(ُٓ) ينظر :تراجـ مشاىير الشرؽ في القرف التاسع عشر ،جرجي زيداف .ِِّ/ِ :
(ُٔ) ينظػ ػػر :طبقػ ػػات مشػ ػػاىير الدمشػ ػػقييف مػ ػػف أىػ ػػؿ القػ ػػرف ال اربػ ػػع عش ػ ػػر اليجػ ػػرم ،جمػ ػػاؿ ال ػ ػػديف القاسػ ػػمي :
ُ.ٗ /

(ُٕ) ينظر :إيضاح المكنكف في الذيؿ عمى كشؼ الظنكف ،إسماعيؿ باشا الباباني .ُِٕ/ْ :
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ِ

ُ

أسئمة القضاة( ) -ُّ .مختصر الجرح كالتعديؿ( ) -ِّ .صحيح األخبار ،فيما ا ٍشتيبًو في مسائؿ
ّ

ٓ

ْ

( )
( )
التنقيح ِّ
الزانية( ).
ىجر ٌ
كرد المحتار  -ّّ .أعبلـ الناس  -ّْ .القطكؼ ٌ
الدانية ،في يخ ٍبث أ ٍ
ٔ

ّٓ -البرىاف عمى بقاء دكلة آؿ عثماف إلى آخر الزماف( ).
كلعؿ ما سبؽ ذكره مف مؤلفات ُّ
تدؿ عمى غ ازرة عمـ ىذا العمـ الجميؿ كطكؿ نفسو في التأليؼ
كابداعو فيو.

سابعاً  :وفاتو  :بعد مسيرة عممية  ،كحياة حافمة بالعمـ كالمعرفة ،كاإلصبلح كالعبادة كالتأليؼ
كالزىد كاألخبلؽ ،فارقت الركح الطيبة بإذف اهلل تعالى الجسد الذم مكثت فيو مدة لـ يكؿ ىذا

الجسد عف العمؿ الدؤكب في سبيؿ نشر ىذا الديف ،فكانت الكفاة في دمشؽ في ٗ مف محرـ ،
ٖ

ٕ

سنة َُّٓق( ) ،كدفف بمقبرة مرج الدحداح بجكار أجداده( ) ،فرحمو اهلل برحمتو الكاسعة .

ثامناً  :وصف تفسير در االسرار  :التفسير عمـ يبحث فيو عف كيفية النطؽ بألفاظ القرآف،
ٗ

كمدلكالتيا ،كأحكاميا اإلفرادية كالتركيبية ،كمعانييا التي تحمؿ عمييا حالة التركيب( ) ،فقد ألؼ

العالـ الجميؿ الحمزاكم (رحمو اهلل) تفسيره در األسرار كجرل فيو عمى حؿ الكممات القرآنية
بالكممات المشتممة عمى الحركؼ الميممة فجاء غريبان في بابو عجيبان لطبلبو ،كقد أتى ىذا
التفسير عمى الحركؼ الميممة غير المنقكطة ،كلـ ً
يأت لو ذلؾ إال بعد امتبلكو لمكىبة لغكية
كمقدرة فائقة في فيـ المعاني كترجمتيا في ىذا الثكب المغكم المتفرد ،فقد سبقو إلى ىذا األسمكب
َُ
( )

الشيخ فيضي اليندم في تفسيره سكاطع اإللياـ

(ُ) ينظر :تراجـ مشاىير الشرؽ في القرف التاسع عشر ،جرجي زيداف .ِِّ/ِ :
(ِ) ينظر :تراجـ مشاىير الشرؽ في القرف التاسع عشر ،جرجي زيداف .ِِّ/ِ :
(ّ) ينظ ػ ػػر :الفي ػ ػػرس الش ػ ػػامؿ لمتػ ػ ػراث العرب ػ ػػي الش ػ ػػامؿ المخط ػ ػػكط الفق ػ ػػو كأص ػ ػػكلو ،مؤسس ػ ػػة آؿ البي ػ ػػت لمفك ػ ػػر
اإلسبلمي .ٕ/ٔ :
(ْ) ينظر :تراجـ مشاىير الشرؽ في القرف التاسع عشر ،جرجي زيداف .ِِّ/ِ :

(ٓ) ينظ ػ ػػر :الفي ػ ػػرس الش ػ ػػامؿ لمتػ ػ ػراث العرب ػ ػػي الش ػ ػػامؿ المخط ػ ػػكط الفق ػ ػػو كأص ػ ػػكلو ،مؤسس ػ ػػة آؿ البي ػ ػػت لمفك ػ ػػر
اإلسبلمي .َٓ/ٕ :
(ٔ) ينظر :تراجـ مشاىير الشرؽ في القرف التاسع عشر ،جرجي زيداف .ِِّ/ِ :
(ٕ) ينظر :معجـ المؤلفيف  ،عمر رضا كحالة .ََِ/ُِ :
(ٖ) ينظر :حمية البشر في تاريخ القرف الثالث عشر ،البيطار.َُّّ :
(ٗ) ينظر :البحر المحيط في التفسير  ،أبك حياف األندلسي .ِٔ/ُ :

(َُ) ينظر :كشؼ الظنكف عف أسامي الكتب كالفنكف  ،حاجي خميفة .ََُٖ/ِ :
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كقد تضمف ىذا التفسير مقدمة احتكت عمى كبلـ ييعمي مف شأف عمـ التفسير ،ثـ احتكت عمى
ذكر اسـ الكتاب در األسرار كنسبتو إلى مؤلفو الحمزاكم (رحمو اهلل) ،أما متف الكتاب فقد تككف
مف جزأيف فسر في كؿ جزء عددان مف سكر القرآف الكريـ ،فقد ابتدأ الجزء األكؿ مف بداية القرآف
الكريـ إلى سكرة األسراء ،أما الجزء الثاني فقد بدأ مف سكرة الكيؼ إلى نياية القرآف الكريـ ،ثـ
ختـ الكتاب بخاتمة قصيرة لـ تتجاكز نصؼ صفحة ،حمد اهلل تعالى فييا عمى اتمامو ىذا

التفسير.

المبحث االول :طريق التفسير بالحروف الميممة

المطمب األول :الحروف العربية واقساميا

أوالً  :تعريف الحروف لغة واصطالحاً :

ٔ-تعريف الحرف لغ ًة  :ذكر أىؿ المغة تفسي انر متكامبلن ،كبيانان شامبلن لكممة الحرؼ في المغة،
كىذا ما سنذكره عمى كفؽ ما يأتي:

و
الحرؼ  (( :حرؼ ِّ
شيء طرفو كشفيره كحده
كؿ

)) (

ُ

حرؼ،
) (( ،فأطمؽ عمى أعمى الجبؿ المحدد
ه

ً
النير جانبو،
كحرؼ
كيطمؽ أيضا عمى ما نتأ في جنبو ،كقيؿ حرفا الجبؿ كالسفينة جانباىما،
ي
ّ

ِ

ً
السيؼ ُّ
الحرؼ أيضا مسي يؿ الماء( ).
حده)) ( ) ،ك
كحرؼ
ي
ي
الحرؼ عمى الناقة الصُّمبة النجيبة الماضية ،تشبييا ليا بحرؼ الجبؿ في الصَّبلبة ك ِّ
الشدة،
كيطمؽ
ي
ي
كبحد السيؼ في المضاء ،كقيؿ إنيـ كانكا يريدكف بو الناقة الميزكلة التي أنضتيا األسفار،
ْ

كشبيت في ىزاليا بالحرؼ مف حركؼ المعجـ كىك األلؼ لدقتيا( ).

((
كقد تككف مف األضداد ،كما َّ
حرؼ مف األىضداد؛ يقاؿ لمرجؿ
م ،إذ يقكؿ:
ه
عدىا ابف األنبار ٌ
كقاؿ بعض البصرييف :يقاؿ لمناقة الصغيرة ىح ٍرؼ،
القصير ىح ٍرؼ ،كيقاؿ :لمناقة العظيمة ىح ٍرؼ ،ى
كلمعظيمة حرؼ؛ كانما قيؿ لمعظيمة حرؼ لشدتيا كصبلبتيا؛ شبيت بحر ً
ؼ الجبؿ ،كيقاؿ :بؿ
ٍ
ىٍ

ضائو
قيؿ ليا ذلؾ لسرعتيا؛ يشبِّيت بحرؼ السيؼ في ىم ى

)) (

ٓ

).

لكف الخميؿ كابف منظكر ،لـ يرتضيا إطبلؽ كصؼ الحرؼ عمى الناقة الميزكلة ،كاحتجكا بقكؿ
ٔ

الرَّمة( ):
ذم ُّ
(ُ) الصحاح تاج المغة كصحاح العربية  ،الجكىرم.ُِّْ/ْ :
(ِ) لساف العرب  ،ابف منظكر.ِْ/ٗ :
(ّ) ينظر :القامكس المحيط  ،الفيركزآبادم.ُّّْ :
(ْ) ينظر :كتاب العيف  ،الفراىيدم.ِْ/ٗ :
(ٓ) األضداد  ،ابف األنبارم.َُِ :

(ٔ) ينظر :العيف  ،الفراىيدم ُُِ/ّ :؛ كلساف العرب  ،ابف منظكر.ُِِ/ّ :
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ٔ

((
الخ ِ
ق
ظيف أ ََز ُّج َ
ناد َي ُ
شمُّيا َ ...و ٌ
ُجمالِ َي ٌة َح ٌ
يو ُ
رف ِس ٌ
طو َرّي ُ
س َ
ان َ
ما سبؽ مف المعاني لمفظة حرؼ ىي معاف حسيَّة َّأكلية ،أما المستكل الثاني مف المعاني فيك ما
و
حرؼ مف أمره أم ناحية منو كأنو ينتظر
نقؿ مف إف حرؼ الشيء ناحيتو ككجيتو ،كفبلف عمى
))(

).

كيتكقع ،فإف رأل مف ناحيتو ما يجب ،كاالَّ ماؿ إلى غيرىا ،قاؿ اهلل تعالى  :ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ِ

ّ

( ) ((
ىم ىعمىى ىش ٍّؾ ىك ىغ ٍي ًر ثًقى وة ىكىال يم ٍسكة ىكىال طمأٍنينة
ﮚﮛﮜﭼ  ،أ ٍ
حرؼ ،فيقاؿ :يق أر ىذا الحرؼ في
كمف ىنا قيؿ لكؿ كممة تق أر عمى أكثر مف كجو في القرآف
ه
)) (

ْ
( )

حرؼ ابف مسعكد أم في قراءتو

).

((
احد مف حركؼ التيجي الثمانية كالعشريف،
فإف الحرؼ ىك ك ه

الجانب
الطرؼ ك
سمي بالحرؼ الذم ىك األصؿ
ي
ي

)) (

ٓ

ٔ
)) ( )

((
الحديث :األذاف كاإلقامة خمسة كثبلثكف حرفان

) ،كربما جاء الحرؼ بمعنى الفصؿ ،كما في
)) (

((
يعني فصبلن

ٕ

).

و
معاف أخرل نجدىا
تعد أىـ المعاني المغكية لكممة حرؼ ،ربما ىنالؾ
كما ذكرتو مف المعاني ٌ
منثكرة في كتب المغة كمصادرىا  ،ألننا نعتقد أننا ٌبينا ماذا يعني الحرؼ بالمغة بيانان شافيان ،كمما

األكلي كاف طرؼ األشياء كنياياتيا ،ك َّأكؿ ما لكحظ ذلؾ كاف طرؼ
َّف أف المعنى الحسي َّ
سبؽ تبي ى
الجبؿ كالسفينة كغيرىما ،ثـ أطمؽ عمى الناقة القكية تشبييا ليا بحرؼ الجبؿ ،بعد ذلؾ استعممت
معنكيا لمداللة عمى الجية كالكجو كالناحية كالجانب كالشؾ ،كبعدىا َّ
لمقراء،
دؿ عمى القراءة المعينة َّ
َّ
كدؿ كذلؾ عمى حركؼ التيجي ،كىي حركؼ المعجـ.

ٕ -تعريف الحرف اصطالحاً  :ىنالؾ أكثر مف تعريؼ اصطبلحي ذكره اصحاب االختصاص
كمف ىذه التعريفات ما يأتي :

أ -الحرؼ  (( :ما د ٌؿ عمى معنى في غيره ،نحك مف ،كالى ،كثـ ،كما أشبو ذلؾ
ب -الحرؼ  (( :ما د ٌؿ عمى معنى في غيره كخبل مف دليؿ االسـ كالفعؿ

(ُ) ديكاف ذم الرمة  ،الباىمي.ُْٕ/ُ :
(ِ)[الحج.]ُُ:

(ّ) لساف العرب  ،ابف منظكر.ِّٓ/ٓ :
(ْ) ينظر العيف ،الفراىيدم .ُُِ/ّ :

(ٓ) تاج العركس مف جكاىر القامكس  ،مرتضى َّ
الزبيدم .ُِٖ/ِّ :
(ٔ) مجمع البحريف كمطمع النيريف  ،فخر الديف الطريحي .ّٔ/ٓ :
(ٕ) نفس المصدر السابؽ .ّٔ/ٓ :

(ٖ) اإليضاح في عمؿ النحك  ،أبك القاسـ ال َّزَّجاجي .ْٓ :
(ٗ) التفاحة في النحك َّ ،
الن َّحاس .ِ :
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)) (

ٗ

).

)) (

ٖ

).

ISLAMIC SCIENCES JOURNAL (2021) Vol ( 12) Issue (5): 344-373

ت -الحرؼ :
)) (

كحتى ،كأما

((

ُ

ث -الحرؼ :

ما جاء لمعنى ليس باسـ كال فعؿ ،نحك الـ الجر كبائو ،كىؿ ،كقد ،كسكؼ،

).

((

ما لـ تحسف فيو عبلمة مف عبلمات األسماء كال عبلمات األفعاؿ كانما جاء

لمعنى في غيره نحك ىؿ كبؿ كقد ال تقكؿ مف ىؿ كال قد ىؿ كال تأمر بو
ج -الحرؼ  (( :الذم يفيد معنى ليس في اسـ كال فعؿ
ح -الحرؼ :

((

)) (

ّ

)) (

ِ

).

).

ما د ٌؿ عمى معنى في غيره .كمف لـ َّ
ينفؾ مف اسـ أك فعؿ يصحبو إال في

مكاضع مخصكصة ،حذؼ فييا الفعؿ ،كاقتصر عمى الحرؼ ،فجرل مجرل النائب
خ -الحرؼ  (( :أدلة عمى معاف في نفس المتكمـ

)) (

)) (

ٓ

ْ

).

).

كلعؿ ما ذكرتو مف تعريفات اصطبلحية لمحرؼ تفي بالغرض مف عرضيا كذكرىا ؛ ألنيا تعطي

المعنى التاـ لما يقصد بالحرؼ.
ثانياً  :أقسام الحروف.

الحركؼ في المغة العربية تنقسـ الى قسميف ،القسـ األكؿ  :الحركؼ الميممة ،كالقسـ الثاني:

الحركؼ المعجمة ،كىذه االقساـ سنبينيا مف خبلؿ ىذا المطمب.

القسم األول :الحروف الميممة :
ص ،ط ،ر ،د

)) (

ٔ

((

كىي الحركؼ غير المعجمة ،أم -غير المنقكطة -مثؿ:
)) (

) ((
 ،كىي كؿ ما لـ يؤثٌر في ما ىد ىخ ىؿ عميو شيئان

ٕ

).

القسم الثاني  :الحروف المعجمة  (( :ىي الحركؼ المنقكطة مثؿ :بػ ،ت ،ث ...

)) (

ٖ

) (( ،كأما

خش غظ ،فجممتيا أربعة عشر
الحركؼ المعجمة بالنقط فيجمعيا قكلنا :بزنديؽ في ٌ
جث ٌ
حرفا

)) (

ٗ

).

كلعؿ ما ذكرتو يبيف معنى الحركؼ الميممة كالحركؼ المعجمة ،فالحركؼ الميممة ىي الحركؼ

التي تككف بدكف نقاط ،أما الحركؼ المعجمة فيي الحركؼ التي تحتكم عمى نقاط .
الفارسي .ٖ :
(ُ) اإليضاح العضدم  ،أبك عمي
ٌ
(ِ) الممع في العربية  ،أبك الفتح عثماف بف جني المكصمي .ٖ :

(ّ) الصاحبي في فقو المغة العربية كمسائميا كسنف العرب في كبلميا  ،ابف فارس.َٓ :
(ْ) المفصؿ في صنعة اإلعراب  ،الزمخشرم.ّٕٗ :
(ٓ) الفصكؿ المفيدة في الكاك المزيدة  ،صبلح الديف العبلئي.ُِْ :
فكاؿ بابستي.ُْٗ/ُ :
(ٔ) المعجـ المفصؿ في النحك العربي ،عزيزة ٌ
(ٕ) ظاىرة القرب في الدرس النحكم مف خبلؿ النص القرآني  ،ىاشـ محمد حسف عمي .ُٔ :
فكاؿ بابستي.ُْٗ/ُ :
(ٖ) المعجـ المفصؿ في النحك العربي ،عزيزة ٌ
الم ىؤيَّد العمكم.ٗٗ/ّ :
(ٗ) الطراز ألسرار الببلغة كعمكـ حقائؽ اإلعجاز  ،ي
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المطمب الثاني :صور توظيف الحروف الميممة
كظؼ الحمزاكم (رحمو اهلل) الحركؼ الميممة في تفسيره عف طريؽ جكانب ثبلثة ىي ،الجانب
المفظي ،كالجانب المعنكم ،كالجانب النحكم ،كفي ىذا المطمب سنبيف كؿ جانب مف ىذه الجكانب
ُ

عمى حدة مف خبلؿ التمثيؿ ليا مف تفسيره( ).

أوالً  :توظيف الحروف الميممة بالجانب المفظي.

امتازت المفظة القرآنية كتفردت بخصائص كمميزات خاصة ،ال تتكفر في أم كبلـ آخر ،مف كبلـ
البشر ،فكؿ لفظة في القراف الكريـ ،ليا دكرىا كخصكصيتيا مف حيث فاعمية التعبير القرآني ،فيك
تعبير فني مقصكد .لكؿ لفظة ،بؿ كؿ حرؼ فيو كضع كصفان فنيان مقصكدان ،كفي النص القرآني

جرس يطرؽ االذاف ،كيجعميا متأثرة ،فالمفظة القرآنية تتسـ بالدقة في الكضع كاالختيار كالتناسؽ؛
ِ

ألنيا ناطقة شكبلن كمضمكنان ( ) ،كمما سبؽ يمكننا تعريؼ التكظيؼ المفظي بأنو (( :آلية مف آليات
اإلبداع في الحفظ كاالستيعاب كالمبلزمة ،كىك مما يستعاف بو في بناء النصكص كانتاجيا

)) (

ّ

)،

كمف األمثمة التي ذكرىا الحمزاكم (رحمو اهلل) في ىذا الخصكص ما يأتي :
المثال األول  :قاؿ اهلل تعالى  :ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ْ

ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ ( ).

((
ادتٍوي اٍل ىم ىبلئً ىكةي المراد الركح ال سكاه كال
قال الحمزاوي –رحمو اهلل -في تفسيره ليذه اآلية  :فىىن ى
ً
صمِّي ًفي اٍل ًم ٍحر ً
اب ،المراد المصمى ،أ َّ
ؾ،
ىف ،ركاه رواك مكسك انر ،المَّوى يي ىب ِّش ير ى
كميـ  ،ىك يى ىك قىائ هـ يي ى
ى
ص ِّدقنا بً ىكمً ىم وة ًم ىف المَّ ًو ،المراد رسكؿ محكان مسمكو ،كما أكرده مسمؾ
كأكرـ ،كرواك ككرـ ،بًىي ٍح ىيى يم ى

ِّدا ساد أىؿ عصره ما
الرسكؿ محمد كاسبلـ الحصكر لو كركده ركحان هلل ال إلرسالو كحده  ،ىك ىسي ن
كر ،ال ىكل لو إلى أمر الكطء كحده أك إلى ما عمو كسكاه،
ص نا
ىـ لو أصبلن  ،ىك ىح ي
عصى كال ٌ
ٓ

ًً
ً
مر ال عصى كال ىـ
 ىكىنبًيِّا م ىف الصَّالح ى
يف ،كما ٌ
كالبد ىنا مف بياف أقكاؿ المفسريف غير الحمزاكم (رحمو اهلل) لنجد الفرؽ بيف التفسير األكؿ
)) (

).

كالثاني ككيؼ كظؼ الحمزاكم (رحمو اهلل) الحركؼ الميممة في ىذه اآلية :

(ُ) ينظػ ػ ػػر :التعبيػ ػ ػػر القرآنػ ػ ػػي ،فاضػ ػ ػػؿ السػ ػ ػػامرائي ،ُِ :كفػ ػ ػػي ظػ ػ ػػبلؿ نيػ ػ ػػج الببلغػ ػ ػػة ،محمػ ػ ػػد ج ػ ػ ػكاد مغنيػ ػ ػػة :
ُ.ُّٖ-َّٖ/
(ِ) ينظ ػػر  :التكظي ػػؼ القرآنػػػي ف ػػي بعػػػض خط ػػب االم ػػاـ عم ػػي ب ػػف أب ػػي طالػػػب (عمي ػػو الس ػػبلـ) ،جعف ػػر عمػ ػػي
عاشكر ،جكاد عكدة سبياف.ِْٗ :
(ّ) أنكار الربيع في أنكاع البديع ،ابف معصكـ .ّّ :
(ْ)[آؿ عمراف.]ّٗ :

(ٓ) در األسرار في تفسير القرآف بالحركؼ الميممة  ،الحمزاكم.ُْٓ-ُْْ/ُ :
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((
ؾ بفتح إف ككسرىا فمف فتح
قال الزجاج (تـٖٔٔىـ)  :يجكز أف المَّو يي ىب ىشرؾ إًف المَّوى يي ىب ًش ير ى
فالمعنى  :نادتو بأف المَّو يبشرؾ أم نادتو بالبشارة ،كمف كسر أراد قالت المبلئكة :إف المَّو يبشرؾ.

ك َّ
(إف) بعد القكؿ أبدان مكسكرة

)) (

ُ

).

قال ابو حيان (تــ٘ٗٚىـ) :ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭼ (( ق أر
ابف عامر ،كحمزة :إف اهلل ،بكسر اليمزة .فعند البصرييف الكسر عمى إضمار القكؿ ،أم :كقالت.
كعند الككفييف ال إضمار ،ألف غير القكؿ مما ىك في معناه :كالنداء كالدعاء ،يجرم مجرل القكؿ
في الحكاية ،فكسرت بنادتو ،ألف معناه قالت لو

)) (

ِ

).

ّ

المثال الثاني  :قاؿ اهلل تعالى  :ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ ( ).
قال الحمزاوي (رحمو اهلل) في تفسيره لكممة الرعب في اآلية الكريمة :
أميا ،كرواك كرمح حصؿ ليـ لما رحمكا ككصمكا إلى الركحاء
قال الواحدي(تــٗٙٛىــ):

لغتاف ،كالكتب كالرسؿ
ٔ

كىما لغتاف )) ( ).

)) (

((

ٓ

)) (

ْ

((

ركاه رواك محرؾ الراء كما

).

الرعب :الخكؼ الذم يحصؿ في القمب ،كالتخفيؼ كالتثقيؿ فيو

)
الع ْك َبري(تـٙٔٙىـ)  (( :الرعب  :يق أر بسككف العيف كضميا،
 .قال ُ

ٕ

المثال الثالث  :قاؿ اهلل تعالى  :ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ ( ).
قال الحمزاوي (رحمو اهلل) في تفسيره ليذه اآلية :

(تػّّٖىػػ):
مجمس

)) (

((

ٗ

((

ركاه رواك مكسكر الكسط

)) (

ٖ

).قال النحاس

النسكؾ ،كمنسؾ أم مكاف نسؾ مثؿ
النسؾ ك ٌ
منسؾ بفتح السيف مصدر بمعنى ٌ

).

(ُ) معاني القرآف كاعرابو  ،الزجاج .َْٓ/ُ :
(ِ) البحر المحيط في التفسير ،ابك حياف االندلسي.ُِٗ / ّ :
(ّ)[آؿ عمراف.]ُُٓ :

(ْ) در األسرار في تفسير القرآف بالحركؼ الميممة .ُٕٕ-ُٕٔ/ُ :
(ٓ) الكسيط في تفسير القرآف المجيد ،لمكاحدم.َّٓ / ُ :
(ٔ) التبياف في إعراب القرآف  ،العكبرم .ََّ/ُ :
(ٕ)[الحج.]ٕٔ :

(ٖ) در األسرار في تفسير القرآف بالحركؼ الميممة  ،الحمزاكم .ٖٗ/ِ :
(ٗ) اعراب القرآف  ،لمنحاس .ٔٗ/ّ :
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((
منس نكا بفتح السيف ككسرىا ،أما الفتح فيك ظاىر ،كىك
الم ْنتَ َجب اليمذاني(تـٖٗٙىـ):
ى
قال ُ
ؾ ،كالمصدر كالمكاف كبلىما منو عمى ىم ٍف ىعؿ
الكجو في المصدر كالمكاف؛ ألف فعمو ىن ىس ىؾ ىي ٍن يس ي

بالفتح

)) (

ُ

).

بعد ذكر تفسير اآليات السابقة نبلحظ أف الحمزاكم (رحمو اهلل) كظؼ الحركؼ الميممة ،مبتعدان

عف استعماؿ النقاط كمكفيان بشرطو؛ الذم اشترطو في تفسيره  ،كىك أف يفسر كؿ القرآف بالحركؼ

الميممة ،كلكف الذم يبدك لمباحث أنو لـ يكفؽ في اعطاء المعاني الكاممة الكاضحة المبسطة ؛

التي تبلمس سماع المتمقي كفيمو ليا ،مف اإلتياف بألفاظ قد تعد غريبة عمى المسامع  ،مثؿ ركاه

رواك مكسكر ،أك ركاه رواك محرؾ ،إذ أنو ترؾ الراكم مبيمان لبلبتعاد عف النقاط  ،كاإلبياـ يعد ضد

التفسير؛ ألف التفسير ىك الكشؼ كالبياف عف معاني الكممات ،كىذا معركؼ لدل القاصي كالداني

مف طمبة العمـ ،عمى عكس التفاسير األخرل التي استعممت النقاط كاف تفسيرىا لمكممات أسمـ
كأكضح.

ثانياً  :توظيف الحروف الميممة بالجانب المعنوي .

ىك كحدة داللية كثيقة تربط المتكمـ بالمدلكؿ القرآني ،بصكرة يرسـ أجزاءىا الخط المعنكم
المكصؿ إلى بناء النص ،عمى كفؽ داللة معينة؛ ييدؼ إلى طرحيا ،كي يصؿ إلى الغاية البنائية
ِ

كالداللية( ) ،كىنا سنذكر بعض األمثمة التي تبيف الجانب المعنكم في تفسير اإلماـ الحمزاكم-

رحمو اهلل: -

ّ

المثال األول  :قاؿ اهلل تعالى  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭼ ( ).
قال الحمزاوي (رحمو اهلل) في تفسيره ليذه اآلية:

))

اٍلفى ً
اح ىشةى العير

)) (

ْ

).

ٓ

البلتًي يأٍتًيف اٍلفى ً
قال مجاىد بن جبر(تـٗٓٔىـ) (( :ك َّ
اح ىشةى الزنا
ى ى
ى
البلتًي يأٍتًيف اٍلفى ً
سميمان(تـٓ٘ٔىـ)  (( :ك َّ
اح ىشةى يعني المعصية ،كىي الزنا؛ كىي المرأة الثيب
ى ى
ى
)) (

تزني كليا زكج

)) (

ٔ

).

(ُ) الكتاب الفريد في إعراب القرآف المجيد  ،المنتجب اليمذاني .ٓٓٓ/ْ :
(ِ) ينظر :شرح نيج الببلغة ،ابف أبي الحديد.ُْٗ /ٔ :
(ّ)[النساء.]ُٓ :
(ْ) در األسرار في تفسير القرآف بالحركؼ الميممة  ،الحمزاكم .َِْ/ُ :
(ٓ) تفسير مجاىد ،مجاىد بف جبر .ِٔٗ :

(ٔ) تفسير مقاتؿ بف سميماف ،مقاتؿ بف سميماف.ِّٔ/ُ :
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المثال الثاني  :قاؿ اهلل تعالى  :ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﭼ ( ).
((
كف لًي يغ ىبل هـ ىكلى ٍـ ىي ٍم ىس ٍسنًي ىب ىشهر
قال الحمزاوي (رحمو اهلل) في تفسيره ليذه اآلية  :قىالى ٍ
ت أَّىنى ىي يك ي
ِ
ؾ ىب ًغيِّا عي انر )) ( ).
أم أمبلكان  ،ىكلى ٍـ أى ي
قال مكي بن أبي طالب(تٖٗٚه) (( :أم :قالت مريـ :مف أم كجو يككف لي غبلـ؟ أ ً
ىم ٍف قبؿ

ؾ
كلـ أى ي
زكج أرزقو منو؟ أـ يبتدئ اهلل خمقو ابتداء ،كلـ ى
يمس ٍسني بشر مف بني آدـ بنكاح حبلؿ  ،ى
ّ
غيان؛ أم لـ يمسسني أحد في حراـ ،قاؿ السدم  :ىب ًغٌيان زانية )) ( ).
ىب ٌ
قال السمعاني(تٜٗٛه)  :قى ٍكلو تعالى  :قىالىت أىنى يككف لي يغ ىبلـ ىكلـ يمسسني بشر أىم:
زكج ،كلـ أؾ بغيا (( أىم :ىزانًية كمع ىناهً :إف اٍلكلىد يككف مف نً ىكاح أىك سفاح ،كلىٍيس ىاى ىنا ك ً
احد
ى ىىٍ ي
ى ى ى ي ى
ى
ى
ْ
ًم ٍنيي ىما )) ( ).
المثال الثالث  :قاؿ اهلل تعالى  :ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ
ٓ

ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ ( ).
قال الحمزاوي (رحمو اهلل) في تفسيره ليذه اآلية  (( :الزاني  :المراد كؿ أحد صار أمر عيره
معمكمان كحد لو  ىال ىي ٍن ًك يح إً َّال ىزانًىيةن لك راـ عرسان لو ،أ ٍىك يم ٍش ًرىكةن ك َّ
الزانًىيةي ىال ىي ٍن ًك يحيىا إً َّال ىز و
اف أ ٍىك
ى
ً
ً
ً
يف،
يم ٍش ًر ه
ؾ ،كىك األكلى كاألحرل ألىؿ العير  ،ىك يحِّرىـ ىذل ىؾ الحكـ المسطكر  ،ىعمىى اٍل يم ٍؤمن ى
أىؿ الكرع كالصبلح ،كحكـ حرـ المحرر ،ىؿ ىك عاـ أـ لرىط معمكـ  ،كاألكلى أكلى كمحكا
حكمو األمر العاـ لما حكل العكاىر كسكاىا

)) (

ٔ

).

قال يحيى بن سالم(تٕٓٓه)  :قكلو تعالى :ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ  ،كذلؾ أف النبي قدـ المدينة كبيا نساء مف نساء أىؿ
الكتاب ،كاماء مشركات مف إماء مشركي العرب ،مجاىرات بالزنا ،ليف رايات مثؿ رايات البياطرة،
قاؿ بعضيـ :ال يحؿ مف نساء أىؿ الكتاب ،إال العفائؼ الحرائر ،كال نساء المشركيف مف غير

أىؿ الكتاب ،كاماء المشركيف حراـ عمى المؤمنيف ،كقاؿ بعضيـ في قكلو :ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
(ُ)[مريـ .]َِ:
(ِ) در األسرار في تفسير القرآف بالحركؼ الميممة  ،الحمزاكم .ِٖ/ِ :
(ّ) اليدايػ ػػة إلػ ػػى بمػ ػػكغ النيايػ ػػة فػ ػػي عمػ ػػـ معػ ػػاني الق ػ ػرآف كتفسػ ػػيره ،كأحكامػ ػػو ،كجمػ ػػؿ مػ ػػف فنػ ػػكف عمكمػ ػػو  ،مكػ ػػي
بف أبي طالب .ُِْٓ/ٕ :
(ْ) تفسير القرآف  ،السمعاني.ِْٖ/ّ :
(ٓ)[النكر.]ّ:

(ٔ) در األسرار في تفسير القرآف بالحركؼ الميممة ،الحمزاكم .ُُّ/ِ :
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ﭽ ﭾ ﭼ يعني مف كاف يزني بتمؾ المؤاجرات مف نساء أىؿ الكتاب ،كمف إماء المشركيف ،كاف
كانت حرة مف المشركات ،ال ينكحيا إال زاف مف أىؿ الكتاب ،أك مشرؾ مف مشركي العرب ،قاؿ:
كحرـ ذلؾ عمى المؤمنيف تزكيجيف

ُ
)) ( )

قال ابن أبي حاتم الرازي(تٖٕٚه) :

((

.

لما قدـ المياجركف المدينة ،قدمكىا كىـ بجيد ،إال قميؿ

منيـ ،كالمدينة غالية السعر ،شديدة الجيد ،الخير بيا قميؿ  ،كفي السكؽ زكاف متعالمات مف أىؿ
الكتاب ،كاماء األنصار ،منيف أمية كليدة عبد اهلل بف أبي  ،كمسيكية بنت أمية لرجؿ مف
األنصار .في بغايا مف كالئد األنصار ،كقد رفعت ُّ
كؿ امرأة منيف عمى بابيا عبلمة كعبلمة

البيطار؛ ليعرؼ أنيا زانية مؤجرة ،ككف مف أخصب أىؿ المدينة كأكثره خيرا ،فرغب أناس مف

المياجريف المسمميف فيما يكتسبف ،لمذم ىـ فيو مف الجيد ،فأشار بعضيـ عمى بعض ،لك تزكجنا
بعض ىؤالء الزكاني ،فنصيب مف فضكؿ أطعماتيف ،فقاؿ بعضيـ :نستأمر رسكؿ اهلل صمى اهلل
عميو كسمـ فأتكه فقالكا :يا رسكؿ اهلل قد شؽ عمينا الجيد ،كال نجد ما نأكؿ ،كفي السكؽ بغايا نساء

أىؿ الكتاب ،ككالئدىف ككالئد األنصار ،يكتسبف ألنفسيف ،فيصمح لنا أف نتزكج منيف ،فنصيب
مف فضكؿ ما يكتسبف ،فإذا كجدنا عنو غنى تركناىف ،فأنزؿ اهلل عز كجؿ عمى نبيو صمى اهلل

عميو كسمـ بأف ذلؾ حراـ عمى المؤمنيف ،أف يتزكجكا الزكاني المسافحات المعمنات زناىف ،فقاؿ:
َّ 
الزانًي مف أىؿ القبمة ال ىي ٍن ًك يح إً َّال زانًىيةن مف بغايا كالئد األنصار ،أك زانية مجمكدة في الزنا
ِ
)) ( )

مف أىؿ القبمة ،أ ٍىك يم ٍش ًرىكةن مف أىؿ الكتاب ييكدية ،أك نصرانية ،مف بغايا كالئد األنصار
بعد بياف ما سبؽ مف تفسير لآليات السابقة ،يتبيف لنا بصكرة كاضحة كيؼ كظؼ الحمزاكم

(رحمو اهلل) الحركؼ الميممة بالجانب المعنكم مف تسمية الفاحشة العير ،كالبغي العير ،كالزاني

صاحب العير ،كالزكاج امبلكان ،كىذ إف د ٌؿ عمى شيء يد ٌؿ عمى قصكر كاضح في تفسيره
بكساطة استعماؿ لمفرده كاحدة ،كىي مفردة العير في اكثر مف مكطف كعبر عنيا ألكثر مف
تسمية ،كداللة ىذا كاضحة لبلبتعاد عف النقاط ،كتـ لو ذلؾ مف جية ،كلكف أدل إلى قصكر في

بياف المعاني ،عمى عكس غيره مف التفاسير كاألمثمة التي ضربناىا ،فقد بينت معاني اآليات
بصكرة أدؽ ،كأحسف ،كأبسط ،مما ذكره الحمزاكم (رحمو اهلل) فكاف عميو أف يحذك حذكىـ ،ال أف

يذىب إلى عبارات فييا الكثير مف التكمؼ عمى القارئ .

ثالثاً  :توظيف الحروف الميممة بالجانب النحوي .

المقصكد بالجانب النحكم :ىك المكقع الذم يحتمو العنصر المغكم في الجممة ،حسب الترتيب

النحكم ،كالدكر الذم يؤديو في التركيب ،كأف يككف فاعبلن ،أك مفعكالن ،أك مبتدأ كغيره  ،كتحدد
(ُ) تفسير يحيى بف سبلـ  ،يحيى بف سبلـ .ِِٕ-ِِٔ/ُ :
(ِ) تفسير القرآف العظيـ  ،ابف أبي حاتـ الرازم.ِِّٓ/ٖ :
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ىذه الكظائؼ النحكية عف طريؽ جممة مف القرائف كالعبلمة األعرابية كالرتبة كغيرىا ،كالكظائؼ

النحكية كظائؼ متعمقة بالمحؿ األعرابي لمكممات ،فالكممات التي ليا كظيفة نحكية؛ ىي التي ليا
محؿ مف األعراب ،أما الكممات التي ال محؿ ليا مف األعراب ،فيي كممات ال كظيفة نحكية ليا
ُ
( ) .

مثؿ حركؼ المعاني

ِ

المثال األول  :قاؿ تعالى  :ﭽ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﭼ ( ).
قال الحمزاوي (رحمو اهلل) في تفسيره ليذه اآلية :
طرح المصدر أك حاؿ لما

)) (

((

ّ

معمكؿ لكمكا أك أصمو  :كمكا أكبلن حبلالن عمى

).

قال المنتجب اليمذاني(تٖٗٙه)  :في تفسير قكلو تعالى  :ﭽ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭ ﭼ  (( ،ىح ىبل نال مفعكؿ  يكميكا ،ك ً م َّما ًفي ٍاأل ٍىر ً
ض :في مكضع نصب عمى الحاؿ ،لتقدمو

عمى المكصكؼ كىك  ىح ىبل نال ،كلؾ أف تجعؿ  ىح ىبل نال حاال مف ً م َّما ًفي ٍاأل ٍىر ً
ض ،كمفعكؿ

طيبا
مما في األرض في حاؿ ككنو
ن
 يكميكاعمى ىذا الكجو يككف محذكفنا ،أم :كمكا ن
حبلال ن
شيئا ٌ
طاىر مف ك ٌؿ شبية ،مف حيث يطيب أكمو ،ك ً م َّما في مكضع نصب صفة لمفعكؿ  يكميكا
نا
أكبل حبلالن ،كلؾ أف تنصبو بفعؿ مضمر ،أم :أعني
المقدر ،أك صفة لمصدر محذكؼ ،أم :ن
ْ
)) ( )

حبلال ،ك ً م ٍف لمتبعيض؛ َّ
ألف ك ٌؿ ما في األرض ليس بمأككؿ
ن
((
قال أبو حيان (تــ٘ٗٚىــ) ً  :م َّما ًفي ٍاأل ٍىر ً
ض  ،مف :تبعيضية ،كما :مكصكلة ،كمف :في
مكضع المفعكؿ ،نحك :أكمت مف الرغيؼ ،ك ىح ىبل نال : حاؿ مف الضمير المستقر في الصمة
المنتقؿ مف العامؿ فييا إليو ... ،كقيؿ  :حبلالن :نعت لمفعكؿ محذكؼ تقديره شيئان حبلالن ،كأجاز

قكـ أف ينتصب  ىح ىبل نال عمى أنو مفعكؿ بكمكا ،طيبان :انتصب صفة لقكلو  :ىح ىبل نال ،إما
مؤكدة؛ ألف معناه كمعنى حبلالن كاحد

)) (

ٓ

).

المثال الثاني  :قاؿ اهلل تعالى  :ﭽ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ٔ

ﭤ ﭼ ( ).

(ُ) ينظر :الكظيفة التكاصمية لحركؼ التنبيو في المغة العربية ،مسمـ سكمية. ّٗ :
(ِ)[البقرة.]ُٖٔ :
(ّ) در األسرار في تفسير القرآف بالحركؼ الميممة ،الحمزاكم..ٕٔ/ُ :
(ْ) الكتاب الفريد في إعراب القرآف المجيد  ،المنتجب اليمذاني.ِْٗ/ُ :
(ٓ) البحر المحيط في التفسير ،ابك حياف االندلسي  :جِ .ٗٗ /
(ٔ)[آؿ عمراف.]ُِْ :
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قال الحمزاوي (رحمو اهلل) في تفسيره ليذه اآلية:

((

عمـ سطكع ال عمـ سر ،كيعمـ الكاك كاك

الرد ،كمحصؿ المصدر مطركح أك (الكاك) كاك الحاؿ كما أميا مسمكؾ

)) (

ُ

).

قال الزجاج(تٖٔٔه)  :المعنى كلما يقع العمـ بالجياد كالعمـ بصبر الصابريف ،كلما يعمـ اهلل
ذلؾ كاقعا منيـ؛ ألنو – عز كجؿ  -يعممو غيبان ،كانما يجازييـ عمى عمميـ  ،كيعمـ الصابريف
ِ

نصب بالكاك( ).

قال المنتجب اليمذاني(تٖٗٙه)  :أ ٍىـ ىح ًس ٍبتي ٍـ (( أـ )) ىنا منقطعة بمعنى بؿ ،كاليمزة فييا
سدت َّ
ىف تى ٍد يخميكا :أف كما اتصؿ بيا َّ
مسد المفعكليف  ،ىكلى َّما ىي ٍعمىًـ المَّوي اللتقاء
لئلنكار ،أ أ ٍ
ً َّ
يعمم ٍف ،ثـ
الساكنيف ،كقرئ  :ىكلى َّما ىي ٍعمىـ الموي بفتح الميـ عمى إرادة النكف الخفيفة ،أم :كلما ى
يف نصب بإضمار أف ،كالكاك بمعنى الجمع كالتي في
حذفت النكف ،كقكلو  :ىكىي ٍعمى ىـ الصَّابً ًر ى
ّ

المبف( ).
السمؾ
قكلؾ :ال تأكؿ
ى
ى
كتشرب ى
كبناء عمى ما تقدـ مف ذكرنا لؤلمثمة السابقة نبلحظ أف الحمزاكم (رحمو اهلل) كظَّؼ الحركؼ
ن
الميممة بالجانب النحكم ،كلكف لـ يخمك ىذا التكظيؼ مف الغمكض كالتكمؼ إذ استعمؿ عبارات

جديدة لـ تطرح سابقان في كتب التفسير سكاء كانت التفاسير المغكية أك االشارية كالتحميمية ،كىذه

العبارات ىي المصدر مطركح أك المصدر ممسكؾ.

المبحث الثاني  :دراسة نقدية لطريقة التفسير بالحروف الميممة

في دراسة النقد ألم عمـ البد مف بياف لمفيكمو ،فالنقد في حقيقتو تعبير عف مكقؼ كمي متكامؿ

في النظرة إلى الفف عامة ،يبدأ بالتذكؽ ،أم القدرة عمى التمييز ،كيعبر منيا إلى التفسير كالتعميؿ

كالتحميؿ كالتقكيـ ،كىذه خطكات ال تغني إحداىا عف األخرل كىي متدرجة عمى ىذا النسؽ كي
ْ

تتخذ نيجان كاضحان مؤصبلن عمى قكاعد جزئية أك عامة مؤيدان بقكة الممكة بعد قكة التمييز( ) ،حتى

يعرؼ القارئ ماذا يعني ىذا المصطمح عند العمماء؛ كلمنقد دكر ميـ في تحسيف ،كبياف األخطاء،

التي يقع فييا المفسر ،كىذه األخطاء؛ ىي االستعانة بالمرادفات ،االختصار بالتفسير ،التبلعب
بالمصطمحات ،ففي ىذا المبحث سنبيف ىذه األخطاء كبلن عمى حدة .

(ُ) در األسرار في تفسير القرآف بالحركؼ الميممة  ،الحمزاكم .ُْٕ/ُ :
(ِ) ينظر :معاني القرآف كاعرابو  ،الزجاج.ِْٕ/ُ :

(ّ) ينظر :الكتاب الفريد في إعراب القرآف المجيد  ،المنتجب اليمذاني.ُّٔ/ِ :
(ْ) ينظر :تاريخ النقد األدبي عند العرب ،إحساف عباس.ُْ :
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المطمب األول :االستعانة بالمرادفات

أوالً  :تعريؼ المرادفات  :ىي الكممات التي تعطي المعنى نفسو ،أك تدؿ عمى المكضكع نفسو،
أك متكافئة في المعنى ،كالردؼ :ما تبع الشيء ،ككؿ شيء تبع شيئا ،فيك ردفو ،كاذا تتابع شيء
ُ

خمؼ شيء ،فيك الترادؼ ،كالجمع الردافى  ،كأردفو أمر :لغة في ردفو مثؿ تبعو كأتبعو بمعنى( ).

ثانياً  :بياف نماذج مف المرادفات كنقدىا مف خبلؿ تفسير در األسرار في تفسير القرآف بالحركؼ

الميممة .

ُ -قاؿ اهلل تعالى  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞﭟ ﭼ

(

ِ

).

قال الحمزاوي (رحمو اهلل):

((

حكـ اليكد عمى عدـ سمكؾ أكلئؾ المسمؾ المكصكؿ إلى اهلل ،كحكـ

أكلئؾ عمى عدـ سمكؾ اليكد المسمؾ المكصكؿ إلى اهلل ،كعصى ىؤالء رسكؿ أكلئؾ ،كعصى
أكلئؾ رسكؿ ىؤالء

)) (

ّ

).

قال الواحدي(تٗٙٛه)  :في تفسيره ليذه اآلية :

((

قدـ كفد نجراف عمى رسكؿ اهلل َّ
ى
صمى اهللي
ْ

ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ ،فتنازعكا مع الييكد ،فكذب كؿ كاحد منيما صاحبو ،فنزلت ىذه اآلية
مما ىك مستعمؿ في القرآف الكريـ ،أك
نبلحظ أف الحمزاكم (رحمو اهلل) استعمؿ كممة أقؿ شيرةنٌ ،
)) (

).

معركؼ لدل الباحثيف ،كالسبب يعكد إلى خمكىا مف النقاط  ،كىي كممة ىكد بدالن عف الييكد ،فمك

استعمؿ كممة الييكد نفسيا ،أك كممة بني إسرائيؿ ،لكاف أفضؿ لممتمقي بكثير مف كممة ىكد؛ ألف
جميع مف يق أر التفسير يعرؼ الييكد بنفس اسميـ كليس بيكد ،أما إذا نظرنا إلى الشاىد التفسيرم

الذم ذكره الكاحدم نبلحظ أنو ذكر اسـ الييكد ،بصكرة كاضحة ،مف غير أم تكمؼ ،فمك حذا

الحمزاكم (رحمو اهلل) حذك الكاحدم ،لكاف أفضؿ ببل شؾ.

ٓ

ِ -قاؿ اهلل تعالى  :ﭽ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﭼ ( ).
قال الحمزاوي (رحمو اهلل)ً (( :ذ ٍك نار مصدر معمكؿ المطركح د ٌؿ عمى طرحو العامؿ
األكؿ

)) (

ٔ

).

(ُ) ينظر :لساف العرب ،ابف منظكر .ُُٓ-ُُْ/ٗ :
(ِ)[البقرة.]ُُّ :
(ّ) در األسرار في تفسير القرآف بالحركؼ الميممة ،الحمزاكم.ٓٔ/ُ :
(ْ) الكسيط في تفسير القرآف المجيد ،الكاحدم .ُّٗ/ُ :
(ٓ)[البقرة.]ََِ :

(ٔ) در األسرار في تفسير القرآف بالحركؼ الميممة ،الحمزاكم.ِٗ/ُ :
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قال المنتجب اليمذاني(تٖٗٙه) :
ذكركـ آباءكـ

)) (

ُ

).

((

ذكر أشد مف
نعت لمصدر محذكؼ ،أم :أك اذكركه نا

استعماؿ الحمزاكم (رحمو اهلل ) المصدر مطركح بدالن مف محذكؼ ،كىذا يزيد غمكض كتعقيد
استعماؿ ىذه المفظة فمك استعمؿ لفظة غيرىا أقرب إلى المعنى ،أك لك أستعمؿ كممة المحذكؼ

لكاف أكضح لمقارئ كاتـ معنى ،أما لك نظرنا إلى تفسير المنتجب اليمذاني –رحمو اهلل -استعمؿ
المصدر محذكؼ عمى عكس الحمزاكم (رحمو اهلل)  ،فكاف تفسيره لآلية كاستخدامو ليذه المفردة

أحسف كأكضح.

ِ

ّ -قاؿ اهلل تعالى  :ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭼ ( ).
قال الحمزاوي (رحمو اهلل):
أىميا

)) (

((

ّ

).

قال السمرقندي(تٖٖٚه):

((

 يى ىك يم ىكلِّييىا ،كركل كلد عامر مكالىا ،كعمى كؿ المراد كالىا اهلل
أم مستقبميا .كقيؿ :لكؿ ديف كممة قبمة ىك مكليا ،ق أر ابف عامر:
ْ

« ىك يى ىك يم ىكالَّ ىىا» كالباقكف بالكسر أم ىك بنفسو مكلييا يعني اهلل مكالىا
ىنا تبلعب الحمزاكم (رحمو اهلل) في أسماء األعبلـ لمتخمص مف النقاط مثؿ  :ابف عامر
)) (

).

أصبحت كلد عامر ،كىذا بسبب النقاط المكجكدة في كممة ابف ،فمك استعمؿ ىذه الكممة اعني

ممف سبقو مف عمماء التفسير.
ابف ،لكاف أحسف كجرل عمى عادة غيره ٌ

ْ -قاؿ اهلل تعالى  :ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﭼ

ٓ
( )

.

ٔ

((
َّ
ضٍّر كداء أك عدـ
قال الحمزاوي (رحمو اهلل)  :ىكًا ٍف ىي ٍم ىس ٍس ىؾ الموي بً ي
قال الواحدي(تٗٙٛه) (( :جعؿ الضر يمسسؾ كيصيبؾ ،كىك اسـ جامع لكؿ ما يتضرر بو
)) (

).

ٕ

الضر ،بؿ
اإلنساف مف فقر كمرض كزمانة )) ( ) .في تفسير ىذه اآلية نبلحظ لـ يفسر كممة
ٌ
زادىا تعقيدان ،كغمكضان مف خبلؿ بياف معناىا بكممة كداء ،أك عدـ ،فالذم يراه الباحث متكاضعان

الضر كؿ البعد بؿ إف ىذه الكممات نفسيا تحتاج إلى تفسير
أف ىذه الكممات بعيدة عف تفسير
ٌ
(ُ) الكتاب الفريد في إعراب القرآف المجيد  ،المنتجب اليمذاني .ْٕٖ/ُ :
(ِ)[البقرة .]ُْٖ :
(ّ) در األسرار في تفسير القرآف بالحركؼ الميممة ،الحمزاكم .ٔٗ/ُ :
(ْ) بحر العمكـ ،السمرقندم.َُِ/ُ :
(ٓ)[األنعاـ .]ُٕ :

(ٔ) در األسرار في تفسير القرآف بالحركؼ الميممة ،الحمزاكم .َّّ/ُ :
(ٕ) الكسيط في تفسير القرآف المجيد ،الكاحدم .ِٕٓ/ِ:
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ضار
مما يككف
كبياف ،أما غيره مف المفسريف بيف أف
ٌان
ٌ
الضر ىك فقر أك مرض أك غيرىا ٌ
لئلنساف.
المطمب الثاني :االختصار في التفسير

في تفسير الحمزاكم (رحمو اهلل) اختصار كاضح لبعض اآليات القرآنية ،كىذا االختصار ليدؼ

كاحد كىك البعد عف النقاط ؛ ألف ىذا شرطو في التفسير ،كىنا سنذكر نماذج تطبيقية مف خبلؿ

تفسيره ليتبيف لنا ىؿ ىذا االختصار فيو إخبلؿ بالمعنى أـ ال.

ُ -المثال األول  :اختصار التعددات ،كاالكتفاء بالبعض الخالي مف النقاط مثؿ قكلو تعالى :
ِ

ُ

ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ( ) ،فقد فسرىا الحمزاكم بقكلو  :ككد كسكاع( ) ،كىذه اآلية خاصة بالنبي
محمد (صمى اهلل عميو كالو كسمـ) ،بينما ىك ذكر أصناـ تعكد إلى األمـ السابقة في قصة نكح

(عميو السبلـ) مثؿ كد كسكاع ،كترؾ ىبؿ كمنات  ،كالتي ىي فييا الحركؼ المعجمة  ،كعمى
فرض أف قريش كرثت كد كسكاع مف االقكاـ السابقة ،فكاف األكلى أف يذكر األصناـ االشير.
ّ

ٕ -المثال الثاني  :قكلو تعالى  :ﭽ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﭼ ( ) ،قاؿ الحمزاكم (رحمو اهلل):
ْ

حاؿ األمـ كأمـ ىكد ،كصالح ،كلكط ،ككميـ ادعكا ككد كسكاع إليان ( ) ،نرل مف خبلؿ التفسير

السابؽ ،إف اآلية خاصة بالنبي محمد (صمى اهلل عميو كالو كسمـ) ،كذكر عمماء التفسير فييا
ٓ

األكثاف ،كاألصناـ بصكرة عامة( ) ،إال أف اإلماـ الحمزاكم (رحمو اهلل) اقتصر عمى ذكر صنميف

فقط  ،ىما كد كسكاع لبلبتعاد عف النقاط في التفسير ،كىذا يخ ٌؿ بالمعنى الحقيقي لآلية.
ٖ -المثال الثالث  :التخمص مف حركؼ الجر ذات النقاط لتحكيؿ الكممة مف حالة الجر إلى
ٔ

حالة النصب ،كمثاؿ ذلؾ قكلو تعالى  :ﭽ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﭼ ( ) ،قاؿ الحمزاكم
(رحمو اهلل)  (( :ركاه رواك مكسكر

)) (

ٖ

ٕ

) ،كقكلو تعالى  :ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ ( )،

قاؿ الحمزاكم (رحمو اهلل)  (( :ركاه رواك مكسكر

)) (

ٗ

) ،بدؿ أف يقكؿ بالكسر باعتبار إمكانية تحكيؿ

(ُ)[األنعاـ.]ُٗ :
(ِ) ينظر  :در األسرار في تفسير القرآف بالحركؼ الميممة ،الحمزاكم.َّّ/ُ :
(ّ)[طو.]ُٓ :

(ْ) ينظر نفس المصدر السابؽ .ْٖ/ِ :
ً
الب ًس ٍيط ،الكاحدم .َِٗ/ّ :
(ٓ) ينظر :التَّ ٍفس يير ى
(ٔ)[آؿ عمراف.]ُٕٓ :
(ٕ) در األسرار في تفسير القرآف بالحركؼ الميممة ،الحمزاكم.َُٖ/ُ :
(ٖ)[االنعاـ.]ْٓ :

(ٗ) نفس المصدر السابؽ .ُِّ/ُ :
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المجركر إلى منصكب ،باالعتماد عمى القاعدة النحكية نزع الخافض  :نحك صميت عص انر
كصميت في العصر ،كاذا حذؼ حرؼ الجر أصبحت صميت عص انر إذف لماذا لـ يستعمؿ

األسمكب المتداكؿ عند أكثر المفسريف كىك القراءة بالكسر.

ٗ -المثال الرابع  :اليركب مف صيغة المؤنث إلى صيغة المذكر ،أك إلى صيغة عامة خالية
ُ

ؾ ىب ًغيِّا عي انر( ) ،فبدؿ أف يقكؿ عاىرة ،أك
مف تاء التأنيث ،عند تفسيره كممة (بغيان) فقاؿ   :ىكلى ٍـ أى ي
كمف قاؿ :زيد مرض بدؿ مف زيد
زانية ،ففسرىا عي انر إذ استعمؿ الصيغة غير المناسبة  ،فكاف ى

مريض ،فاستعمؿ لفظة الحدث بدؿ مف لفظ الكصؼ.

فبعد ذكر االمثمة السابقة مف تفسير الحمزاكم (رحمو اهلل) نبلحظ أنو اختصر تفسير ىذه اآليات،
كىذا االختصار ىك اختصار مخؿ بالمعنى ،فنبلحظ أنو اختصر األصناـ السابقة ككد كسكاع

كترؾ غيرىا مثؿ ىبؿ كمنات كىـ أشير مف كد كسكاع  ،كذكر األمـ السابقة بذكره صالح ىكد

كلـ يذكر كممة قكـ  ،كلـ يذكر قكـ نكح كابراىيـ كىـ أقدـ مف ىكد كصالح ،فاختصر ذكر
أسمائيـ لبلبتعاد عف النقاط في التفسير ،كىذا يعد اختصار مخبلن .

المطمب الثالث :التالعب بالمصطمحات

في بداية األمر البد مف بياف ما ىك معنى ،أك ما ىك المقصكد بكممة ،أك مصطمح التبلعب،

فالمقصكد بالتبلعب:

األشكاؿ تغيير المعنى

((

تحريؼ أك تزكير أك تغيير طبيعة كممة ما ،تغيير صيغة أك شكؿ مف

)) (

ِ

).

كمف األمثمة عمى تبلعب الحمزاكم (رحمو اهلل) بالمصطمحات كالقراءات فقد ذكر فييا قكلو :
ّ

ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﭼ ( ) ،قاؿ:
رواك

))(

ركاه رواك مكسكر األكؿ ،كعمى سكل الكسر ركاه

((

ْ

).

قال الزمخشري(تٖ٘ٛه) :

((

ُّؾ
ق أر أبك عمرك كابف كثير إًِّني بالفتح ،أم :نكدم بأني أ ىىنا ىرب ى

ككسر الباقكف ،أم :نكدم فقيؿ يا مكسى

)) (

ٓ

).

كمف األمثمة عمى تبلعبو بالكممات لكي يخدـ شرطو كيفي بو كىك التفسير مف دكف نقاط  ،كمثاؿ

(ُ) ينظر :در األسرار في تفسير القرآف بالحركؼ الميممة ،الحمزاكم .ِٖ/ِ :
(ِ) تكممة المعاجـ العربية  ،دكزم .ِْٓ/ٗ :
(ّ)[طو.]ُُ :

(ْ) در األسرار في تفسير القرآف بالحركؼ الميممة ،الحمزاكم.ْْ/ِ :
(ٓ) الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ  ،الزمخشرم .ْٓ/ّ :
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ُ

قكؿ اهلل تعالى  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭼ ( )،

((

سأؿ عمر كلد سبلـ

ىؿ لؾ عمـ كاطبلع عمى أحكاؿ الرسكؿ كرد كلد سبلـ سؤؿ عمر ،كحاصمو اطبلعو عمى أحكاؿ

الرسكؿ كعممو كاطبلعو عمى كلده ،كىك الرسكؿ أدؿ لعدـ عممو ما حصؿ ألـ كلده كلعمو كطئيا
كاطئ سكاه

)) (

ِ

).

قال السمرقندي(تٖٖٚه) :

((

قاؿ عبد اهلل بف سبلـ :كاهلل إني ألنا كنت أشد معرفة برسكؿ اهلل

صمى اهلل عميو كسمـ مني بابني ،فقاؿ لو عمر :ككيؼ ذلؾ يا ابف سبلـ؟ فقاؿ :ألني أشيد أنو

رسكؿ اهلل حقان كصدقان كيقينان ،كأنا ال أشيد بذلؾ عمى ابني ألني ال أدرم ما أحدثت النساء بعدم
ّ

كبناء عمى ما تقدـ مف المثاليف السابقيف
فقاؿ لو :كاهلل يا ابف سبلـ لقد صدقت أك أصبت )) ( ).
ن
يتبيف لنا كيؼ غير الحمزاكم (رحمو اهلل) في األلفاظ ،لكي يخدـ تفسيره فيككف خاليان مف النقاط،

ففي المثاؿ األكؿ بدالن مف أف يقكؿ  :ق أر أحد القراء قاؿ :ركل رواك ،فمك قاؿ :ق أر القارئ لكاف
لمف يق أر ىذا التفسير ،كلكنو آثر استعماؿ لفظة رواك عمى لفظة
أفضؿ ،كأحسف ،كأتـ لممعنى؛ ى

قارئ ،كىذا عمى غير عادة أىؿ التفسير ،كسميقة أىؿ المغة  ،كأما المثاؿ الثاني ،فاستعمؿ لفظة
كلد بدالن مف لفظة ابف ،فإنيا كاف كانت لفظة مرادفة ،كتعطي المعنى نفسو ،لكف لفظة ابف ىي

التي ذكرىا جميع المفسريف ،كلـ يذكركا لفظة كلد ،فمك استعمميا لكاف أجمؿ كأسيؿ .

الخاتمة:

في الختاـ نقكؿ بعد ىذه الرحمة العممية المباركة مع تفسير الحمزاكم (رحمو اهلل ) ظيرت لمباحث

نتائج عديدة البد مف تسطيرىا في ىذا المقاـ؛ ألنيا ُّ
تعد بمثابة خبلصة ،أك زبدة ليذا البحث،
كىذه النتائج ىي ما يأتي  :أوالً  :نشأ اإلماـ الحمزاكم (رحمو اهلل) في حجر كالده بعز ككرامة

فكانت نشأتو كريمة بعيدة عف الفقر.

ثانياً  :مف مسيرة حياتو حصؿ عمى النيشاف المجيدم ،كىذا ُّ
يدؿ عمى أنو مف أصحاب األعماؿ

العظيمة ؛ ألنو كاف مف النادر الحصكؿ عميو.

ثالثاً  :تتممذ اإلماـ الحمزاكم (رحمو اهلل) عمى يد عدد مف عمماء عصره .

رابعاً  :ألٌؼ رحمو اهلل عددان مف الكتب ،في التفسير ،كالمغة ،كالنحك ،كالحديث ،كغيرىا مف العمكـ،
كىذا ُّ
يدؿ عمى عمك شأنو ،كانتشار صيتو.

(ُ)[البقرة .]ُْٔ :

(ِ) در األسرار في تفسير القرآف بالحركؼ الميممة ،الحمزاكم.ٔٗ/ُ :
(ّ) بحر العمكـ ،السمرقندم.َُِ/ُ :
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بينا أف الحركؼ في المغة العربية تنقسـ إلى قسميف ،ميممة كمعجمة ،فالحركؼ الميممة
خامساً ٌ :
ىي الحركؼ التي تككف مف دكف نقاط ،أما الحركؼ المعجمة فيي الحركؼ ،التي تحتكم عمى
نقاط.

سادساً  :أثبتنا كيؼ كظٌؼ الحمزاكم (رحمو اهلل) الحركؼ الميممة في تفسيره عف طريؽ جكانب
ثبلثة  :الجانب المفظي ،كالجانب المعنكم ،كالجانب النحكم.

سابعاً  :كضحنا كيؼ استعمؿ الكممات المرادفة لبلبتعاد عف كضع النقاط كلكف لـ يكفؽ إلى حد

مما في القرآف الكريـ مثؿ استعماؿ كممة ىكد بدالن مف
الكماؿ؛ ألنو استعمؿ كممات أقؿ شيرةن ٌ
الييكد ،فيي ال تكفييا حقيا ،فكممة الييكد أكضح كأدؽ في االستعماؿ.
ثامناً  :مف خبلؿ تفسيره لبعض الكممات ،التي كردت في آيات القرآف الكريـ نبلحظ أف جانب

التفسير كاف أبعد عنو ،إذ زاد الكممة غمكضان بدؿ أف يزيدىا كضكحان ،مثؿ تفسيره كممة ضر
فسرىا بكممة داء ،ككممة داء مبيمة لدل القارئيف ،إال مف تضمع بعمـ المغة.

تاسعاً  :كاف في تفسيره اختصار كاضح لبعض اآليات القرآنية ،كىذا االختصار ليدؼ كاحد كىك
البعد عف النقاط؛ ألف ىذا شرطو في التفسير كربما كاف ىذا االختصار مخبلن في بعض األحياف.

عاش ارً  :غير الحمزاكم (رحمو اهلل) في تفسيره بعض المصطمحات لكي يتفادل النقاط ،كيثبت
شرطو بخمك تفسيره مف النقاط ،فجعؿ مصطمح ركل رواك بدؿ مف ق أر قارئ ،كىذا ىك التبلعب
بعينو ،فكممة ركل رواك مبيمة لـ يستعمميا أىؿ التفسير ،كفييا ايضان إبياـ عمى عدـ ذكر اسـ

الراكم ،كىذا مف الخمؿ الكاضح في تفسيره .

والحمد هلل رب العالمين ,وصمى اهلل عمى سيدنا محمد وعمى آلو وصحبو وسمم.
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القرآن الكريم :

المصادر والمراجع

ُ-

إع ػراب الق ػرآف ،أبػػك جعفػػر َّ
الن َّحػػاس أحمػػد بػػف محمػػد بػػف إسػػماعيؿ بػػف يػػكنس الم ػرادم النحػػكم (ت ػ ػّّٖى ػػ)،

ِ-

إيضاح المكنكف في الذيؿ عمى كشؼ الظنكف ،إسماعيؿ بف محمد أميف بف مير سميـ الباباني البغدادم

كضع حكاشيو كعمؽ عميو :عبد المنعـ خميؿ إبراىيـ ،دار الكتب العممية ،بيركت ،طُُُِْ ،ىػ.

(تػ ػُّٗٗىػ) ،عنى بتصحيحو كطبعو :محمد شرؼ الديف بالتقايا ،دار إحياء التراث العربي ،بيركت– لبناف.
ّ-

اإليض ػػاح ف ػػي عم ػػؿ النح ػػك ،أب ػػك القاس ػػـ َّ
الزَّج ػػاجي (ت ػ ػ ػّّٕىػ ػػ)  ،تحقي ػػؽ :ال ػػدكتكر م ػػازف المب ػػارؾ ،دار

النفائس– بيركت ،طَُْٓٔ ،ىػُٖٗٔ-ـ.

ْ-

البحر المحيط في التفسير ،أبك حياف محمد بف يكسؼ بػف عمػي بػف يكسػؼ بػف حيػاف أثيػر الػديف األندلسػي

(ت ػْٕٓىػ) ،تحقيؽ :صدقي محمد جميؿ ،دار الفكر– بيركتَُِْ ،ىػ.
ػرزاؽ الحس ػػيني ،أب ػػك الف ػػيض ،الممقٌ ػػب
محم ػػد ب ػػف عب ػػد ال ػ ٌ
محم ػػد ب ػػف ٌ
ٓ -ت ػػاج الع ػػركس م ػػف جػ ػكاىر الق ػػامكسٌ ،
بمرتضىَّ ،
الزبيدم (تػ ػَُِٓىػ) ،تحقيؽ :مجمكعة مف المحققيف ،دار اليداية.

ٔ -التبياف في إعراب القرآف ،أبك البقاء عبد اهلل بف الحسيف بف عبد اهلل العكبرم (ت ػ ػُٔٔىػ) ،تحقيؽ :عمي محمد
البجاكم ،عيسى البابي الحمبي كشركاه.
ٕ -ت ػراجـ مشػػاىير الشػػرؽ فػػي القػػرف التاسػػع عشػػر ،جرجػػي زيػػداف  ،مؤسسػػة ىنػػداكم لمتعمػػيـ كالثقافػػة  ،جميكريػػة

مصر العربية.َُِِ ،

ٖ -التعبير القرآني ،د .فاضؿ صالح السامرائي ،دار عمار ،طُِْْٕ ،قََِٔ-ـ.
ٗ -تفسير القرآف العظيـ ،أبك محمػد عبػد الػرحمف بػف محمػد بػف إدريػس بػف المنػذر التميمػي ،الحنظمػي ،الػرازم ابػف

الطيب  ،مكتبة نزار مصطفى الباز ،طُُِْٗ ،ىػ.
محمد ٌ
أبي حاتـ (تػ ػِّٕىػ) ،تحقيؽ :أسعد ٌ
تفسير القرآف ،أبك المظفر ،منصكر بف محمد بف عبد الجبار ابف أحمد المركزم السمعاني التميمي
َُ-
الحنفي ثـ الشافعي(ت ػ ػْٖٗىػ) ،تحقيؽ :ياسر بف إبراىيـ ،دار الكطف ،الرياض ،طُُُْٖ ،ىػُٕٗٗ -ـ.

ُُ-

تفسػػير مجاىػػد ،أبػػك الحجػػاج مجاىػػد بػػف جبػػر التػػابعي المكػػي القرشػػي المخزكمػػي (ت ػ ػَُْى ػػ) ،تحقيػػؽ:

الدكتكر محمد عبد السبلـ أبك النيؿ ،دار الفكر اإلسبلمي الحديثة ،مصر ،طَُُُْ ،ىػُٖٗٗ-ـ.
ُِ-

تفسػير مقاتػػؿ بػػف سػػميماف ،أبػػك الحسػف مقاتػؿ بػػف سػػميماف بػػف بشػير األزدم البمخػػي (تػ ػَُٓىػػ) ،تحقيػػؽ:

عبد اهلل محمكد شحاتو ،دار إحياء التراث – بيركت ،طُ  ُِّْ -ىػ.

ُّ-

التكظيؼ القرآني في بعض خطب االماـ عمي بف أبي طالب (عميو السبلـ) ،جعفر عمي عاشػكر ،جػكاد

عكدة سبياف ،مجمة أىؿ البيت عمييـ السبلـ العدد ٗ.
ُْ-

در األس ػرار فػػي تفسػػير الق ػرآف بػػالحركؼ الميممػػة ،محمػػكد بػػف محمػػد نسػػيب بػػف حسػػيف بػػف يحيػػى حم ػزة

الحسيني الحمزاكم الحنفي (ت ػ ػَُّٓق)  ،اعتنى بو :أسامة عبد العظيـ ،دار الكتب العممية ،بيركتَُُِ ،ـ.

ُٓ-

دي ػكاف ذم الرمػػة ،أبػػك نصػػر أحمػػد بػػف حػػاتـ البػػاىمي (ت ػ ػُِّى ػػ) ،تحقيػػؽ :عبػػد القػػدكس أب ػك صػػالح،

مؤسسة اإليماف جدة ،طُُِٖٗ ،ـَُِْ-ىػ.
ُٔ-

الذرية الطاىرة النبكية ،أبك بً ٍشر محمد بف أحمد بف حماد بػف سػعيد بػف مسػمـ األنصػارم الػدكالبي الػرازم

ُٕ-

شرح نيج الببلغة ،البف أبي الحديد المعتزلي ،مطبعة عيسى البابي الحمبي ،مصر ،طُِٗٔٓ ،ـ.

(ت ػ ػَُّىػ) ،تحقيؽ :سعد المبارؾ الحسف ،الدار السمفية – الككيت ،طَُُْٕ ،ق .
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ُٖ-

الصاحبي في فقو المغة العربية كمسائميا كسنف العرب في كبلميا ،أحمػد بػف فػارس بػف زكريػاء القزكينػي

الرازم ،أبك الحسيف (تّٗٓ :ىػ)  ،محمد عمي بيضكف ،طُُُْٖ ،ىػُٕٗٗ-ـ .
ُٗ-

الصػػحاح تػػاج المغػػة كصػػحاح العربيػػة ،أبػػك نصػػر إسػػماعيؿ بػػف حمػػاد الجػػكىرم الفػػارابي (ت ػ ػّّٗى ػػ)،

َِ-

طبقػػات الحنفيػػة ،عمػػي بػػف أمػػر اهلل الحنػػائي (ت ٕٗٗ :ىػػ) ،تحقيػػؽ :الػػدكتكر صػػبلح محمػػد أبػػك الحػػاج،

تحقيؽ :أحمد عبد الغفكر عطار  ،دار العمـ لممبلييف – بيركت ،طْ َُْٕ ،ىػ  ُٖٕٗ -ـ .

مركز العمماء لمدراسات كتقنية المعمكمات ،طُ.
ُِ-

طبقػػات مشػػاىير الدمشػػقييف مػػف أىػػؿ القػػرف ال اربػػع عشػػر اليجػػرم ،محمػػد جمػػاؿ الػػديف بػػف قاسػػـ الحػػبلؽ

القاسمي (تػ ػُِّّىػ) ،تحقيؽ :محمكد عبد القادر األرناؤكط ،دار البيركني– دمشؽ ،طُ ََِٔ ،ـ .

ػكم
ِِ-
الطػراز ألسػرار الببلغػػة كعمػػكـ حقػػائؽ اإلعجػاز ،يحيػػى بػػف حمػزة بػػف عمػي بػػف إبػراىيـ ،الحسػػيني العمػ ٌ
الطالبي الممقب بالمؤيد بالمَّو (ت ػ ػْٕٓىػ) ،المكتبة العنصرية – بيركت  ،طُُِّْ ،ىػ.
ِّ-

الفيػػرس الشػػامؿ لمت ػراث العربػػي الشػػامؿ المخطػػكط الفقػػو كأصػػكلو ،مؤسسػػة آؿ البيػػت لمفكػػر اإلسػػبلمي

ِٓ-

القػػامكس المحػػيط ،مجػػد الػػديف أبػػك طػػاىر محمػػد بػػف يعقػػكب الفيركزآبػػادل (ت ػ ػُٕٖىػػ) ،تحقيػػؽ :مؤسسػػة

عماف  -المممكة األردنية الياشمية ،جمادل اآلخرة ُِْٓىػ-تمكز (يكليك) ََِْـ.
(مآب) ٌ -
في ظبلؿ نيج الببلغة لمشيخ محمد جكاد مغنية ،دار العمـ لممبلييف ،بيركت ،طُِٕٖٗ ،ـ.
ِْ-

قسكسي  ،مؤسسة الرسالة لمطباعة ،بيركت– لبناف ،طُِْٖٔ ،ىػََِٓ-ـ.
الرسالة ،بإشراؼ :محمد نعيـ العر ي
كتػػاب العػػيف ،أبػػك عبػػد الػػرحمف الخميػػؿ بػػف أحمػػد بػػف عمػػرك بػػف تمػػيـ الفراىيػػدم البصػػرم (تػ ػَُٕى ػػ)،
ِٔ-
تحقيؽ :د ميدم المخزكمي ،د إبراىيـ السامرائي ،دار كمكتبة اليبلؿ.

ِٕ-

الكتػػاب الفريػػد فػػي إع ػراب الق ػرآف المجيػػد ،المنتجػػب اليمػػذاني (تػ ػّْٔى ػػ) ،حقػػؽ نصكصػػو :محمػػد نظػػاـ

الديف الفتيح  ،دار الزماف لمنشر كالتكزيع ،المدينة المنكرة  -المممكة العربية السعكدية ،طُُِْٕ ،ىػََِٔ-ـ.
ِٖ-

الكشػػاؼ عػػف حقػػائؽ غػكامض التنزيػػؿ ،أبػػك القاسػػـ محمػػكد بػػف عمػػرك بػػف أحمػػد ،الزمخشػػرم جػػار اهلل (ت ػ

ِٗ-

كشؼ الظنكف عف أسامي الكتب كالفنكف ،مصطفى بف عبد اهلل كاتب جمبي القسطنطيني المشيكر باسـ

ّٖٓىػ) ،دار الكتاب العربي– بيركت ،طَُّْٕ-ىػ.

حاجي خميفة أك الحاج خميفة (ت ػَُٕٔىػ) ،مكتبة المثنى -بغدادُُْٗ ،ـ.
َّ-

لسػػاف العػػرب ،محمػػد بػػف مكػػرـ بػػف عمػػى ،أبػػك الفضػػؿ ،جمػػاؿ الػػديف ابػػف منظػػكر األنصػػارم الركيفعػػى

اإلفريقى (ت ػُُٕىػ) ،دار صادر– بيركت ،طّ ُُْْ -ىػ.

ُّ-

معاني القرآف كاعرابو ،إبراىيـ بف السرم بف سيؿ ،أبك إسحاؽ الزجػاج (تػ ػُُّى ػ) ،تحقيػؽ :عبػد الجميػؿ

عبده شمبي ،عالـ الكتب– بيركت ،طَُُْٖ ،ىػُٖٖٗ-ـ.
ِّ-
ّّ-
ّْ-

العمميةُُّْ ،ىػ.
فكاؿ بابستي ،دار الكتب
ٌ
المعجـ المفصؿ في النحك العربي ،عزيزة ٌ
معجـ المؤلفيف ،عمر رضا كحالة ،مكتبة المثنى-بيركت ،دار إحياء التراث العربي بيركت.

المفصؿ في صنعة اإلعراب ،أبػك القاسػـ محمػكد بػف عمػرك بػف أحمػد ،الزمخشػرم جػار اهلل (تػ ػّٖٓىػػ)،

تحقيؽ :د .عمي بك ممحـ ،مكتبة اليبلؿ– بيركت ،طُُّٗٗ ،ـ.
ّٓ-

اليدايػة إلػػى بمػػكغ النيايػػة فػػي عمػـ معػػاني القػرآف كتفسػػيره ،كأحكامػػو ،كجمػؿ مػػف فنػػكف عمكمػػو ،أبػػك محمػػد

مكػػي بػػف أبػػي طالػػب ىح ٌمػػكش بػػف محمػػد بػػف مختػػار القيسػػي القيركانػػي ثػػـ األندلسػػي القرطبػػي المػػالكي (ت ػ ػّْٕى ػػ)،
تحقي ػػؽ :مجمكع ػػة رس ػػائؿ جامعي ػػة بكمي ػػة الد ارس ػػات العمي ػػا  -جامع ػػة الش ػػارقة ،بإشػ ػراؼ أ .د :الش ػػاىد البكش ػػيخي ،
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- ُِْٗىػ ػ ػ،ُ ط،  جامعػ ػػة الشػ ػػارقة-  كميػ ػػة الش ػ ػريعة كالد ارسػ ػػات اإلسػ ػػبلمية- مجمكعػ ػػة بحػ ػػكث الكتػ ػػاب كالسػ ػػنة
.ََِٖـ
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