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ملخص البحث

الحمد هلل رب العالمين  ،والصالة والسالم على سيدنا محمد النبي األمين  ،بعثه
اهلل بالحق المبين  ،وأقام به الحجة على العالمين .
أما بعد  :ليس من شك في أن تراجم العلماء حق لهم على من بعدهم من تالميذهم
خاصةً  ،ومن غيرهم من طلبة العلم والمشتغلين به عامة  ،فرأيت لزاماً علي أن

أترجم لهذا اإلمام الذي عرف بالحدادي ألني لم أر له ترجمة  ،فقد أهمل من قبل

الباحثين والمشتغلين في كتب الطبقات  ،فلم يصلنا عنه إال الشئ اليسير  ،فأحببت
أن أعرف به  ،فهو اإلمام العالم الزاهد الورع أحمد بن محمد بن أحمد أبو نصر
السمرقندي  ،وكان شيخ القراء بسمرقند  ،وقد ق أر على عدد من المشايخ في أماكن
متفرقة  .وأثنى عليه العلماء  ،واليه انتهى التحقيق والرواية .
تميز مع علمه بالقراءات علمه بالتفسير  ،وله كتاب ( الموضح في التفسير)
الذي نحن بصدد ذك ر منهجه فيه  ،فقد تميز منهجه في هذا الكتاب بعالجه تفسير
الكلمات الغريبة في القرآن  ،واستشهد على معانيها باألبيات الشعرية  ،فهو يبحث
في غريب القرآن بشكل مختصر  ،عالج فيه غالب سور القرآن وليس كلها ،
وطريقته هذه هي طريقة العلماء القدامى كلهم في معالجة الغريب  ،حيث يذكرون
معنى الكلمة  ،ويردفونها أحياناً بشاهد من كالم العرب موضح لذلك  ،وأحياناً يتطرق

لمعالجة بعض المسائل النحوية  ،ويذكر بعض القراءات في اآلية  ،إلى غير ذلك

من األمور التي يجدها القارئ خالل مطالعته الكتاب .
أما عن وفاته فان المصادر لم تذكر سنة وفاته  ،لكن ذكر أنه توفي بعد
األربعمائة وعمره يقارب الستين أو يزيد  ،وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه وسلم تسليماً كثي اًر .
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Abstract
There is no doubt that interpretations carried out by scholars
represent their right on followers, particularly their students
and those seeking knowledge. As a result, I found it imperative
to interpret for this Emam, known as “Al-Hidadi” , for I have
not found any interpretation for him. He has been neglected
by researchers and those who are busy with Al-Tabaqat
(Layers) books. We have got very little insight concerning this
Emam, therefore I have tried shed light on him.
He is the ascetic and pious scholar Emam Ahmed Bin
Mohammed Bin Ahmed Abu Nasser Al-Samarqandi . He was
called the sheikh of Quran recitors in Samarqand. He had
learnt Quran recitation at the hands of Mashiakh (Teachers of
Quran Recitation) in different places. He had been praised by
many scholars and had carried out many revisions and
narrations.
He was famous in his work in interpretation in addition to
his work in recitation. One of his publication in interpretation
is “ The Elucidate in Interpretation”. His approach in this book
is characterized by treatment of alien works in the Holy Quran.
He used poetry as evidence for meanings of alien words in the
Holy Quran. He adopted the approach of ancient scholars in
their treatment of alien words as they give the meaning of the
words associated sometimes with evidence from the speech of
the Arabs. Sometimes, he deals with grammatical issues,
retiring to some recitations of the Ayahs .
As for his death, sources do not indicate the year when he
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died, but there had been a reference that he died after 400 D.C.
when he was 60 years old or more.
Keyword : imam , method , interpretation

المقدمة

الحمد هلل رب العالمين  ،نحمـده ونسـتعينه ونسـتهديه ونسـتغفره  ،أنـزل علـى رسـوله
الكتــاب المبــين  ،هــدظ وموعتــة للمتقــين  ،والصــالة والســالم علــى ســيدنا محمــد النبــي
األمين  ،بعثه اهلل بالحق المبين  ،وأقام به الحجة على العالمين .
أما بعد :فإن القرآن الكريم هو كتاب الهداية  ،الذي حدد للناس معالم الحق ورسـم
لهم طريق الخيـر وبـين لهـم المثـل األعلـى فـي كـل شـئ  ،فـي عقائـدهم وعبـاداتهم وفـي
أخالقهم ومعامالتهم .
والقـ ـرآن الكـ ـريم الكت ــاب الخال ــد العت ــيم  ،ج ــامع العل ــوم ومعانيه ــا الفي ــاض ال ــذي ال
ينقضــي مادامــت الحيــاة  ،ومــا ورده تم ـ ن إال صــدر عنــه ريانــا  ،وال قصــده أحــد إال
وجــد فيــه طلبتــه  ،ال تنقضــي عجائبــه  ،وال تمــل قراءتــه  ،حجــة علــى مــن قــد ســلف ،
وحجة على من قد خلف .
ولقــد اهــتم علمــاء العربيــة بتفســير الغريــب فــي الق ـرآن الك ـريم وشــر مــا يصــعب مــن
معاني ألفاته  ،وقد كان في بادئ األمر قليال ثم كثـر  ،ولعلـه سـار فـي نفـس الطريـق
التــي ســار فيهــا تصــحيح اللحــن ومحاربتــه  ،فقــد كــان اللحــن قلــيال ثــم شــاع مــع مــرور
الزمــان ودخــول اللســان غيــر العربــي إلــى اإلســالم  ،حيــث وجــدت الغ اربــة بــين ق ـراءة
القرآن الكريم وقارئه شيئا فشيئا .
ولعل الحالـة التـي وصـل إليهـا اللسـان العربـي جعلـت مـن ألحـتم أن يللـف العـالمون
بأسرار العربية في تفسير ( غريب القرآن الكريم ) .
والغريب من ألفات القرآن هو ما شـق علـى المـرء إدراك معنـاه بمجـرد سـماعه  ،أو
هو ما ال يستطيع فهمه إال بعد فكر وجهد  ،ولـيس المـراد بغرابتهـا أنهـا منكـرة أو نـافرة
أو شاذة .
ولقد كان ابن عباس رضي اهلل عنهما أول من صنف في الغريـب  ،فكانـت لـه اليـد
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الس ــابقة ف ــي ته ــور ه ــذا الن ــوع م ــن التفس ــير واالستش ــهاد علي ــه بالش ــعر  ،وق ــد ذك ــر
السيوطي رحمه اهلل غريب ابن عباس في كتابه  ( :اإلتقان في علوم القرآن ) .
وتوالت بعد ذلـك المللفـات إلـى أن جـاء إمامنـا شـيخ القـراء بسـمرقند اإلمـام أبـو النصـر
أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد الســمرقندي المعــروف بالحــدادي فــألف تفســيره  ( :الموضــح
في التفسير ) الذي عالج فيه الكلمات الغريبة الموجودة في كتاب اهلل تعالى .
ورأيت لزاماً علـي أن أخـرل للقـارئ مـا كـان يسـعى إليـه اإلمـام الحـدادي  ،وأن ارسـم

منهجه الذي خطه للقارئ كي ينهل من علوم هذا اإلمام .
أسباب اختيار الموضوع:

لقــد كــان مــن أســباب الطمأنينــة والرضــا النفســي أن مــن علــي المــولى عــز وجــل
باإلسهام في وضع لبنة متواضعة في صر الد ارسـات القرآنيـة الشـامخ  ،وشـاء اهلل أن
تكون تلك اللبنة في مجال التفسير  ،الذي هو من أشـرف العلـوم  ،إن لـم يكـن أشـرفها
جميعــا  ،وكيــف ال  ،وهــو  :العلــم الــذي يعــرف بــه فهــم كتــاب اهلل المنــزل علــى نبيــه
محمد صلى اهلل عليه وسلم  ،وبيان معانيه واستخرال أحكامه وحكمه .
واذا كان الفهم السليم ألي كتاب يتعلق بتخصص ما مـن تخصصـات الحيـاة يـلدي
إلــى التقــدم فــي هــذا التخصــص  ،فكيــف إذا فهمنــا كــالم العلــيم الخبيــر الــذي حــوي بــين
دفتيه علوم األولين واآلخرين  ،وعملنا بما فيه ؟!.
إن هذا الفهم  ..وهذا العمل بال ريب يلديان إلى الفوز بسعادة الـدارين  ،وال سـيما
إذا بارك اهلل هذا العمل وزكاه باإلخالص .
قال اإلمام أبو الفرل بن الجوزي رحمه اهلل :
( روظ أبو عبد الرحمن السلمي  ،عن ابن مسعود قـال  :كنـا نـتعلم مـن رسـول اهلل
صلى اهلل عليـه وسـلم العشـر  ،فـال نجاوزهـا إلـى العشـر اآلخـر حتـى نعلـم مـا فيهـا مـن
العلم والعمل .
وروظ قتـادة عـن الحسـن أنـه قـال  :مـا أنـزل اهلل آيـة إال أحـب أن أعلـم فـيم أنزلــت ،
وماذا عني بها .
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وقال إيـاس بـن معاويـة  :مثـل مـن يقـ أر القـرآن ومـن يعلـم تفسـيره أو ال يعلـم  ،مثـل قـوم
جاءهم كتاب من صاحب لهم ليالً  ،ولـيس عنـدهم مصـبا  ،فتـداخلهم لمجـئ الكتـاب
روعة ال يدرون ما فيه  ،فإذا جاءهم المصبا عرفوا ما فيه )

()1

.

زد على ذلك أن اإلمام الحدادي رحمه اهلل لم أجد دراسة من الدراسات قد تعرضـت
لــه فأحببــت أن أحيــي ت ـراث هــذا العــالم الــذي خــدم الق ـرآن وتــرك لنــا هــذه الثــروة التــي
ستسجل بميزان أعماله ليوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى اهلل بقلب سليم .

منهج البحث:

اتبعــت فــي هــذا البحــث مــنهج االســتقراء حيــث قمــت بقـراءة تامــة لهــذا التفســير ممــا
جعلني أستوعب منهجه وأسجله على شـكل نقـاط  ،وكـل مـا كـان مـن خصـائص مـنهج
اإلمام الحدادي رحمه اهلل قد ذكرته في مطلبه وسقت مجموعة من الشواهد من تفسـيره
على ذلك  ،كي تتوضح الفكرة وترتسم للقارئ بدقـة  ،ولـم أكتـف بهـذا القـدر بـل أشـرت
فــي بعــض المطالــب إلــى مــا ذكـره اإلمــام الحــدادي رحمــه اهلل فــي صــفحات تفســيره مــن
النمــاذل التفســيرية كــل مــنهج فــي مطلبــه لزيــادة اإلشــارة والتوضــيح لمــن يريــد االســتزادة
من األمثلة .

خطة البحث:

لقد اقتضت طبيعة الموضوع تقسيمه على مقدمة ومبحثين وخاتمة .
المقدمة  :وتناولت فيها أسباب اختياري للموضوع مع بيان منهج البحث وخطته .
المبحث األول  :تعريف باإلمام الحدادي رحمه اهلل .
واشتمل على تمهيد وسبعة مطالب :
تمهيد  :مدخل إلى التعريف باإلمام الحدادي .
 ) 1مقدمة تفسير زاد المسير في علم التفسير ،اإلمام ابن الجوزي. 4/1 :
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المطلب األول  :اسمه .
المطلب الثاني  :شيوخه .
المطلب الثالث  :تالمذته .
المطلب الرابع  :ثناء العلماء عليه .
المطلب الخامس  :رحلته .
المطلب السادس :مللفاته .
المطلب السابع  :وفاته .
المبحث الثاني  :منهجه في التفسير .
واشتمل على تمهيد وثمانية مطالب .
التمهيد  :واشتمل على فرعين :
الفرع األول  :موضوع الكتاب .
الفرع الثاني  :علم غريب القرآن وأشهر المللفين فيه .
المطلب األول  :تقسيم السور حسب ما هو موجود في المصحف الشريف .
المطلب الثاني  :اعتماده على القرآن في تفسير الكلمة .
المطلب الثالث  :اعتماده على اللغة .
المطلب الرابع  :اعتماده على النحو .
المطلب الخامس  :اعتماده على البالغة .
المطلب السادس  :اهتمامه بالشعر العربي .
المطلب السابع  :عنايته بالقراءات القرآنية وأثرها في توجيه المعنى .
المطلب الثامن  :اهتمامه بأقوال المفسرين من الصحابة والتابعين .
الخاتمة  :وسجلت فيها أهم ما توصلت إليه في البحث من نتائج .
المصادر والمراجع  :ورتبتها على الحروف الهجائية .

المبحث األول
تعريف باإلمام الحدادي (رحمه اهلل تعالى)

وأشتمل على تمهيد وسبعة مطالب :
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تمهيد  :مدخل إلى التعريف باإلمام الحدادي .
المطلب األول  :اس ـمــه .
المطلب الثاني  :شيوخـه .
المطلب الثالث  :تالمذته .
المطلب الرابع  :ثناء العلماء عليه .
المطلب الخامس  :رح ـلـته .
المطلب السادس :مللفاته .
المطلب السابع  :وفــاته .

تمهيد

مدخل إلى التعريف باإلمام الحدادي
ليس من شك في أن تراجم العلماء حق لهم على من بعدهم مـن تالميـذهم خاصـة
 ،ومـن غيــرهم مــن طــالب العلــم والمشــتغلين بــه عامــة  ،فبالترجمــة يحفــت الخلــف تـراث
الســلف  ،ويقــوم الالحقــون بحــق الســابقين فــي حفــت تــأريخهم  ،وتــدوين ســيرهم  ،خدمــة
لت ـراثهم  ،واحيــاء لــذكراهم  ،وهــم فــي حقيقــة األمــر وواقعــه إنمــا يحفتــون العلــم ذاتــه ،
يصونون شرفه  ،ويلدون أمانته  ،ومن ثم ينسب الفضل ألهله  ،ويذكر العلم بذويـه ،
مــن خــالل ذكــر محاســن العلمــاء ومـ ثرهم  ،وطلــب الــدعاء لهــم والتــرحم علــيهم  ،وهــذا
كله من بركات العلم وخيرات عوائده .
ولــيس أدل علــى ذلــك ممــا رواه القاضــي عيــاض عــن بعــض مشــايخه حينمــا وجــه
إلــيهم قـوال يحمــل معنــى العتــاب واللــوم مــن جانــب  ،كمــا يحمــل معنــى الرجــاء والطلــب
من جانب آخر  ،علهم بذلك يتذكرون ! فماذا قال لهم شيخهم ؟
لقد عاتبهم متعجباً بقوله  ( :ما لكم تأخذون العلم عنا  ،وتسـتفيدون منـا  ،ثـم تـذكروننا

فال تترطمون علينا ؟! )

()1

.

 ) 1أضواء البيان ـ اإلمام الشنقيطي ( 6/1المقدمة ) .
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حقـ ـاً  ،ان ــه رب ــط أص ــيل ب ــين العل ــم والع ــالم  ،وتنبي ــه أكي ــد عل ــى وج ــوب االعتـ ـراف

بفضــل العلمــاء علــى مــن بعــدهم  ،وذلــك بالترجمــة لهــم بعــد رحــيلهم  ،حتــى تــرد إلــيهم
بعــض حقــوقهم  ،وبــذلك يكــون تواصــل العلــم والتواصــي بــه بــين طالبــه ومريديــه عبــر
األجيال المتعاقبة والعصور المتالحقة .

المطلب األول
اسمه

ه ــو اإلم ــام الع ــالم العالم ــة ال ازه ــد ال ــورع أحم ــد ب ــن محم ــد ب ــن أحم ــد أب ــو نص ــر
السمرقندي  ،يعرف بالحدادي

() 1

.

قال السمعاني رحمه اهلل :
( الحدادي بفتح الحاء المهملة وتشـديد الـدال األولـى وكسـر الثانيـة المهملتـين ،
هــذه النس ــبة إلــى ص ــنعة الح ــدادة والــى قري ــة بقــومس  ،أم ــا النس ــبة إلــى عم ــل الحدي ــد
فجماعة كثيرة  ،منهم  :الحاكم أبو الفضل محمد بن الحسين بن محمد بـن موسـى بـن
مه ـران الحــدادي المــروزي  ،كــان يتــولى الحكومــة عــن القضــاة بمــرو وبخــا ار  ،وكــان
فقيهاً وقاضياً فاضالً من أصحاب الرأي ) ( . ) 2

وقال اإلمام الحافت أبو بكر محمد بن موسى بن عثمان الحازمي رحمه اهلل :

( الحدادي جماعة ينسبون إلى الحديد بيعاً وعمالً  ،منهم :

أبو بكر محمد بـن خلـف المقـرئ البغـدادي المعـروف بالحـدادي  ،وأحمـد بـن محمـد بـن
علي بن الحسن أبو سهل الحدادي المروزي .

 ) 1ينتر  :غاية النهاية في طبقات القراء ـ اإلمام ابن الجزري  ، 101 /1والجواهر المضية
في طبقات الحنفية  ، 171 /4والموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير واإلقراء والنحو

واللغة من القرن األول إلى المعاصرين مع دراسة لعقائدهم وشئ من طرائفهم ـ وليد أحمد

الحسين وآخرون 291 / 1رقم الترجمة ( . ) 411

 ) 2األنساب ـ السمعاني . 112 /2
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والث ــاني  :ينس ــب إل ــى الح ــدادة م ــن ناحي ــة ق ــومس  ،وه ــو  :محم ــد ب ــن زي ــاد القومس ــي
الحدادي )

()1

.

فمــن هنــا يتبــين لنــا أن اســم الحــدادي لــم يــأت اعتباط ـاً فانــه إمــا نســبةً إلــى عمــل

الحديد  ،أو إلى قرية اسمها حدادة .

ويلكد لنا ياقوت الحموي رحمه اهلل ذلك فيقول  (:الحدادة بالفتح والتشـديد  ،وبعـد
األلـ ــف دال أخـ ــرظ قريـ ــة كبي ـ ـرة بـ ــين دامغـ ــان وبسـ ــطام مـ ــن أرض قـ ــومس بينهـ ــا وبـ ــين
الدامغان سبعة فراسخ ينزلها الحال ) ( .) 2

( والمشهور بالنسبة إليها  :محمد بـن زيـاد القومسـي الحـدادي  ،حـدث عـن أحمـد
بن منيع البغوي  ،وروظ عنه أبو بكر بن أحمد بن إبراهيم االسماعيلي .
ومحمــد بــن خلــف الحــدادي المقــرئ  ،يــروي عــن أبــي أســامة وعبيــد اهلل بــن موســى
وحسين األشقر وغيرهم  ،روظ عنه الدارقطني .
وهن ــاك ح ــدادي آخ ــر وه ــو محم ــد ب ــن الحس ــين ب ــن محم ــد ب ــن موس ــى ب ــن مهـ ـران
الحــدادي المــروزي الحــاكم  ،أبــو الفضــل  ،كــان قاضــياً ببخــارظ وغيرهــا  .وكــان فقيه ـاً

حنفياً  ،توفي في المحرم سنة  811هـ )

()8

.

قال األستاذ صفوان عدنان داوودي :

( وهو معاصر لمللفنا وتوفي قبله فهذا كان ببخارظ  ،والمللف فـي سـمرقند  .ولـم
تبين المصادر التي بأيدينا أنهما اجتمعا أو التقيا )

()4

.

 ) 1كتاب الفيصل في علم الحديث  ،أو الفيصل في مشتبه النسبة ـ الحافت أبو بكر محمد بن
موسى الحازمي  141 / 2ـ . 146

 ) 2معجم البلدان ـ ياقوت الحموي  ،124 / 8ومراصد االطالع على أسماء األمكنة والبقاع ـ
صفي الدين عبد الملمن البغدادي  814 / 1باب ( الحاء والدال ) .

 ) 8ينتر  :الجواهر المضية في طبقات الحنفية  144 /8و  ، 171 /4ومقدمة كتاب :
المدخل لعلم تفسير كتاب اهلل تعالى ـ للحدادي  ،والمقدمة بقلم  :صفوان عدنان داوودي :

.17

 ) 4مقدمة  :المدخل لعلم تفسير كتاب اهلل تعالى ـ للحدادي  ، 11 :والمقدمة بقلم  :صفوان
عدنان داوودي .
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والحقيقة أني بعد التفتـي

والتنقيـب فـي كتـاب طبقـات المفسـرين للمـام السـيوطي

 ،واإلمــام الــداوودي فض ـالً عــن أغلــب كتــب الت ـراجم المشــهورة والمعتمــدة لــم أعثــر لــه
على ترجمة  ،كما أن الترجمة التي عثرت عليها ال تروي الغليل وال تثلج الصدر .

المطلب الثاني
شيوخه

قال اإلمام ابن الجزري رحمه اهلل :
( ق ـ أر علــى أبــي يحيــى محمــد بــن ســليمان الخيــاط  ،وأبــي القاســم محمــد بــن محمــد
الفســطاطي  ،وأبــي ســعيد جعفــر بــن محمــد السجســتاني  ،وأبــي حفــص الكتــاني  ،وأبــي
نصر بن زاذان  ،وأبـي القاسـم الضـرير  ،وأبـي سـعيد السـيرافي  ،وأبـي القاسـم عبـد اهلل
بن الحسن  ،وأبي عمرو األزدي  ،ومحمد بن العباس الخزاز  ،وأبي الحسـن علـي بـن
إبراهيم العطـار البلخـي  ،وأبـي بكـر أحمـد بـن نصـر بـن منصـور الشـذائي  ،وأبـي بكـر
أحمد بن الحسين بن مهران  ،وعلي بن عقبة )

()1

.

وقــال  ( :وانمــا أتيــت بــذكر هـلالء المشــايخ افتخــا اًر بــذكرهم وترغيبـاً فــي الــدعاء لهــم ،

واعالمـاً لمــن أراد أن يقتــدي بهــم فــيعلم أننــي مــا أخــذتها مــن وجــه أو طريــق واحــد ألنــه
روي عن غير واحد من األئمة أن من أخذ القراءة أو الرواية من طريق واحـد فلـم يشـم

رائحتها )

()2

.

 ) 1غاية النهاية في طبقات القراء ـ اإلمام ابن الجزري ، 101 /1 :وينتر  :الموسوعة الميسرة ـ
وليد أحمد الحسين وآخرون 291 / 1 :رقم الترجمة ( . ) 411

 ) 2المصدر نفسه. 101 /1 :
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المطلب الثالث
تالمذته

قال األستاذ صفوان عدنان داوودي :
( لم تذكر المصادر المتوافرة شيئاً عـن تالمذتـه  ،والـذي نعرفـه أن الـذي أخـذ عنـه

ابنه األكبر نصر  ،ق أر القراءات على والده  ،وعنه أخـذ الهـذلي أبـو القاسـم يوسـف بـن
علي بن جبارة األستاذ الكبير الرحال  ،صاحب كتاب  ( :الكامل في القراءات ) .
وكذا ابنه األصغر محمد نعمة اهلل  ،وله ألف كتاب ( المدخل ) كما ذكـر فـي مقدمـة
الكتاب ذلك )

()1

.

فقال رحمه اهلل :
( واني لما فرغت من تصنيف كتاب ( الموضـح لعلـم القـرآن ) صـنفت كتـابي هـذا
تحفة مني لولدي ( محمد نعمة اهلل ) وصلة مني إيـاه  ،وهديـة لـه ولسـائر إخـواني مـن
المسـ ــلمين رضـ ــي اهلل عـ ــنهم أجمعـ ــين وجعلتـ ــه مـ ــدخالً لعلـ ــم تفسـ ــير كتـ ــاب اهلل تعـ ــالى

ومعانيــه وتنبيه ـاً علــى مــا غمــض مــن طرقــه ومبانيــه  ،ورداً علــى الملحــدين الطــاعنين
في كتاب اهلل ) ....................

()2

.

( هذا ما ذكر من تالمذته  ،وقد يكون اخـذ عنـه خلـق كثيـر  ،فلـم يشـتهر أحـد فلـذا
لم يذكروا  ،أو يكونون مذكورين في كتب التراجم التي لم تصلنا بعد )

()8

.

 ) 1مقدمة تحقيق  :الموضح في التفسير التي كتبها صفوان عدنان داوودي . 11 :
وينتر  :غاية النهاية في طبقات القراء ـ اإلمام ابن الجزري  ، 101 /1والموسوعة الميسرة ـ وليد
أحمد الحسين وآخرون 291 /1رقم الترجمة . ) 411 ( :

 ) 2مقدمة كتاب  :المدخل لعلم تفسير كتاب اهلل تعالى ـ اإلمام الحدادي . 11 :

 ) 8مقدمة تحقيق كتاب  :الموضح في التفسير ـ اإلمام الحدادي  ،والمقدمة بقلم  :صفوان
عدنان داوودي . 11 :
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المطلب الرابع

ثناء العلماء عليه
قال اإلمام ابن الجزري رحمه اهلل :
( إمــام ب ــارع ناق ــل رحــال  ..وك ــان ش ــيخ القـ ـراء بســمرقند  ،انته ــى إلي ــه التحقي ــق
والرواية )

()1

.

وقــال األســتاذ صــفوان عــدنان داوودي الــذي تكفــل بتحقيــق كتــب اإلمــام الحــدادي رحمــه
اهلل وهي ( المدخل لعلم تفسير كتاب اهلل تعالى  ،والموضح في التفسير ) :
( جمع الشيخ أبو نصر علما غزي ار حيـث انـه قـام بـرحالت عديـدة فـي طلـب العلـم
 ،واجتمــع بأكــابر علمــاء عص ـره مــن أئمــة الق ـراءات والتفســير والعربيــة والحــديث فأخــذ
عنهم .
وكان الشئ الغالب عليه هو علم القراءات حيث ق أر ختمات كثيرة على
عدد من العلماء  ،ثم بعد ذلك قام بإنتاجه العلمي في القراءات فألف كــتاب :
( الغنية ) )

()2

.

 ) 1غاية النهاية في طبقات القراء ـ اإلمام ابن الجزري  ، 101 / 1والموسوعة الميسرة ـ وليد
أحمد الحسين وآخرون  291 / 1رقم الترجمة . ) 411 ( :

 ) 2مقدمة  :المدخل لعلم تفسير كتاب اهلل تعالى ـ الحدادي  ،والمقدمة بقلم  :صفوان عدنان
داوودي  ، 28 :والموسوعة الميسرة ـ وليد أحمد الحــسين وآخرون  291 / 1رقــم الترجــمة

. ) 411 ( :
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المطلب الخامس
رحلته

 )1عــن أنــس بــن مالــك  ،قــال  :قــال رســول اهلل صــلى اهلل عليــه وســلم  ( :طلــب
العلم فريضة على كل مسلم ) ( .) 1

 )2عــن أبــي هريـرة رضــي اهلل عنــه قــال  :قــال رســول اهلل صــلى اهلل عليــه وســلم :
(ما من رجل يسلك طريقاً يلتمس فيه علماً  ،إال سهل اهلل له طريقـاً إلـى الجنـة
 ،ومن أبطأ به عمله  ،لم يسرع به حسبه )( .)2

 )8وعــن أبــي هري ـرة رضــي اهلل عنــه قــال  :قــال رســول اهلل ص ـلى اهلل عليــه وســلم
()8

(:مـن سلك طـريقاً يلتمس فيه علماً سهل اهلل له به طريقاً إلى الجنة)

 )4وعـ ــن أنـ ــس قـ ــال  :سـ ــمعت رس ـ ـول اهلل صـ ــلى اهلل عليـ ــه وسـ ــلم يقـ ــول  ( :إن
المالئكة تبسط أجنحتها لطالب العلم رضاً بما يصنع )

()4

.

 )1وع ــن أب ــي هريـ ـرة ق ــال  :ق ــال رس ــول اهلل ص ــلى اهلل علي ــه وس ــلم  ( :إذا م ــات
اإلنسان انقطع عمله إال من ثالثة أشياء  :من صدقة جارية  ،أو علــم
()1

ينتفع به بعده  ،أو ولد صالح يدعو له )

.

 )6وعن ابن عمر قال  :قال رسـول اهلل صـلى اهلل عليـه وسـلم  ( :مـن يـرد اهلل بـه
()1

خي اًر يفقهه )

.

 ) 1أخرجه  :ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله  11 :رقم الحديث (  )12باب قوله
صلى اهلل عليه وسلم  ( :طلب العلم فريضة على كل مسلم ) .

 ) 2المصدر نفسه  28 :رقم الحديث (  )40باب  :تفريع أبواب فضل العلم وأهله .

 ) 8ذكره  :الحافت المنذري في الترغيب والترهيب  ) 104 ( 11 /1كتاب العلم ـ باب الترغيب
في العلم وطلبه وتعلمه وتعليمه  ،ونحوه عن أبي الدرداء مرفوعاً برقم ( . ) 101

 ) 4أخرجه  :ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله  24رقم الحديث (  )46باب  :تفريع
أبواب فضل العلم وأهله .

 ) 1المصدر نفسه  21 :رقم الحديث (  )41باب قوله صلى اهلل عليه وسلم  (:ينقطع عمل
ابن آدم بعده إال من ثالث ) .
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 )7عن مالك أنه بلغه أن لقمان الحكيم أوصى ابنه فقال  :يـا بنـي جـالس العلمـاء
وزاحمهــم بركبتيــك فــان اهلل يحيــي القلــوب بنــور الحكمــة كمــا يحيــي اهلل األرض
()2

الميتة بوابل السماء

.

 )1عــن ابــن مســعود قــال  :قــال رســول اهلل صــلى اهلل عليــه وســلم  ( :ال حســد إال
في اثنتين  :رجل آتاه اهلل مـاالً فسـلط علـى هلكتـه فـي الحـق  ،ورجـل آتـاه اهلل
الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها )

()8

.

 )9عن عمرو بـن العـاص  ،قـال سـمعت رسـول اهلل صـلى اهلل عليـه وسـلم يقـول :
( إن اهلل ال يقـبض العلــم انت ازعـاً ينتزعــه مــن العبـاد ولكــن يقـبض العلــم بقــبض
العلمــاء حتــى إذا لــم يبــق عالم ـاً اتخــذ النــاس رءوس ـاً جهــاالً فســئلوا فــأفتوا بغيــر

علم فضلوا وأضلوا )

()4

.

وانطالقاً من هذه األحاديث النبوية الشريفة قام مللفنا برحلته في طلب العلم.

والمصــادر التــي بأيــدينا لــم تــذكر أخبــار رحلتــه علــى التفصــيل ولكننــا نســتنتج مــن
ترجمته وشيوخه أنه قام برحلة كبيرة  .وهذه الرحلة حافلة بالعطاء والعلـم والتعلـيم ،
ولــو وصــلنا عنهــا شــئ لجعلــت نب ارس ـاً لطلبــة العلــم الشــرعي  .وقــد قــال اإلمــام ابــن
الجـزري رحمـه اهلل بعــدما ذكـر شـيوخ المللــف  ( :انـه قـ أر علــيهم فـي بـالد متفرقــة ،

فدل على رحلته الواسعة )

( )1

.

 ) 1المصدر السابق  88 :رقم الحديث (  ) 71باب قوله صلى اهلل عليه وسلم  ( :من يرد اهلل

به خي ارً يفقهه في الدين )  .ونحوه في البخاري  ) 71 ( 21 /1عن معاوية بن أبي سفيان

 ،به  .باب ( من يرد اهلل به خي ارً يفقهه في الدين ) .

 ) 2ذكره  :مالك في الموطأ  ( 161 /8ما جاء في طلب العلم ) .

 ) 8أخرجه  :البخاري  ) 78 ( 29 /1باب االغتباط في العلم والحكمة  ،وذكره الحافت
المنذري في الترغيب والترهيب  ) 120 ( 68 /1كتاب العلم ( الترغيب في العلم وطلبه
وتعلمه وتعليمه ) .

 ) 4أخرجه  :البخاري  ) 100 ( 86 /1باب ( كيف يقبض العلم ؟ ) .
 ) 1غاية النهاية في طبقات القراء ـ اإلمام ابن الجزري . 101 /1
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المطلب السادس
مؤلفاته

لم يمكنني أن أعرف سوظ ثالثة من مللفات هذا اإلمام  ،وهي :
 )1كتاب المدخل لعلم تفسير كتاب اهلل تعالى
 )2كتاب الموضح في التفسير

( )2

( )1

.

.

ومن ألف في نفس العنوان كما ذكر اإلمام الذهبي رحمه اهلل :
( اإلمــام إســماعيل بــن محمــد بــن الفضــل بــن علــي بــن أحمــد بــن طــاهر
الحــافت الكبيــر أبــو القاســم التيمــي الطلحــي األصــبهاني  ،المعــروف بــالجوزي ،
الملقب بقوام السنة .
قـ ــال أبـ ــو موسـ ــى  :صـ ــنف أبـ ــو القاسـ ــم  ( :الموضـ ــح فـ ــي التفسـ ــير ) ثـ ــالث
مجلدات.
وأثنى عليه  :أبـو زكريـا ابـن منـده فـي تـأريخ أصـبهان وذكـره محمـد بـن عبـد
الواحــد الــدقاق  ،فقــال  :عــديم النتيــر  ،ال مثــل لــه فــي وقتــه  ،كــان والــده ممــن
يضرب به المثل في الصال والرشاد )
 )8كتاب الغنية في القراءات

()4

()8

.

 .ولم أعثر عليه وهـو ذو قيمـة كبيـرة كمـا أشـار

لذلك اإلمام ابن الجزري رحمه اهلل .

 ) 1وهو مطبوع في دار القلم ـ دمشق  ،ودار العلوم ـ بيروت ـ ط 1ـ 1911م  ،بتحقيق :
صفوان عدنان داوودي .

 ) 2وهو موضوع البحث في منهجه  ،وقد طبع في دار القلم ـ دمشق ـ ط 1ـ 1911م  ،بتحقيق
 :صفوان عدنان داوودي .

 ) 8تأريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم ـ اإلمام الذهبي  628 / 11و  627و . 621
 ) 4غاية النهاية في طبقات القراء ـ اإلمام ابن الجزري . 101 / 1
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المطلب السابع
وفاته

( لم تذكر المصادر سـنة وفاتـه  ،لكـن ذكـر اإلمـام ابـن الجـزري رحمـه اهلل فـي
غاية النهاية أنه توفي بعد األربعمائـة  ،وعمـره غالبـا يقـارب السـتين أو يزيـد  ،ألنـه
ق أر بسمرقند عام ثلث مائة وستين على السختياني  ،واذا فرضـنا أن عمـره ( ) 11
ســنة  ،فحتــى عــام  400ه ـ يكــون عم ـره (  ) 11ســنة  .لكــن عــا
قليلة مما يلكد ذلك  ،والغالب أنه في حدود  420هـ ) .

()1

بعــدها ســنوات

يقــال بــأن لكــل بدايــة نهايــة  ،ولكــل ســافرة حجــاب  ،ولكــل أجــل كتــاب  ،ففاضــت
روحــه إلــى بارئهــا  ،وانتقــل مــن هــذه الــدار الفانيــة إلــى الــدار الباقيــة حيــث الجنــات
ـين فـي ججنـات
التي ال تفنى  ،واألنهار التـي ال تغـيض  ،كمـا قـال تعـالى ( إن ا قلمتق ج
جوجنهج ــر  }14ف ــي جمق جع ــد ص ـ قـدق عن ـ جـد جملي ــك مقتجــدر ) (  . ) 2فجـ ـزاه اهلل ع ــن اإلس ــالم
والمســلمين خيــر الجـزاء ومنحــه رضـوانه وفيوضــات رحمتــه  .انــه نعــم المــولى ونعــم
النصير .
فهذا ما أمكن جمعه عن حيـاة المللـف وآثـاره  ،ومـا فاتنـا مـن سـيرته أكثـر ممـا
عرفناه .
فكم وكم في خبايا الزوايا من أئمة أجلة قضوا حيـاتهم فـي العلـم والتعلـيم  ،ثـم
انتقلوا عن هذه الدنيا ولم يعرف عنهم شئ .
وكــم وكــم فــي خبايــا الزوايــا مــن الكتــب القيمــة  ،والمللفــات النفيســة  ،التــي لــم
يطلع عليها أحد وال يزال يعلوها الغبار في جدر المكتبات  ،تسـتنجد وتسـتغيث فـال
مغيث .

 ) 1مقدمة تحقيق  :الموضح في التفسير  11 :ـ  ، 12وينتر  :غاية النهاية ـ اإلمام ابن
الجزري . 101 /1

 ) 2سورة القمر ـ اآليتان  14 :و . 11
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المبحث الثاني

منهجه في التفسير
واشتمل على تمهيد وثمانية مطالب .
التمهيد  :واشتمل على فرعين :
الفرع األول  :موضوع الكتاب .
الفرع الثاني  :علم غريب القرآن وأشهر المللفين فيه .
المطلب األول  :تقسيم السور حسب ما هو موجود في المصحف الشريف .
المطلب الثاني  :اعتماده على القرآن في تفسير الكلمة .
المطلب الثالث  :اعتماده على اللغة .
المطلب الرابع  :اعتماده على النحو .
المطلب الخامس  :اعتماده على البالغة .
المطلب السادس  :اهتمامه بالشعر العربي .
المطلب السابع  :عنايته بالقراءات القرآنية وأثرها في توجيه المعنى .
المطلب الثامن  :اهتمامه بأقوال المفسرين من الصحابة والتابعين .

تمهيد

الفرع األول
موضوع الكتاب

( عـ ــالج الكتـ ــاب تفسـ ــير الكلمـ ــات الغريبـ ــة فـ ــي الق ـ ـرآن  ،واستشـ ــهد علـ ــى معانيهـ ــا
باألبيـات الشــعرية  ،فهــو يبحــث فــي غريــب القـرآن بشــكل مختصــر  ،عــالج فيهــا غالــب
سور القرآن ولـيس كلهـا  .وطريقتـه هـذه هـي طريقـة العلمـاء القـدامى كلهـم فـي معالجـة
الغري ــب  ،حي ــث ي ــذكرون معن ــى الكلم ــة  ،ويردفونه ــا أحيان ــا بش ــاهد م ــن ك ــالم الع ــرب
موض ــح ل ــذلك  .وأحيانـ ـاً يتط ــرق الملل ــف لمعالج ــة بع ــض المس ــائل النحوي ــة  ،وي ــذكر

مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية

333

المجلد الثالث – العدد العاشر – السنة الثالثة – حزيران  1122م

اإلمام الحدادي ومنهجه في تفسيره المسمى بـ ـ "الموضح في التفسير"

بع ــض القـ ـراءات ف ــي اآلي ــة  ،إل ــى غي ــر ذل ــك م ــن األم ــور الت ــي يج ــدها الق ــارئ خ ــالل
مطالعته الكتاب )

()1

.

الفرع الثاني

علم غريب القرآن وأشهر المؤلفين فيه
( مم ـ ـا ال شـ ــك فيـ ــه أن المرحلـ ــة األولـ ــى للتفسـ ــير كانـ ــت األسـ ــاس القـ ــوي والن ـ ـواة
الصالحة لتطوير تفسير القرآن  ،وقد اقترن هذا التطوير بمجئ العصر العباسي الـذي
نضــجت فيــه تيــارات فكريــة  ،وتغيي ـرات اجتماعيــة جديــدة دخلــت المجتمــع اإلســالمي
نتيجـة لالخــتالط الحضــاري والــتالقح الفكــري  ،فــالعراق مـثالً قطــر لــه تــأريخ عريــق فــي
الحضــارة والثقافــة والمدنيــة وكــان منــا ار يلقــي أشــعته علــى مــا حولــه مــن البلــدان قبــل
اإلسالم .
فبالتالقح الفكري انتقلت علومه المختلفة وثقافاته المتعددة إلـى المجتمـع اإلسـالمي
فأقبـل العلمــاء علـى هــذه العلـوم يســتفيدون منهـا لفهــم القـرآن الكـريم  ،ولتوسـيع معــارفهم
العقلية والفلسفية والعلميـة للـرد علـى أهـل األديـان األخـرظ ومنكـري النبـوات الـذين شـنوا
هجومـاً فكريـاً علــى أصــول اإلســالم وعقائــده  ،فــانبرظ لهــم المفســرون يفنــدون آراءهــم ،

وقــد تولــد عــن هــذا الصـراع تهــور قــرون إســالمية مختلفــة  ،وأح ـزاب سياســية متنــاحرة

وأث ــارت كثيـ ـ اًر م ــن القض ــايا الديني ــة والفكري ــة  ،وأخ ــذت تنت ــر إل ــى القـ ـرآن م ــن خ ــالل
عقائــدها  ،وكــان لهــا نشــاط ملحــوت فــي ميــدان التفســير كالمعتزلــة والخـوارل واألشــعرية

واالمامية .
ولمــا كــان الخــتالط العــرب بــاألمم األخــرظ أث ـره فــي شــيوع العجمــة قــام اللغويــون
والنحويــون يض ـربون أكب ـاد اإلبــل إلــى الباديــة يستفســرون عــن لفــت  ،أو يقفــون عل ــى
تفسير ليساعدهم في فهم اآليات مما أدظ إلى نشوء تفاسير لغوية ونحوية )

()2

وتهر علم غريب القرآن .

 ) 1مقدمة تحقيق كتاب  :الموضح في التفسير  ،20 :والمقدمة بقلم  :صفوان عدنان داوودي .
 ) 2مباحث في علم التفسير ـ األستاذ الدكتور عبد الستار حامد . 17 :
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إن علــم غريــب القـرآن مــن أول علــوم التفســير والــذي يجــب أن يتعلمــه طالــب علــم
التفسير .
ولـيس المـراد بالغريـب مـا كـان غـامض المعنـى دون غيـره  ،وانمـا المـراد بـه تفسـير
مفــردات الق ـرآن عمومــا  .وهــو جــزء مــن علــم معــاني الق ـرآن  ،ألن علــم معــاني الق ـرآن
يقــوم علــى بيــان المفــردات أوال  ،ثــم يبــين المعنــى المـراد باآليــة  ،مــع االعتنــاء بأســلوب
العرب الذي نزل به القرآن .
وقد دون في هذا العلم قديماً  ،ومن أوائل من كتب فيه  :زيد بن علي الـذي تنسـب

لــه الفرقــة الزيديــة  ،وأبــان بــن تغلــب الجريــري ومــن كتبــه ( غريــب القـرآن ) و ( معــاني
القـرآن ) ت  141ه ـ  .وهــذا العلــم ممــا أكثــر اللغويــون مــن التصــنيف فيــه وممــن كتــب

منهم فيه أبو فيد ملرل بن عمرو السدوسـي ت 191ه ـ  ،والنضـر بـن شـميل ت 204
هـ  ،وأبو عبيدة معمر بن المثنى البصري ت 210هـ  ،واألخف

ت 211هـ .

وتكثر الشواهد الشعرية في كتب غريب القرآن واستفادتها من الشواهد الشعرية في
بيان ألفات القرآن أغزر من كتب معاني القرآن التي يكثر فيها الشاهد النحوي .
وقد سارت المللفات في غريب القرآن في ترتيبها على طريقتين :
الطريقة األولى  :السير على ترتيب األلفات في السور مبتدئـة بسـورة الفاتحـة ومختتمـة
بسورة الناس .
الطريقــة الثانيــة  :ترتيــب األلفــات القرآنيــة علــى الحــروف الهجائيــة وغالبهــا ســار علــى
الترتيب األلفبائي  .ككتاب مفردات ألفات غريب القرآن لألصفهاني  ،وغيره .
وانفـرد بعضـهم بترتيــب لـم يســبق إليـه  ،حيــث رتـب كتابــه علـى الحــروف غيـر معتــد
بأصـل الكلمــة  ،ثـم بــدأ بـالمفتو فالمضــموم فالمكسـور  ،ورتــب األلفـات فــي كـل حســب
ورودها في السور  ،ولم يتبعه أحد في التأليف على هذه الطريقـة  ،وهـو اإلمـام محمـد
بن عزيز أبو بكر السجستاني في كتابه  :غريب القرآن .
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ومن أهم المؤلفات في غريب القرآن:

 1ـ غريــب الق ـرآن ـ ـ ألبــي محمــد عبــد اهلل بــن مســلم المعــروف بــابن قتيبــة المتــوفى ســنة
 276ه ـ وطبــع عــدة طبعــات منهــا طبعــة جيــدة بتحقيــق الســيد أحمــد صــقر بــدار إحيــاء
الكتب العربية سنة 1911م

()1

.

2ـ غريب القرآن ـ ألبي بكر محمد بن عبد العزيـز السجسـتاني المتـوفى سـنة 880ه ـ ،
وهو مطبوع

()2

.

طبع هذا التفسير عدة طبعات  ،ومن أجود طبعاتـه التـي طبعـت بتحقيـق الـدكتور عبـد
الرحمن عميرة في مصر ـ مطبوعات قطاع الثقافة ـ 2008م .
 8ـ المفــردات فــي غريــب القـرآن ـ ألبــي القاســم الحســين بــن محمــد المعــروف بال ارغــب
األصفهاني المتوفى سنة  102هـ

()8

.

وطبــع هــذا التفســير عــدة طبعــات وبتحقيقــات عــدة  ،كتحقيــق الــدكتور محمــد أحمــد
خلف ـ مصر ـ القاهرة ـ 1970م .
وبتحقيــق األســتاذ هيــثم طعيمــي فــي دار إحيــاء التـراث العربــي ـ لبنــان ـ بيــروت ـ
2001م .
 4ـ بهجــة األريــب فــي بيــان مــا فــي كتــاب اهلل العزيــز مــن الغريــب ـ اإلمــام علــي بــن
عثمــان بــن إبـراهيم بــن مصــطفى بــن ســليمان المــارديني ابــن التركمــاني ت 170ه ـ

ـ

تحقيق  :محمد حسن محمد حسن إسماعيل ـ دار الكتب العلمية ـ لبنان ـ بيروت ـ
ط  1ـ 2008م .
 1ـ تذكرة األريب في تفسير الغريب ( غريب القـرآن الكـريم ) ـ اإلمـام جمـال الـدين أبـو
الفرل عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجـوزي ت  197ه ـ ـ تحقيـق طـارق فتحـي
السيد ـ دار الكتب العلمية ـ لبنان ـ بيروت ـ ط 1ـ 2004م .

 ) 1مباحث في علم التفسير ـ األستاذ الدكتور عبد الستار حامد . 17 :
 ) 2المصدر نفسه . 11 :

 ) 8المصدر السابق . 11 :
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وكل ذلك أوجه من النشاط اللغوي الـذي دعـت إليـه الخدمـة الخالصـة آليـات القـرآن
في الحلقات اللغوية والنحوية  ،وكان من تلك األوجه تهور سلسلة من مصنفات
( إعراب القرآن )  ،ذلك أن اإلعراب ال يقوم إال بعـد اإلحاطـة بـالمعنى والوقـوف علـى
التفسير .

المطلب األول
تقسيم السور بحسب ما هو موجود في المصحف الشريف

أي ان ـه ارعــى الترتيــب التــوقيفي  ،لكنــه لــم يــأت علــى كــل الســور القرآنيــة  ،ارجــع
على سبيل المثال ال الحصر :
1ـ سورة البقرة من صفحة 28الى صفحة . 81
 2ـ سورة آل عمران من صفحة  81إلى صفحة . 40
8ـ سورة النساء من صفحة  40إلى صفحة . 48
4ـ سورة المائدة من صفحة  48إلى صفحة . 47
1ـ سورة األنعام من صفحة  47إلى صفحة . 49
6ـ سورة األعراف من صفحة  49إلى صفحة . 11
حتــى يصــل إلــى ســورة الحــج ثــم ينتقــل إلــى ســورة النــور مباش ـرة دون ذكــر ســورة
الملمنــون  ،ثــم يــذكر ســورة الشــعراء ثــم يــذكر بعــدها ســورة القصــص دون ذكــر ســورة
النمل  ،ثم يذكر سورة الروم ثم بعـدها سـورة السـجدة دون ذكـر سـورة لقمـان  ،ثـم يـذكر
ســورة الســجدة وبعــدها ســورة ســبأ دون ذكــر ســورة األحـزاب  ،ثــم يــذكر ســورة ســبأ ذاكـ اًر

بعدها سورة يس دون ذكر سورة فاطر .

وهكذا إلى آخـر سـور القـرآن الكـريم حسـب الترتيـب التـوقيفي إن كـان هنـاك لفتـة
غريبة بينها رحمه اهلل .
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المطلب الثاني

اعتماده على القرآن في تفسير الكلمة
قال الدكتور عبد القهار داوود العاني :
( آيــات اهلل تعــالى بينــة واضــحة يكمــل بعضــها بعضــا  ،ويبــين بعضــها بعضـ ـاً ،

كلها كالم اهلل عز وجل المعجز  ،وقد كانت اآليـات مبهمـة أحيانـاً توضـح إبهامهـا آيـة
أخرظ )

()1

.

( وتفســير الق ـرآن بــالقرآن هــو بــأن يجمــع المفســر إلــى اآليــة التــي يخــوض فــي
تفسيرها جميع اآليات التي وردت في القرآن والتـي تتعلـق بموضـوعاتها ألن اآليـة ربمـا
تكـون بانفرادهــا مشـعرة بــاإلطالق فتحتـال إلــى آيــة أو آيـات أخــرظ تقيـدها  ،وهكــذا فــان
القرآن يفسر بعضه بعضاً  ،فما أجمل في مكان فسر في مكان آخـر  ،ومـا أوجـز فـي

موضع بسط في آخـر  ،ومـا كـان عامـاً فـي موضـع خصـص فـي موضـع آخـر  ،وهـذا
النوع من التفسير هو خير أنواع التفسير وأصحها ألنه تفسير قرآن بقرآن )

()2

.

ولقد رأيت اإلمام الحدادي رحمه اهلل يعتمد في تفسـيره الكلمـة علـى القـرآن الكـريم ،
وذلــك لتوضــيح المعنــى وا ازلــة اللثــام عــن الكلمــة المبهمــة  ،وهــذا واضــحاً عنــد تفســيره
لقوله تعالى  ( :جوان ِّمنك قم إال جوارد جها )
قال اإلمام الحدادي رحمه اهلل :

()8

.

()4

( الورود هنا  :الحضور  ،كقوله عز وجل  ( :جولجما جوجرجد جماء جم قدجي جن )
وقـال اإلمــام ابـن الجــوزي رحمـه اهلل فــي معنــى الـورود  ( :داخلهــا  .وقيـل  :هــو الممــر
عليها )

()1

.

ت جعلج قيه جعاكفاً )
ك الذي ج
وكذلك تفسيره لقوله تعالى  ( :جوانت قر إلجى إلجه ج
ت قل ج

.

()1

 ) 1دراسات في التفسير والمفسرين ـ الدكتور عبد القهار داوود العاني . 14 :
 ) 2مباحث في علم التفسير ـ األستاذ الدكتور عبد الستار حامد . 104 :
 ) 8سورة مريم ـ من اآلية . 71 :

 ) 4سورة القصص ـ من اآلية  ، 28 :وانتر  :الموضح في التفسير ـ اإلمام الحدادي . 76 :
 ) 1تذكرة األريب في تفسير الغريب ـ اإلمام ابن الجوزي . 221 :
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قال اإلمام الحدادي رحمه اهلل :
( فــي األصــل  :تللــت  ،إال أن ه ـذيال يطرحــون إحــدظ حرفــي الضــعيف  ،كقولــه
()2

.

ون )
تعالى  ( :فجتج قلت قم تجفجكه ج
ثــم يفســر رحمــه اهلل اآليــة بنتيرهــا زيــادة فــي التوضــيح  ،كقولــه تعــالى  ( :جوان ِّمـ قـن
جهل ا قلكتجاب ) ( . ) 8
أق
قال اإلمام الحدادي رحمه اهلل :

( تقــديره  :ومــا أحــد مــن أهــل  ،نتي ـره  ( :جوان ِّمــنك قم إال جوارد جهــا )
منكم أحد ) ( . ) 1

()4

أي  :وان

المطلب الثالث

اعتماده على اللغة
نزل القرآن الكـريم بلسـان عربـي مبـين  ،واحتـوظ أفصـح أسـاليب العـرب فـي الكـالم
ومشــاربهم فــي القــول  .لــذلك كانــت لغــة العــرب وقــت نــزول القـرآن الكـريم هــي الضــابط
لفه ــم مقاص ــده ومرامي ــه  ،وم ــن هن ــا ب ــرزت عناي ــة المفسـ ـرين واحتك ــامهم إل ــى العربي ــة
وقواعدها باعتبارها وسيلة لفهم كالم اهلل تعالى .
ومن الواضح أن اإلمام الحدادي رحمه اهلل قد اعتمد في تفسير آيـات القـرآن الكـريم
وش ــر ألفاته ــا عل ــى لغ ــة الع ــرب وأس ــاليبهم  ،فنـ ـراه يب ــين مع ــاني الكلم ــة وم ــدلوالتها ،
معتمداً في ذلك على لغة العرب  ،ومـا تناقلـه أئمـة اللغـة فـي كتـبهم المختلفـة  ،والميـزة
البارزة لتفسيره اتجاهه نحو شر األلفات والمفردات إليصال المعنى المراد من اآلية .

صيِّب ِّم جن الس جماء )
وهذا واضح عند تفسيره لقوله تعالى  ( :أ قجو جك ج

()6

.

 ) 1سورة طه ـ من اآلية . 97 :
 ) 2سورة الواقعة ـ من اآلية  ، 61 :وانتر  :الموضح في التفسير ـ اإلمام الحدادي . 10 :
 ) 8سورة النساء ـ من اآلية . 119 :
 ) 4سورة مريم ـ من اآلية . 71 :

 ) 1الموضح في التفسير ـ اإلمام الحدادي . 42 :
 ) 6سورة البقرة ـ من اآلية . 19 :
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قال اإلمام الحدادي رحمه اهلل :
( الصيب  :المطر  ،أصله من  :صاب يصوب إذا نزل )

()1

.

وقال اإلمام الراغب األصفهاني رحمه اهلل :
( قيل هو السحاب وقيل هو المطر  ،وتسميته به كتسميته بالسحاب .

والصيب  :السحاب المختص بالصوب وهو فعل من صاب يصوب ) ( .) 2

وقال الرازي رحمه اهلل :
( الصوب  :نزول المطر  ،وبابه  :قال  .والصيب  :السحاب ذو الصوب  .و
( صابه ) المطر أي  :مطر )

()8

.

وقال اإلمام الزمخشري رحمه اهلل :
( صاب المطر بمكـان كـذا  ،وصـاب أرضـهم يصـوبها  ،كقولـك  :مطرهـا وجادهـا
وغاثهــا  ،وهــو مصــاب الــودق  ،وســقاهم صــوب الســماء وصــيبها  ،وســحاب صــيب ،
وغيث صيب )

()4

.

ك)
وتفسيره لقوله تعالى  ( :قجالوقا س قب جح جان ج
قال اإلمام الحدادي رحمه اهلل :

()1

.

( ( سبحانك ) تنزيها وبراءة لك عن السوء  ( .سبحان ) مصدر أقيم مقـام الفعـل ،

كالغفران والخسران  ،ومعناه  :ما أنزهك ربنا ) ( . ) 6
وقال الرازي رحمه اهلل :

 ) 1الموضح في التفسير ـ اإلمام الحدادي  . 21 :وينتر  :بهجة األريب في بيان ما في كتاب
اهلل العزيز من الغريب ـ ابن التركماني  ، 16 :وتذكرة األريب في تفسير الغريب ـ اإلمام ابن

الجوزي . 11 :

 ) 2معجم مفردات ألفات القرآن ـ الراغب األصفهاني  299 :مادة  ( :صوب ) .
 ) 8مختار الصحا ـ الرازي  872 :مادة  ( :صوب ) .

 ) 4أساس البالغة ـ اإلمام الزمخشري  868 :مادة  ( :صوب ) .
 ) 1سورة البقرة ـ من اآلية . 82 :

 ) 6الموضح في التفسير ـ اإلمام الحدادي . 26 :
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( التســبيح  :التنزيــه  ،وســبحان اهلل معنــاه  :التنزيــه هلل وهــو نصــب علــى المصــدر
كأنه قال  :أبرئ اهلل من السوء براءة )

()1

.

وقال اإلمام الراغب األصفهاني رحمه اهلل :
( التسـبيح  :تنزيــه اهلل تعــالى وأصــله المــر السـريع فــي عبــادة اهلل تعــالى  ،وجعــل
ذلــك فــي فعــل الخيــر كمــا جعــل اإلبعــاد فــي الشــر فقيــل  :أبعــده اهلل  ،وجعــل التســبيح
عاما في العبادات قوالً كان أو فعالً أو نيةً .
وسبحان أصله مصدر نحو غفران )

( )2

.

وقال أبو منصور األزهري رحمه اهلل :
( سبحان اهلل  :تنزيه هلل عن كل ما ال ينبغي له أن يوصف به .
وسبحان اهلل في اللغة  :تنزيه هلل عز وجل عن السوء .
قل ــت  :وه ــذا ق ــول س ــيبويه  ،يق ــال  ،س ــبحت اهلل تس ــبيحاً وس ــبحاناً بمعن ــى واح ــد ،

فالمصدر  :تسبيح  ،واالسم  ،سبحان  ،يقوم مقام المصدر .

قــال ســيبويه  :وقــال أبــو الخطــاب الكبيــر  :ســبحان اهلل  ،كقولــك  :ب ـراءة اهلل مــن
السوء  ،كأنه قال  :أبرئ اهلل من السوء )

()8

.

وتفسيره لقوله تعالى  ( :جوت قخرل ا قل جحي م جن ا قل جميِّت )
قال اإلمام الحدادي رحمه اهلل :

()4

.

الميـت مخففـا  :الـذي زهـق روحـه  ،و ِّ
الميـت  :الـذي
الميت والميِّت بمعنى واحـد  .ج
( ج
سيموت ) ( . ) 1

وقال الرازي رحمه اهلل :

 ) 1مختار الصحا ـ الرازي  212 :مادة ( سبح ) .
 ) 2معجم مفردات ألفات القرآن ـ الراغب األصفهاني  221 :مادة  ( :سبح ) .
 ) 8معجم تهذيب اللغة ـ أبو منصور األزهري  1609 / 2مادة ( سبح ) .
 ) 4سورة آل عمران ـ من اآلية . 27 :

 ) ) 1الموضح في التفسير ـ اإلمام الحدادي . 81 :
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الحيــاة  ،جمــات  :جيمــوت جوجيمــات أيض ـاً فهــو ِّ
وميــت مشــدداً
المــوت  :ضــد ج
ميــت ج
( ج
ومخففـ ـاً وق ــوم م ــوتى وأم ـ جـوات وميِّتً ــون وميت ــون مش ــدداً ومخففـ ـاً ويس ــتوي في ــه الم ــذكر
()1

والملنث )

.

وقال اإلمام ابن التركماني رحمه اهلل  ( :الملمن من الكافر  ،والكافر منه  ،وقيل:
( الحي ) من النطفة  ،والبيضة وهما منه ).

()2

ك جعن األجنفجال )
ون ج
وتفسيره لقوله تعالى  ( :جي قسأجل ج
قال اإلمام الحدادي رحمه اهلل :

.

()8

.

( األنفــال  :جمــع نفــل  ،وهــي الغنــائم التــي تلخــذ مــن الكفــار قهـ اًر  ،والنفــل أيضـاً :

زيادة من الخير )

()4

.

وقال اإلمام الراغب األصفهاني :
( النفل  :قيل هو الغنيمة بعينها  ،ولكن اختلفت العبارة عنه الخـتالف االعتبـار
ـداء مـن غيـر وجـوب يقـال لـه  :نفـل ،
 ،فانه إذا اعتبر بكونه متفو اًر منحـة مـن اهلل ابت ً
ومــنهم م ــن ف ــرق بينهم ــا م ــن حي ــث العمــوم والخص ــوص  ،فق ــال  :الغنيم ــة م ــا حص ــل
مستغنماً بتعب كان أو غيـر تعـب  ،وباسـتحقاق كـان أو غيـر اسـتحقاق  ،وقبـل التفـر
كان أو بعده  ،والنفل ما يحصل للنسان قبل القسـمة مـن جملـة الغنيمـة  ،وقيـل هـو :

ما يحصل للمسلمين بغير قتال وهو الفئ  ،وقيل هو ما يفصل مـن المتـاع ونحـوه بعـد
ك جعــن األجنفجــال ) وأصــل ذلــك مــن
ون ج
مــا تقســم الغنــائم  ،وعلــى ذلــك حمــل قولــه  ( :جي قسـأجل ج
النفل أي الزيادة على الواجب ) ( . ) 1

 ) 1مختار الصحا ـ الرازي  689 :مادة  ( :موت ) .
 ) 2بهجة األريب في بيان ما في كتاب اهلل العزيز من الغريب ـ ابن التركماني  ، 41 :وينتر :
تذكرة األريب في تفسير الغريب ـ اإلمام ابن الجوزي . 48 :

 ) 8سورة األنفال ـ من اآلية . 1 :

 ) 4الموضح في التفسير ـ اإلمام الحدادي  . 11 :وينتر  :بهجة األريب في بيان ما في
كتاب اهلل العزيز من الغريب ـ ابن التركماني . 91 :

 ) 1معجم مفردات ألفات القرآن ـ الراغب األصفهاني  121 :ـ  126مادة  ( :نفل ) .
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وقال الرازي رحمه اهلل :
( النفل بفتحتين  :الغنيمة والجمع  :األنفال )

()1

.

طعموا ا قلقجان جع جوا قلم قعتجر )
وتفسيره لقوله تعالى  ( :ج فكلوا م قنهجا جوأج ق
قال اإلمام الحدادي رحمه اهلل :

()2

.

( القــانع  :الســائل  ،والمعتــر  :الــذي يتعــرض للس ـلال  ،وقيــل  :القــانع  :الــذي ال
يسأل  ،والمعتر  :الذي يسأل .
ومن قال  :القانع هو السائل  ،استدل بقول الشاعر :
وما خـنت ذا عهـد وأيـت بعـهده
ولـم أحـرم المضـطر إذا جاء قانعا
قال الخليل  :قنع قناعة إذا رضي  ،وقنع قنوعاً إذا سأل )

()8

.

وقال اإلمام الراغب األصفهاني رحمه اهلل :

( قــال بعضــهم  :القــانع هــو الســائل الــذي ال يلــح فــي الس ـلال ويرضــى بمــا يأتيــه
عفوا )

() 4

.

وقال اإلمام السخاوي رحمه اهلل :
( القانع  :السائل والمعتر المتعرض الذي ال يسأل  .وقيـل  :القـانع الجـالس فـي
بيته ال يسأل  ،والمعتر الذي يسأل )

()1

.

وتفسيره لقوله تعالى  ( :جي قوجم ي قك جشف جعن جساق )

()1

.

 ) 1مختار الصحا ـ الرازي  674 :مادة  ( :نفل ) .
 ) 2سورة الحج ـ من اآلية . 86 :

 ) 8الموضح في التفسير ـ اإلمام الحدادي 18 :ـ  . 14والبيت لعدي بن زيد  ،وهو في ديوانه :
 ، 141ولسان العرب ـ ابن منتور مادة ( قنع )  ،وبصائر ذوي التمييز  ، 299 / 4وأيت
بعهده  ( :ضمنت له الوفاء ) .

وينتر  :بهجة األريب في بيان ما في كتاب اهلل العزيز من الغريب ـ ابن التركماني 116 :
 ،وتذكرة األريب في تفسير الغريب ـ اإلمام ابن الجوزي . 246 :

 ) 4معجم مفردات ألفات القرآن ـ الراغب األصفهاني  481 :مادة  ( :قنع ) .
 ) 1تفسير القرآن العتيم ـ اإلمام السخاوي 171 /1ـ . 179
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قال اإلمام الحدادي رحمه اهلل :
( قال ابن قتيبة  :يكشف عن شدة من األمر )

()2

.

وغير ذلك كثير راجع على سبيل المثال تفسيره لمعنى  ( :اإلهالل ) فـي صـفحة :
 ، 48و ( نكص ) في صفحة  ، 11و ( زلفاً ) في صفحة  ، 17 :و
( مقنعي ) في صفحة  ، 61 :و ( الفرحين ) في صفحة . 11 :

المطلب الرابع

اعتماده على النحو
( للتفسير مكان في كيان اللغـة والنحـو والتصـريف وغيـر ذلـك مـن فـروع العربيـة ،
ويبــرز ذلــك فــي تهــور التفاســير اللغويــة للقـرآن الكـريم  ..تلــك التــي أفاضــت فــي بيــان
الداللة اللفتية بعد بيان األبنية والهيـ ت  ،كمـا يلمسـه القـارئ فـي تفسـير اإلمـام الـرازي
رحمــه اهلل ت  606هـ ـ  ،أو تفســير البحــر المحــيط ألبــي حيــان األندلســي ت 741هـ ـ
وغيرهما )

()8

.

( وكان من ثمرات ذلك أن تهر علمان مهمان من علوم القرآن هما :
أوال  :علم معاني القرآن .
ثانيا  :علم غريب القرآن .
وكــل ذلــك أوجــه مــن النشــاط اللغــوي الــذي دعــت إليــه الخدمــة الخالصــة آليــات
القرآن في الحلقات اللغوية والنحوية  .وكان من تلك األوجه تهور سلسلة مصنفات

 ) 1سورة القلم ـ من اآلية . 42 :
 ) 2الموضح في التفسير ـ اإلمام الحدادي  .114 :وينتر  :بهجة األريب في بيان ما في

كتاب اهلل العزيز من الغريب ـ ابن التركماني  ، 244 :وتذكرة األريب في تفسير الغريب ـ

اإلمام ابن الجوزي . 411 :

 ) 8الحديث النبوي الشريف وأثره في الدراسات اللغوية والنحوية ـ الدكتور محمد ضاري حمادي :
. 89
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( إعـراب القـرآن ) ذلــك أن اإلعـراب ال يقــوم إال بعــد اإلحاطــة بــالمعنى والوقــوف علــى
التفسير .
وان نــنس ال ننســى أن أئمــة العلــم المحققــين ـ قـراء ومفسـرين  ،فقهــاء وأصــوليين ـ
كانوا على مبلغ من العلم باللغة العربية عتيم  ،وعلى حت من النشـاط اللغـوي وافـر ،
اقتضتهم إياه فنونهم  ،فهم إنما يتعاملون مع أبلغ نصـوص العربيـة وأسـماها وأفصـحها
 ..فال مفر مـن التبحـر فـي هـذه العربيـة بقـدر ال يقـل عمـا كـان عليـه رجـال درسـوا فـي
اللغ ــة وبحثـ ـوا ف ــي أوض ــاعها متخصص ــين  .واذا ك ــان القـ ـرآن وح ــده وراء ان ــدفاع أئم ــة
القـراء إلــى الوقــوف علــى حقــائق اللغــة وأوضــاعها  ،فــان القـرآن مــع الحــديث كانــا وراء
جميع المباحث اللغوية التي عمت ميادين التفسير والفقه واألصول  ..تلك التـي كانـت
م ــن العم ــق واإلفاض ــة ـ ـ ـ وال س ــيما مباح ــث األص ــوليين ـ ـ ـ عل ــى درج ــة تنت ــزع اإلكب ــار
واإلعجاب ) ....

()1

.

ولم يفت اإلمام الحـدادي رحمـه اهلل االسـتعانة بـالنحو فـي توضـيح معنـى اآليـة  .فمـثالً
ين )
ون ب جع قهده قم إ جذا جع ج
اهدوقا جوالصابر ج
عند تفسيره لقوله تعالى  ( :جوا قلموف ج
فقال رحمه اهلل  ( :األول رفع على المد  ،ونصب الثاني على المد )
()4

()2

()8

.

.

صدقجاتهن )
وكذلك تفسيره لقوله تعالى  ( :جوآتوقا الن جساء ج
قال اإلمام الحدادي رحمه اهلل  ( :األلـف والـالم بـدل عـن اإلضـافة  ،كقولـه تعـالى ( :
فجإن ا قل ججنةج ه جي ا قل جمأ جقوظ ) (  .) 1أي مأواه )
وتقدير اآلية يكون  :وآتوا نساءكم .

()6

.

.

 ) 1الحديث النبوي الشريف وأثره في الدراسات اللغوية والنحوية ـ الدكتور محمد ضاري حمادي :
89ـ . 41

 ) 2سورة البقرة ـ من اآلية . 177 :

 ) 8الموضح في التفسير ـ اإلمام الحدادي . 81 :
 ) 4سورة النساء ـ من اآلية . 4 :

 ) 1سورة النازعات ـ اآلية . 41 :

 ) 6الموضح في التفسير ـ اإلمام الحدادي 40 :ـ . 41
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()1

وتفسيره لقوله تعالى  ( :ا قلقجارجعة  }1جما ا قلقجارجعة )
فقــال رحمــه اهلل  ( :القارعــة رفــع باالبتــداء ،وخب ـره  ( :جمــا ا قلقجارجع ـة )  .وقــال المبــرد :
فيه إضمار  ،أي  :أتتكم القارعة  .وقال سيبويه  :رفع على التحذير  ،يقـال  :األسـد
األسد  ،أي  :أتاك األسد ) ( . ) 2

()8

.

.

وتفسيره لقوله تعالى  ( :إ قن جه جذان لج جساح جران )
فقال رحمه اهلل  ( :وحق اإلعراب النصب إال أن هذا على لغة بني الحـارث بـن كعـب
وخثعم  ،وأهل تلك الناحية .
وفي حرف أبي  ( :ما هذا إال ساحران ) .
وقيل  ( :إن ) بمعنى  ( :نعم ) )

()4

.

()1

.

يد )
وتفسيره لقوله تعالى  ( :ثم جي ق
جن أجز ج
ط جمع أ ق
ين
قال اإلمام الحدادي رحمـه اهلل  ( ( :ثـم )  :للتعجـب  ،مثـل قولـه تعـالى  ( :ثـم الـذ ج
ون ) ( .) 6
جكفجروقا ب جربِّهم جي قعدل ج
()7

آمنوقا ثم جكفجروقا )
وللعطف  ،نحو قوله تعالى  ( :إن الذ ج
ين ج
آمنوا ) ( . ) 1
ان م جن الذ ج
وبمعنى جمع مثل قوله  ( :ثم جك ج
ين ج
استججوظ جعلجى ا قل جع قر )
وبمعنى قبل  ،مثل قوله تعالى  ( :ثم ق

وقوله تعالى  ( :ثم إن جم قرج جعه قم جإللجى ا قل ججحيم )

( ) 10

.

(.)9

.

 ) 1سورة القارعة ـ اآليتان 1 :و. 2

 ) 2الموضح في التفسير ـ اإلمام الحدادي . 182 :
 ) 8سورة طه ـ من اآلية . 68 :

 ) 4الموضح في التفسير ـ اإلمام الحدادي . 79 :
 ) 1سورة المدثر ـ اآلية . 11 :

 ) 6سورة األنعام ـ من اآلية . 1 :

 ) 7سورة النساء ـ من اآلية . 187 :
 ) 1سورة البلد ـ من اآلية . 17 :

 ) 9سورة األعراف ـ من اآلية . 14 :

 ) 10سورة الصافات ـ من اآلية . 61 :
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()1

.

اب ) )
وبمعنى االبتداء  ،مثل قوله تعالى  ( :ثم أ قجوجرثقجنا ا قلكتج ج
وما تحدظ اهلل عز وجل الخلـق بـأن يـأتوا بمثـل سـورة مـن سـور القـرآن الكـريم إال لمـا
فيــه مــن اإلعجــاز البالغــي الــذي تكــل عــن مطاولتــه همــم المتطلعــين  ،وينقلــب إلــيهم
البصر خاسئاً وهو حسير .

وانــي ألكبــر مــن أعمــاق قلبــي اإلمــام الحــدادي رحمــه اهلل الــذي رغــم اختصــار تفســيره

واكتفــاءه بالكلمــات الغريبــة  ،إال أنــه لــم يهمــل االســتعانة بالبالغــة  .وهــذا مــا ســنجده
واضحا مما يأتي .

المطلب الخامس

اعتماده على البالغة
لقـ ــد خـ ــص سـ ــيد الرسـ ــل (صـ ــلى اهلل عليـ ــه وسـ ــلم) بكمـ ــال الفصـ ــاحة بـ ــين البـ ــدو
والحضــر  ،وأنطــق بجوامــع الكلــم فــأعجز بلغــاء ربيعــة ومضــر  ،وأنــزل عليــه الكتــاب
المفحم بتحديه مصاقع بلغاء األعراب  ،وأتـاه بحكمتـه أسـرار البالغـة وفصـل الخطـاب
 ،ومنحــه األســلوب الحكــيم فــي جوامــع كلم ــه  ،وخــص الســعادة األبديــة لمقتفــي آث ــاره
وحكمه  ،صلى اهلل عليه وعلى آله وأصحابه جواهر البالغة الذين نتمـوا آللـئ البـديع
في عقود اإليجاز واإلطناب .
فالبالغــة فــن مــن فنــون القــول وطريــق مــن طــرق تحســينه وتجميلــه  ،وهــي العلــم
بجماليــات الكــالم حتــى يكــون أكثــر قب ـوال عنــد المســتمع  ،وأعمــق تــأثي ار لديــه  ،وأشــد
حتوة عنده  ،مما يلدي إلى إقناعه  ،وبها تستثار عاطفة القائل .
والبالغــة أصــل هــام مــن أصــول النقــد ومعيــار ذو شــأن مــن معــاييره التــي يعتمــد
عليها الناقد في الدرس والتحليل  ،والتحسين والتقبيح .
ود ارســة البالغــة تعنــي الوقــوف علــى خصــائص األســلوب العربــي  ،وتضــع اليــد
على غنى العربية بمناحي القول وأفانين األداء .

 ) 1سورة فاطر ـ من اآلية  ، 82 :وانتر  :الموضح في التفسير ـ اإلمام الحدادي . 120 :
مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية

338

المجلد الثالث – العدد العاشر – السنة الثالثة – حزيران  1122م

اإلمام الحدادي ومنهجه في تفسيره المسمى بـ ـ "الموضح في التفسير"

ثم إن للبالغة دو اًر هاماً في الوقوف على لطـائف القـرآن الكـريم ومعرفـة أسـ ارره ،

لــذا ال يجــوز لمفســر الق ـرآن أن يفس ـره م ـا لــم يبــرع فــي علمــين  ( :علــم المعــاني وعلــم
البيان ) .
وقد وجدت اإلمام الحدادي رحمـه اهلل لـم يهمـل جانـب البالغـة بـل اسـتعان بهـا فـي
توضيح المعنى ويمكن أن نوضح ذلك على النحو اآلتي .
أوال  :المجاااز اللغااوي ( :المجــاز مشــتق مــن جــاز الشــئ يجــوزه إذا تعــداه ـ ســموا بــه
اللفت الذي يعدل به عما يوجبه أصل الوضع ـ أنهم جازوا به موضعه األصلي .
والمجـاز مـن أحســن الوسـائل البيانيـة التــي تهـدي إليهـا الطبيعــة إليضـا المعنــى ،
إذ بــه يخــرل المعنــى متصــفا بصــفة حســية تكــاد تعرضــه علــى عيــان الســامع ـ لهــذا
شــغفت العــرب باســتعمال المجــاز لميلهــا إلــى االتســاع فــي الكــالم  ،والــى الداللــة علــى
كثـ ـرة مع ــاني األلف ــات  .ولم ــا فيه ــا م ــن الدق ــة ف ــي التعبي ــر فيحص ــل لل ــنفس ب ــه س ــرور
وأريحية  ،وألمر ما كثر في كالمهم حتى أتوا فيه بكل معنى رائق  ،وزينـوا بـه خطـبهم
وأشعارهم )

()1

.

والمجاز اللغوي  ( :هو اللفت المستعمل في غير ما وضع له  ،لعالقة  ،مـع قرينـة
مانعة من إرادة المعنى الحقيقي .
والعالقة بين المعنـى الحقيقـي والمعنـى المجـازي قـد تكـون المشـابهة  ،وقـد تكـون
غيرها  ،والقرينة قد تكون لفتية  ،وقد تكون حالية )

()2

.

وقــد اســتعان رحمــه اهلل فــي المجــاز زيــادة فــي توضــيح معنــى اآليــة  ،وذلــك عنــد

تفسيره لقوله تعالى  ( :فج جما جرب جحت تِّ جج جارته قم )
قال اإلمام الحدادي رحمه اهلل :

()8

.

 ) 1جواهر البالغة ـ السيد أحمد الهاشمي . 177 :

 ) 2البالغة الواضحة ـ علي الجارم ومصطفى أمين  ، 91 :وجواهر البالغة ـ السيد أحمد
الهاشمي . 177 :

 ) 8سورة البقرة ـ من اآلية . 16 :
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( أي  :لـم يـربح تجـارهم علـى التجـارة  ،فهــذا مـن بـاب المجـاز  ،يقـال  :ليـل نــائم ،
وسوق قائم )

()1

.

جن جينقجض )
وكذلك تفسيره لقوله تعالى  ( :فج جو جج جدا فيهجا ج جدا اًر يريد أ ق
قال اإلمام الحدادي رحمه اهلل :
( قيل  :هذا من المجاز في االستعارة )

()8

()2

.

.

ثانيا  :التكرار ( :المتتبـع للد ارسـات القرآنيـة والبالغيـة مـن أوائـل القـرن الثالـث الهجـري
إل ــى الق ــرن الخ ــامس  ،ي ــرظ أنه ــا ق ــد تط ــورت فأخ ــذت الفن ــون واالصـ ـطالحات تته ــر
وتسجل جوانب الجمال في األسـلوب القرآنـي  .وتـداخلت الد ارسـات وامتزجـت  ،فكانـت
د ارســة أســلوب القـرآن تعتمــد علــى البالغــة  ،وكانــت البالغــة تعمــد إلــى الشــاهد القرآنــي
لتستعين به في توضيح االصطالحات وتثبيتها في الذهن إلى جانب الشـواهد الشـعرية
واألدبية األخرظ .
ولعل التكرار واحد من تلك األلـوان التـي يبـدو فيهـا اإلعجـاز جليـاً  .فقـد جـاء فـي

الق ـرآن الك ـريم متنوع ـاً شــامالً تعــددت فوائــده وتباينــت أغ ارضــه مــن تأكيــد ووعــد ووعيــد

وتهديد )

()4

.

وقال أكثر أهل المعاني :نزل القرآن بلسان العـرب  ،ومـن مـذاهبهم التكـرار وارادة
التأكيد واإلفهام ،كما أن من مذاهبهم االختصـار وارادة التخفيـف واإليجـاز ،ألن خـرول
الخطيب والمتكلم من شئ إلى شئ أولى من اقتصاره في المقام على شئ واحد.
آالء جربِّك جما ت جك ِّذجبان ) ( . ) 1
قال اهلل تعالى  ( :ج فبأ ِّ
جي ج
ون ) ( . ) 1
وقوله سبحانه  ( :جكال جسجي قعلجمو جن  }4ثم جكال جسجي قعلجم ج

 ) 1الموضح في التفسير ـ اإلمام الحدادي . 24 :
 ) 2سورة الكهف ـ من اآلية . 77 :

 ) 8الموضح في التفسير ـ اإلمام الحدادي . 74 :

 ) 4التكرار اللفتي أنواعه ودالالته قديما وحديثا ـ صميم كريم الياس  ، 21 :رسالة ماجستير
مجازة من  :جامعة بغداد ـ كلية التربية ـ مطبوعة على اآللة الكاتبة 1911 :م .

 ) 1سورة الرحمن ـ آيات متفرقة .
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()2

.

وقوله سبحانه  ( :فجإن جم جع ا قلع قسر ي قس اًر  }1إن جم جع ا قلع قسر ي قس اًر )
وقد ذكر هذا األسلوب اإلمام الحدادي رحمه اهلل وهو يفسـر سـورة الكـافرون  ،فقـال
ك جما جي قـوم
 ( :قيل  :إن التكرار في سورة الكافرون للتوكيد  ،كقوله تعالى  ( :جو جما أ قجد جار ج
ك جما جي قوم ِّ
ِّ
الدين ))( . ) 8
الدين  }17ثم جما أ قجد جار ج

وال بــد م ــن كلم ــة أخيـ ـرة نخ ــتم به ــا هــذا المطل ــب ونقوله ــا بخص ــوص القيم ــة األس ــلوبية
للتكرار  ،فهو أسلوب  ( :يحتوي على كل مـا يتضـمنه أي أسـلوب آخـر مـن إمكانيـات
تعبيريــة  ،انــه فــي الشــعر مثلــه فــي لغــة الكــالم يســتطيع أن يغنــي المعنــى ويرفعــه إلــى
مـرتبة األصالة )

()4

.

بــل أكثــر مــن ذلــك فقــد تكــون لــه  ( :قيمتــه التنغيميــة الجليلــة التــي تزيــد مــن ربــط
األداء بالمضمون الشعري )

()1

.

ومع ذلك فال بد للشاعر أن يكون يقتاً فـي التعامـل مـع هـذا األسـلوب  ،وحاذقـاً

في استعماله  ،فهو  ( :كسائر األساليب يحتـال إلـى أن يجـئ فـي مكانـه مـن القصـيدة
 ،وأن تلمسه يد الشاعر تلـك اللمسـة السـحرية التـي تبعـث الحيـاة فـي الكلمـات  .ال بـل
أن في وسعنا أن نذهب أبعد فنشير إلى الطبيعة الخادعة التي يملكها هـذا األسـلوب ،

فه ــو بس ــهولته وقدرت ــه عل ــى م ــل البي ــت واح ــداث موس ــيقى تاهري ــة في ــه  ،يس ــتطيع أن
يضلل الشاعر ويوقعه في مزلق تعبيري )

()6

.

 ) 1سورة النبأ ـ اآليتان  4 :و . 1

 ) 2سورة الشر ـ اآليتان  1 :و . 6

 ) 8سورة االنفطار ـ اآليتان  17 :و  ،11وانتر  :الموضح في التفسير ـ اإلمام الحدادي :
 .184وينتر  :تذكرة األريب في تفسير الغريب ـ اإلمام ابن الجوزي . 478 :

 ) 4قضايا الشعر المعاصر ـ نازك المالئكة  ، 208 :والتكرار اللفتي أنواعه ودالالته قديما
وحديثا ـ صميم كريم الياس . 26 :

 ) 1الشعر الجاهلي منهج في دراسته وتقويمه ـ محمد النويهي  ، 61 / 1والتكرار اللفتي
أنواعه ودالالته قديما وحديثا ـ صميم كريم الياس . 26 :

 ) 6قضايا الشعر المعاصر ـ نازك المالئكة  ، 217 :والتكرار اللفتي أنواعه ودالالته قديما
وحديثا ـ صميم كريم الياس . 26 :
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( ولعل ابن األثير كان قد أصـاب كبـد الحقيقـة قـديما فـي هـذا المجـال  ،حـين رأظ
في التكرار أسلوباً دقيق الم خذ ومقتالً من مقاتل علم البيان )

()1

.

المطلب السادس

اهتمامه بالشعر العربي
قــال اإلمــام الســيوطي رحمــه اهلل  ( :قــال أبــو بكــر بــن األنبــاري  :قــد جــاء عــن
الصحابة والتابعين ـ كثي اًر ـ االحتجال على غريب القرآن ومشكله

()2

بالشعر.

وأنكر جماعة ـ ال علم لهم ـ على النحـويين ذلـك  ،وقـالوا  :إذا فعلـتم ذلـك جعلـتم

الش ــعر أصـ ـالً للقـ ـرآن  ،وق ــالوا  :وكي ــف يج ــوز أن يح ــتج بالش ــعر عل ــى القـ ـرآن  ،وه ــو

مذموم في القرآن والحديث !

()8

.

قــال  :ولــيس األمــر كمــا زعمــوه مــن أنــا جعلنــا الشــعر أص ـالً للق ـرآن  ،بــل أردنــا

تبيــين الحــرف الغريــب مــن الق ـرآن بالشــعر  ،ألن اهلل تعــالى قــال  ( :إنــا جج جع قلجنــاه ق قرآن ـاً
ون ) ( . ) 4
جع جربياً ل جعلك قم تج قعقل ج
وقال  ( :بل جسان جع جرب ٍّي مبين ) ( . ) 1

 ) 1التكرار اللفتي أنواعه ودالالته قديما وحديثا ـ صميم كريم الياس  . 26 :وينتر  :المثل
السائر في أدب الكاتب والشاعر ـ ضياء الدين بن األثير . 8 / 8
 ) 2المشكل  :هو ما يلتبس تاهر معناه ألول وهلة  ،وال يتضح إال بالنتر والبحث .

 ) 8أي بمثل قوله تعالى َ ( :و ُّ
ون ) سورة الشعراء ـ اآلية ، 224 :
الش َع َراء َيت ِب ُع ُه ُم ا ْل َغ ُاو َ
وقوله صلى اهلل عليه وسلم  ( :ألن يمتلئ جوف رجل قيحا يريه خير من أن يمتلئ شع ار )
.

يريه  :أي يصيبه بداء يأكل قلبه .
أخرجه  :البخاري  106 /4رقم الحديث (  )6111عن أبي هريرة  ،به ـ ( كتاب األدب ) ،
باب  :ما يكره أن يكون الغالب على اإلنسان الشعر حتى يصده عن ذكر اهلل والعلم

والقرآن .

 ) 4سورة الزخرف ـ اآلية . 8 :
مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية

333

المجلد الثالث – العدد العاشر – السنة الثالثة – حزيران  1122م

اإلمام الحدادي ومنهجه في تفسيره المسمى بـ ـ "الموضح في التفسير"

وقال ابـن عبـاس  :الشـعر ديـوان العـرب  ،فـإذا خفـي علينـا الحـرف مـن القـرآن ـ الـذي
أنزله اهلل بلغة العرب ـ رجعنا إلى ديوانها  ،فالتمسنا معرفة ذلك منه .
ثــم أخــرل مــن طريــق عكرمــة عــن ابــن عبــاس قــال  :إذا ســألتموني عــن غري ــب
القرآن فالتمسوه في الشعر  ،فان الشعر ديوان العرب )

()2

.

ثم يضيف اإلمام السيوطي رحمه اهلل قوله  ( :وقـال أبـو عبيـد فـي فضـائله  :حـدثنا
هشيم  ،عن حصين بن عبـد الـرحمن  ،عـن عبـد اهلل بـن عبـد اهلل بـن عتبـة  ،عـن ابـن
عباس  :أنه كان يسأل عن القرآن فينشد فيه الشعر .
قال أبو عبيد  :يعني كان يستشهد به على التفسير .
قلت  :قد روينا عـن ابـن عبـاس كثيـ اًر مـن ذلـك  ،وأوعـب مـا روينـاه عنـه مسـائل نـافع

بــن األزرق  ،وقــد أخــرل بعضــها ابــن األنبــاري فــي كتــاب ( الوقــف ) والطب ارنــي فــي (
معجمه الكبير ) )

()8

.

( وابــن عبــاس وان لــم يســتوعب تفســير غريــب القـرآن فقــد أتــى علــى جملــة صــالحة
منــه  ،وقــد ذكــر صــاحب اإلتقــان كمــا بينــاه مــا ورد عنــه مــن طريــق ابــن أبــي طلحــة
خاصة ألنها من أصح الطرق عنه )

()4

.

وقــال عمــر بــن الخطــاب رضــي اهلل عنــه  ( :تمســكوا بــديوان شــعركم فــي جــاهليتكم
فان فيه تفسير كتابكم )

()1

.

ص ــاره قم
ومـ ــن اس ــتعانته رحـ ــمه اهلل بالشعـ ــر تفس ــيره لقول ــه تع ــالى  ( :جو جعلج ــى أ قجب ج
غ جش جاوةً ) ( . ) 6
 ) 1سورة الشعراء ـ اآلية . 191 :
 ) 2اإلتقان في علوم القرآن ـ اإلمام السيوطي 811 /1ـ  ، 812وينتر  :مناهج المفسرين ـ
الدكتور محمد النقراشي السيد علي . 79 :

 ) ) 8اإلتقان في علوم القرآن ـ اإلمام السيوطي . 812 /1

 ) 4التفسير في القرن األول الهجري ـ فائقة إدريس عبد اهلل . 28 :

 ) 1الموافقات في أصول الشريعة ـ اإلمام الشاطبي  ، 11 / 2والتفسير في القرن األول
الهجري ـ فائقة إدريس عبد اهلل . 24 :

 ) 6سورة البقرة ـ من اآلية . 7 :
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قال  ( :الغشاوة  :وهي الغطاء  ،قال الشاعر :
صحبتك إذ عيني عليها غشاوة

فلما انجلت قطعت نفسي أذيمها ) ( .) 1
()2

.

صيِّب ِّم جن الس جماء )
وكذلك تفسيره لقوله تعالى  ( :أ قجو جك ج
قال  ( :الصيب  :المطر  ،أصله من  :صاب يصوب  :إذا نزل  ،قال الشاعر :
فلست بإنسي ولكن بمألك
تنزل من جو السماء يصوب )
ون أجنهم مالجقوا جربِّه قم )
ين جيتن ج
وكذلك تفسيره لقوله تعالى  ( :الذ ج
قال  ( :التن هنا  ،اليقين  ،قال الشاعر :

()8

()4

.

فقلت لهم  :تنوا بألفي مدجج
يعـني  :أيقـنوا )

()1

سراتهم في الفارسي المسرد
.

 ) 1الموضح في التفسير ـ اإلمام الحدادي  ، 24 :والبيت  :للحارث بن خالد المخزومي  ،انتر
ديوانه  ، 101 :وتفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن ـ اإلمام الطبري ، 149 /1
وفصل المقال  ، 41 :والدر المصون في علوم الكتاب المكنون ـ السمين الحلبي 111 /1

 ، ،ومجاز القرآن . 81 /1

قوله  :أذيمها  .أذمها  ،ويروظ  ( :ألومها ) .
 ) 2سورة البقرة ـ من اآلية . 19 :

 ) 8الموضح في التفسير ـ اإلمام الحدادي  ، 21 :والبيت لعلقمة بن عبده من فحول شعراء
الجاهلية  ،وهو من مفضليته التي مطلعها :
طحا بك قلب في الحسان طروب

بعيد الشباب عصر حان مشيب

انتر  :المفضليات  ، 894 :وهذا أصح األقوال في نسبة البيت  ،وقيل فيه غير هذا .
 ) 4سورة البقرة ـ من اآلية . 46 :
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وغيــر ذلــك كثيــر فــي تفســيره مثــل صــفحة 28 :و26و 21و  29و  80و 81و 82
و 88و  84و  81و  86و  87و  89 81و 40و ..................
وق ــد أس ــهب الح ــدادي رحم ــه اهلل ف ــي اس ــتعانته بالش ــعر العرب ــي  ،وأكث ــر م ــن ذك ــر
الشواهد الشعرية في توضيح المعنى القرآني المراد .

المطلب السابع
عنايته بالقراءات القرآنية وأثرها في توجيه المعنى

القراءات في اللغة  :جمع قراءة  ،ومعناها  :الجمع واالجتماع

( )2

فالقراءة مصدر من ق أر يق أر قراءةً وقرآناً  ،فهو قارئ وهم قارئون

.

()8

.

فالعالم بالقراءة يسمى مقرئاً وقارئاً  ،وقد جاء في كالم العرب معناه العابد

الناسك

()4

.

والقراءات اصطالحاً  :هي كما عرفها االمام القسطالني رحمه اهلل بأنها :

( علم يعرف منه اتفاق الناقلين لكتاب اهلل  ،واختالفهم في اللغة واإلعراب ،

والحذف واإلثبات  ،والتحريك واإلسكان  ،والفصل واالتصال  ،وغير ذلك من هيئة
النطق  ،واإلبدال من حيث السماع  ،أو هي  :علم بكيفية أداء كلمات القرآن
واختالفها معزوا إلى ناقله )

()1

.

 ) 1الموضح في التفسير ـ االمام الحدادي  ، 27 :والبيت لدريد بن الصمة  ،وهو في ديوانه :
 . 47وينتر  :بهجة األريب في بيان ما في كتاب اهلل العزيز من الغريب ـ ابن التركماني
. 20:

 ) 2معجم مقاييس اللغة ـ ابن فارس  79 /1مادة  ( :ق أر ) .

 ) 8تال العروس من جواهر القاموس ـ محمد مرتضى الزبيدي  101 / 1مادة  ( :ق أر ) .
 ) 4أساس البالغة ـ االمام الزمخشري . 100 /1

 ) 1لطائف اإلشارات ـ االمام شهاب الدين القسطالني . 170 /1
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أو هـي  ( :مذهب يذهب إليه إمام من أئمة القراء مخالفاً به غيره في النطق بالقرآن

الكريم  ،مع اتفاق الروايات والطرق عنه  ،سواء أكانت هذه المخالفة في نطق
الحروف أم في نطق هيئاتها )

()1

.

وعرفت كذلك بأنها  ( :علم بكيفيات أداء كلمات القرآن الكريم من تخفيف وتشديد
واختالف ألفات الوحي في الحروف )

()2

.

ولقد وجدت االمام الحدادي رحمه اهلل يستعين بالقراءات القرآنية  ،وهذا ما وجدناه
()8

ف )
واضحاً عند تفسيره لقوله تعالى  ( :إ جذا جمسه قم ج
طائ ً
قال رحمه اهلل  ( :من ق أر ( طائف ) أي موسوس من الشيطان .
ومن ق أر  ( :طيف ) وسوسة )

()4

.

.

قال اإلمام أبو عبد اهلل محمد بن شريح الرعيني رحمه اهلل  ( :ق أر ابن كثير وأبو
عمرو والكسائي ( طيف ) بياء ساكنة بين الطاء والفاء ،
الباقون بألف وهمزة مكسورة بينهما )

()1

.

()6

وق أر
.

ت لجهن مت جكأً )
جعتج جد ق
وكذلك تفسيره لقوله تعالى  ( :جوأ ق
قال االمام الحدادي رحمه اهلل  ( :مكانا يتكئن عليه  ،ومن ق أر بسكون التاء فهو
األترل .
وقيل  :كل ما اتكأ عليه لحديث أو طعام أو شراب فهو متكأ )

()1

.

 ) 1مناهل العرفان في علوم القرآن ـ الشيخ عبد العتيم الزرقاني  ، 848 / 1والمدخل لعلم
القراءات ـ األستاذ الدكتور خليل رجب حمدان الكبيسي . 7 :

 ) 2القراءات وأثرها في علوم العربية ـ الدكتور محمد سالم محيسن  ، 16 /1وأثر القراءات
القرآنية في توجيه المعنى التفسيري ـ بحث من إعداد  :الدكتور أحمد قاسم عبد الرحمن :

 ، 81منشور في مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية ـ العدد الخامس ـ السنة الثانية ـ
 2010م .

 ) 8سورة األعراف ـ من اآلية . 201 :

 ) 4الموضح في التفسير ـ اإلمام الحدادي . 10 :

 ) 1الكافي في القراءات السبع ـ االمام محمد بن شريح الرعيني . 119 :
 ) 6سورة يوسف ـ من اآلية . 81 :
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( )2

وقد ذكر هنا قراءة شاذة عند تفسيره لقوله تعالى  ( :جوان ِّمنك قم إال جوارد جها )
()8
قال اإلمام الحدادي رحمه اهلل( :وقرئ( :وان منهم) في حق المشركين خاصة)
()4

.

ين )
ين جكفجروقا لج قو جكانوقا م قسلم ج
وتفسيره لقوله تعالى  ( :رجب جما جي جود الذ ج
قال اإلمام الحدادي رحمه اهلل ( ( :رب ) تدخل على االسم  ،وال تدخل على الفعل.
()1

وق أر مشدداً ومخففاً بضم الراء أبو بكر عن عاصم في رواية السمولي)

قال اإلمام أبو عبد اهلل محمد بن شريح الرعيني رحمه اهلل  ( :ق أر نافع وعاصم

( ربما ) بتخفيف الباء وشددها الباقون )

()6

.

وغير ذلك من األمثلة التي ساقها رحمه اهلل والتي تتهر استعانته بالقراءات وعدم
إهماله لها راجع على سبيل المثال صفحة  89 :و  77و  79و ........ 91

المطلب الثامن

اهتمامه بأقوال المفسرين من الصحابة والتابعين
( القرآن الكريم هو النور الذي نزل به جبريل عليه السالم على قلب النبي صـلى
اهلل عليه وسلم ليكون دستو اًر عادالً وتشريعاً خالداً ونب ارساً ساطعاً وهدياً واضحاً .

ن ــزل باألحك ــام والشـ ـرائع منجمـ ـاً عل ــى رس ــول اهلل ص ــلى اهلل علي ــه وس ــلم حس ــب

الحـوادث والوقــائع فــي بضــع وعش ـرين عامــا فكــان ال بــد أن توجــد فيــه مواضــع لــم تكــد
تصل إلى فهمها العقول  ،ولما كانت هذه األحكام والشرائع ال يمكن العمل بهـا إال إذا

فهمــت جيــداً  ،كــان الرســول صــلى اهلل عليــه وســلم يتــدارس مــا ينــزل مــن الق ـرآن مــع

 ) 1الموضح في التفسير ـ االمام الحدادي . 19 :
 ) 2سورة مريم ـ من اآلية . 71 :

 ) 8الموضح في التفسير ـ اإلمام الحدادي . 76 :
 ) 4سورة الحجر ـ اآلية . 2 :

 ) 1الموضح في التفسير ـ اإلمام الحدادي . 66 :

 ) 6الكافي في القراءات السبع ـ اإلمام محمد بن شريح الرعيني . 189 :
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أصــحابه رض ـوان اهلل علــيهم يفصــل لهــم المجمــل  ،ويوضــح لهــم المــبهم  ،ويفســر لهــم
المشكل .
فكان صلى اهلل عليه وسـلم المفسـر لكتـاب اهلل تعـالى بسـنته القوليـة والفعليـة  ،كمـا
جنزقلجنا إلج قي ج ِّ
ِّن للناس جما نِّز جل إلج قيه قم ) ( . ) 1
قال تعالى  ( :جوأ ج
ك الذ قك جر لتجبي ج
والــذي يرجــع إلــى كتــب الســنة النبويــة الشـريفة يجــدها قــد أفــردت للتفســير بابـاً مــن
األبواب التي اشتملت عليها  ،ذكرت فيه كثي اًر من التفسير المأثور عن الرسـول
صلى اهلل عليه وسلم )

()2

.

ث ــم بع ــد ذل ــك تول ــدت تفس ــيرات للص ــحابة الكـ ـرام ( فالتفس ــير بالم ــأثور يعن ــي :
التفســير المنقــول  ،سـواء كــان متـوات اًر أم غيــر متـواتر  ،فهــو مــا جــاء فــي القـرآن الكـريم

منقوالً عن اهلل عز وجـل  ،أو مـا جـاء فـي السـنة النبويـة مـأثو اًر عـن الرسـول صـلى اهلل

علي ــه وس ــلم  ،أو م ــا ج ــاء وارداً م ــن ك ــالم الص ــحابة رض ــي اهلل ع ــنهم  ،أو الت ــابعين
رحمهم اهلل بياناً لمراد اهلل عز وجل في القرآن الكريم .

ويدخل المروي عن التابعين في التفسير بالمأثور  ،لكثرة ذكره في كتب التفسير

النقلي  ،كتفسير ابن جرير الطبري  ،وتفسير ابن كثير  ،وغيرهما )

( )8

.

( ويق ـ ــول الح ـ ــق س ـ ــبحانه  ( :إن جعلج قيجن ـ ــا جج قم جع ـ ــه جوق قر جآن ـ ــه  }17فج ـ ــإ جذا قج جأرجقن ـ ــاه فج ـ ــاتب قع
ق قر جآنه  }11ثم إن جعلج قيجنا جبجي جانه ) ( . ) 4فهذا إعالن مـن الحـق سـبحانه وتعـالى أنـه تكفـل

بــالحفت والبيــان  ،فمــن الطبيعــي مــن خــالل هــذا أن يفهــم النبــي صــلى اهلل عليــه وســلم
القرآن الكريم جملةً وتفصيالً .

 ) 1سورة النحل ـ من اآلية . 44 :

 ) 2التفسير في القرن األول الهجري ـ فائقة إدريس عبد اهلل . 2 :

 ) 8التفسير في القرن األول الهجري ـ فائقة إدريس عبد اهلل . 6 :
 ) 4سورة القيامة ـ اآليات  17:و  11و . 19
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كما كان طبيعياً أن يفهم أصحاب النبي صلى اهلل عليـه وسـلم القـرآن الكـريم فـي

جملته أي بالنسبة لتاهره وأحكامه  .أما فهمه تفصيلياً ومعرفة دقـائق باطنـه بحيـث ال
تغيب عنهم شاردة وال واردة فهذا غير ميسور )

()1

.

وعليــه فــال مجــال هنــا لمــا زعمــه ابــن خلــدون مــن أن العــرب جميعــا كــانوا يفهمــون
الق ـرآن جميعــه  ،إذ يقــول  ( :وأمــا التفســير فــاعلم أن الق ـرآن نــزل بلغــة العــرب وعلــى
أسباب بالغتهم فكانوا كلهم يفهمون ويعلمون معانيه في مفرداته وتراكيبه )

( )2

ولعــل ابــن قتيبــة وهــو ممــن قـدم علــى ابــن خلــدون بعــدة قــرون يــدرك أن العــرب لــم
تكــن علــى منزلــة واحــدة مــن العلــم بــالقرآن فقــال  ( :إن العــرب ال تســتوي فــي المعرفــة
بجميع ما في القرآن من الغريب والمتشابه )

()8

.

()4

وهذا ما وجدناه واضحا عند تفسيره لقوله تعالى  ( :جوفومهجا )
قــال اإلمــام الحــدادي رحمــه اهلل  ( :قــال ابــن عبــاس  :الفــوم هــو البــر  .وقــال الكلبــي
ومقاتل  :هو الثوم )

()1

.

()6

.

وتفسيره لقوله تعالى  ( :جفلجما جأرقجيجنه أج قكجب قرجنه )
قال اإلمام الحدادي رحمه اهلل ( :قال مجاهد :حضن .وقال الضحاك :حضن)
()1

.

.

ين )
وتفسيره لقوله تعالى  ( :م قهطع ج
فوجدته ينقل عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قوله  ( :مسرعين عامدين )

( .) 7

( .)9

ونقل عن ابن عباس رضي اهلل عنهما تفسيره لقوله تعالى ( :جوأج قفئ جدته قم جه جواء )

()1

 ) 1مناهج المفسرين ـ الدكتور محمد النقراشي السيد علي . 19 :
 ) 2مقدمة ابن خلدون . 214 :

 ) 8إعالم الموقعين ـ اإلمام ابن القيم . 61 / 1
 ) 4سورة البقرة ـ من اآلية . 61 :

 ) 1الموضح في التفسير ـ اإلمام الحدادي . 21 :
 ) 6سورة يوسف ـ من اآلية . 81 :

 ) 7الموضح في التفسير ـ اإلمام الحدادي . 19 :
 )1سورة إبراهيم ـ من اآلية . 48 :

 ) 9الموضح في التفسير ـ اإلمام الحدادي . 64 :
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فقال  ( :خالية من كل خير ) ( .) 2

( )8

وتفسيره لقوله تعالى  ( :أجقم الصالجةج لدلوك الش قمس إلجى جغ جسق اللقيل )
فقــال رحمــه اهلل  ( :قــال ابــن عبــاس  :لغــروب الشــمس  ،أي  :صــالة المغــرب ( إلجــى
جغ جسق اللقيل ) معناه  :من هذا الوقت إلى ذلك .
وقال الحسن والضحاك وقتادة ومقاتل  :دلوكها  :ميلها للزوال )

()4

ونقل عن مجاهد وقتادة تفسير قوله تعالى  ( :جوجيقولوا س قحًر م قستجمٌّر )
فقاال  ( :ذاهب مضمحل ) ( . )6
()7

.

.

( )1

.

.

ت من قج قس جوجرة )
وتفسيره لقوله تعالى  ( :فجر ق
قال اإلمام الحدادي رحمه اهلل  ( :قال ابن عباس  :من ركز اإلنسان وصوتهم .
وقال عكرمة  :من تلمة الليل  .وأكثرهم أنه األسد  .قال علي رضي اهلل عنه :
أنا الـذي سمـتني أمي حيدره
ضـرغام آجـام شـديد قسوره )

()1

.

 ) 1سورة إبراهيم ـ من اآلية . 48 :
 ) 2الموضح في التفسير ـ اإلمام الحدادي . 61 :
 ) 8سورة اإلسراء ـ من اآلية . 71 :

 )4الموضح في التفسير ـ اإلمام الحدادي  72 :ـ . 78
 ) 1سورة القمر ـ من اآلية . 2 :

 ) 6الموضح في التفسير ـ اإلمام الحدادي . 106 :
 ) 7سورة المدثر ـ اآلية . 11 :

 ) 1الموضح في التفسير ـ اإلمام الحدادي  120 :ـ  . 121والبيت للمام علي رضي اهلل عنه ،
وكرم اهلل وجهه  ،والرجز قاله يوم خيبر يرد على مرحب اليهودي  ،وفي الديوان:
أنا الذي سمتني أمي حيدره

عبل الذراعين شديد القصره
أكيلكم بالسيف كيل السندره
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جنزقلجنا م جن ا قلم قعص جرات ) ( . ) 1
وتفسيره لقوله تعالى  ( :جوأ ج
فقال رحمـه اهلل  ( :مـن السـحاب عـن ابـن مسـعود والضـحاك وعـن الحسـين وجماعـة :
أنه ــا الس ــماوات  .وأص ــل ذل ــك كل ــه م ــن العص ــر  ،وه ــذه األش ــياء كله ــا تعص ــر  .أي
تقطر .تقول العرب للجارية إذا دنت من الحيض  :أعصرت )
()8

()2

.

.

وتفسيره لقوله تعالى  ( :الله الص جمد )
فقــال رحمــه اهلل  ( :الص ـمد  :الســيد الــذي ينتهــي إليــه الســلدد  .قــال علــي رضــي اهلل
عنــه  :الصــمد  :الــذي لــم يوصــف بالتغــاير  .وقــال الحســن وقتــادة  :الصــمد  :البــاقي
بعد فناء خلقه )

()4

.

إلــى غيــر ذلــك مــن األمثلــة  ،ارجــع علــى ســبيل المثــال صــفحة  101 :و  109و
 117و  111و  121تفسيرات ابن عباس ومجاهد .
جخ ـ قذجنا م قنــه بــا قلجيمين )
وتفســير مقاتــل والكلبــي لقولــه تعــالى  ( :جأل ج
. 111

( )1

فــي صــفحة :

أضربكم ضربا يبين الفقره
وهو في ديوانه  ، 18 :وبصائر ذوي التمييز  ، 261 /4والروض األنف  ، 61 /4وشر أبيات
الكشاف  ، 189 :ولسان العرب ـ مادة ( حدر ) .

 ) 1سورة النبأ ـ من اآلية . 14 :

 ) 2الموضح في التفسير ـ اإلمام الحدادي . 128 :
 ) 8سورة اإلخالص ـ اآلية . 2 :

 ) 4الموضح في التفسير ـ اإلمام الحدادي  181 :ـ . 186
 ) 1سورة الحاقة ـ اآلية . 41 :

مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية

373

المجلد الثالث – العدد العاشر – السنة الثالثة – حزيران  1122م

اإلمام الحدادي ومنهجه في تفسيره المسمى بـ ـ "الموضح في التفسير"

الخاتمة

بعد المطاف في البحـث وصـلت إلـى الخاتمـة والتـي أسـجل فيهـا أهـم مـا توصـلت
في ــه م ــن نت ــائج  ،وعس ــى أن يك ــون م ــا تق ــدم ف ــي ه ــذا البح ــث ق ــد وص ــل بالق ــارئ إل ــى
الكشــف عــن جوانــب أساســية فيمــا كــان للمــام الحــدادي رحمــه اهلل قــد اعتنــى بــه فــي
تفسيره الموضح .
وسأدون هذه النتائج على النحو التالي :
1ـ لم تذكر المصادر التي بين أيدينا سنة والدته وال سنة وفاته  ،لكن ذكرت أنـه تـوفي
بعد األربعمائة .
 2ـ اشتهر بـ ـ ( الحدادي ) وهي إما نسبة إلى عمل الحديد  ،أو إلى قرية الحدادة .
8ـ للمللف ثالثة كتب اثنان في التفسير  ،وواحد في القراءات مفقود.
4ـ كانت للمام الحدادي رحمه اهلل رحلة واسعة في طلب العلم وتعليمه .
 1ـ اشتمل منهجه على ذكر معنى الكلمات الغريبة الموجودة في القرآن الكريم .
 6ـ قســم اإلمــام الحــدادي رحمــه اهلل تعــالى الســور القرآنيــة حســب ترتيــب الســور فــي
المصــحف الش ـريف  ،أي انــه التــزم الترتيــب التــوقيفي لكنــه لــم يــأت علــى كــل الســور
القرآنية .
 7ـ اعتمــد فــي تفســيره علــى الق ـرآن الكـريم باعتبــاره المصــدر األول فــي التفســير وكــذلك
اعتمــد علــى اللغــة  ،واهــتم بقضــايا النحــو والبالغــة  ،وأكثــر مــن ذكــر الشـواهد الشــعرية
تأسيا بحبر األمة وترجمان القرآن اإلمام عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهما .
كمـا أنـه اعتمـد علـى القـراءات القرآنيـة فلـم يهمـل جانبهـا لمـا لهـا مـن أهميـة كبـرظ
في توجيه المعنى التفسيري  ،كما أنه لم يهمل التفسير بالمأثور بل نقل عـن الصـحابة
والتــابعين رض ـوان اهلل عــنهم أجمعــين بعــض اآلثــار التفســيرية زيــادة منــه فــي توضــيح
النص القرآني  ،واماطة اللثام عن معنى اآلية .
هــذه أهــم النقــاط الجوهريــة التــي وقفــت عليهــا أثنــاء د ارســتي لمــنهج هــذا اإلمــام فــي
تفسيره المسمى بـ  ( :الموضح في التفسير ) .
وأخي ار فاني ال أملك إال أن أضـرع إلـى اهلل العلـي القـدير أن يـرحم اإلمـام الحـدادي
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 ،وسائر علماء المسلمين جزاء ما قدموا وكفاء ما أعطوا لدينهم وأمتهم .
كم ــا أس ــأله س ــبحانه أن يرزقن ــا اإلخ ــالص ف ــي الس ــر والعل ــن  ،وأن يجنبن ــا الخط ــأ
والزل ــل  ،وأن يطي ــل ف ــي أعمارن ــا ويحس ــن ف ــي أعمالن ــا  ،ليس ــتعملنا ف ــي خدم ــة ش ــرعه
الحنيف بكتابه العتيم وسنة نبيه الكريم عليه أفضل الصالة وأتم التسليم .
اللهــم اكتــب عملنــا هــذا خالص ـاً لوجهــك الك ـريم  ،واجعلــه وســائر أعمالنــا فــي مي ـزان

حسناتنا يوم اللقاء  ،وامتن علينا يا موالنا بالقبول والرضاء .

وأختم قولي بقوله تعالى ( جو جما تقج ِّدموا ألجنفسكم ِّم قن جخ قيـر تججـدوه عن جـد اللـه ه جـو جخ قيـ اًر
جج اًر ) ( . ) 1
جع ج
ت جم أ ق
جوأ ق
سـ ــبحان ربـ ــك رب الع ـ ـزة عمـ ــا يصـ ــفون وسـ ــالم علـ ــى المرسـ ــلين  ،والحمـ ــد هلل رب

العالمين في األولين واآلخرين .

المصادر والمراجع
1ـ القـرآن الكـريم .
 2ـ اإلتقــان فــي علــوم القـرآن ـ اإلمــام الحــافت جــالل الــدين عبــد الــرحمن الســيوطي ت
 911هـ ـ تقـديم وتعليـق الـدكتور مصـطفى ديـب البغـا ـ دار ابـن كثيـر ـ دمشـق ـ ط  4ـ
2000م .
8ـ أسـاس البالغـة ـ اإلمـام أبـو القاسـم جـار اهلل محمـود بـن عمـر بـن محمـد الزمخشـري
ت  181هـ ـ دار مطابع الشعب ـ مصر ـ القاهرة ـ لم تذكر سنة الطبـع  .وطبـع  :دار
صادر ـ لبنان ـ بيروت ـ ط  1ـ 1992م .
4ـ ـ أض ـواء البيــان تفســير الق ـرآن بــالقرآن ـ محمــد األمــين بــن محمــد المختــار الجكنــي
الشنقيطي ـ لبنان ـ بيروت ـ لم تذكر سنة الطبع .
1ـ إعالم الموقعين عن رب العالمين ـ اإلمـام شـمس الـدين أبـو عبـد اهلل محمـد بـن أبـي
بكــر المعــروف بــابن قــيم الجوزيــة ت  711ه ـ ـ تحقيــق  :األســتاذ محمــد محيــي الــدين
 )1سورة المزمل ـ من اآلية . 20 :
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عبـد الحميـد ـ المكتبـة التجاريـة الكبـرظ ـ مصـر ـ القـاهرة ـ مطبعـة السـعادة ـ ط  2ـ
1911م .
6ـ األنساب ـ اإلمام أبو سعد عبد الكـريم بـن محمـد بـن منصـور التميمـي السـمعاني ت
 162هـ ـ تقديم وتعليق  :عبد اهلل عمر البارودي ـ مركز الخـدمات واألبحـاث الثقافيـة ـ
دار الجنان ـ لبنان ـ بيروت ـ ط  1ـ 1911م .
 7ـ بصـائر ذوي التمييـز فـي لطـائف الكتـاب العزيـز ـ الفيـروز آبـادي  ،تحقيـق  :محمـد
علي النجار ـ المكتبة العلمية ـ لبنان ـ بيروت ـ لم تذكر سنة الطبع .
1ـ ـ البالغــة الواضــحة ( البيــان والمعــاني والبــديع ) ـ األســتاذ علــي الجــارم ومصــطفى
أمين ـ دار قباء ـ دمشق ـ لم تذكر سنة الطبع .
9ـ بهجة األريب في بيان ما في كتاب اهلل العزيز من الغريب ـ اإلمام علي بـن عثمـان
بــن إبـراهيم بــن مصــطفى بــن ســليمان المــارديني ابــن التركمــاني ت  710ه ـ ـ تحقيــق
محمــد حســن محمــد حســن إســماعيل ـ دار الكتــب العلميــة ـ لبنــان ـ بيــروت ـ ط 1ـ
2008م .
 10ـ تـال العـروس مـن جـواهر القـاموس ـ السـيد محمـد مرتضـى الزبيـدي ـ دار مكتبـة
الحياة ـ تحقيق مجموعة من األساتذة ـ لم تذكر سنة الطبع .
 11ـ تــأريخ اإلســالم ووفيــات المشــاهير واألعــالم ـ لمــلرخ اإلســالم شــمس الــدين أبــي
عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ت  741هـ ـ تحقيـق  :الـدكتور بشـار عـواد
معروف ـ دار الغرب اإلسالمي ـ ط 1ـ  2008م .
 12ـ تـذكرة األريـب فـي تفسـير الغريـب ( غريـب القـرآن الكـريم ) ـ اإلمـام جمـال الـدين
أبو الفرل عبـد الـرحمن بـن علـي بـن محمـد بـن الجـوزي ت  197ه ـ ـ تحقيـق  :طـارق
فتحي السيد ـ دار الكتب العلمية ـ لبنان ـ بيروت ـ ط 1ـ 2004م .
 18ـ الترغيـب والترهيـب ـ اإلمـام الحـافت عبـد الحلـيم عبـد القـوي المنـذري  111ـ 616
هـ ـ تحقيق  :فريد عبد العزيز الجندي ـ دار الحديث ـ القاهرة ـ 2007م .
 14ـ التك ـرار اللفتــي أنواعــه ودالالتــه قــديما وحــديثا ـ صــميم ك ـريم اليــاس ـ رســالة
ماجســتير مجــازة مــن  :جامعــة بغــداد ـ كليــة التربيــة ـ مطبوعــة علــى اآللــة الكاتبــة ـ
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بإشراف  :الدكتور ناصر حالوي ـ 1911م .
 11ـ تفسير القرآن العتيم ـ اإلمام العالمة أبو الحسن علي بن محمد بـن عبـد الصـمد
علــم الــدين الســخاوي المصــري الشــافعي ت  642ه ـ ـ تحقيــق  :الــدكتور موســى علــي
موسى مسعود والدكتور أشـرف محمـد عبـد اهلل القصـاص ـ دار النشـر للجامعـات ـ دار
ابن حزم ـ ط  1ـ 2009م .
 16ـ التفسير في القرن األول الهجري ـ فائقة إدريس عبـد اهلل ـ رسـالة ماجسـتير مجـازة
من جامعة أم القرظ ـ مطبوعة على اآللة الكاتبة ـ 1401هـ .
17ـ جامع البيان عن تأويل آي القرآن ـ اإلمـام أبـو جعفـر محمـد بـن جريـر الطبـري ت
810هـ ـ دار ابن حزم ـ دار األعالم ـ لبنان ـ األردن ـ ط  1ـ 2002م .
 11ـ جامع بيان العلم وفضله ـ اإلمام الحافت أبو عمـر يوسـف بـن عبـد اهلل بـن محمـد
بـن عبـد البــر القرطبـي ـ تحقيــق الشـيخ شــعيب األرنـلوط ـ ملسســة الرسـالة ـ لبنـان ـ
بيروت ـ 2001م .
 19ـ جـواهر البالغـة فـي المعـاني والبيـان والبـديع ـ السـيد أحمـد الهاشـمي ـ دار الكتـب
العلمية ـ لبنان ـ بيروت ـ 2001م .
 20ـ الجـواهر المضــية فـي طبقـات الحنفيــة ـ القرشــي ـ تحقيـق الــدكتور عبـد الفتــا
الحلو ـ دار العلوم ـ الرياض ـ لم تذكر سنة الطبع .
 21ـ الحـديث النبـوي الشـريف وأثـره فـي الد ارسـات اللغويـة والنحويـة ـ األسـتاذ الـدكتور
محمــد ضــاري حمــادي ـ الجمهوريــة العراقيــة ـ اللجنــة الوطنيــة لالحتفــال بمطلــع القــرن
الخامس عشر الهجري ـ ط  1ـ 1912م .
 22ـ د ارســات فــي التفســير والمفسـرين ـ األســتاذ الــدكتور عبــد القهــار داوود عبــد اهلل
العاني ـ مطبعة أسعد ـ بغداد ـ  1917م .
 28ـ الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ـ السمين الحلبـي ـ تحقيـق الـدكتور أحمـد
الخراط ـ طبع دار القلم ـ دمشق ـ لم تذكر سنة الطبع .
 24ـ ديـوان الحــارث بــن خالــد المخزومــي ـ تحقيــق الــدكتور يمــين الجبــوري ـ العـراق ـ
بغداد ـ لم تذكر سنة الطبع .

مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية

373

المجلد الثالث – العدد العاشر – السنة الثالثة – حزيران  1122م

اإلمام الحدادي ومنهجه في تفسيره المسمى بـ ـ "الموضح في التفسير"

 21ـ ديـوان دريـد بـن الصـمة ـ تحقيـق  :محمـد خيـر البقـاعي ـ دار الصـعب ـ لبنـان ـ
بيروت ـ لم تذكر سنة الطبع .
 26ـ ديوان عدي بن زيد ـ دار صادر ـ لبنان ـ بيروت ـ لم تذكر سنة الطبع .
 27ـ ديوان علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه وكرم اهلل وجهه ـ جمع  :نعـيم زرزور ـ
دار الباز ـ السعودية ـ مكة المكرمة ـ لم تذكر سنة الطبع .
 21ـ الروض األنف ـ السهيلي ـ دار المعرفة ـ لم تذكر سنة الطبع .
 29ـ زاد المسير في علم التفسير ـ اإلمام أبو الفرل جمال الدين عبد الرحمن بـن علـي
بن محمد الجوزي ت  197هـ ـ دار الكتب العلمية ـ لبنان ـ بيروت ـ 2009م .
 80ـ شر أبيات الكشاف ـ دار الكتب العلمية ـ لبنان ـ بيروت ـ 2008م .
 81ـ الشــعر الجــاهلي مــنهج فــي د ارســته وتقويمــه ـ محمــد النــويهي ـ الــدار القوميــة
للطباعة والنشر ـ لم تذكر سنة الطبع .
 82ـ صـحيح البخـاري ـ اإلمـام أبـو عبـد اهلل محمـد بـن إسـماعيل البخـاري ت 216ه ـ ـ
المكتبة التوفيقية ـ مصر ـ القاهرة ـ لم تذكر سنة الطبع .
 88ـ غاية النهاية فـي طبقـات القـراء ـ اإلمـام شـمس الـدين أبـو الخيـر محمـد بـن محمـد
بـن الجـزري ت  188ه ـ ـ عنـي بنشـره  :ل برجست ارسـر ـ ط  2ـ دار الكتـب العلميـة ـ
لبنان ـ بيروت ـ ط 2ـ 1910م .
 84ـ فصـل المقـال بشـر كتـاب األمثـال ـ ألبـي عبيـد البكـري  ،تحقيـق الـدكتور عابـدين
والدكتور إحسان عباس ـ لبنان ـ بيروت ـ لم تذكر سنة الطبع .
 81ـ الفيصل فـي علـم الحـديث  ،أو الفيصـل فـي مشـتبه النسـبة ـ اإلمـام الحـافت الناقـد
النسابة أبو بكر محمد بن موسى بن عثمان بن حازم الحازمي الهمـداني ت  114ه ـ ـ
تحقيــق ود ارســة  :ســعود بــن عبــد اهلل بــن بــردي المطيــري الريحــاني ـ مكتبــة الرشــد ـ
السعودية ـ ط  1ـ 2007م .
 86ـ القراءات وأثرها في علوم العربية ـ الدكتور محمد سالم محيسن ـ دار الجيل ـ
ط  1ـ 1911م .
 87ـ قضايا الشعر المعاصر ـ نـازك المالئكـة ـ دار التضـامن ـ العـراق ـ بغـداد ـ ط  2ـ
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 1961م .
 81ـ الكــافي فــي الق ـراءات الســبع ـ اإلمــام أبــو عبــد اهلل محمــد بــن ش ـريح الرعينــي
األندلسي ت 476هـ ـ تحقيق  :أحمد محمود عبد السميع الشافعي ـ منشورات  :محمـد
علي بيضون ـ دار الكتب العلمية ـ لبنان ـ بيروت ـ ط 1ـ 2000م.
 89ـ لسان العرب ـ ابن منتور اإلفريقي ـ دار الفكر ـ لم تذكر سنة الطبع .
 40ـ لطـائف اإلشـارات لفنـون القـراءات ـ اإلمـام شـهاب الـدين القســطالني ـ تحقيــق :
الشــيخ عــامر الســيد عثمــان  ،والــدكتور عبــد الصــبور شــاهين ـ طبــع المجلــس األعلــى
للشلون اإلسالمية ـ لجنة إحياء التراث اإلسالمي ـ 1892هـ .
 41ـ مباحــث فــي علــم التفســير ـ األســتاذ الــدكتور عبــد الســتار حامــد الــدباو ـ و ازرة
التعلـيم العـالي والبحـث العلمـي ـ جامعـة بغـداد ـ كليـة الشـريعة ـ مطبعـة دار الرسـالة ـ
بغداد ـ 1914م .
 42ـ المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ـ ضـياء الـدين بـن األثيـر ـ قدمـه وحققـه :
الدكتور أحمد الحوفي  ،والدكتور بدوي طبانة ـ مكتبة نهضة مصر ـ ط  1ـ  1919م
 48ـ مجاز القرآن ـ أبو عبيدة ـ تحقيق الدكتور فـلاد سـزكين ـ ملسسـة الرسـالة ـ لبنـان ـ
بيروت ـ لم تذكر سنة الطبع .
 44ـ مجلـة جامعـة األنبـار للعلـوم اإلسـالمية ـ العـدد الخـامس ـ السـنة الثانيـة ـ آذار ـ
2010م ـ ربيـع األول ـ  1481ه ـ ـ بحـث بعنـوان  :أثـر القـراءات القرآنيـة فـي توجيـه
المعنى التفسيري ـ إعداد  :الدكتور أحمد قاسم عبد الرحمن .
 41ـ مختـار الصـحا

ـ محمـد بـن أبـو بكـر بـن عبـد القـادر الـرازي ـ دار الرسـالة ـ

كويت ـ 1912م .
 46ـ المــدخل لعلـم تفســير كتـاب اهلل تعــالى ـ شــيخ القـراء بســمرقند اإلمـام أبــو النصــر
أحمـد بـن محمـد بـن أحمـد السـمرقندي المعـروف بالحـدادي ـ المتـوفى بعـد األربعمائـة ـ
تحقيق األستاذ  :صفوان عدنان داوودي ـ دار القلم ـ دمشق ـ دار العلوم ـ بيروت ـ
ط  1ـ 1911م .
 47ـ المـدخل لعلـم القـراءات ـ األسـتاذ الـدكتور خليـل رجـب حمـدان الكبيسـي ـ دار
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السالم ـ دمشق ـ ط  2ـ 2007م .
 41ـ مراصد االطالع على أسماء األمكنة والبقاع ـ صفي الـدين عبـد المـلمن بـن عبـد
الحــق البغــدادي ت  789ه ـ  ،وهــو مختصــر معجــم البلــدان ليــاقوت الحمــوي ـ تحقيــق
وتعليق  :علي محمد البجاوي ـ دار الجيل ـ لبنان ـ بيروت ـ ط  1ـ 1992م .
 49ـ معجــم البلــدان ـ الشــيخ اإلمــام شــهاب الــدين أبــو عبــد اهلل يــاقوت بــن عبــد اهلل
الحموي الرومي البغدادي ت  626هـ ـ دار إحياء التراث العربي ـ لبنان ـ بيـروت ـ لـم
تذكر سنة الطبع .
 10ـ معجم تهذيب اللغـة ـ أبـو منصـور محمـد بـن أحمـد األزهـري ت  870ه ـ ـ تحقيـق
 :الدكتور رياض زكي قاسم  ،دار المعرفة ـ لبنان ـ بيروت ـ لم تذكر سنة الطبع .
 11ـ معجــم مقــاييس اللغــة ـ أبــو الحســين أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا ـ اعتنــى بــه :
الــدكتور محمــد عــوض مرعــب  ،واآلنســة فاطمــة محمــد أصــالن ـ دار إحيــاء الت ـراث
العربي ـ لبنان ـ بيروت ـ ط  1ـ  2001م .
 12ـ المفــردات فــي غريــب القـرآن ـ اإلمـام أبــو القاســم الحســين بــن محمــد المعــروف
بال ارغـب األصـفهاني ت  102ه ـ ـ ضـبط  :هيـثم طعيمـي ـ دار إحيـاء التـراث العربـي ـ
لبنان ـ بيروت ـ ط  1ـ 2001م .
 18ـ المفضليات ـ الضبي ـ تحقيـق  :األسـتاذ عبـد السـالم هـارون ـ لبنـان ـ بيـروت ـ لـم
تذكر سنة الطبع .
 14ـ المقدمة ـ عبد الرحمن بن خلدون ـ المطبعة الشرقية ـ 1827هـ .
 11ـ منــاهج المفس ـرين مــن العصــر األول إلــى العصــر الحــديث ـ الــدكتور محمــد
النقراشي السيد علي ـ مكتبة النهضة ـ القصيم ـ ط  1ـ 1916م .
 16ـ مناهـل العرفـان فـي علـوم القـرآن ـ الشـيخ عبـد العتـيم الزرقـاني ـ تحقيـق  :أحمـد
بن علي ـ دار الحديث ـ مصر ـ القاهرة ـ 2001م .
 17ـ الموافقـات فـي أصـول الشـريعة ـ اإلمـام الشـاطبي أبـو إسـحاق إبـراهيم بـن موسـى
اللحمي الغرناطي المالكي ت 790هـ ـ ط  2ـ لبنان ـ بيروت .
 11ـ الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير واإلقراء والنحو واللغة من القـرن األول
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إلــى المعاصـرين مــع د ارســة لعقائــدهم وشــئ مــن طـرائفهم ـ جمــع واعــداد  :وليــد أحمــد
الحسين الزبيـري وايـاد عبـد اللطيـف القيسـي ومصـطفى بـن قحطـان الحبيـب وبشـير بـن
جواد القيسـي وعمـاد بـن محمـد البغـدادي ـ سلسـلة إصـدارات الحكمـة ـ بريطانيـا ـ ط  1ـ
2008م .
 19ـ الموضـح فـي التفسـير ـ شـيخ القـراء بسـمرقند اإلمـام أبـو النصـر أحمـد بـن محمـد
بـن أحمـد السـمرقندي المعـروف بالحـدادي ـ المتـوفى بعـد األربعمائـة ـ تحقيـق األسـتاذ :
صفوان عدنان داوودي ـ دار القلم ـ دمشق ـ دار العلوم ـ بيروت ـ ط  1ـ 1911م .
 60ـ الموطــأ ـ اإلمــام مالــك بــن أنــس ( مطبــوع مــع تنــوير الحوالــك شــر علــى موطــأ
مالـك ) للمـام جـالل الـدين السـيوطي ـ دار الكتـب العلميـة ـ لبنـان ـ بيـروت ـ لـم تـذكر
سنة الطبع .
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