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المنصوبات يف تفسري بيان القرآن
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املىصىباث في جفسير بيان اللزآن للشيخ أشزف علي التهاهىي
دراست هدىيت إخصائيت
The Accusative cases in the Interpretation "BIYAN UL QURAN"
by Sheikh Ashraf Ali Tahnawi (Syntactical and Statistical Study)
 بايعخان، بظالم آباد، الجامػت ؤلاظالمُت الػاإلاُت، ًلُت اللؿت الػشبُت، مدالشة: مذًدت صادق
 بايعخان، بظالم آباد، الجامػت اإلظالمُت الػاإلاُت، ًلُت اللؿت الػشبُت، األظخار اإلاعاغذ:سیتىن بیگم
ABSTRACT:
The History of the Indian Subcontinent is full of significant
scholars, eminent thinkers and distinguished researchers, known for
their valuable works in various fields of science and arts. Sheikh
Ashraf Ali Al-Tahnawi is among one of the diversified modern jurist
who is renowned for the efforts of Islamic Revival of Islam. He
raised the idea of renewal and reform of Islamic law. His convincing
and clear arguments during discussions with Christians and Jews
played a pivotal role in defending Islamic law. His sermons were full
of wisdom and nobility, reflecting his title of “Hakim ul Ummah”.The
interpretation of Quran, “BIYAN UL QURAN” is among one of his
valuable work which received paramount fame among public and
scholars. It contain important scientific studies of interpretation,
Qur’anic recitations, syntax, rhetoric, jurisprudence, and mysticism.
This research includes the study of The Accusative cases in the
Interpretation of "BIYAN UL QURAN" by Sheikh Ashraf Ali
Tahnawi (Syntactical and Statistical Study). It is worth mentioning
that the unique style of presenting Syntactical issues is among one
of his expertise fields. This article comprises of two sections, the
first is about the Accusatives in the nominal sentence and the
second section on the Accusatives in the verbal sentence. The
current article enlightens his interest in Qur’anic recitations, basry
school of thought. It also reflects the outstanding services and
great scientific work of our ancestors in the field of knowledge and
research.

:التمهيذ

جاسٍخ ؼبه الهاسة الهىذًت خاقل بالػلماء الباسصًٍ واإلادههحن اإلاذنهحن
اإلاػشوقحن بمالكاتهم الهُمت الىاقػت في اإلاجاالث اإلاخخلكت والكىىن
اإلاخىىغت منهم الؽُخ ؤؼشف غلي التهاهىي الكهُه اإلادذر اإلاكعش اإلاػشوف
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ؤلاظالمُت ألهه سقؼ سؤًت الخجذًذ وؤلاـالح بذججه البالؿت و
بمجذد اإلالت إ
بُاهه الىاـؼ ومىاظشجه مؼ الىفاسي واليهىد في الذقاع غً الؽشَػت
ؤلاظالمُت يما لهب بدٌُم ألامت إلاىاغظه الىاصخت اإلاملىءة بالخٌمت
والىىادس )1( .ومً مالكاجه الهُمت جكعحر بُان الهشآن اإلاؽتهش بحن الػىام
والخىاؿ الؼخماله غلى مباخث غلمُت َامت مً الخكعحر والىدى والبالؾت
ّ
والخفىفَ.زا البدث ٌؽخمل غلى دساظت اإلاىفىباث في
والكهه والٌالم
جكعحر"بُان الهشآن" للؽُخ ؤؼشف غلي التهاهىي(دساظت هدىٍت بخفائُت)
وٍلهي المىء غلى شخفِخه الىدىٍت اإلاخمحزة وؤظلىبه البذٌؼ اإلااحض في
غشك اإلاعائل الىدىٍت يما ٌؽحر بلى مُالن الؽُخ التهاهىي بلى اإلازَب
البفشي مً بحن اإلازاَب الىدىٍت .والجذًش بالزيش ؤن الىدى َى مجاُ
واخذ مً مجاالجه الػلمُت الٌثحرة التي بشع قيها .إ
ٌؽخمل َزا البدث غلى جمهُذ و مبدثحن ،الخمهُذ غً جشحمت
التهاهىي وآزاسٍ باإلحماُ ؤما اإلابدث ألاوُ غً اإلاىفىباث في الجملت
االظمُت واإلابدث الثاوي غً اإلاىفىباث في الجملت الكػلُت .إ
جزحمت الشيخ أشزف علي التهاهىي:

الؽُخ ؤؼشف غلي بً غبذ الخو بً الخاقظ قُن غلي التهاهىي ًان
غاإلاا باسغا ،قهيها وسغا ،مدذزا مخهىا ،مكعشا مػشوقا ،مخٍلما باسصا،
خىُبا مفهػا ،واغظا ًهظا ،ولذ فيخمغ سبیؼ الثاوی ظىت  ٌ١۰۸۲اإلاىاقو
للػاؼش مً ظبخمبر غام ١۸٦۳م فی نشیت "تهاهت بهىن"مً مذًشٍت مظكش هٌش
بىالًت ؤجشبشادٌؾً )2( .ان ًيخمي بلى ؤظشة يشٍمت مً يباس ألازشٍاء والعادة
سل ()3
اإلاػشوقحن في نشٍت تهاهت بهىنً .فل وعبه بلى ظُذها غمش الكاسوم
نذ بذؤ الػالمت التهاهىي دساظخه الذًيُت بدكظ الهشآن الٌشٍم في نشٍخه
غلى ؤًذي "ؤخىن جي" و"الخاقظ خعحن غلي" ًان الؽُخ التهاهىي مىز
وػىمت ؤظكاسٍ مٌبا غلى الػلم والػلماء وخفل الػلىم الػشبُت الػهلُت
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والىهلُت غلى ؤًذي ألاظاجزة ألاحالء في داس الػلىم بذًىبىذ مثل م إىالها
ٌػهىب غلي هاهىجىي (ث  )ٌ7921و ظُذ ؤخمذ الذَلىي (ث ،)ٌ7331
مىالها مدمىد الخعً الذًىبىذي اإلادذر(ث  )ٌ7332زم ّؤدي قشٍمت
الدج وحػلم قً نشاءة الهشآن الٌشیم بالترجیل مً الؽیخ مدمذ غبذهللا
اإلاهاحش اإلاٍي(ث  )ٌ7371فی اإلاذسظت الفىجیت بمٌت اإلاٌشمت وباٌػه وحج
مشة زاهیت )4( ،وصخبه ظخت ؤؼهش زم سحؼ بلی الهىذ ود َّسط ؤسبؼ غؽشة ظىت فی
إ
مذسظت حامؼ الػلىم بٍاهبىس مؼ اؼخؿاله باألرًاس وألاؼؿاُ )5( .زم فی ؼهش
ـكش ظىت  ٌ١۳١۲سحؼ بلى مىوىه "تهاهه بهىن" و لضم صاوٍت ؼُخه
اإلاعماة بالخاههاٍ ؤلامذادي بلى ؤن جىفي في  71سحب ظىت  ٌ7319اإلاىاقو
 ۰۲یىلیى7293م .وـلی غلیه ـلىة الجىاصة ابً ؤخخه الؽیخ ظكش ؤخمذ
الػثماوي(ث َ1394ـ)  ،ودقً فی اإلاهبرة "غؽو باصاں تهاهه بهىن" التی
ونكها الؽیخ سخمه هللا بىكعه لذقً مىحی اإلاعلمحن )6(.نذ ؤقجی الؽُخ
خُاجه في الخػلُم والخذسَغ و بـالح الىاط ،قاظخكاد الىاط مً بدش
غلمه الىاظؼ إوجالمزجه يثحرون منهم الؽیخ مدمذ بسخام
البردواوي(ث ،)ٌ7332والؽیخ ظكش ؤخمذ الػثماوي (،)7الؽُخ قمل
الخو(ث ، )ٌ7331الؽُخ مدمذ بدسَغ بً الخاقظ مدمذ اظماغُل
( )8إ
الٍاهذَلىي(ث  )ٌ7329وؾحرَم.
إ

آثاره :
ً
ًان خٌیم ألامت الؽیخ التهاهىي ؤيثر الىاط جإلیكا فی غفشٍ نذ جشى
زشوة غلمُت واظػت خىالي ؤلل يخاب باللؿاث الثالزت الػشبُت والكاسظُت
وألاسدًت ولم ًترى مىلىغا دًيُا ًدخاج بلُه اإلاعلمىن في َزا الػفش بال
وله يخاب مىبىع ؤو سظالت ؤو مىغظتً .هىُ معػىد ؤخعً غلىی غً
ّ
ّ
جفاهُكه ومالكاجه" 3مالكاث الؽیخ التهاهىی ؼاغذ فی الهىذ وىله
ً
وغشله ،وًاهذ ظببا إلـالح آالف اإلاعلمحن وقالخهم ،ونذ اغترف
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الػلماء بإن مالكاجه نذ هالذ الؽهشة غلی الذوام ،ونذ جشحم يخبه
ّ
لعىذیت" )9(.إ
الػذًذة باللؿت ؤلاهجلحزیت والبىٍالیت والٌجشاجیت وا
إومً ؤَم آثاره باللؼت العزبيت" 3ظبو الؿایاث فی وعو آلایاث" و"صیاداث"،
و"حامؼ آلازاس" ،و"ؤهىاس الىحىد فی ؤوىاس الؽهىد" ،و"خىاشخی جكعحر بیان الهشآن"،

و"الخىب اإلاإزىسة" ،و"وحىٍ اإلاثاوی" ،و"ظبؼ ظیاسة" ،و"معائل العلىى
مً يالم اإلالىى")10(،و باللؼت الفارسيت"3مثىىی صیشوبم"و"حػلیهاث
قاسسخی" )11(،و باللؼت ألاردًت ؤلل في غلىم الهشآن ،وغلىم الخذیث والٌالم
ّ
والخفىف واإلاىاغظ وؾحرَا ومً
والػهائذ والكهه والكخاو ٰی والعلىى
ّ
مالكاجه ؤلاـالخیت الكههیت " سقؼ الخالف فی خٌم ألاوناف"" ،ججىیذ الهشآن"،
"بـالح الشظىم" "،آداب الهشآن " " ،جزيشة خو الهشآن ""،بغالء العجن""،بمذاد
الكخاو ٰی"" ،بهؽتی صیىس" (خلی ؤَل الجىت)،

()12

"الانخفاد فی الخهلیذ

وؤلاحتهاد""،وؽش الىیب فی ريش الىبی الخبیب ـلی هللا غلیه وظلم".

()13

جفسير بيان اللزآن:

جكعحر بُان الهشآن وػمت غظمی ألَل الػلم واإلاػشقت في الػفش
ولخل اإلاؽاًل الػملُت .وَعخىُؼ ّ
ّ
ًل
الخالش إلصالت الؽٍىى والؽبهاث
ً
اوعان ؤن ٌعخكُذ اظخكادة ًاملت مً ؤظلىب البُان الخٌُم واظخذالُ
ٍ
َزا الخكعحر خعب اظخػذادٍ وجىقُهه .ونذ بذؤ الؽُخ ؤؼشف غلي
التهاهىي يخابت َزا الخكعحر في آخش سبُؼ األوُ ظىت َ١۳۰۲ـ اإلاىاقو
7239م ونذ ؤيمله في غام َ 7393ـ اإلاىاقو 7231م )14(،ووبؼ في ؤوُ مشة
في غام َ7391ـ اإلاىاقو 7231م مً مىبؼ مجخبائي دَلي في ازجي غـؽش
مجلذا( ،)15زم وبؼ َزا الخكعحر غلى حجم مخخلل مً مىابؼ مخػذدة في
بايعخان والهىذ وَىلىذا )16(.نذ ؤزجی غلُه العُذ مىالها مدمذ بدسَغ
الٍاهذَلىيإ بهىلهّ 3
"بن خٌُم ّ
األمت مىالها مدمذ ؤؼشف غلي التهاهىي يخب
ً
جكعحرا باظم بُان الهشآن لُيخكؼ مىه الخاؿ والػام ،قىـل بلي الثرًا
مً جدذ الثري باغخباس بقادجه وحامػُخه )17(.إ
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مىهجه العام:

ً
ً
جشحم الؽُخ ؤؼشف غلي التهاهىي الهشآن الٌشٍم جشحمت ؤسدًت ظهلت
ظلعت ،وحػل الخكعحر بحن الهىظحن نذ ولؼ قىم الترحمت خىا لُخمحز
ً
ً
واضخا زم ًٌخب اللكظ وبػذ
إ
ؤوال باللكظ ﴿نىله﴾
مً الخكعحر ،قهى ًإحي إ
اللكظ ًزيشجىلُده وؼشخه جدذ اللؿاث والىدى والبالؾت واخخالف
ّ
والخفىف .يما ّ
يهخم ببُان الخىاظو بحن اآلًاث،
الهشاءاث والكهه والٌالم
وبًماح اإلاؽٌالث الهشآهُت مؼ الخػلُو غلُه باللؿت الػشبُتٌ)18( .ػبر ظُذ
ظلُمان هذويإ غً مىهج َزا الخكعحر بهىله" 3جشحم التهاهىي الهشآن
الٌشٍم حملت حملت التي مملىءة بعالظت اللعان وصخت البُان خُىما
التراحم الٌبحرة لم جخفل بهزا الىـل ونذ ٌػذ ؤصر جشاحم الهشآن
الٌشٍم في األسدًت َى جشحمت ؼاٍ سقُؼ الذًً الذَلىي مؼ رلَ و َزٍ
جشحمت لكظُت ولهزا الًكهمها حمُؼ األسدًىن ولًٌ جشحمت التهاهىي
جخفل بىـكحن ٌػجي جشحمت صخُدت ولؿت قفُدت وٍلتزم قيها الشواًاث
الصخُدت وؤنىاُ العلل الفالخحن وجىلُذ اإلاعائل الٌالمُت والكههُت
ّ
وجدهُو الترايُب اللؿىٍت والىدىٍت واإلاػاسف الفىقُت وبصالت
()19
الؽٍىى".
املىصىباث في جفسير بيان اللزآن

َ
ناُ ابً الخاحب" 3اإلاىفىباث َى ما اؼخمل غلى َغلم اإلاكػىلُت".
َ
ناُ الشضخي" 3وغلم الكملت ؤسبػت ،الكخدت والٌعشة وألالل والُاء،
ً
َ ()21
َ
ومعلمحن".
ومعلم ِحن،
ومعلماث ،وؤباى
هدى 3سؤًذ صٍذا،
ٍ
ِ
ُ
ُ
ُ
اإلاىفىباث خمعت غؽش َ
الضمان،
واإلافذس ،وظشف
وهي 3اإلاكػى ُُ ِبه،
ِ
ُ
ُ
والخمُحز ،واإلاعدثجی ،واظم ال ،واإلاىادي ،واإلاكػىُ
اإلاٍان ،والخاُ،
وظشف
ِ
ُ
وؤخىاتها ،واظم بن وؤخىاتها،
وخبر ًان
مً ؤحله ،واإلاكػى ُُ مػه،
ِ
الى ُ
والخابؼ للمىفىب ،وَى ؤسبػت ؤؼُاءَّ 3
ُ
ػذ،
إواإلاىفىب بجزع الخاقن،
()20

إ
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ُ
ُ
البذُ.
ُإ
والخىيُذ،
والػىل،
والخو ؤن ًهاُ" 3الىفب غالمت الكمالث في ألاـل ،قُذخل قيها
اإلاكاغُل الخمعت والخاُ والخمُحز ،واإلاعدثجی ،وؤما ظائش اإلاىفىباث
قػمذةُ ،ؼ ّبهذ بالكمالث ًاظم ّ
ُ
"بن" واظم"ال" الخبرئت ،وخبر"ما"
ِ
()23
الدجاصٍت ،وخبر"ًان وؤخىاتها".
()22

املبدث ألاول  :املىصىباث في الجملت الاسميت

في الجملت الاظمُت هجذ مىفىباث الىىاسخ ،و َزٍ الىىاسخ هي َ
الػ َى ِام ِل
َّ َ َ ْ ُ
ْ َ
الذ ِاخل ِت َغلى اإلا ْب َخ َذ ِؤ َوالخ َب ِروحعمی الىىاسخ الذاخلت غلى اإلابخذؤ والخبر،
ألنها جضٍل خٌم اإلابخذؤ والخبر )24(.وفي جكعحر بُان الهشآن هجذ مً
مىفىباث الىىاسخ اظم بن وؤخىاتها ،وخبر ًان وؤخىاتها ،ومىفىب بظً
وؤخىاتها .إ
أ) اسم إن وأخىاتها:قهذ ؤؼاس الؽُخ التهاهىي بلى مثاُ واخذ الظم بن في
جكعحرٍ الزي ريشجه في َزا اإلاىلب مؼ مثاُ واخذ الظم اإلاىفىب بال
لىكي الجيغ ألنها حػمل غمل ّبن قُماًلي3
ْ ََ َ ُ َ
َ ُ
َ ُ ُ
َ ُ
َّ َّ َ َ َّ
َْ
ُم ي ْى ُخ ْم نالىا ي َّىا
ًً ج َىق ُاَ ُم اإلاال ِئٌت ظ ِال ِمي ؤه ُك ِع ِه ْم نالىا ِق
﴿ ِبن ال ِز
َ
ْ
ُ ْ َ ْ َ َ
ْ
ك )25( ﴾...إ
معخمػ ِكحن ِفي ألاس ِ
"نىله في َ"ن ُالىا ق َ
ُم" بؼاسة بلی ؤن اإلاىـىُ اظم بن وخبرَا نالىا
ِ
()26
والشابي مهذس ؤي لهم وما بػذٍ اظخیىاف" .إ
املىصىب بال لىفي الجيس:ال التي لىكي الجيغ مً الخشوف الىاسخت
لالبخذاء ،واإلاشاد بها ال التي نفذ بها الخىفُق غلى اظخؿشام الىكي
للجيغ ًله .وهي حػمل غمل ّبن قخىفب اإلابخذؤ اظما لها وجشقؼ الخبر
خبرا لها وال قشم في َزا الػمل بحن اإلاكشدة وهي التي لم جخٌشس هدى 3ال
ؾالم سحل نائم وبحن اإلاٌشسة هدى 3ال خىُ وال نىة بال باهلل )27(.ؤي ًشاد بها
هكُه غً حمُؼ ؤقشاد الجيغ هفا ال غلى ظبُل الاخخماُ ،وهكي الخبر غً
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الجيغ ٌعخلضم هكُه غً حمُؼ ؤقشادٍ وحعمی ال َزٍ 3ال الخبرئت ؤًما
ألنها جكُذ جبرئت اإلاخٍلم للجيغ وججزيهه غً ؤلاجفاف بالخبر )28(.إ
ََ
َّ
الله َق َم ًْ َح َّج ْال َب ِْ َذ َؤو ْ
﴿ ب َّن َّ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ
اغ َخ َم َش قال
الفكا واإلا ْشوة ِمً ؼػا ِئ ِش ِ
ِ
ِ
ُ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َّ َّ َ
()29
َ
حىاح غلُ ِه ؤن ًىىف ِب ِهما  ﴾ ...إ
()30
" نىله قال حىاح ؤقادٍ ال التی لىكی الجيغ" .قالكاء في نىله حػالى
َ
ىاح»إ
«قال» إسابىت لجىاب الؽشه ال هاقُت للجيغ حػمل غمل ّبن .و« ُح َإ
()31
اظمها مبجي غلى الكخذ.
ب) خبر كان وأخىاتها :وسدث ؤمثلت خبر ًان وؤخىاتها مً اإلاىفىباث في
الجملت الاظمُت خعب ؤنعامها ألاظاظُت قُماًلي 3إ
َ ُ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َّ َ َ ْ َ ُ َّ َ َ َ َ ْ َ َ َّ
 )1خبر مفزد...﴿ :ر ِلٌم ؤنعي ِغىذ الل ِه وؤنىم ِللؽهاد ِة وؤدوى ؤال
َ ْ َ ُ َّ َ ْ َ ُ َ َ َ ً َ َ ً ُ ُ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ ْ ُ َ ٌ َ َّ
اح ؤال
الشة ج ِذًشونها بِىٌم قلِغ غلٌُم حى
جشجابىا ِبال ؤن جٍىن ِججاسة خ ِ
َج ٌْ ُخ ُب َ
ىَا )32(﴾ ...إ
"نىله ِج َج َاسة هفب غاـم ججاسة غلی ؤهه الخبر واالظم مممش جهذیشٍ بال
ؤن یٍىن الخجاسة ججاسة خالشة" )33( .إ
َ
َ
َ َ َ َّ
ْ َ َ
َْ
َ ُْْ
ان الل ُه ِل َُز َس اإلاا ِم ِى َحن َغلى َما ؤه ُخ ْم َغل ُْ ِه َخ َّتی ًَ ِم َحز الخ ِبِث ِم ًَ
﴿ ما ً
َّ
الى ُِّ ِب )34(﴾..إ
"نىله والالم فی لیزس مخػلهت بمدزوف َى الخبر لٍان والكػل مىفىب
بإن مممشة بػذَا يما رَب بلیه البفشیىن ؤي ما ًان هللا مشیذا ألن یزس
اإلاامىحن وناُ الٍىقُُىن الالم مضٍذة للخايُذ وهاـبت للكػل بىكعها
والخبر َى الكػل وال ًهذع في غملها صٍادتها برا الضائذ نذ ٌػمل يما في
()35
خشوف الجش اإلاضٍذة قال لػل في مزَبهم مً َزٍ الخُثُت يما وَم".
قكي آلاًت خبر ًان مدزوف جهذًشٍ 3مشٍذا .وال ًجىص ؤن ًٍىن الخبر لُزس ؛
َ َ َ َّ ْ
ان الله ِل َُت ُر َى
ألن الكػل بػذ الالم ًيخفب بإن ،قُفحر الخهذًش 3ما ً
َ
َ
َْ
ُْْ
اإلاا ِم ِى َحن َغلى َما ؤه ُخ ْم َغل ُْه ،و خبر ًان َى اظمها في اإلاػجی ،ولِغ الترى
َى هللا حػالى )36( .إ
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َ
َ
َ
َ
(الث) املشبهت بليس:هي ال الىاقُت صٍذث َغل ْيها الخاء لخإهِث اللكظ ؤو ُم َبالؿت
َّ َ
ْ
َوؼشه بغمالها َؤن ًٍىن ْ
اظمها وخبرَا لكظ ال ِخحن َوالثا ِوي ؤن ًدزف
ََ َ َ َ
ؤخذ الجضءًً َو ْال َؿالب َؤن ًٍىن ْاإلاَ ْد ُزوف ْ
اظمها يه ْىِله ح َػالى ق َىادوا والث
ِ
َ ْ ً َ َْ َ ْ
َ
َ
َ
َ
َ
هذًش وهللا ؤغلم قىادي بػمهم بػما ؤن لِغ ال ِخحن
ِخحن مىاؿ َو َإ
الخ ِ
َ
خحن قشاس َونذ ًدزف َخ َبرَا َوٍبهى ْ
اظمها ي ِه َش َاءة َبػمهم والث ِخحن
ِ
َّ (َ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ ْ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ )37
َ
َ
َ
َ
اؿ ﴾
ِبالشقؼ ﴿ .يم ؤَلٌىا ِمً نب ِلهم ِمً نش ٍن قىادوا والث ِخحن مى ٍ
( )38إ
َ
"نىله ال َث ِخ َحن هی ال اإلاؽبهت بلِغ غىذ ظِبىٍه صٍذث غليها جاء الخاهِث
لخائُذ مػىاَا وَى الىكی ،الٴن صٍادة البىا جذُ غلی صٍادة اإلاػجی ؤو ألن
الخاء جٍىن للمبالؿت يما فی غالمت واظمها مدزوف ؤي لِغ الخحن خحن
مىاؿ ومزَب ألاخكؾ ؤنها ال الىاقُت للجيغ الػاملت غمل بن صٍذث
()39
غليها الخاء قدحن مىاؿ اظمها والخبر مدزوف ؤي لهم يزا فی الشوح".
َ
َّ َ
ََ َ َ َ ْ
َ
ان ََزا ال ُه ْش ُآن ؤ ْن ًُ ْكت َري ِم ًْ ُدو ِن الل ِه َول ٌِ ًْ
 )2خبر حملت  ﴿:وما ً
َ
َ
ْ
ْ
َ ْ َ َّ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ
اإلا َحن ﴾( )40إ
اب ال َسٍْ َب ِق ُِه ِم ًْ َس ِ ّب ال َػ ِإ
جف ِذًو ال ِزي بحن ًذً ِه وجك ِفُل ال ٌِخ ِ
)41(".
"لٌ ًْ
"نىله فی السیب قُه بؼاسة ؤي ؤهه خبر بػذ خبر ويزا ما بػذٍ ؤي ِ
ََْ َ ْ
فذ َ
ًو َّالزي َب ْح َن ًَ َذ ْ
َ ْ
خاب خبر زان
ٌ
ال
ُل
ف
ك
ج
و
ًان
خبر
ألهه
"مىفىب
ه
ً
ِ
ج ِ
ِ
ِ
ِ
ً
َ
و" ال َسٍْ َب ِقُه" بمػجی مىخكُا غىه الشٍب وَى خبر زالث داخل في خٌم
الاظخذساى )42( .إ
ج) املىصىب بظً وأخىاتها :الهعم الثالث مً الىىاسخ التي جذخل غلى
اإلابخذؤ والخبر َى ظىيذ وهظائشَا في الػمل ،وًلها ؤقػاُ باالجكام ما
َ َّ َ َ َ َ َ
اُ ،وص َغ َم،
ًَ ْى ِف ُب مكػىلحن ؤـلهما مبخذؤ وخبر ،وهي ظً ،وخ ِعب ،وخ
ُ ُ
َّ
َو َح َػ َلَ ،
وغ َّذَ ،
وح َجاْ ،
الؽ ََّ َم َؼ َم ُْ ٍل بلى ُّ
الش ْج َخان،
وحمُػها جكُذ
وَب،
ََ
َّ
َ
ُ
وغل َمَ ،و َو َح َذَ ،وؤ ْل َكىَ ،
َ
َ
كُذالُ ِه َحن ،و َس َّد ،وج َش َى،
ود َسي ،وحػلم ،وج
وسؤيِ ،
َ َّ
ُ
َوجخ َزَّ ،
واج َخ َزَ ،
وح َػلَ ،وو َ
جدىٍل الصخ ْي ِء ِم ًْ خاُ بلى
َب ،وَزٍ جكُذ
ِ
خاُ.ومخفشقت حػمل بلكظ اإلاماسع ،وبلكظ اإلااضخي وألامش واإلافذس واظم
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الكاغل جىفب اإلابخذؤ وَعمی مكػىلها ألاوُ ،وجىفب الخبر وَعمی
مكػىلها الثاوي قخىفب الجضئحن )43( .إ
حاءث ؤمثلت ؤقػاُ الهلىب خعب ؤنعامها -ؤقػاُ الُهحن وؤقػاُ
الشجخان وؤقػاُ الخدىٍل -قُماًلي 3إ
ُ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ َّ
الل ُه َل ٌُ ْم م ًْ س ْصم َق َج َػ ْل ُخ ْم م ْىهُ
 )1أفعال اليلين ﴿ 3نل ؤسؤًخم ما ؤهضُ
ِ
ِ ِ ٍ
َ َ َ ً ُ َّ ُ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ َّ
الله َج ْك َت ُر َ
َ
ون ﴾( )44إ
خ َش ًاما وخالال ن ْل آلله ؤ ِرن لٌم ؤم غلى ِ
َ
َّ
"نىله َما ؤ ْه َض َُ الل ُه الخ ما مىـىلت فی مىلؼ الىفب غلی ؤهه مكػىُ ؤوُ
ألسؤیخم والػائذ مدزوف ؤي ؤهضله وحملت هللا ؤرن لٌم الخ فی مىلؼ
ً
هفب
اإلاكػىُ الثاوی ألسؤیخم)45(".ؤي «ما»إمىـىلت بمػجی الزي ،في مدل
ٍ
ُ
َ َّ َ َ ُ
ً
ُ
والػائذ مً
﴿ءآلله ؤ ِر َن لٌ ْم﴾
مكػىال ؤوُ ،والثاوي َى الجملت مً نىله3
َّ َ
ٌ
ُ
جهذًشٍ 3الله ؤ ِرن لٌم قُه.
الجملت غلى اإلاكػى ُِ ألاوُ مدزوف
َزٍ
ِ
ُْ
ً
َّ
ُ َ
ملت بػذٍ مكػىال
واغت ِرك غلى َزٍ بإن نىله «ن إل»إًمىؼ مً ونىع الج ِ
ً ُ
ً
ُ
زاهُا .وؤحُب غىه بإهه ي ّ ِشس جىيُذا )46( .إ
َ
ََ
 )2أفعال الزجحان أو الظً ﴿ َال َج ْد َع َب َّن َّالز َ
ًً ًَ ْك َش ُخىن ِب َما ؤج ْىا
ِ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َو ٍُد ُّبى َن َؤ ْن ًُ ْد َم ُذوا ب َما َل ْم ًَ ْك َػ ُلىا َق َال َج ْد َع َب َّن ُه ْم ب َمكاصة مً ال َ
اب َول ُه ْم
ز
ػ
ِ
ِ ٍ ِ
ِ
ِ
َ َ ٌ َ ٌ ()47
غزاب ؤ ِلُم ﴾ إ
"نىله ال جدعبن فی الجاللحن بالخاء والیاء ،قال جدعبنهم بالىحهحن،
ً
ومكػىال یدعب ألاوُ دُ غليهما مكػىال یدعب الثاهیت غلی نشاءة
الخدخاهیت ،وغلی الكىناهیت خزف الثاوی قهي نلذ ومً نشؤ بالخدخاهیت
قخذ الباء فی الكػل ألاوُ ولم الباء فی الثاوی ٌَزا فی سوح اإلاػاوی )48( ".إ
َ ْ َ ََْ ُ َ َ
َ ُْ ْ
َ ًَ ُ
ىسخی ؤ ْسَب ِػ َحن ل ُْلت ز َّم َّاجخزج ُم ال ِع ْج َل
 )3أفعال التدىيل ﴿:وِبر واغذها م
َْ َ ُ َ
ِم ًْ َب ْػ ِذ ٍِ َوؤه ُخ ْم ظ ِاإلاىن﴾( )49إ
ْ
"نىله اجخزجم العجل ؤي ٰ
الها (مػالم) ")50( .ال ِع ْج َل مكػىُ به ؤوُ
واإلاكػىُ الثاوي مدزوف جهذًشٍ زم اجخزجم العجل مػبىدا )51(.إ
ُ
د) التىابع املىصىبت في الجملت اإلسميت :الخابؼ لؿت 3الخالي ،والجمؼ ج ّب ٌؼ و
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ُ
ج ّباع )52(.ؤما اـىالخاَ 3ى االظم اإلاؽاسى إلاا نبله في بغشابه مىلها ،و
ًذخل في رلَ ظائش الخىابؼ ،و ال ًَ َم ُّعها اإلغشاب بال غلى ظبُل َّ
الخ َب ِؼ
ُ
ُ
ُ
ُ
()53
ُ
والبذُ.
ُإ
والخىيُذ والػىل
(الىػذ)
والخىابؼ ؤسبػت هي 3الفكت
لؿحرَا.
لم ًشد الخىيُذ مً الخىابؼ اإلاىفىبت في الجملت الاظمُت في الخكعحر
وؤؾلب الخىابؼ وسدث ـكت وغىكا وبذال ،وريشث في َزا اإلاىلب ؤمثلت
ألاظماء اإلاىفىبت بالخبػُت في الجملت الاظمُت خعب ؤنعامها ألاظاظُت
قُماًلي 3إ
َ َّ َّ َ ْ َ َ َ َ ْ
هي ال َخ َُ َى ُان )54( ﴾ ...إ
 )1صفت :صفت مفزدة ...﴿3وِبن الذاس آلا ِخشة ل
َّ ْ َ
الذ َاس آلا ِخ َشة مىـىف وـكت" )55( .ؤما الذاس مىفىب غلى ؤهه اظم
"نىله
ّ
بن وحملت« 3هي الخُىان»..إفي ّ
مدل سقؼ خبر بن .إ
َّ َ
َ َ ُ َ ْ َ َّ َ ْ ُ َ َ ْ
ًً ًَخ َخاهىن ؤه ُك َع ُه ْم ِب َّن الل َه ال ًُ ِد ُّب
صفت حملت ...﴿3وال جج ِادُ غ ًِ ال ِز
َ ْ َ ْ ُ َ َ َّ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ َّ
َ ْ َ َ َ َّ ً َ ً
اط وال ٌعخخكىن ِمً الل ِه...
مً ًان خىاها ؤ ِزُما (ٌ )731عخخكىن ِمً الى ِ
﴾( )56إ
ً
"نىله یعخخكىن بؼاسة بلی ؤن الجملت ـكت لخىاها ؤزیما وؤقشد فی
مدل وحمؼ فی آخش سغایت للكظ مً ومػىاٍ" )57( .قكي آلاًت خىاها خبر ًان
وؤزُما ـكخه والجملت یعخخكىن غىذ التهاهىي ـكت لخبر ًان ولًٌ غىذ
اإلاكعشًٍ ؤنها معخإهكت معىنت إلاجشد ؤلاخباس بإنهم ًىلبىن العتر ؤو في
ً» إ ْبن َح َػ ْل َتها مىـىلتُ ،
ُ
الممحر
وح ِم َؼ
مدل هفب غلى الخاُ ِم ًْ « َم ْ إ
ً
باغخباس مػىاَا ؤًما )58( .إ
ُ
الى َ
ؽبه ّ
حامذُ ٌُ ،
ٌ
َ َ
طف البيان َى ٌ
ػذ في ًىهه ًٌؽل غً
جابؼ
 )2العطف :ع
َ
ُ
الى ُ
ًٌؽل ّ
ّ
لٍلمت
اإلاىضخت
الٍلمت
ػذُ .وٍ ّجز ُُ مً اإلاخبىع َمجزلت
اإلاشاد يما
ٍ
ِ
َ
كق ُغ َمش".قػمش غىل بُان غلى "ؤبى
ٍ
ؾشٍبت نبلها ،هدى "3ؤبى خ ٍ
َ َ َ َّ
()59
الل ُه ْال ٌَ ْػ َب َت ْال َب ِْ َذ ْال َخ َشامَ
خكق"." .و مً ؤمثلخه في الخكعحر ﴿ حػل
َّ ْ
َ ً َّ
اط َوالؽ ْه َش ال َخ َش َام  )60(﴾ ...إ
ِنُاما ِللى ِ
ْ
"نىله في ال َب ِْ َذ بؼاسة بلی ًىهه غىل بیان للمذح ؤو بذال غً الٌػبت
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ً
وَى مؼ ما غىل غلیه مكػىُ ؤوُ لجػل والثاوی نیاما بمػجی ما یهىم به
ْ
قال ٌَ ْػ َبت مكػىُ ؤوُ َ
لج َػ َل ،ونُل لها يػبت
ؤمشَم يزا فی الجاللحن" )61(.إ
لتربُؼ ؤغالَا .ونُما مكػىُ زان )62( .إ
ُ
ًخىظي بِىه َ
َ َ
جابؼ ّ
اإلاػىىف بالخشف َى ٌ
وبحن مخبىغه
طف َّالي َس ِم :ؤو
ع
ٌ (َ َ َ َ َ َ )63
ٌ
خشف مً ؤخشف الػىل ،هدى َ
"حاء ٌّ
غلي وخالذ ﴿ ".وما ًان َزا
ِ
َ
ْ
َّ َ َ ْ َ ْ َ َّ
َ
ًو ال ِزي َب ْح َن ًَ َذ ًْ ِه )64( ﴾ ...إ
ال ُه ْش ُآن ؤ ْن ًُ ْكت َري ِم ًْ ُدو ِن الل ِه ول ًٌِ جف ِذ
"نىله لًٌ جفذیو غىل غلی خبر ًان يزا جكفیل الٌخب" )65(.قكي
خبر «ًان»إ ُ
آلاًت َ"ؤن ًكتري" ٌ
جهذًشٍ 3وما ًان َزا الهشآن اقتراء ،ؤي 3را
ً
اقتراء ،بر ُح ِػل ُ
هكغ اإلافذس مبالؿت )66( .إ
َ ً
َ َّ
َ َ ْ َ َّ ْ ُ َّ َ َ ُ ْ َ َ
اث َغ ْذ ٍن ُمك َّخ َدت
أب ◌إحى ِ
 َ )3البذلَ﴿ :زا ِري ٌش وِبن ِللمخ ِهحن لخعً م ٍ
َ ْ
اب﴾ ( )67إ
ل ُه ُم ألا ْب َى ُ إ
ٰ
ُ ْ َ
أب " )68( .ؤما خعً مأب قمدله الىفب
"نىله حىذ بذُ مً خعً م ٍ
ألهه اظم بن .إ
املبدث الثاوي :املىصىباث في الجملت الفعليت

نذ نعم الىداة اإلاىفىباث نعمحن 3ؤـال في الىفبٌ ،ػىىن به
اإلاكػىالث الخمعت ،ومدمىال غلُه ،وَى ؾحر اإلاكػىالث مً الخاُ والخمُحز
وؾحررلَ( ،)69قخخهذم اإلاكاغُل اإلاىفىباث في الذساظت دائما؛ألنها ألاـل
وؾحرَا مدمىُ غليها ومؽبت بها )70(.إ
و ًهفذ باإلادمىُ غليها ،اإلادمىُ غلى اإلاكػىُ به مثل 3الاخخفاؿ
والخدزًش وؤلاؾشاء ،والاؼخؿاُ والىذاء والخعجب والاظخثىاء في بػن
خاالجه .وٍهفذ باإلاؽبه بها اإلاؽبه باإلاكػىُ ألحله لكظا مثل الخاُ في
بػن خاالجه والخمُحز ،وجبذؤ اإلاكاغُل باإلاكػىُ به؛وَىا ًهىُ ابً َؽام3
"و بذؤث مً اإلاكاغُل باإلاكػىُ به يما قػل الكاسسخي وحماغت منهم ابً
غفكىس ،وابً مالَ ال باإلاكػىُ اإلاىلو يما قػل الضمخؽشي وابً
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الخاحب ،ووحه ما ؤخترهاٍ ؤن اإلاكػىُ به ؤخىج بلى ؤلاغشاب؛ألهه الزي
ًهؼ بِىه وبحن الكاغل الالخباط.و يزلَ بذؤث ؼشوح ألالكُت باإلاكػىُ به
ممىشة لخمُحز الكػل الالصم مً اإلاخػذي"( ،)71قٍان الخذًث غً اإلاكػىُ
به ؤظبو )72(.وؤها ؤئٍذ ابً َؽام لزلَ بذؤث َزا اإلابدث باإلاكػىُ به .إ
ّ
خعُا ًان
أ) املفاعيل الخمست)1 :املفع ــىل به َ 3ى ما ونؼ غلُه الكػل
ً
ؤو مػىىٍا يما ريش العُىوي نىُ ابً َؽام وَى" 3حشي اـىالخهم غلى
ؤهه برا نُل مكػىُ وؤولو ،لم ًشد بال اإلاكػىُ به ،إلاا ًان ؤيثر اإلاكاغُل
ً
دوسا في الٌالم" )73(.وَى الكاسم بحن الكػل اإلاخػذي والالصم ،قما هفبه
ّ
قمخػذ وما لم ًىفبه ق إالصم ) 74(.إ
َّ َ َ ْ ُ ُ َ َّ َ َ
اى و ْع َخ ِػ ُحن﴾( )75إ
﴿ ِبًاى وػبذ وِبً
ٰ
حػالی بیاى وػبذ وبیاى وعخػحن جهذیم اإلاكػىُ لهفذ
" نىله
ُ ْ َ َ َ ْ َ َّ َ ْ ُ ُ ّ َ ْ ُ ُ ُ ْ َ َ ْ َ َّ
الاخخفاؿ ،يهىله حػالى( 3نل ؤقؿحر الله جإمش ِووي ؤغبذ)( ،نل ؤؾحر الله
َ
ؤ ْب ِغي َسًّبا) .واإلاػجی هخفَ بالػبادة ،وهخفَ بىلب اإلاػىهت .قةن نلذ 3لم
غذُ غً لكظ الؿُبت بلى لكظ الخىاب؟ نلذَ 3زا ٌعمی الالخكاث في
غلم البُان رلَ غلى غادة اقخىانهم في الٌالم وجفشقهم قُهّ ،
وألن الٌالم
برا ههل مً ؤظلىب بلى ؤظلىبً ،ان رلَ ؤخعً بًهاظا لإلـؿاء بلُه
()76
مً بحشائه غلى ؤظلىب واخذ ،ونذ جخخق مىانػه بكىائذ(.يؽاف)".
قهذ لخق الؽُخ يالم الضمخؽشي في جكعحر آلاًت .إ
ُ
َّ
َ َ ُ
الله َخ َّو ح َهادٍ َُ َى ْ
اح َخ َباي ْم َو َما َح َػ َل
املىصىب على اإلػزاء ﴿:وح ِاَذوا ِفي ِ
ِ ِِ
ْ َ َ َّ َ َ ُ
َغ َل ُْ ٌُ ْم في ّ
ٌُ ْم ب ْب َشاَ َ
ُم  )77(﴾..إ
ِ ِ
الذ ًًِ ِمً خش ٍج ِملت ؤ ِب ِ ِ
َّ َ َ ُ
()78
ْ
" نىله ِملت ؤ ِبٌُ إم هفب غلی الاؾشاء ؤي الضمىا " .إ
ََ َ َ
َّ َ َ َ َّ
ْ
()79
َ
اُ ل ُه ْم َس ُظى ُُ الل ِه هانت الل ِه َو ُظه َُاَا ﴾ إ
املىصىب على التدذًز﴿:قه
َ َ َ َّ
"نىله هانت الل ِه مىفىب غلی الخدزًش ؤي اخزسوا وفی الشوح ؤن
ؼشه لِغ جٌشٍش اإلادزس مىه ؤو ًىهه مدزسا بما بػذٍ ًهاُ َى مىف إىب
َ َ َّ
بخهذًش رسوا بل ؼشه راى)80(".في نىله ظبداهه هانت الله وَى هفب غلى
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الخدزًش وؼشوه لِغ جٌشٍش اإلادزس مىه ؤو ًىهه مدزسا بما بػذٍ قهي
لُهاُ َى مىفىب بخهذًش رسوا ؤو اخزسوا ال غلى الخدزًش ،بلى ؼشوه
راى ؤو الػىل غلُه يما َىا غلى ما هق غلُه مٍي والٌالم غلى خزف
مماف ؤي اخزسوا غهش هانت هللا )81(.إ
ٌ َ َ
َْْ ُ ُ َ
ْ
فاؿ ْ
الاخخ َ
ٌ
ظاَش ُم َػ َّشف ِبإ ُْ ؤ ْو
اظ ٌم
ىب َغلى
أسلىب االختصاص:اإلاىف
ِ
ْ
ْ
َ َ َُُْ ََْ َ
فىد م ْىهَ ،
َْ ُ
َُ َ ّ َ ً َ
وَى
ُان اإلاه ِ ِ
باإللاقتً ،زيش بػذ لمحر اإلاخٍ ِلم ؾ ِ َالبا ِلب ِ
ً
َم ْى ُ
ف ٌ
وحىبا جهذًشٍ "ؤ ُخ ُّ
ق")82(.والؿشك ألاـلي مً
ىب ِب ِك ْػ ٍل مدزوف
الاخخفاؿ َى نفش اإلاػجی غلى الاظم اإلاػشقت ،وجخفُفه مً بحن
ؤمثاله بما وعب بلُه .ونذ ًٍىن الؿشك َى 3الكخش ،ؤو الخىالؼ ،ؤو
صٍادة البُان ما ًخممىه الممحر مً حيغ ،ؤو هىع ،ؤو غذد )83( "....إ
َ ٌ ُ َّ
ُ ُ
َ
فل ْذ َآًاج ُه ن ْش ًآها َغ َشِب ًُّا ِله ْى ٍم
 )1املىصىب علی االختصاص باملذحِ ﴿:يخاب ق ِ
َ َ
ٌَ ْػل ُمى إن﴾ ( )84إ
ُ
" نىله ن ْش ًآها َغ َشِب ًُّا هفب غلی الاخخفاؿ إواإلاذح )85( " .إ
ََ ْ َ
َُ
 )2املىصىب علی االختصاص بالذمَ ﴿:و ْام َشؤج ُه َخ َّمالت ال َخى ِب ﴾ ( )86إ
ََ ْ َ
" نىله َخ َّمالت ال َخى ِب هفب غلی الزم )87( ".إ
ُُ
ً
ً
َّ َ َّ َ ُ ُ ْ َ ً
االشتؼالَ ...﴿ :و َح َػ ْل َ
ىٍ َسؤقت َو َس ْخ َمت َو َس َْ َبا ِه َُّت
ىب ال ِزًً اجبػ
ل
ن
ي
ف
ا
ى
ِ
ِ
َ
َ
()88
ْاب َخ َذ ُغ َ
ْ
ىَا َما ي َخ ْب َى َاَا َغل ْي ِهم ﴾ ...إ
"سَباهُت الكػلت اإلاىفىبت بلى الشَبان وَى مىفىب بكػل مممش ًكعشٍ
ٌ
()89
بكػل
الظاَش ".قزَب التهاهىي في جكعحر ًلمت سَباهُت بلى ؤنها مىفىبت ٍ
ُ
َ
ُ
اإلاعإلت مً الاؼخؿاُ .وبلُه هدا الكاس ُّ
الظاَش وجٍىن
سخي
مهذس ًُك ِ ّعشٍ
ِ
ٍ
ٌ
َّ
َّ
والضمخؽش ُّي وؤبى البهاء وحماغت بال ؤن َزا ًهىلىن بهه بغش ُ
اب اإلاػتزلت؛
ُ
ٌ
َّ
ْ
وعان قهى مخلىم له ،قالشخمت
ورلَ ؤنهم ًهىلىن 3ما ًان مً ِقػ ِل ِؤلا ِ
ْ َّ
َ َّ
َ َّ
الله حػالى َو َع َب َخ ْل َههما بلُهَّ .
والشَبا ِه َُّت إلاا لم
والشؤقت إلاا ًاهذ مً ِإقػ ِل
َّ
ْ
الػبذ ٌَ ْع َخ ِه ُّل بكػلها وعب ابخذاغها
جًٌ مً ِق ْػ ِل الله حػالى بل ِمً قػل
ِ
بلُه )90( .إ
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 )2املفعىل املطلمَ :ى اإلافذس الكملت اإلاايذ لػامله ،ؤو ّ
اإلابحن لىىغه
ٍ
ّ
ؤو لػذدٍ ،ؤو ًزيش َب َذ ًال مً ا ُّ
لخلك ِظ بكػله( .)91قاألوُ هدى ﴿وًلم هللا
ً
ُ
ُ
ُ
"ظشث َ ُ
"ونكذ
هالء"والثالث هدى
جٍلُما﴾ .والثاوي هدى
إ
ُمىسخی
ظحر الػ ِ
َ ً
ُ ُ ً
ونكخحن" .والش ُ
زيش بذال مً قػله ال ًُش ُاد
"ـبرا غلى الؽذائذ" .وما ً
ابؼ هدى
ِ
ُ ً َ َّ َ َ َ ْ ْ ْ َ
ْ
ٌ
َ
ُ
غذد ؤو هىع .وظمي مىلها ِألهه ًهؼ غلُه اظم اإلاكػىُ
به جإيُذ وال بُان ٍ
َ
َ
َّ
َّ
َ
ِبال نُذ ،جهىُ 3لشبذ لشبا ،قالمشب مكػىُِ ،أل َّهه هكغ الصخ ْيء ال ِزي
َ
َّ
َ
َ
َ ْ َ َّ
غ الصخ ْيء ال ِزي قػلخه
قػلخه ِب ِخالف ن ْىلَ لشبذ صٍذا ق ِةن صٍذا لِ
َ
َ َ َّ َ َ
()92
الم ْشب قلز ِلَ ظمي َم ْك ُػىال ِبه.
َول ٌِ َّىَ قػلذ ِبه قػال وَى
وحذث في ألامثلت للمكػىُ اإلاىلو في جكعحر بُان الهشآن ؤهه حاء
مايذا لػامله ومبِىا لىىغه قهي ،وَزٍ ألامثلت قُماًلي 3إ
َ
ًَ َ
َ ُ ّ َ َ َ َ
ُ
ـ ُذن ِات ِه ًَّ ِه ْدلت ق ِة ْن ِو ْب َن لٌ ْم
اليعاء
املفعىل املطلم املؤكذ لعامله ﴿:وآجىا ِ
َ ُُ
َ
َ
ىٍ )93(﴾ ...إ
َغ ًْ شخ ْي ٍء ِم ْى ُه ه ْك ًعا قٍل ُإ
" نىله هدلت مكػىُ مىلو بمػجی ایخاء " )94(.قكي آلاًت (ه ْد َل ًت)َ 3م ْ
ف َذ ٌس؛
ِ
َ
ْ
ىًََ 3ؤ ْهد ُل َّ
َأل َّن َم ْػ َجی ُآج َّ
َ
ٌ
الفذس هدى"3نػذث
ؾحر
غلى
مفذس
قهي
،
ىًَ
ِ
ِ
ِ
ً ( )95إ
حلىظا ".
َّ
َ
ُ ْ ُ َّ
َ
الل َه ن ْش ً
لا َخ َع ًىا
املفعىل املطلم املبين لىىعهَ ﴿ :م ًْ را ال ِزي ًه ِشك
َُ َ َ ُ َُ َ ْ ً َ ً
()96
اغكه له ؤل َػاقا ي ِث َحرة ﴾...إ
قُم ِ
()97
" نىله نشلا خعىا ؤي بنشالا مكػىُ مىلو" .إ
 )3املفعىل لهُ :
ٌ
(وَ ّ
مفذس َن ٌّ
لبي
عمی اإلاكػى َُ ألحله ،واإلاكػى َُ مً ؤحله) َى
ً
ُ
زيش غ ّل ًت َ
ُ
"اؾتربذ َسؾبت في
والكاغل )98(.هدى
الضمان
لخذ ٍر ؼاسيه في
ً ُ ِ
ِ
ِ
الػلم"،قالشؾبت مفذس نلبي ،بحن الػلت التي مً ؤحلها اؾتربذ ،واإلاشاد
ً
ُ
ّ
الخىاط
بالفذس الهلبي ما ًان مفذسا لكػل مً ألاقػاُ التي ميؽاَا
الباوىت ًالخػظُم وؤلاحالُ والخدهحر والخؽُت وهدىَما .وٍهابل ؤقػاُ
ّ
الخىاط الظاَشة وما ًخفل بها) ًالهشاءة والٌخابت والهػىد
الجىاسح (ؤي
وهدىَا .إ
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ْ َ َ َ َّ
َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ َ ُ ْ ُ َ َ ُ ْ َ
ـ َذنا ِجٌ ْم ِباإلا ِ ًّ َوألاري ًال ِزي ًُ ْى ِك ُو
﴿ ًا ؤيها ال ِزًً آمىىا ال جب ِىلىا
َم َال ُه سَئ َاء َّ
اط )99(﴾...إ
الى
ِ
ِ
َ
()100
َّ
َ
اط هفب غلی اإلاكػىُ له يزا ناُ البیماوی".
" نىله ِسئاء الى ِ
ً
ُ
 )4املفعىل فيهُ :
ُ
ظشقا) َى ٌ
(وَ ّ
جهذًش"في"ُ ً،
زيش
يخفب غلى
اظم ًَ
عمی
لبُان صمان الكػل ؤو مٍاهه )101(.إ
ِ
ً
ُ
نعمان ظشف
ؤما ارا لم ًًٌ غلى جهذًش "في" قال ًٍىن ظشقا.وَى
ِ
ُ
ُ
ً
ُ
ْ
ونذ َ
"ظاقشث لُال"،وظشف
ونؼ قُه الخذر هدى
ص ٍإ
مان 3ما ًَذ ُُّ غلى ٍ
َ َ
ُ
ُ
ًذُ غلى مٍان َ
مٍان3ما ُّ
جدذ َغل ِم
"ونكذ
ونؼ قُه الخذر ،هدى
ٍ
الػلم" )102(.إ
ُ
َ ُ ُ َُ َ َ ََُْ َ
ًٍ﴾ ( )103إ
اؾ ِش َ إ
 )1ظزف املكان ﴿ :قؿ ِلبىا َى ِالَ واههلبىا ـ ِ
()104
َ ظشف مٍان وفی الشوح ؤي فی رلَ اإلاجمؼ الػظیم".
" نىله َُ َى ِال َ إ
َّ َ َ َّ َ
َ َ ّ َّ َ ُ َ َ ُ
َ َّ
ُ
اث
اث ؤن ل ُه ْم حى ٍ
 )2ظزف الشمان..﴿:وب ِؽ ِش ال ِزًً َآمىىا وغ ِملىا الف ِالخ ِ
َْ
ْ ً َ ُ
َ َّ
َ
ُ
ُ َّ
َ
َ
ج ْج ِشي ِم ًْ ج ْد ِت َها ألا ْن َه ُاس ًل َما ُس ِصنىا ِم ْن َها ِم ًْ ز َم َش ٍة ِسصنا نالىا ََزا ال ِزي
َ
ْ
ُس ِصن َىا ِم ًْ ن ْب ُل )105(﴾..إ
" نىله ٰ
حػالی ًلما سصنىا ًلما مىفىب غلی ؤهه ظشف لهالىا" )106( .إ
َ
َْ
قملت بػذ َواو ُؤ ٍذ بها َّ
َى ْ
 )5املفعىل معهَ :
الخ ْى ِفُق غلى اإلا ِػ َُّت
اظم
ِس
َ
َ
معبىنت ِبكػل ؤو َما ِقُه ُخ ُشوقه َو َم ْػ َىاٍ ى ظشث والىُل َوؤها َظ ِائش
والىُل(.)107ؤمثلت اإلاكػىُ مػه في الخكعحر ماًلي 3إ
َ َ َّ َ َّ ْ َ َ
ُ َ ُ ُ َ ُ َ ُ
َ ُ
﴿ ...ق َػلى الل ِه ج َىًل ُذ قإ ْح ِم ُػىا ؤ ْم َشي ْم َوؼ َشً َاءي ْم ز َّم ال ًٌَ ًْ ؤ ْم ُشي ْم
َ ُ ُ ً
َغل ٌُْ ْم ؾ َّمت )108(﴾ ...إ
ُ َ ُ
" نىله فی َوؼ َشً َاءي ْإم قهى مكػىُ مػه مً الكاغل ؤي ؤحمػى ؤهخم مؼ
ُ َ ُ
َ
ؼشًائٌم ؤمشيم"َ )109(.
َى َم ْك ُػى ٌُ َم َػه ج ْه ِذ ًُشٍَ 3م َؼ ؼ َشًا ِئٌ ْم ناُ الكاسسخي3
"ونذ ًُ ْىفب الؽشًاء بىاو مؼ" ،ولم ًزيش الضمخؽشي َ
ؾحر نى ُِ ؤبي غلي.
َ
َ
ُ
الخخشٍج غلى ؤهه مكػىُ مػه مً
ناُ ؤبىخُان" 3وٍيبغي ؤ ْن ًٍىن َزا
ََ
َ ُ
الكاغل ،وَى الممحر في" قإ ْحمػىا " ال مً اإلاكػىُ الزي َى" ؤ ْم َشي ْم "
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ُ
الؽشًاء َ
ؤمشَم" ،وال
ؤؼهش الاظخػمالحن ،ألهه ًهاُ" 3ؤحمؼ
ورلَ غلى
ِ
ًهاَُ 3
"ح َمؼ الؽشًاء ؤمشَم" )110( .إ
ب) املىصىباث ػير املفاعيل:مً اإلاىفىباث ؾحر اإلاكاغُل الخاُ والخمُحز
والاظخثىاء ،وؤمثلتها قُماًلي 3إ
 )1الحال" :وـل ،مىفىب ،قملتً ،بحن َُئت ما نبله مً قاغل ؤو
ً
مكػىُ به ،ؤو منهما مػا ،ؤو مً ؾحرَما ونذ ونىع الكػل " )111 ( .سجبذ
ؤمثلت الخاُ خعب خاُ مكشد وخاُ حملت وخاُ ؼبه الجملت قُماًلي 3إ
﴿...و َن ُالىا ًُ ُىهىا َُ ً
:1مفزدَ :
ىدا َؤ ْو َه َ
ف َاسي َت ْه َخ ُذوا ُن ْل َب ْل م َّل َت ب ْب َشاَ َ
ُم َخ ِى ًُكا
ِ ِ ِ
ُْ ْ
َو َما ًَ َ
َ ()112
ان ِم ًَ اإلاؽ ِش ِيحن﴾
ً
" نىله بل ملت ؤي هٍىن ملت ببشاَیم ؤي ؤَل ملخه ،خىیكا خاُ مً
اإلاماف ؤو اإلاماف بلیه (بیماوی) ویجىص مجیٴ الخاُ مً اإلاماف بلیه
غىذ صخت انامخه مهام اإلاماف يما َهىا قإهه یصر" )113( .قزَب
التهاهىي بلى حىاص مجیٴ الخاُ مً اإلاماف بلیه غىذ صخت انامخه مهام
ً
َ
الخاُ ُ
َ
مىالؼ غلى
زالزت
ججيء مً
اإلاماف يما ؤن
اإلاماف بلُه نُاظا في ِ
ِ
ُ
َ
ً
ما َر َي َش ُ
غامال َ
ن
الكػل .الثاويْ 3ؤن
غمل
اإلاماف
ًٍى
ؤن
ؤخذَا3
هم،
بػم
ِ
ْ ً
ً
حضءا هدىَ ﴿ 3و َه َض ْغ َىا َما في ُ
ًٍىن
اها﴾ ﴾الدجش3
ـ ُذو ِسَم ِّم ًْ ِؾ ٍ ّل ِبخ َى إ
ِ
َ
 .﴿91الثالث 3ؤن ًٍى َن ًالجضء يهزٍ آلاًت؛ َّ
اَُم إلاَّا الص َمها َّ
ألن ببش َ
ججزل ْذ
ِ
مجُئها مً اإلاماف بلُه ولى ًانَ
مىه مجز َلت الجضء .والىدىٍىن ٌعمػكىن َ
ِ
ً
ُ
َّ
َّ
َ
ُ
الخاُ َى
والػامل في
غامل،
اإلاماف حضءا ،نالىا 3ألن الخاُ البذ لها مً ٍ
ِ
ٌػمل َ
ُ
ُ
ُ
غمل الكػلَ .وم ًْ َح َّىص
ـاخبها ال
والػامل في
الػامل في ـاخبها،
ِ
َ
َ
لاقت ،وَما غامالن في
رلَ ن َّذس
الػامل قيها مػجی الالم ؤو مػجی ِؤلا ِ
ـاخبها غىذ َزا الهائل .ولم ًزيش الضمخؽشي َ
ؾحر َزا الىحهَّ ،
وؼبهه
ِ
ً
ُ
()114
نائمت»إوَى نى ُُ َّ
الضحاج .إ
إ
َىذ
بهىلَ« 3سؤًذ وحه ٍ
ُ
َ
:2حملتَ ...﴿:ن ُالىا َؤ َج ْج َػ ُل ق َيها َم ًْ ًُ ْكع ُذ ق َيها َو ََ ْعك َُ ّ
الذ َم َاء َوه ْد ًُ و َع ِّب ُذ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
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َ ْ َ ََُ ّ ُ َ
ط ل ََ )115(﴾ ...إ
ِبدم ِذى وهه ِذ
َ
"نىله ٰ
حػالی وهدً والىاو في َوه ْد ًُ للخاُ،يما جهىُ 3ؤجدعً بلى قالن وؤها
ؤخو مىه باإلخعان(يؽاف) )116( ".إ
الش ْخ َم ًُ غ َب َاد ٍُ ب ْال َؿ ُْب ب َّه ُه ًَ َ
َ َّ
اث َغ ْذ ٍن َّال ِتي َو َغ َذ َّ
ان
 :3شبه الجملت﴿ :حى ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ْ
َو ْغ ُذ ٍُ َمإ ِج ًُّا﴾ ( )117إ
" نىله بالؿُب خاُ ؤي ؾائبت غنهم ؤو ؾائبحن غنها قالباء للمالبعت " )118( .إ
َ
َ
َى ْ
 )2التمييزَ ":
قملت َ
هٌشة حامذ ُمك ّعش إلاا اهبهم مً الزواث
اظم
ُ
واليعبتّ )119(".
والخ ُ
مُحز ًٍىن غلى مػجی ِ"م ًْ" ،يما َّؤن الخاُ جٍىن غلى
ً
َ
مػجی "في" .قةرا َ
ُ
يخابا" ،قاإلاػجی َ
اؼترًذ
ؤهَ
"اؼترًذ غؽشًٍ
نلذ
ً
الٌخب ،وبرا َ
غؽشًٍ مً ُ
ُ
هكعا" ،قاإلاػجی ؤهه َ
َ
واب مً
اإلاجتهذ
"واب
نلذ
ِحهت هكعه )120( .إ
َ َ َ ْ َ ُ َ ََ
ْ َ
َ َ ً َْ
ىسخی زال ِز َحن ل ُْلت َوؤج َم ْم َى َاَا ِب َػؽ ٍش ق َخ َّم
 )1جمييز ملفىظ ﴿:وواغذها م
َ
َ ًَ
م َُه ُ
اث َسِّب ِه ؤ ْسَب ِػ َحن ل ُْلت  )121(﴾...إ
ِ
ََْ ً
()122
إ
" نىله لُلت جمیحز".
َّ َّ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ً َ َ ُ َ ً ََ
ب مثال ما بػىلت قما
 )2جمييز ملحىظِ ﴿:بن الله ال ٌعخد ِحي ؤن ًم ِش إ
َ َ
ق ْىن َها )123(﴾ ...إ
ً
ٰ
حػالی ؤن یمشب مثال مىفىب غلی الخمحز (مظهشی) ")124( .وريش
" نىله
()125
زىاء هللا اإلاظهشي ؤن مثال مىفىب غلى الخمحز ؤو الخاُ.
(3االستثىاء :ناُ ابً ألاهباسي"3بن ناُ نائل 3ما الاظخثىاء؟ نُل 3بخشاج
()126
بػن مً ًل بمػجی بال".
ٍ
ّ
َ
َ
ُ
الاظخثىاء ،مً
ؤي َى بخشاج ما بػذ "بال" ؤو بخذي ؤخىاتها مً ؤدواث
ِ
َ
ُ ّ
خش ُج ٌُ ّ
بال ّ
نبله ،هدى َ
غلُ ًا".واإلاُ َ
عمی "معدثجی"،
"حاء الخالمُز
خٌم ما
َ
ّ
واإلاُ َ
"بال ٌ
وظ ًىي
دواث ،وهي
خش ُج مىه ُ"معدثجی مىه
".ولالظثىاء زماوي ؤ ٍ
ِ
وؾحر ِ
ُن ُ
َ
وخال َ
َ
اإلاعدثجی نعمان ُم َّخ ٌ
فل3ما ًان مً
ولِغ وال ًٍى .
وغذا وخاؼا
إ
ِ
ً
ظػُذا".واإلاُ ُ
حيغ اإلاُعدثجی مىه ،هدى َ
ىهىؼ  3ما َ
لِغ
"حاء اإلاعاقشون بال
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ُ ّ
بال ُ
َ
الٌخ َب" .قاالظخثىاء
اظدثجي مىه ،هدى "اخترنذ الذاس
مً حيغ ما
اإلاخفل ًكُذ الخخفُق بػذ الخػمُم ،ألهه الاظخثىاء مً الجيغ.
والاظخثىاء اإلاىهىؼ ًكُذ الاظخذساى ال الخخفُق ،ألهه اظخثىاء مً ؾحر
الجيغ )127(.سجبذ ؤمثلت الاظخثىاء مً خُث ؤلاغشاب ؤي وحىب الىفب،
حىاص الىفب ،خعب مىنػه مً ؤلاغشاب قُماًلي3
َ
َ
﴿وب ْر ُن ْل َىا ل ْل َمالئ ٌَت ْ
اس ُج ُذوا ِآل َد َم
 )1االستثىاء
ِ ِ ِ
املتصل :ا) وحىب الىصبِ 3
َ
ْ
َ
ِغ ؤ َبى َو ْ
َق َس َج ُذوا ب َّ إال ب ْب ِل َ
اظخٌ َب َإر﴾( )128إ
ِ ِ
ً
" نىله بال ابلیغ اظخثىاء مخفل ألهه ًان حىیا واخذا بحن مؿمىسا بهم
ٰ
اظدثجی منهم اظخثىاء واخذ منهم
قؿلبىا غلی قیه ،نىله قسجذوا زم
ً
ویجىص ؤن یجػل مىهىػا" )129(.إ
ُّ ُ ْ َ ُ َ
َ ُ ُ
َ ْ َ ُ ُ َّ َ ً
م ُّشوي ْم ِبال ؤري َوِب ْن ًُها ِجلىي ْم ًُ َىلىي ُم ألا ْد َب َاس ز َّم ال
ب)حىاس الىصب﴿:لً ً
ف ُش َ
ًُ ْى َ
ون﴾( )130إ
ً
ٰ
اإلاعدثجی مىه اإلاهذس ؤي ؼِئا" )131( .إ
" نىله بال ؤري دلیله غمىم
َ ُ َّ ُ ْ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ َّ
حن◌ ِبال
 )2االستثىاء املىلطع ا) وحىب الىصب ﴿3نالىا ِبها ؤس ِظلىا ِبلى نى ٍم مج ِش ِم إ
َّ َ ُ َ ُّ ُ َ
َ ُ
َ ()132
ىَ ْم ؤ ْح َم ِػحن﴾
ىه ِبها إلاىج
آُ ل ٍ
َ ُ
ىه اظخثىاء مىهىؼ يما َى ظاَش مىه " )133( .إ
آُ ل ٍ إ
" نىله
َ َّ ُ ْ َ ُ ٌّ َّ َ َّ ْ َ َ
َ
()134
إ
﴿ ق ِةنهم غذو ِلي ِبال سب الػ ِاإلاحن ﴾
ْ َ
َّ
" نىله ِبال َس َّب ال َػ ِاإلا َحن اظخثىاء مىهىؼ ؤي قةهه ولي لي" )135( .إ
َ
َ َّ َّ َ ْ َ
َ َ
ًً اخ َخل ُكىا ِق ُِه ل ِكي ؼ ٍَّ ِم ْى ُه َما ل ُه ْم ِب ِه ِم ًْ
ب)حىاس الىصب..﴿:وِبن ال ِز
ْ َّ ّ َ َ َّ
()136
اع الظ ِ ًّ  ﴾ ...إ
ِغل ٍم ِبال ِاجب
" نىله فی بال اجباع ؤلاظخثىاء مىهىؼ ألن الظً ؾحر الػلم" )137( .إ
ْ
َّ َ ُ
ُ
)3االستثىاء املفزغ:خسب املىكع في الجملتَ ...﴿:و َما ي َّىا ُم ْه ِل ٍِي ال ُه َشي ِبال َوؤ َْل َها
َ ُ َ
ظ ِاإلاىن ﴾ ( )138إ
َّ َ ُ َ ُ َ
" نىله ِبال َوؤَلها ظ ِاإلاىن اظخثىاء مكشؽ مً ؤغم ألاخىاُ ؤي ما يىا مهلٌحن
ألَل الهشی بػذ ما بػثىا فی ؤمها سظىال ًذغىَم بلى الخو وٍشؼذَم بلُه
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فی خاُ مً ألاخىاُ بال خاُ ًىنهم ظاإلاحن بخٌزًب سظىلىا والٌكش بأًاجىا"
قاإلاعدثجی في مدل هفب غلى ؤهه خاُ )139( .إ
ج) التىابع املىصىبت في الجملت الفعليت :إ
حاءث ؤمثلت الخىابؼ اإلاىفىبت في الجملت الكػلُت بدُث ـكت و غىكا و
بذال و لم ؤحذ مثاال للخىيُذ .إ
َ َ َ ُ ْ َ َ َ ْ ْ َ َ ْ ْ َ َ َ َ ُ ْ َُ
 )1صفت :صفت مفزدة﴿ 3وهمؼ اإلاىا ِصًٍ ال ِهعي ِلُى ِم ال ِهُام ِت قال جظلم
َْ ٌ َ
غ ؼ ِْ ًئا ﴾ ( )140إ
هك
" نىله الهعي ـكت للمىاصیً وألاقشاد بما لٍىنها مفذس ؤو وـل به
مبالؿت" )141(.إ
ً
َ َ ْ
ّ ُ
ُ َ ُ
ُ
ُ
صفت حملت ﴿:ي َما ؤ ْس َظل َىا ِقٌُ ْم َس ُظىال ِم ْىٌ ْم ًَ ْخلى َغل ٌُْ ْم َآًا ِج َىا َو ٍُ َض ِيٌُ ْم
َُ َّ ُ ُ ُ ْ َ َ ْ ْ َ
اب َوال ِخٌ َمت )142(﴾..إ
وَػ ِلمٌم ال ٌِخ
ً
" نىله یخلى ـكت سظىال وقیه بؼاسة بلی وشیو بزباث هبىجه ـلی هللا غلیه
وظلم ألن جالوة الامی آلایاث الخاسحت غً وىم البؽش باغخباس بالؾتها
واؼخمالها غلی ألاخباس باإلاؿیباث واإلافالر التی یيخظم بها ؤمش اإلاػاد
ً
ُ
واإلاػاػ ؤنىی دلیل غلی هبىجه")143( .و ( َس ُظىال) مكػىُ به ِ(م ْىٌ ْم) الجاس
ُ
واإلاجشوس مخػلهان بمدزوف ـكت َ(ً ْخلىا) الجملت الكػلُت ـكت زاهُت
لشظىال )144( .إ
ّ
َب لي م ًَ َّ
الف ِال ِخ َحن ﴾ ( )145إ
صفت شبه حملتَ ﴿:س ِب ْ ِ ِ
" نىله مً ٰ
الفلخحن ـكت اإلاهذس ؤي ولذا" )146( .إ
َ
َ ُ
ََ َ َ
َ َ
طف البيانَ ﴿:ول ِبثىا ِفي ي ْه ِك ِه ْم زالر ِمائ ٍت ِظ ِى َحن َوا ْص َد ُادوا
 )2العطف:ع
ِح ْع ًػا﴾( )147إ
" نىله زلثمائت ظىحن ناُ الىیعابىسی ناُ الىدىیىن ظىحن غىل بیان
لثلثمائت" )148(.يما ممحز مائت وؤخىاتها مجشوس مكشد .إ
َ
َّ َّ َ ُ َ ّ
َ َ َّ
ْ ُ ْ ُ َْ ُ
ُذ غ َ
ِسخی ْاب ًُ َم ْشٍَ َم َو ِح ًيها ِفي
عطف الي َس ِمِ ..﴿:بن الله ًب ِؽ ُش ِى ِبٍ ِل َم ٍت ِمىه اظ ُمه اإلا ِع ِ
ْ
َُْ
ُّ ْ
حن﴾ ( )149إ
الذه َُا َوآلا ِخ َش ِة َو ِم ًَ اإلاه َّشِب َ إ

المنصوبات يف تفسري بيان القرآن

القلم۔۔۔۔ جون 9102ء

() 418

ً
" نىله ومً اإلاهشبحن مػىىف غلی وحيها ؤي مهشبا مً حملت اإلاهشبحن ".
َْ
اُ ُم َه َّذ َس ٌةَ ،و َ
()150يما َ(وحيها َ -و ِم ًَ ْاإلاُ َه َّشب َحن)َ 3ؤ ْخ َى ٌ
ـ ِاخ ُبها َم ْػ َجی الٍ ِل َم ِت،
ِ
ِ
َ
َ
ْ
ُ
ْ
ٌ
ْ
َ
َى َهٌ َش ٌة ؛ َأل َّهه َنذْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ َ
َو َ
َى ُم ٍَ َّى ٌن ؤ ْو َمخلىمَ .و َحاص ؤن ًَيخف َب الخ ُ
اُ غىه و ِ ِ
ِ
َ ()151
ل.
ُو ِـ إ
َ
َْْ
َ
ً ُ
ُ َ
ًَ َ
)3البذل:بذل الكلَ ﴿:وي َخ ْب َىا ل ُه ِفي ألال َى ِاح ِم ًْ ً ِ ّل شخ ْي ٍء َم ْى ِغظت َوج ْك ِفُال ِلٍ ِ ّل
َ
شخ ْي ٍء " )152(﴾ ..نىله مىغظت وجكفیال بذُ مً الجاس واإلاجشوس ؤي يخبىا له
ًل شخيء مً اإلاىاغظ وجكفیل ألاخٍام " )153(.إ
ً
ؤما 3مً ًل شخيء ،في مدل الىفب مكػىُ ،يخبىا ،ومىغظت وجكفُال بذُ
مىه ،واإلاػجیَ 3ي َخ ْبىا له َّ
ًل شخيء ًان بىى بظشائُل ًَ ْدخاحىن بلُه في دًنهم
ُْ
بذل اشتمالًَ ﴿ :ا َؤ ُّي َها َّالز َ
مً اإلاىاغظ وجكفُل ألاخٍام(َ .)154
ًً َآم ُىىا اري ُشوا
ِ
ِ
ْ َ َ َّ
ىدا َل ْم َج َش ْوَاَ
ٍدا َو ُح ُى ً
الله َغ َل ُْ ٌُ ْم ب ْر َح َاء ْج ٌُ ْم ُح ُى ٌ
ىد َق َإ ْس َظ ْل َىا َغ َل ْيه ْم س إً
ِوػمت
ِ
ِ
ِ ِ
ُ
َ
ْ َ ُ ُ ْ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُْ
َّ
َ
َو ًَ َ
ُ
ان الله ِب َما ح ْػ َملىن َب ِف ًحرا (ِ )2بر حاءويم ِمً قى ِنٌم و ِمً ؤظكل ِمىٌم
َ ْ َ َ َْ
ُ
ْ
ألا ْب َ
اس " )155(﴾...نىله ِبر َح ُاءوي ْم بذُ مً بر نبله وکزا کل بر
ف ُإ
وِبر صاؾ ِذ
ْ َ َ ْ ُْ
َ ْ نَ
بػذٍ " )156( .ؤما نىلهِ ﴿ 3بر حأءجٌ إم﴾ مىفىب ب اريشوا غلى ؤن ًٍى
ً
بذال ِم ًْ «وػمت»إ َ
بذُ اؼخماُ )157( .في نهاًت البدث ظإوضر اإلاىفىباث
التي وسدث في جكعحر بُان الهشآن بالجذوُ ؤلاخفائي في الفكدت الخالُت 3إ
الجذوُ ؤلاخفائي للمىفىباث في جكعحر بُان الهشآن للؽُخ ؤؼشف
غلي التهاهىيإ
اإلاىفىباث
ث

املبدث

املطلب

1

املىصىباث في الجملت
إلاسميت

اسم إن وأخىاتها

خبركان و
أخىاتها

مىصىب بال لىفي الجيس
مفزد
حملت
شبه الجملت

مىص
وب
بظً
و
أخىا
تها

أفعال الللىب
أفعال التدىيل

1

إن

1
7
3
2
أفعال اليلين
أفعال الزجحان
11

12
7
7

1
25 4

39

5
4
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صفت
التىابع

العطف

مفزدة
حملت

4
1

عطف البيان

1

عطف اليسم

5

5
6

البذل
املىصىباث في الجملت الفعليت

املفاعيل الخمست

7
8
1
1

مىصىب على إلاػزاء
مىصىب على التدذًز
مىصىب على
إلاختصاص
اشتؼال

1
3
2
1
9

مفعىل مطلم
املبين لىىعه
مفعىل له

الحال

التمييز
إلاستثىاء

الصفت
التىابع

عطف
البذل

199
51
19

ظزف مكان
ظزف سمان

5
36

مفزد
حمل حملت إسميت
ة
حملت فعليت
شبه الجملت
ملفىظ
ملحىظ
متصل
مىلطع

68
16
23
28
1
21
15
29

مفزدة

12

حملت

6

شبه الجملت

5

عطف البيان

1

عطف اليسم

20

الكل

17

إلاشتمال

1

مفعىل معه
املىصىباث دون املفاعيل

2

86

5

املؤكذ لعامله

مفعىل فيه

15

4
مفعىل به

مفعىل به
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41
2

اإلاىفىباث 171 3

462

13
5
201
22
44

23
62
21
18
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هتائج البدث:
قُىُب لي في خخام بدثي َزا ؤن ؤسجل ؤَم الىخائج وهي ًاآلحي 3إ
• جكعحر بُان الهشآن مً ؤغظم الخكاظحر في ؼبه الهاسة الهىذًت ،وهالذ
ؼهشة الذوام ألهه ًضخش باإلاادة الىدىٍت والبالؾُت باإلًجاص مؼ سبي
آلاًاث الهشآهُت ووحىٍ الهشاءاث .وسيض الؽُخ التهاهىي حهىدٍ بالهُام
بترحمت ظلُمت دنُهت خالُت مً ؤلابهام .إ
• شخفُت التهاهىي الىدىٍت اإلاخمحزة جبرص خالُ دساظت جكعحرٍ يما ؤهه
نذ ريش آساء الضمخؽشي وآلالىسخي واإلاكعشًٍ آلاخشًٍ في غشك
اإلاعائل الىدىٍت مؼ سؤًه الخاؿ ولم ًًٌ جابػا لهم في حمُؼ
ؤنىالهم ،يما ريش آساء ألاخىاف وؼُىخه مؼ ريش الهىُ الشاجر .إ
• لب البدث ومؿضاٍ ؤن اإلاىفىباث في اإلاعائل الىدىٍت اخخلذ اإلاهام
ألاوُ مً خُث وسودَا وٍبلـ غذدَا في الجملت الاظمُت ؤسبػا
وخمعحن مشة وفي الجملت الكػلُت ؤسبػمائت وازيخحن وظخحن مشة.
• بن الخاُ ؤيثر وسودا مً اإلاىفىباث خُث وسد مائت وخمعا وزالزحن
مشة ًلُه اإلاكػىُ به قىسد ظخا وزماهحن مشة زم الخىابؼ قىسدث ازيخحن
وظخحن مشة والبذُ ؤنل وسودا وبهزا ًٍىن اإلاجمىع ظذ غؽشة
وخمعمائت مشة.
• مً خفائق ؤظلىب التهاهىي اخخُاس الىحىٍ الىادسة في غشك
اإلاعائل الىدىٍت باإلًجاص والاخخفاس والعهىلت ،ومُله بلى اإلازَب
البفشي باظخخذام اإلافىالخاث البفشٍت مً الجش والفكت والظشف
والخمُحز والػىل ،واَخمامه البالـ بىحىٍ الهشاءاث الهشآهُت
وجىحيهاتها الىدىٍت.
• اغخمذ الؽُخ التهاهىي في غشك اإلاعائل الىدىٍت غلى خمعت غؽش
جكعحرا نذًما وخذًثا وَى ؤيثر اظدؽهادا بخكعحر سوح اإلاػاوي
لآللىسخي خُىما اظخخذمه في ظخت وحعػحن مىلػا وٍلُه جكعحر
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البُماوي اظدؽهذ به في ظخت وغؽشًٍ مٍاها يما اظدؽهذ بخكعحر
الٌؽاف للضمخؽشي في واخذ وغؽشًٍ مشة وباإلغشاب الهشآن للػٌبري
في ظخت مىالؼ ،والخكعحر الٌبحر للشاصي خمغ مشاث ؤما اإلافادس
ألاخشي قإنل اظدؽهادا في جكعحرٍ .إ
الهوامش
()1

ساوع املشػديي ،مِالًا غتػ ابلاري ًػوي ،امعتػث (ةػون) ،مكختث جتػيػ ديي ،لكٌُؤ ،ص .03

()2

اإلغالم ةىي يف حاريظ اهلٌػ وي األغالم املفىم ةـ" ًؾَث اخلِاظؽ وبُشث املفاوع وانلِاظؽ"،
امػالوث الرشيف غتػاميح ةي فغؽ ادليي احلفيين ،ط ،1-دار اةي ضؾم1111 ،م ،ةريوت ،بلٌان،
ج ،1ص  ، 1111واًظؽ /حاريظ أدةيات مفنىاًان ةاكفخان وٌَػ( ،غؽيب أدب) ساوػث ةٌشاب
الَِر ،املكختث امػنىيث الَِر1111 ،م.013/1 ،

()3

أرشف الفِاًص ،غؾيؾ احلفي دلؼوب و مِالًا غتػاحلق ،داراإلكاغج كؽاتيش،
اعم1331م.10/1،

()4

حففري أضاكم املؽآن ،جلىاغث وي غنىاء ةاكفخان ،دراـث وحتنيل( /ادلكخِر) ضاوػ أرشف
َىػاين ،املؤحىؽ املؽآين ادلويل الفٌِي(ولػس )1ساوػث ماليا ،كِاالملتِر ،وامزييا10 ،11 ،
فربايؽ1311 ،م .ص .1

()5

ًؾَث اخلِاظؽ وبُشث املفاوع وانلِاظؽ ،الرشيف غتػاميح احلفيين.١١۸۸/1 ،

()6

أكاةؽ غنىا ء ديِبٌػ ،حمىػ أكرب كاه خباري ،ط ،1-اداره اـالويات ،آًاريلك  ،الَِر ،ص.٥٤

()7

إغالء الفنن ،ظفؽ أمحػامػرىاين ،حتليق وحػنيق /حمىػ حيق غرىاين ،دون امعتػث ،إدارة املؽآن
وامػنِم اإلـالويث ،َ1011 ،ص .١٥

()8

النغث امػؽبيث يف ةاكفخان) ،ادلكخِر( حمىِد حمىػ غتػاهلل ،ط ،1-وزارة اتلػنيه امفيػرايلث ،اـالم
آةاد1110 ،م ،ص .150

()9

وآذؽ ضكيه األوج إركادات وأفادات ) /ادلكخِر( غتػاميح اعريف ،حؽحيب /مفػِد أضفي غنِي،
دون امعتػث ،إدارة إـالويات ،ص .۹۲٥

()10

ًؾَث اخلِاظؽ وبُشث املفاوع وانلِاظؽ ،الرشيف غتػاميح احلفيين.1111/1 ،

()11

وآذؽ ضكيه األوج إركادات وأفادات )/ادلكخِر( غتػاميح اعريف ،حؽحيب /مفػِد أضفي غنِي،
ص  ،۹۲٤واًظؽ /أردو دائؽة وػارف إـالويث،ط،1-ساوػث ةٌشاب الَِر1111 ،م.110/1 ،

()12

وآذؽ ضكيه األوج) ،ادلكخِر( غتػاميح اعريف ،ص .۳١١ ،۳١۰

()13

إغالء الفنن ،ظفؽ أمحػ امػرىاين ص  ،11واًظؽ /وآذؽ ضكيه األوج) ،ادلكخِر( غتػاميح اعريف،
ص .010
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حففري ةيان املؽآن (مكىل) ،حمىػ أرشف یلع اتلُاًِی ،ظتػث سػيػة ،مكختث رمحاًيث ،الَِر،

1311م.1 /1 ،
()15

دائؽة وػارف اإلـالويث ،ساوػث ةٌشاب.110/1 ،

()16

كؽآن ضكيه كے أردو حؽاسه حاريظ ،حػارف ،حترصة ،حلاةىل( ، ،ادلكخِرة) ناحلث غتػاحلكيه رشف
ادليي ،دون امعتػث ،كػيىم كخب عاًٍ ،كؽایچ 1111 ،م .ص .110

()17
()18

حففري ةيان املؽآن (مكىل).0/1 ،
أرشف يلع اتلُاًِي ضكيه األوث وكيظ ملايظ امػرص يف اهلٌػ ،حمىػ انلػوي ،امعتػث (ةػون)،
دار املنه ،دملق ،ص.051

()19

ضكيه األوج كے آذار غنىيث ،ـيػ ـنيىان ًػوي ،رـامث وػارف ،ركه  ،1أغفعؿ 1100م،
.05/51

()20

الاكفيث ،امػالوث اةي ضاسب ،ط -سػيػة  ،مكختث امبرشى ،َ 1001 ،كؽاتيش ،ةاكفخان ،ص 00

()21

رشح الؽيض یلع الاكفيث ،حمىػ ةي احلفي الؽيض األـرتآةادي ،حهطيص وحػنيق /يِـف ضفي
غىؽ ،ط ،1-مؤـفث الهادق لنعتاغث ولننرش.110/1 ،َ1011 ،

()22

ضاكيث اآلسؽوويث ،غتػ الؽمحي ةي حمىػ انلشػي ،15-10/1 ،واًظؽ/رشح كؼور اذلَب يف
وػؽفث الكم امػؽب ،كىؿ ادليي حمىػ اجلَ َ
ِسؽي.035/1 ،

()23

رشح الؽيض یلع الاكفيث ،حمىػ ةي احلفي الؽيض األـرتآةادي.115-110/1 ،

()24

ضاكيث اآلسؽوويث ،غتػ الؽمحي ةي حمىػ انلشػي.11/1 ،

()25

ـِرة امنفاء ،اآليث۲۹ /

()26

حففري ةيان املؽآن (مكىل).٥۰۰ /١ ، ،

()27

رشح الاكفيث اللافيث ،حمىػ ةي غتػ اهلل امعايئ.511/1 ،
رشح كؼور اذلَب ،كىؿ ادليي اجل َ َ
ِسؽي ،،حتليقًِ /اف ةي سؾاء احلاريث ،ط ،1-غىادة

()28

ابلطد امػنيم ةاجلاوػث اإلـالويث ،املػيٌث املٌِرة1330 ،م ،املىنكث امػؽبيث الفػِديث ،111/1،
واًظؽ /رشح اةي غليل ،غتػ اهلل ةي غتػ الؽمحي امػلييل،حتليق /حمىػ حميي ادليي ،دار امرتاث-
املاَؽة1113،م.5/1 ،
()29

ـِرة ابللؽة ،اآليث١٤۸ /

()30

حففري ةيان املؽآن (مكىل).١١۳ /١ ،

()31

إغؽاب املؽآن ،لرلاعس.11/1 ،

()32

ـِرة ابللؽة ،اآليث۹۸۹ /

()33

حففري ةيان املؽآن (مكىل).۹۰٦ /١ ،
ٰ
ـِرة ال غىؽان ،اآليث111 /

()35

حففري ةيان املؽآن (مكىل).۳۰۸ /١ ،

()34
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اتلبيان يف إغؽاب املؽآن ،أةِ ابللاء امػكربي،اتلطليق /يلع حمىػ ابلشاوي ،غيىس ابلايب احلنيب
ورشٌله.010/1 ،

()37

رشح كعؽ انلػى وبل الهػى ،غتػ اهلل ةي يِـف اةي َلام،اتلطليق /حمىػ حميي ادليي،ط-
،1دار امفلٍ لنعتاغث وامنرش.101/1 ،َ1011،

()38

ـِرة ص ،اآليث۳ /

()39

حففري ةيان املؽآن (مكىل) ،115 /0 ،واًظؽ /روح املػاين ،كُاب ادليي حمىِد اآللِيس ،حتليق/
يلع غتػ ابلاري غعيث ،ط ،1-دار الكخب امػنىيث ،ةريوت.151/11 ،َ 1015 ،

()40

ـِرة يِنؿ ،اآليث۳۹ /

()41

حففري ةيان املؽآن (مكىل).115 /۹ ،

()42

أًِار اتلزنيل وأرسار اتلأويلً ،ارص ادليي ابليضاوي ،حتليق /حمىػ غتػ الؽمحي املؽغليل ،ط،1-
دار إضياء امرتاث امػؽيب ،ةريوت.110/ 0،َ 1011 ،

()43

األنِل يف انلطِ ،اةي الرساج انلطِي ابلغػادي،اتلطليق/غتػ احلفني امفخييل ،مؤـفث
الؽـامث،ةريوت بلٌان ،115 ،110/1 ،َ1031،واًظؽ /ضاكيث اآلسؽوويث ،غتػ الؽمحي ةي حمىػ
انلشػي.11/1 ،

()44

ـِرة يِنؿ ،اآليث5۲ /

()45

حففري ةيان املؽآن (مكىل).١۸۲ /۹ ،

()46

ادلر املهِن يف غنِم الكخاب املكٌِن ،كُاب ادليي الفىني احلنيب،اتلطليق/ادلكخِر أمحػ حمىػ

()47

اخلؽاط،داراملنه –دملق.111/1 ،
ٰ
ـِرة ال غىؽان ،اآليث١۸۸ /

()48

حففري ةيان املؽآن (مكىل) ،۳١۹ /١ ،واًظؽ /حففري اجلالمني ،سالل ادليي املطيل وسالل ادليي
الفيِيط،ط،1-داراحلػيد-املاَؽة10/1 ،و روح املػاين ،كُاب ادليي حمىِد األلِيس.011/1

()49

ـِرة ابللؽة ،اآليث٤١ /

()50

حففري ةيان املؽآن (مكىل) ،.٤۳ /١ ،واًظؽ /وػاله اتلزنيل يف حففري املؽآن ( حففري ابلغِي)،
حميي الفٌث ،أةِ حمىػ احلفني ةي مفػِد ابلغِي.15/1 ،

()51

إغؽاب املؽآن ،لرلاعس.15/1 ،

()52

لفان امػؽب ،اةي وٌظِر.11/1 ،

()53

رشح اةي غليل ،غتػ اهلل ةي غتػ الؽمحي امػلييل ،113/0،واًظؽ /ساوع ادلروس
امػؽبيث(مِـِغث يف ذالذث أسؾاء) لنليظ مهعىف امغالييين ،اًتلارات ًارص عؽو ،ظُؽان ،ايؽان،
امعتػث امػارشة1111 -َ1011 ،م.111/0 ،

()54

ـِرة امػٌكتِت ،اآليث10 /

()55

حففري ةيان املؽآن (مكىل).115 /0 ،

()56

ـِرة امنفاء ،اآليث١۰۹ /۔١۰۸
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() 409

()57

حففري ةيان املؽآن (مكىل).٥۰۹ /١ ،

()58

اتلبيان يف إغؽاب املؽآن ،أةِ ابللاء امػكربي ،011/1 ،واًظؽ /إغؽاب املؽآن وبياًٍ ،حميي ادليي
درويق ،،ط ،0-دار اإلركاد لنلئِن اجلاوػيث  -محم  -ـِريا ،015/1 ،َ 1015 ،وادلر
املهِن يف غنِم الكخاب املكٌِن ،أةِ امػتاس ،كُاب ادليي الفىني احلنيب.11/0 ،

()59
()60

ساوع ادلروس امػؽبيث ،مهعىف امغالييين.100 ،101/0 ،
ـِرة املائػة ،اآليث11 /

()61

حففري ةيان املؽآن (مكىل) ،511 /١ ،واًظؽ /حففري اجلالمني ،سالل ادليي املطيل وسالل ادليي
الفيِيط.151/1 ،

()62

إغؽاب املؽآن ،لنٌطاس.110/1 ،

()63
()64

ساوع ادلروس امػؽبيث ،مهعىف امغالييين.100 ،101/0 ،
ـِرة يِنؿ ،اآليث۳۹ /

()65

حففري ةيان املؽآن (مكىل).١۸5 /۹ ،

()66

ادلر املهِن يف غنِم الكخاب املكٌِن ،أةِ امػتاس ،كُاب ادليي الفىني احلنيب.131/1 ،

()67

ـِرة ص ،اآليث.53 ،01 /

()68

حففري ةيان املؽآن (مكىل).۹۸0 /0 ،

()69

رشح الاكفيث يف انلطِ ،رىض ادليي األـرتآةاذي.110/1 ،
رشح كؼور اذلَب ،كىؿ ادليي اجل َ َ
ِسؽي ،ص .110

()71

ًفؿ املهػر والهفطث.

()72

رشح اةي غليل ،غتػ اهلل ةي غتػ الؽمحي امػلييل.155-105/1 ،

()73

األكتاه وانلظائؽ ،جلالل ادليي الفيِيط ،حتليق د .فائؾ حؽضيين ،دار الكخب امػؽيب ،امعتػث

()70

(ةػون).11/1 ،
()74

املػشب يف غنه انلطِ " لؽؤوف دمال ادليي ،وي ونلِرات داراهلشؽة ،إيؽان ،كه .نــ .11

()75

ـِرة امفاحتث ،اآليث٥ /

()76

حففري ةيان املؽآن (مكىل) ،۹١ /١ ،واًظؽ /الكلاف ،أةِ املاـه حمىِد الؾخمرشي ،ط ،0-دار
الكخاب امػؽيب  -ةريوت.10 ،10 /1 ،َ 1031 ،

()77

ـِرة احلز ،اآليث۹۸ /

()78

حففري ةيان املؽآن (مكىل).5۳٦ /۹ ،

()79

ـِرة اللىؿ ،اآليث١۳ /

()80

حففري ةيان املؽآن (مكىل).٦٦١ /0 ،

()81

روح املػاين ،كُاب ادليي حمىِد اآللِيس.011/ 15 ، ،
رشح كؼور اذلَب ،كىؿ ادليي اجل َ َ
ِسؽي.010/1 ،

()83

انلطِ الِايف ،غتاس ضفي،دار احلػيد –املاَؽة.110/0 ،

()82
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() 404

()84

ـِرة فهنج ،اآليث0 /

()85

حففري ةيان املؽآن (مكىل). 011 /0 ،

()86

ـِرة النُب ،اآليث0 /

()87

حففري ةيان املؽآن (مكىل).٦۲5 /0 ،

()88

ـِرة احلػيػ ،اآليث۹۹ /

()89

حففري ةيان املؽآن (مكىل).5١۹ /0 ،

()90

ادلر املهِن يف غنِم الكخاب املكٌِن ،أةِ امػتاس ،كُاب ادليي الفىني احلنيب.155/13 ،
رشح كؼور اذلَب ،كىؿ ادليي اجل َ َ
ِسؽي ،115/1 ،واًظؽ /ساوع ادلروس امػؽبيث ،مهعىف

()91
()92

امغالييين.01/0 ،
َ
رشح كؼور اذلَب ،كىؿ ادليي اجلَِسؽي.111 ،115/1 ،

()93

ـِرة امنفاء ،اآليث٥ /

()94

حففري ةيان املؽآن (مكىل).۳۹۲ /١ ،

()95

النتاب يف غنِم الكخاب ،رساج ادليي غىؽ ادلمليق انلػىاين ،،حتليق /اغزي خمخار ظنيىات،
دارامفكؽاملػارص ،ةريوت-بلٌان ،امعتػث األوىل1115 /م .111/1 ،

()96

ـِرة ابللؽة ،اآليث105 /

()97

حففري ةيان املؽآن (مكىل) ،111 /١ ،واًظؽ /أًِاراتلزنيل وأرساراتلأويل ،لنتيضاوي.101/1 ،

()98

ساوع ادلروس امػؽبيث ،مهعىف امغالييين.00/0 ،

()99

ـِرة ابللؽة ،اآليث۹٦٥ /

()100

حففري ةيان املؽآن (مكىل) ،١۲۹ /١ ،واًظؽ /أًِاراتلزنيل وأرساراتلأويل ،لنتيضاوي.151/1 ،

()101

رشح كعؽ انلػى وبل الهػى ،اةي َلام.111/1 ،

()102

ساوع ادلروس امػؽبيث ،مهعىف امغالييين.01/0 ،

()103

ـِرة األغؽاف ،اآليث١١۲ /

()104

حففري ةيان املؽآن (مكىل) 0۲ /۹ ،واًظؽ /روح املػاين ،كُاب ادليي حمىِد اآللِيس.11/5 ،

()105

ـِرة ابللؽة ،اآليث۹٤ /

()106

حففري ةيان املؽآن (مكىل).۳٦ /١ ،

()107

رشح كعؽ انلػى وبل الهػى ،اةي َلام.101/1 ،

()108

ـِرة يِنؿ ،اآليث۹١ /

()109

حففري ةيان املؽآن (مكىل).١۲۳ /۹ ،

()110

ابلطؽ املطيط يف اتلففري ،أةِ ضيان األًػليس،اتلطليق/نػيق حمىػ دميل،دار امفكؽ –ةريوت
 ،11/1 ،َ1013،واًظؽ/ادلر املهِن يف غنِم الكخاب املكٌِن ،كُاب ادليي الفىني احلنيب،
.101/1

()111

انلطِالِايف ،غتاس ضفي.001 /1 ،
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() 404

()112

ـِرة ابللؽة ،اآليث١۳٤ /

()113

حففري ةيان املؽآن (مكىل).۲۸ /١ ،

()114

ادلر املهِن يف غنِم الكخاب املكٌِن ،أةِ امػتاس ،كُاب ادليي الفىني احلنيب.101/1 ،

()115

ـِرة ابللؽة ،اآليث۳۰ /

()116

حففري ةيان املؽآن (مكىل) ،٥۹ /١ ،واًظؽ /الكلاف ،أةِ املاـه حمىِد الؾخمرشي،110/1 ،
.110

()117

ـِرة مؽيه ،اآليث٦١ /

()118

حففري ةيان املؽآن (مكىل).05۰ /۹ ،

()119

رشح كعؽ انلػى وبل الهػى ،اةي َلام.101/1 ،

()120

ساوع ادلروس امػؽبيث ،مهعىف امغالييين.110/0 ،

()121

ـِرة األغؽاف ،اآليث١0۹ /

()122

حففري ةيان املؽآن (مكىل).5۹ /۹ ،

()123

ـِرة ابللؽة ،اآليث۹٦ /

()124

حففري ةيان املؽآن (مكىل).۳٦ /١ ،

()125

حففري املظُؽي ،حمىػ ذٌاء اهلل املظُؽي،اتلطليق /غالم ًيب اتلِنيس،مكختث الؽكػيث-
ابلاكفخان.01/1 ،َ1011،

()126

أرسار امػؽبيث ،غتػ الؽمحي ةي حمىػ ةي غتيػ اهلل األًهاري ،أةِ امربٌلت ،كىال ادليي األًتاري،
ط ، ،1-دار األركه ةي أيب األركه1111 ،م ،ص.151

()127

ساوع ادلروس امػؽبيث ،مهعىف امغالييين.15 ،10/0 ،

()128

ـِرة ابللؽة ،اآليث۳٥ /

()129

حففري ةيان املؽآن (مكىل).0٦ /١ ،
ٰ
ـِرة ال غىؽان ،اآليث١١١ /

()131

حففري ةيان املؽآن (مكىل).۹۹۹ /١ ،

()132

ـِرة احلشؽ ،اآليث.51 ،51 /

()133

حففري ةيان املؽآن (مكىل).۳۹۹ /۹ ،

()134

ـِرة اللػؽاء ،اآليث11 /

()135

حففري ةيان املؽآن (مكىل).05 /0 ،

()136

ـِرة امنفاء ،اآليث.151 /

()137

حففري ةيان املؽآن (مكىل).٥۹۸ /١ ،

()138

ـِرة املهم ،اآليث51 /

()139

حففري ةيان املؽآن (مكىل).11 /0 ،

()140

ـِرة األًبياء ،اآليث0۹ /

()130
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() 404

()141

حففري ةيان املؽآن (مكىل).0۲۹ /۹ ،

()142

ـِرة ابللؽة ،اآليث151 /

()143

حففري ةيان املؽآن (مكىل).111 /١ ،

()144

إغؽاب املؽآن وبياًٍ ،حميي ادليي ةي أمحػ مهعىف درويق.110/1 ،

()145

ـِرة الهافات ،اآليث١۰۰ /

()146

حففري ةيان املؽآن (مكىل).۹٦۰ /0 ،

()147

ـِرة الكُف ،اآليث15 /

()148

حففري ةيان املؽآن (مكىل) ،0١۳ /۹ ،واًظؽ /غؽائب املؽآن وراغئب امفؽكانً ،ظام ادليي احلفي
ةي حمىػ ةي ضفني امليم انليفاةِري ،اتلطليق /الليظ زًلؽيا غىريات ،ط ،1-دار الكخب

()149

امػنىيٍ  -ةريوت  1011 ،ـه.011/0
ٰ
ـِرة ال غىؽان ،اآليث05 /

()150

حففري ةيان املؽآن (مكىل).101 /١ ،

()151

اتلبيان يف إغؽاب املؽآن ،أةِ ابللاء امػكربي.113/1 ،

()152

ـِرة األغؽاف ،اآليث105 /

()153

حففري ةيان املؽآن (مكىل).5۹ /۹ ،

()154

الكلاف ،أةِ املاـه حمىِد الؾخمرشي.151/1 ،

()155

ـِرة االٴضؾاب ،اآليث١۰ /

()156

حففري ةيان املؽآن (مكىل).١۹۹ /0 ،

()157

ادلر املهِن يف غنِم الكخاب املكٌِن ،أةِ امػتاس ،كُاب ادليي الفىني احلنيب.11/1 ،

