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العدد الثامن عشر

من املالمح التصريفية يف اجلزء األول من إرشاد احلريان إىل توجيهات القرآن
دراسة يف الداللة الصرفية

عمر علي الباروني -جامعة مصراتة  -ليبيا
o.ailbarouni@edu.misuratau.edu.ly

خصُُ:
مُلُ ُ ُ
يهدف هذا البحث إلى دراسة بعض المالمح التصريفية وداللتها في تفسير إرشاد
الحيران إلى توجيهات القرآن للشيخ أحمدد أبدو مريريدوت وتحديدديا فدي الألدر ا و
مند ت و ددد تبدياح للباحددث أن التفسددير المددذيور ملددي ب ايددر مددح المالمددح الل ويددة فددي
أغلب فروع الل ةت نحوها وصرفها وبالغتها ومعألمها وداللتهات ا مر الذي دعاني
للتتبع بعض ال لمات الصرفية وييفية تناو المؤلف لها وتلمس بعض دالالتها.
ُ

الكلماتُالمفتاحية :أحمد أبومريريوت إرشاد الحيرانت الصرفت الداللة.
مقدمة:
إن يتاب هللا هو المعألرة ال برىت والحألة العظمىت مح تمسد بد اهتددىت
ومح تري عمي وشقي وغوىت وهذا ال تاب الألليل منذ نرول على رسدولنا ال دري
إلددى يومنددا هددذا وهددو محددل اعتنددا واهتمددامت ويل د بحفظ د وتدوين د ت د بدراسددت
واستخراج درره ونفائس ت فهو ال يخلو على يارة تدارس ت وال تنقطع عألائبد ت فقدد
اسددتمر عطدداله إلددى يومنددات ففسددرت ألفا د ت وأعرب د تراييب د ت وأ هددرت معاني د
وأح ام  .ويان مح جديد تفاسيره ما ألف العال العالمةت الشديخ الفالدل :أحمدد عبدد
السددالم أبددو مريريددو فددي تفسدديره( :إرشدداد الحيددران إلددى توجيهددات القددرآن)ت ف ددان
تفسيريا جديديا ل اير مح المسائل.
و د رأيد فدي هدذا التفسدير مدادة علميدة تادري الألاندب الصدرفي والددالليت
فاخترت مند الألدر ا و ت مسدتخرجيا مند مدا يتعلدو بعندوان البحدث الحداليت وهدو
( مح المالمح التصريفية في الألر ا و مح تفسدير إرشداد الحيدران إلدى توجيهدات
القرآنت دراسة في الداللة الصرفية).
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وجدا ت م ونددات البحددث -بعدد المقدمددة -علددى النحدو ا تددي :المبحددث ا و
خصصت للتعريف بالشيخ أبو مريريدوت والمبحدث الاداني خصصدت لدراسدة بعدض
المالمددح التصددريفية الخاصددة بلددروم ا فعددا وتعددديهات وبعددض المالمددح الخاصددة
بظاهرة التأنيث .والمبحث الاالث خصصت لبعض مالمح معداني ا بنيدة الصدرفيةت
خاتمة لذير أه النتائجت يعقبها فهرس بالمصادر والمراجع.
المبحثُاألولُُ
ُُ ُُ ُ ُُُ ُ ُ ُُ
()1
أبوُمزيريقُ) ُ
التعريفُبالشيخُُ(ُُ ُُ ُ ُُ ُُ ُ
ُُُ ُ ُُ ُُُُُ ُُ ُُ
()2
اسمهُونسبهُ :هو شيخي وأستايي الشيخ العال العالمة المعقولي الل وي المفسدر
ُ ُ ُ ُُ ُُ ُُ ُ
الفقي ا ديبت أحمد عبد السالم محمد أحمد بو ْمريريو المصراتي.
ولقب بو ْمريريو هدو لقدب لألدده محمددت يرجدع بنسدب إلدى أسدرة آ البيدرةت
ويان عائلت مح س ان منطقة البيرةت انتقلد إلدى منطقدة رأس علديت وأو مدح
س ح هذه المنطقة هو جده أحمدت ولقب بو ْمريريوت ويان آباله يعرفون بالبيرة.
مولدهُونشأتهُ :ولد الشيخ سنة 1227م تقريبييات ويان أبوه -رحم هللا -تاجرات ويان
ُ ُُُُُ ُُ ُُُ ُ
جده فال يحيا وتاج يريات ويان الشيخ أحمد يحب ويلتصو ب يايرات وأمدا أمد ف اند مدح
عائلة اشتيوي مح رأس علي.
و د يان أبوه وجده يوجهان التوجي السلي ت ويحرصان على دراست وطلب
للعل ت وعددم ت ليفد بالعمدل علدى الدرغ مدح صدعوبة المعيشدة فدي تلد الفتدرةت فنشدأ نشدأة
طيبة في أيناف هذه ا سرة ال ريمةت ول يشتهر أحد مح أسرت بالعل بل .
ييلهُالعلميُ ُُ :ابتدددأ الشدديخ فددي طلددب العلد بتوجيد مددح عائلتد فددي سددح مب ددرةت
تحصيُُُ ُُُُ ُُ
ُُ
فالتحو بال تاتيب في بداية نشأت ت ويان عمدره و تذدذ خمدس سدنواتت وتعلد أصدو
ال تابة على يد الشيخ علي الشريف -مح بيلة يدر-ت التحو براويدة البدي فدي سدنة
1297مت وأيمل حفظ القرآن بها علدى يدد الشديخ :علدي أحمدد المنتصدر المصدراتيت
وأيمل السل ة الرابعة وهو دون البلدو،ت وحردر فدي الراويدة لمددة سدنتيح الددروس
التي يان يلقيها فريلة الشيخ المرحوم العالمدة محمدد بدح العالمدة عبدد الدرحمح بدح
نصرت والشيخ المرحوم المربي بشير السباعي .وفي سنة 1254م يهدب إلدى الشديخ
العالمدددة محمدددد السدددهولي (م1200ت ت )1229فدددي مسدددألد رأس علددديت وبددددأ فدددي
الدراسددة الحددرة عليد فددي شددتى العلددوم الشددرعية والل ويددة والعقليددة وغيرهددات ويددان
يالزم مح الساعة الاامنة صدباحا إلدى السداعة الاانيدة عشدرة هدرا يوميدا عددا يدوم
الألمعةت فالزم طيلة خمس سنوات ينهل فيها مح معيح علم .
( )1ينظر ترجمت في مقا للديتور حافظ امحمد القليب ( @Abdussalam.Alasmar· Community
)Collegeت وإرشاد الحيران في توجيهات القرآن ( 20 -11/1مقدمة الناشر).
( )2أخذت عن علمي المنطو والتفسير في معهد القويري الديني في مرحلة الدراسة الاانوية.
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و ددد يددان للشدديخ السددهولي تددأ ير يبيددر فددي شخصددية الشدديخ العلميددةت ويددان
المترج ياير الانا علي وعلى علم وتفاني في وتوالع ولين وحسح خلق .
وفددي سددنة 1240م تددرا الشدديخ السددهوليت وعدديح إمامددا وخطيبددا ومدرسددا
للقرآن في منطقة الم اربدة فدي ريدة يددرت ودرس عليد القدرآن خلدو يايدر بعرده
أيمل القرآن وبعره ل ي مل  .وحرر دروس العالمة محمد حسح عبدد الملد فدي
السددمر نديةت وفددي تلخدديت المفتددالت وفددي التفسدديرت حيددث عددرف عددح هددذا العالمددة
تصدره لتدريس التفسيرت ولعل هدذا هدو السدبب الدذي جعدل الشديخ يتصددر لتددريس
تفسير القرآن في جامع الشيخ امحمد بوسط البلد.
وأين ل الشيخ محمد حسح عبد المل إينا عامات يما أفادني بذل الشديخ بدو
مريريو نفس ت يما أخذ عح العالمة الشهير مفتال اللبيدي الفق والميراثت والعالمة
محمد محمد السماحي المصريت والعالمة عبد الحميد الشايلي المصدريت والعالمدة
المربي عبد الحميد شاهيح المصريت وغيره .
والتحدددو الشددديخ بدددالتعلي النظددداميت فتحصدددل علدددى االبتدائيدددة ا زهريدددةت
والاانوية ا زهرية مح معهد القويري الديني ا زهريت التحدو بألامعدة البيردا
يليددة أصددو الددديح إلددى أن تخددرج منهددا عددام 1248 -1247مت د التحددو بألامعددة
الأل بوب إليما دراست العليات ل نها أغلقد ت فمدنح الشديخ بعادة دراسدية السدت ما
دراست في مصدرت ل دح روفد حالد دون يلد ت فتدرا الدراسدة وتفدر ،للمطالعدة
والتدريس والتأليف.
د اراس الشيخ في معاهدد البيردا مدح حديح تخرجد ت د انتقدل إلدى مصدراتة
حيث د اراس في مدارسها إلى أن دعاه العالمدة المربدي شديخنا الألليدل محمدد جبعدور
للتدريس في معهد القويري الدينيت و ل في مدرسا مح سنة 1277م تقريبدا وحتدى
روف الصحية مح يل .
بعد تقاعده مألانا إلى أن حال
ويان الشيخ طوا عمره إماما وخطيبا في مسداجد يايدرةت اسدتقر بد المقدام
أخيرا في مسألد ريته بعد عألر شيخ العالمة محمد السهولي.
ول ينقطع الشيخ عح حلقات الدرس الحر في بيت والمساجد التدي يدؤم فيهدا
المصليحت فدرس عليد يايدرونت مدح أشدهره  :الشديخ الألليدل العالمدة محمدد محمدد
المحروق المصراتي الذي الزم سنيح عديدة .والشيخ العالمة حدافظ امحمدد القليدب
حيث الزم أيار مدح خمدس سدنيحت سدوى مدا درسد عليد فدي التعلدي النظدامي فدي
معهد القويري الديني.
صفاتهُالعلميةُوالخلقية :الشيخ يو عقلية نيرةت نا د فدذت لد آرا تدد علدى
ُ ُُُُ ُُُ ُُ ُُ ُُ ُُُُ ُُُُ ُ:
خامسا ُُ
ُُ ُ ُُ
عمددو فهم د وتحصدديل العلمددي الهائددلت ل د بدداع طويددل فددي الل ددة والتفسددير والفق د
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وا صددو والمنطددوت ددار ال يفتددر عددح القددرا ةت يددري الطبددع عفيددف الددنفست لدديح
الألانبت حسح المعشرت ليل ال الم في أمور الدنيات محب لطلبة العل ت مقبل علديه ت
حريت على التعلي والنصحت أفنى عمره يل في التعل والتعلي ت عدا حياتد يلهدا
إماما ومدرسا مفيدات ومربيا ح يمات ومؤلفا عظيمات وزاهدا جليال.
مؤلفاته :للشيخ مؤلفات يايرة تد على علم وسعة اطالع ت منها:
سادساُ ُُُُُ ُ ُ-
ُُُ ُُ
إرشدداد الحيددران إلددى توجيهددات القددرآنت وهددو تفسددير يامددل للقددرآن .ا تبدداس الشددعر
الح ي مح آي الذير العظي  .ال مائدة حدديث منتخدب مدح مختدار جمدع الحدديث مدح
يتدداب لسددان العددربت وهددو مختصددر ال تدداب ا و  .شددرل المنظومددة الفطيسددية فددي
الفقددد ت ا تصدددر فيددد علدددى حدددل ا لفدددا  .يشدددف ال طدددا عمدددا و دددع فدددي المددد مدددح
ا خطدا .يشدف الم طدى مددح حقدائو الموطدأ .مختدارات ممتدددة مدح تداريخ اإلمدداميح
جما الديح ا ف داني ومحمدد عبددةت وهدو مختصدر مدح تداريخ الشديخ محمدد رلدا
.مختارات مح جمع الحديث المرتب مح يتاب لسان العرب .نبذة عح معهد القويري
الديني .نبراس الطرائو إل هار ما فيها مح ا باطيل والحقائو.
وفاتيُيهُُ :لد يتددرا التدددريس إال بعددد مرلد فددي حددوالي سددنة 2007مت حتددى فالد
ُُُ
الرول إلى باريها سنة 2010مت رحم هللا رحمة واسعةت وأس ن فسيح جنات .
ُُُُُُُ ُُ
المبحثُالثان
ُُ ُُ ُ
منُمالمحُلزومُاألفعالُوتعديهاُ،والتأنيثُ)ُ
ُ( ُ ُُ ُ ُ ُ ُُُ ُ ُ ُُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُُ ُُُُ ُُُُُُُ ُ
ًُُ
منُمالمحُلزومُاألفعالُوتعديهاُُ:
أولُُُ ُُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُُ ُ ُ ُُُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ-
()3
الفعل الالزم "ما لرم الفاعدل ولد يألداوزه" ت أو "هدو مدا ال مفعدو بد لد
أصال؛ ال بنفسد  ,وال بحدرف جدر"( .)4والفعدل المتعددي "مدا يتو دف فدي فهمد علدى
متعلو"()5ت أو "هو ما ل مفعو ب يصل إلي  ...ب يدر واسدطة"()6ت ويسدمى الدالزم:
اصددرا()7؛ لقصددوره عددح الفاعددل()8ت ويسددمى :غيددر متعددد()9ت وغيددر وا ددعت وغيددر
مألاوز( .)10ويسمى المتعدي :الوا دعت والمألداوز( .)11و"إيا أردت أن تُعددي مدا يدان
( )3معأل مقاليد العلومت ص.21:
( )4شرل يتاب الحدود في النحوت ص.175:
( )5معأل مقاليد العلومت ص.21:
( )6شرل يتاب الحدود في النحوت ص.174:
( )7ينظر :التذييل والت ميل في شرل يتاب التسهيل 7/7ت وشرل ا شموني 592/1ت وشذا العرفت ص.98:
( )8ينظر :حاشية الصبان .127/2
( )9ينظر :المساعد على تسهيل الفوائد .527/1
( )10ينظر :حاشية الصبان .127/2
( )11ينظر :تسهيل الفوائدت ص89:ت التذييل والت ميل في شرل يتاب التسهيل 7/7ت ومعأل مقاليد العلومت ص.21:
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الز يما غير متعد إلى مفعو ت يان يل بريادة أحد هذه ا شيا الاال ةت وهي الهمرةت
وترعيف العيحت وحرف الأل ار"(.)12
وتسمى الهمرة التي تعدي الفعل الدالزم :همدرة التعديدةت و همدرة النقدل()13ت
ويستفاد منها معنى الألعل والتصيير(.)14
وبنا ي على يل ت فمدح خدال تتبدع الشديخ أبدو( )15مريريدو فدي الألدر ا و
مح تفسيره نألده يختار تسمية الفعل الالزم بالقاصرت ويطلدو علدى المعندى المسدتفاد
مح الهمدرة الداخلدة علدى (فعدل) همدرة الألعدل والتصديير؛ بدل ويولدح هدذا المعندى
تولددي يحيا يظهددر في د براعت د فددي التحليددل الصددرفي والدددالليت فعنددد شددرح ل لمددة
صَلدالةَل()16ت ييدر أنهدا مدح أ دام يُقِدي ُ إِ امدةي()17ت
(يقيمون) في ول تعالى :ﱡويُقِي ُمدون ال َل
واإل امدة جعلهدا
وأن الفعل أ ام "مع ادى دامت عددي إليد بدالهمرة الدالدة علدى الألعدلت ِ
ائمةي مأخوية مح ام ِ السو ُ
ق إيا نفق ْ وتداو النداس فيهدا البيدع والشدرا ت وأصدل
()18
القيام في الل ة االنتصاب المراد للأللوس ولاللطألاع" .
()19
ْ
ويذل ا مر عند شرل ول تعدالى :ﱡال تُ ْف ِسد ُدوا فِدي ا رْْ َِل ت فقدد ييدر
أن أصل ال لمدة مدح أ ْفسدد يُ ْف ِسد ُد إِ ْفسدا يديات وييدر أن "الهمدرة فيد للألعدل"()20ت أي :ال
تألعلوا الفساد في ا ر ت وال تصيروها فاسدة بأفعال ت وهللا أعل .
وفددي بعددض الموالددع نألددده يددذير مددا يتعدددى بد الفعددل الددالزم مددح حددروف
الألرت أو غيرهات فيفصل فيها القو أيما تفصيلت فيقو في تفسير يلمة (خلدوْْ ا) فدي
اطينِ ِه ْ َل( :)21إن معناها "انفردوا()22ت فهدو فعدل اصدرت
ول تعالى :ﱡوإِيا خلوْْ ا إِلى شي ِ
ويعدى بالبا ت وبالالمت و ِم ْحت ومعت ويعدى بإلى على تردميح معندى آب أو خلدتت
ويعدى بنفس على ترميح تألاوز وباعدت و د عدي هنا بإلى؛ ليشير إلدى أن الخلدوة
يان في موالع هي م به ومرجعه "(.)23
( )12شرل المفصل .222/5
( )13ينظر :شرل ال افية الشافية .442/2
( )14ينظر :شرل الرلي على الشافية .84/1
(( )15أبو) على الح اية.
( )16سورة (البقرة)ت ا ية (.)2
( )17ينظر :لسان العربت ( وم).
( )18إرشاد الحيران إلى توجيهات القرآن  .49/1وينظر مال في تسميت الالزم بالقاصر .77/1
( )19سورة (البقرة)ت ا ية (.)10
( )20إرشاد الحيران إلى توجيهات القرآن  .45/1وينظر فيما ييره :التحرير والتنوير .258/1
( )21سورة (البقرة)ت ا ية (.)19
( )22ينظر :لسان العربت (خال).
( )23إرشاد الحيران إلى توجيهات القرآن  .44/1وينظر فيما ييره :التحرير والتنوير .221/1
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وفي بعض ا حيان يعلل التعدي بحرف الألرت ويذير مدا يدؤدي التعددي بد
مح داللدةت فعندد حدياد عدح معندى (الرفدث) فدي ولد تعدالى :ﱡأُ ِحد َلل ل ُ د ْ ل ْيْلدة الصاا دي ِام
ال َلرَلفد ُ
دث إِلددى نِسددائِ ُ ْ َل()24ت ييددر أند ينايددة عددح الألمدداع()25ت وأن أصددل هددو ال ددالم مددع
النسا في شؤون االلتذاي والتمتع بهدحت وأن "تعديد بدإلى ليتعديح المعندى المقصدودت
وهو اإلفرا "()26ت أي :الألماع(.)27
وأحيانيا يختار ما اختاره الل ويون مح الل ةت فقد ا فدي يلمدة (ألدا ) مدح
ول تعالى :ﱡ ُيلَلما ألا لهُ ْ مشوْْ ا فِي َِل(" :)28ألا يألدي متعدديييا وهدو ا صدل يمدا
هنددات ويألددي اصد يريا بمعنددى لددا ؛ فهمرتد للصدديرورة"()29؛ فاختددار الل ددة الاانيددة
(ألا ) وهو متعد()30؛ بل جعلد ا صدلت مدح حيدث التعددي؛ ن هدذا الفعدل ي دون
الز يما وي ون متعديييات و صد المؤلف با صل هنا ا صل فدي يادرة االسدتعما ؛ ن
مح القواعد المقررة عند النحاة أن ال ارة لها ا صالة()31ت وهللا أعل .
منُمالمحُالتأنيثُ :يير الباحث بعض المالمح التصريفية الخاصدة بظداهرة
ُُُيًُاُُ ُُُُُُُُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ-
ُثان
التأنيثت منهاُ:
) :ددا ابددح الحاجددب" :المؤنددث مددا في د عالمددة التأنيددث لفظيددا أو
يثُبالتيياُُ ُ ُُ
التأنييُ ُُُُُ
ُُُُُُ(ُُ-1
تقدي يريا...ت وعالمة التاأنيث :التاا ت وا لف مقصورة أو ممدودة .وهو حقيق اي ولفظ اي.
فددالحقيق اي :مددا بإزائ د ييددر مددح الحيددوانت يددامرأة ونا ددة .واللافظ د اي بخالف د ت يظلمددة
وعيح"( .)32وتدخل التا على اللفظ المذير لترفي علي  -غالبييا -صدفة التأنيدث()33ت
مع لحظ بعض المعاني الداللية ا خرى سوى التأنيث(.)34
و د اهت المؤلف– رحم هللا -بذير المعنى الداللي للتأنيث بصفة عامة فدي
حديا د عددح ا لفددا المؤناددةت فقددد ددا فددي شددرل لفددظ (ا خددرة) مددح ول د تعددالى:
ﱡوبِا ْ ِخر ِة هُ ْ يُُو ِنُونَل( :)35إن "ا خرة صفة تأنيث ا خرت بالمد ويسدر الخدا ت وهدو
( )24سورة (البقرة)ت ا ية (.)184
( )25ينظر :لسان العربت (رفث).
( )26إرشاد الحيران إلى توجيهات القرآن  .998/1وينظر فيما ييره :التحرير والتنوير .182/2
( )27ينظر :لسان العربت (فرا).
( )28سورة (البقرة)ت ا ية (.)12
( )29إرشاد الحيران إلى توجيهات القرآن  .44/1وينظر فيما ييره :التحرير والتنوير .908/1
( )30ينظر :معاني القرآن وإعراب للرجاج 24/1ت وتهذيب الل ةت (لوأ).
( )31ينظر :المقاصد الشافية .477/2
( )32ال افية في عل النحوت ص.92 -98:
( )33ينظر :همع الهوامع .990/9
( )34ينظر :شذا العرفت ص.75:
( )35سورة (البقرة)ت ا ية (.)9
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الحاصل المتأخر عح شي بل في فعل أو حا ت وتأنيث وصف ا خرة منظور في
إلى أن المدراد إجدراله علدى موصدوف مؤندث اللفدظت حدذف ل ادرة اسدتعمال وصديرورت
معلو يمات وهو يقدر بالحياة ا خرة؛ مراعاة لردهت وهو الحيداة الددنيا القريبدة بمعندى
الحالرةت صارت ا خرة عل يما بال لبة على الحياة الحاصلة بعد البعث"(.)36
وفي بعض الموالع يذير المعنى الداللي لعالمة التأنيث تحدي يديات فيقو في
تفسير لفظ (المالئ ة) في ولد تعدالى :ﱡوإِ ْي دا ربﱡﱡد لِ ْلمالئِ د ِةَل(" :)37المالئ دة جمدع
مل ت وأصدل الألمدع :مالئ دةت والتدا لتأييدد الألمعيدة()38؛ لمدا فدي التدا مدح اإليدذان
بمعنى الألماعة"()39ت فأدت التا هنا داللة معنى الألمعية(.)40
ومددح معدداني عالمددة تددا التأنيددث :المبال ددة()41ت وهددو المعنددى الددذي ييددره
المؤلف ل لمة (خليفة) مح ول تعالى :ﱡإِناي جا ِع ٌل فِدي ا ْ رْْ ِ خلِيفدةَلي()42ت فقدد دا
في شرحها" :الخليفدة فدي ا صدل الدذي يخلدف غيدرهت أو ي دون ي
بددال عند فدي عمدل
()44
يعمل ()43ت فهو فعيل بمعنى فاعلت والتا في للمبال ة في الوصف" .
وتدددخل تددا التأنيددث علددى ال لمددة للداللددة علددى الوحدددة()45ت وممددا أولددح
صد ْب ة هللاِ َل()46ت مدح أن "صدب ة
المؤلف مح هذا الندوع مدا أورده فدي ولد تعدالى :ﱡ ِ
هللا :فطرة هللا التي فطدر النداس عليهدات وهدو ديدح اإلسدالمت وأصدل الصدب ة :صدب،ت
وهو الشي الذي يصدب ،بد ()47ت واتصدال بعالمدة التأنيدث إلرادة الوحددةت فالصدب ة
الصب ،المعيح المحرر ن يصب ،ب "(.)48
و ددد تلحددو اللفددظ عالمددة التأنيددث مددح أجددل إرادة معنددى لفددظ مؤنددثت فتؤنددث
ال لمة للمح تأنيث ا صل الذي أنث اللفظ بسبب ت يمدا فدي شدرح لقولد تعدالى :ﱡمدا
( )36إرشاد الحيران إلى توجيهات القرآن  .49/1وينظر فيما ييره :التحرير والتنوير .250/1
( )37سورة (البقرة)ت ا ية (.)22
( )38ا دي نقوز" :مل أصل  :مالات مشتو مح ا لوية وهي الرسالةت وإنما ا  :مح ا لويدة إشدارة إلدى
أن ا صل مالا :مأل ت فقدم الالم؛ فصار :مالا؛ فحذف الهمرة يما في مسلةت و يل :ملد ت ويقدا فدي
الألمع :مالئ ومالئ ةت والتا لتأييد الألمع" .شرل مرال ا روالت ص.101:
( )39إرشاد الحيران إلى توجيهات القرآن  .24/1وينظر فيما ييره :التحرير والتنوير .927/1
( )40ينظر :شرل ا شموني .24/1
( )41ينظر :أولح المسال 288/5ت وهمع الهوامع 990/9ت وشذا العرفت ص.75:
( )42سورة (البقرة)ت ا ية (.)22
( )43ينظر :لسان العربت (خلف).
( )44إرشاد الحيران إلى توجيهات القرآن  .24/1وينظر فيما ييره :التحرير والتنوير .928/1
( )45ينظر :شذا العرفت ص.75:
( )46سورة (البقرة)ت ا ية (.)197
( )47ينظر :لسان العربت (صب.)،
( )48إرشاد الحيران إلى توجيهات القرآن  .241/1وينظر فيما ييره :التحرير والتنوير .752/1
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و َلالهُ ْ ع ْح ِ ْبْلتِ ِه ُ الَلتِي يانُوا عل ْيْهاَل()49ت حيث ا " :القبلة اس مفعو يال اذ ْبْحت وتأنيا
باعتبار الألهة"()50ت أي :الناحية()51ت وهذا يعندي أن أصدل القِ ْبْلدة :القِبدلت وأن تأنياد
على معنى جهة أو ناحية(.)52
إطالقُاللفظُعلىُالمذكرُوالمؤنثُ :مح مالمح التأنيدث عندد المؤلدف فدي الألدر
ُُ ُُ ُ ُُُ ُُ ُ ُُ ُُُُ ُُ ُُ ُُُُُُ ُ ُ ُُ-2
المخصت بالدراسة :إطالق اللفدظ الدذي يشدترا الدذير وا نادى فدي االتصداف بد ت
يشرح لفظ (الدروج) فدي ولد تعدالى :ﱡولهُُد ْ فِيهدا أ ْزوا ٌج مطهَلَلدرةَلٌ()53ت فقدد دا فدي
يلد " :ا زواج جمددع زوج يقددا للددذير وا ناددى()54؛ ند جعددل ا خددر بعددد أن يددان
منفر يديا زو يجيا"()55ت فايتسداب يدل مدح الدروجيح صدفة الدروج ال يدت إال بدا خر؛ لدذا
فإن يل واحد منهما جعل الااني زو يجيا ل في العدد( .)56ومال هذا ما ييدره فدي لفظدة
ْض عددد ُدوَل()57ت حيدددث دددا " :العددددو لدددد
(عددددو) فدددي ولددد تعدددالى :ﱡب ْع ُ
رُددد ُ ْ لِدددب ْع و
()59
الصديو()58ت للواحد والألمعت والذير وا ناى" ت فالواحد والواحدة عدوت واال نان
واال نتان عدوت والألميع منهما عدو(.)60
ُ
المبحثُالثالثُ
ُُ ُُ ُ ُُُُُُُ ُ
ُاألبنيةُُ)ُ
ُُُ ُُُ ُُُُ
منُمالمحُمعان
ُ( ُ ُُ ُ ُ ُ ُُ ُ
د ي ون لبنية ال لمة الواحدة أيار مح معنى في أصل الولعت و دد ت تسدب
المعنى ا خر عح طريو تردميح أو نحدو يلد ت و دد تختلدف بنيدة يلمدة عدح أخدرى
بعدض مدح حدروف البندا الصدرفيت فتدؤدي معندى مدا تؤديد
عد يديا وتتفدو معهدا فدي
و
()61
ال لمة التي تشاريها في يلد البندا ت و دد ييدر المؤلدف بعدض المبداني الصدرفية
مبان أخرىت فمح يل ُُ :
التي تأتي بمعنى
و
( )49سورة (البقرة)ت ا ية (.)151
( )50إرشاد الحيران إلى توجيهات القرآن  .274/1وينظر فيما ييره :التحرير والتنوير .8/2
( )51ينظر :المذير والمؤنث للتستريت ص.84:
( )52ينظر :الم رب في ترتيب المعربت ( بل).
( )53سورة (البقرة)ت ا ية (.)25
( )54ينظر :الصحالت ولسان العربت (زوج).
( )55إرشاد الحيران إلى توجيهات القرآن  .74/1وينظر فيما ييره :التحرير والتنوير .947/1
( )56ينظر :لسان العربت (زوج).
( )57سورة (البقرة)ت ا ية (.)94
( )58ينظر :لسان العربت (عدا).
( )59إرشاد الحيران إلى توجيهات القرآن  .27/1وينظر فيما ييره :المحرر الوجير 122/1ت .912/4
( )60ينظر :المح  .84/5ولسان العربت (عدا).
( )61ينظر :رسالة في مذهب ال وفييح والبصرييح في حروف الألر للدمنهوريت ص.44 -45:

تاريخ النشر2021/12/01 :

تاريخ االستالم2021/07/08 :

42

مجلة شمالجنوب

العدد الثامن عشر

ديسمبر 0202

َُُُ ْفُ َعُلُ( :ُ)62مح يل ما ييره في ول تعالى :ﱡمالُهُ ْ يما ِل الَلد ِذي ا ْسْدتوْْ د
لُبمعنىُأ
سُتَُ ْفُ َعُ ُُُ ُ ُُ
اُ ْ
()64
()63
نا يرياَل ت فقد ا "ُ:ا ْسْتوْْ د بمعنى أوْْ دت والسيح والتا للتأييد" ُ.
يولُ( :ُ)65فقددد ددا فددي ول د تعددالى :ﱡوي ْقط ُعددون مددا أمددر هللاُ بِ د ِ أنْ
يلُبمعنيُيىُُُ َمُ ْفُعُي ُ
فَُ ْعُي ُُُ ُ ُ
()66
يُُوصلَل "ُ:ا مر هو القو الطالب للفعل مع العلوت وب سمي ا مر الذي هو أحد ا مور
تسمية للمفعو بالمصدر فإن مما يؤمر ب "()67ت يالقر بمعنى المقرو (.)68
ُ:مح يل ما ييره في ول تعالى :ﱡيلِ ْال ِتدابُُ َل()70ت فقدد دا ُ:
ُُ َمُ ْفُعُ ُولُ(ُُ )69
الُبمعنىُ
فُِ َعُُ ُُُ ُ ُُ
()71
ْ
ُ
"ال ِتاب على وزن فِعا بمعنى الم توبت واشتقا مح يتب بمعنى جمع ول ؛
ن ال تاب تُألمع أورا وحروف "()72؛ فهي مألموعةت وهو م توب.
ون هللاَلِ()74ت فقدد
ُُفَُاُ ِعُلُ( :ُ)73يما في ول تعالى :ﱡوا ْد ُعوا ُشدهدا ُي ْ ِم ْدح ُد
يلُبمعنىُ
فَُ ِعُُ ُُُ ُ ُُ
ِ
()75
ا ُ:الشهدا جمع شهيدت وهو ف ِعيل بمعنى فا ِعلت أي :شاهدت مح ش ِهد إيا حرر .
ومح يل ما ييره في ول تعالى :ﱡإِناي جا ِع ٌل فِي ا ْ رْْ ِ خلِيفةَلي()76ت مح أن
الخليفة في ا صل الل وي هو الذي يخلف غيره في شي مات أو ي ون ي
بدال عن فدي
عمل مات فهو خليف على وزن فعيل بمعنى فاعلت والتدا فيد للمبال دة فدي الوصدف
الذي يتصف ب (.)77
ون هللاِ ِمد ْدح ولِددي وال
()78ومند يددذل مددا ييددره فددي ول د تعددالى :ﱡومددا ل ُ(د ِْ )79مد ْدح ُد ِ
يرَل ت فقد ا "ُ:الولي المحب والصديو والمانع  .والنصدير يدل مدح يعديح
ن ِ
ص و
()81
ا ()80
أح يديا على مح يريد ب ل يرا ت ويالهما فعيل بمعنى فاعل" .
( )62ينظر :دراسات سلوب القرآن ال ري 928/1-2ت 992ت 994ت 994ت 998ت .992
( )63سورة (البقرة)ت ا ية (.)14
( )64إرشاد الحيران إلى توجيهات القرآن  .44/1وينظر فيما ييره :التحرير والتنوير .907/1
( )65ينظر :التذييل والت ميل في شرل يتاب التسهيل 12/2ت وتمهيد القواعد .977/1
( )66سورة (البقرة)ت ا ية (.)24
( )67إرشاد الحيران إلى توجيهات القرآن .77/1
( )68ينظر :دراسات سلوب القرآن ال ري .952/9-2
( )69ينظر :اللباب في علل البنا واإلعراب 944/2ت وشرل الرلي على ال افية .982/1
( )70سورة (البقرة)ت ا ية (.)1
( )71ينظر :لسان العربت (يتب).
( )72إرشاد الحيران إلى توجيهات القرآن  .42/1وينظر فيما ييره :التحرير والتنوير .221/1
( )73ينظر :شرل الرلي على الشافية 158/2ت وشرل التصريح 497/2ت .454
( )74سورة (البقرة)ت ا ية (.)22
( )75ينظددر :إرشدداد الحيددران إلددى توجيهددات القددرآن  .74/1وينظددر فيمددا ييددره :التحريددر والتنددوير .992/1
وينظر المعنى الل وي في :لسان العربت (شهد).
( )76سورة (البقرة)ت ا ية (.)22
( )77ينظر :إرشاد الحيران إلى توجيهات القرآن  .24/1وينظر ما ييره في :التحرير والتنوير .928/1
( )78سورة (البقرة)ت ا ية (.)104
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ُُ َمُ ْفُعُ ُولُ( :ُ)82فقد يير في ول تعالى :ﱡوإِ ْن يأْتُو ُي ْ أُسارى تُفدا ُدوهُ ْ َل( )83أنُ
يلُبمعنىُ
فَُ ِعُُ ُُُ ُ ُُ
()84
ْرىت وا ْسْرى جمع أ ِسيرت وا سير على وزن ف ِعيل بمعنى م ْف ُعُو .
ا ُسارى جمع أ ْس
ِ
()85
ُُ َمُ ْفُعُ ُُ
يلةُبمعنىُ
فَُ ِعُُُ ُُُ ُ ُُ
ولةُ ُ :مح يل ما ييره في ول تعالى :ﱡو ُولُوا ِحطَلةٌ تٌ ْ فدرْْ ل ُ د ْ
)
86
(
خطايا ُي ْ َل ت فقد ا "ُ:الخطايا جمدع خ ِطيذدةت ف ِعيلدة بمعندى م ْف ُعُولدةت فهدي م ْخطُدو ٌ
بها"()87ت أي :فهي مخطو ة.
وبالنظر إلى داللة ا بنية الصرفية التي ييرها المؤلف نألدد أيارهدا يألدي
بمعنددى :المبال ددةت وبعرددها بمعنددى المبال ددة والت لددفت أو بمعنددى الت لددف فقددطت أو
بمعنى التأييدت فمح يل :
()88
ُ
ُ
ُ
وف بِع ْهْد ِدي ْ َل :
بنيةُالفعلُُ(أَُ ْفُ َعُ َلُ ُُ
ُُُ ُُُُُ ُ ُُ
) :فقد ا في شرل ولد تعدالى :ﱡوأوْْ فدوا بِع ْهْد ِدي أ ِ
"أوفى فعل مهموز مأخوي مح وفدى المألدردت وأصدل معندى وفدى أتد َل ا مدرت تقدو :
وفيتد حقد ت ولمدا يدان المألدرد متعدديييا للمفعددو ولد ي دح فدي المهمدوز زيدادة تعديددة
للتساوي بيح ول  :وفيت حق ت وأوفيت حق ()89ت تعين الريادة لمألدرد المبال دة فدي
التوفية"(.)90
درب
سُتُِ ْفُ َعُُالُ ُُ
):
ُُُ ُُُُ ُ ُُ ُُ
بنيةُالمصدرُُ(اُ ْ
فقد)91يير فدي ولد تعدالى :ﱡإِ َلن هللا (ال)92ي ْسْدتحْْ يِي أ ْن يرْْ ِ
(
ي
مدا يال مددا ب ُعُولدة فمدا فوْْ هدداَل أن اال ْسدتِحْْ يا والحيدا واحددد ت وأن السدديح والتددا
للمبال ة في صفة الحيا (.)93
) :مح يل ما ييره في ول تعالى :ﱡهُ يديى لِ ْل ُمتَلقِيحَل()94ت مح أن هللا-
بنيةُالمصدرُُ(فُ َعُلُ ُُ
ُُُ ُُُُ ُ ُُ ُُ
عر وجل -أخبر بالمصدر هنا وهو ول ( :هدى)؛ لما في هذا المصددر مدح المبال دة
( )79ينظر :الصحالت ولسان العربت (ولي).
( )80ينظر :لسان العربت (نصر).
( )81إرشاد الحيران إلى توجيهات القرآن  .222/1وينظر فيما ييره :التحرير والتنوير .424/1
( )82ينظر :الشافيةت ص74:ت وشرل الرلي على الشافية 151/2ت وشرل التصريح .520/2
( )83سورة (البقرة)ت ا ية (.)85
( )84ينظر :إرشاد الحيران إلى توجيهات القرآن  .170/1وينظر ما ييدره فدي :التحريدر والتندوير .420/1
وينظر المعنى الل وي في :لسان العربت (أسر).
( )85ينظر :المساعد على تسهيل الفوائد 542/9ت وتمهيد القواعد .5814/2
( )86سورة (البقرة)ت ا ية (.)47
( )87إرشاد الحيران إلى توجيهات القرآن  .191/1وينظر فيما ييره :التحرير والتنوير .414/1
( )88سورة (البقرة)ت ا ية (.)92
( )89ينظر :لسان العربت (وفى).
( )90إرشاد الحيران إلى توجيهات القرآن  .119/1وينظر فيما ييره :التحرير والتنوير .542/1
( )91سورة (البقرة)ت ا ية (.)24
( )92ينظر :لسان العربت (حيا).
( )93ينظر :إرشاد الحيران إلى توجيهات القرآن  .74/1وينظر فيما ييره :التحرير والتنوير .941/1
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في حصو الهداية ب ت وتحقو مح وصف ال تداب بهدذا المصددر مدح وفدرة المعداني
ويارتها ما ال يتحقو لو وصف باس الفاعل مح (هدى)ت إيا يل :ها ود للمتقيح(.)95
بنيةُالمصيدرُُ(فُ ْعُ َيالُ ُ ُُ
ُُُ ُُُُ ُ ُُ ُُ
) :مدح يلد مدا ييدره فدي ولد تعدالى :ﱡوي ُمد ﱡدهُ ْ فِدي طُ ْ يدانِ ِه ْ
ُ
ْ
ْ
ْ
ﱡ
ُ
ي ْعْمهُُونَل()96ت فقد ا "ُ:الط يان مصدر بوزن ال فدران والشد رانت وهدو مبال دة فدي
الطَل ْ ِيت وهو اإلفراط في الشر وال بر"(.)97
) :فقد يير الشيخ في ول تعدالى :ﱡ دالُوا اتَلت ِخد ُذنا هُد ُر يلياَل( )98أنُ
بنيةُالمصدرُُ(اُ ْفُتُِ َعُُالُ ُُ
ُُُ ُُُُ ُ ُُ ُُ
ْ
ْ
ْ
ْ
َل
الفعل (تتَل ِخ ُذ) مرارع (اتخذ) ومصدره افتِعا مح ا خذ؛ فصي ة االفتِعدا فيد دالدة
على الت لف للمبال ة في تحصيل الفعل(.)99
) :مددح يلدد مددا ييددره فددي ولدد تعددالى :ﱡفتلقَلددى آد ُم ِم ْ
ةُالمصييدرُُ(تَُفَُ ُّعُييلُ ُُ
بنييي ُُُُ ُ ُُ ُُ
ُُ ُ
ددح رباادد ِ
()101
()100
إيرام ومسرةت ووج داللت على يل أن
تَل ت فقد ا "ُ:التلقي استقبا
يلِما و
ﱡ
صددي ة تف َلعددل مددح لقِي د ت وهددي دالددة علددى الت لددف لحصددول وتطلبِ د ت وإنمددا يت لددف
ويتطلب لقا ا مر المحبوبت بخالف ال ى؛ فال يد على يون المال ي محبوبييا؛ بل
يقا  :ال ى العد َلو"(.)102
ددل الَلدد ِذي ا ْسْددتوْْ د
سُييتَُ ْفُ َعُلُ ُُ
ُُ ُ ُُُُُ ُ ُُ
بنيييةُالفعييلُُ(اُ ْ
) :مددح يلدد مددا ييددره فددي ولدد تعددالى :ﱡيما ِ
()104
نا يرياَل()103ت مح أنُ"ا ْسْتوْْ د بمعندى أوْْ ددت والسديح والتدا للتأييدد" ت فلد يعبدر هندا
بالمبال ةت وايتفى بالتأييد على طلب الفعلُ.
ففددي ا مالددة السددابقة يعبددر أحيانيددا بالمبال ددةت وأحيانيددا بالمبال ددة والت لددفت
وأحيانيددا بالتأييدددت وفددي بعددض الموالددع ا خددرى ال يددذير داللددة البنيددةت وإنمددا تفهد
ْ ()105
داللتها مح خال تفسيرهت يما في شرل ولد تعدالى :ﱡإِ َلال إِ ْبلِديس أبدى وا ْسْدت برَل ت
حيث ا " :االست بار شدة ال بر"()106ت أي :المبال دة فيد  .ويدذل فدي شدرل ولد تعدالى:
( )94سورة (البقرة)ت ا ية (.)1
( )95ينظر :إرشاد الحيران إلى توجيهات القرآن  .42/1وينظر فيما ييره :التحرير والتنوير .224/1
( )96سورة (البقرة)ت ا ية (.)15
( )97إرشاد الحيران إلدى توجيهدات القدرآن  .44/1وينظدر فيمدا ييدره :التحريدر والتندوير  .224/1دا ابدح
سيده" :ط ى يط ي ط يات وط يانا :جاوز القدر وارتفع وغال في ال ْفر" .المح .8/4
( )98سورة (البقرة)ت ا ية (.)44
( )99ينظر :إرشاد الحيران إلى توجيهات القرآن  .142/1وينظر فيما ييره :التحرير والتنوير .912/7
( )100سورة (البقرة)ت ا ية (.)94
( )101ينظر :لسان العربت (لقا).
( )102إرشاد الحيران إلى توجيهات القرآن  .27/1وينظر فيما ييره :التحرير والتنوير .597/1
( )103سورة (البقرة)ت ا ية (.)14
( )104إرشاد الحيران إلى توجيهات القرآن  .44/1وينظر فيما ييره :التحرير والتنوير .907/1
( )105سورة (البقرة)ت ا ية (.)99
( )106إرشاد الحيران إلى توجيهات القرآن  .27/1وينظر فيما ييره :التحرير والتنوير .225/1
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ﱡيُُذبا ُحُون أ ْبْنا ُي ْ وي ْسْتحْْ يُُون نِسا ُي ْ َل()107ت فقد ا " :االستحيا استفعا بمعنى طلب
الحياة رغبة في بقائهح"()108ت أي :المبال ة في االهتمام ببقائهح على يد الحياة .ويذير في
بعددض الموالددع أصددل اشددتقاق ال لمددةت بددال تعددريج علددى المنحددى الددداللي لهددات وإيا
تعر لل لمة نفسها في مولع آخر يذير ما يتعلو بها مح حيث الداللةت فمح يل ُ :
ُ(ُ -)ُ1توليح اشتقاق يلمة ال فر في ول تعالى :ﱡإِ َلن الَل ِذيح يف ُرُوا سوا ٌ عل ْي ِه ْ َل()109ت
فقد يير أن "ال فر بالر إخفا النعمةت وبالفتح الستر مطلقيدا()110ت وهدو مشدتو مدح
يفر إيا ستر"()111ت تراه يريد في توليح مدا بددأه فدي المولدع السدابوت فقدد دا
في ول تعالى :ﱡي ْيْف ت ْ فُ ُرُون بِ َل
اَّللِ و ُي ْندتُ ْ أ ْمواتيدا فأحْْ يدا ُي ْ َل()112ت مبينيدا الملمدح الدداللي
لل لمة :إن "ال فر بر ال اف مصدر سماعي ل فدر الاال دي القاصدرت وأصدل جحدد
المنع علي نعمة المن ِع ت اشتو مح مدادة ال فدرت وهدو الحألدب والت طيدة؛ ن جاحدد
النعمة د أخفى االعتراف بها يما أن شايرها أعلنها"(.)113
ُ(ُ -)ُ2يستعمل في بعض الموالدع داللدة الألدنس وداللدة العددد للتأييدد علدى الصدي ة
االشتقا ية التي يذيرها لل لمةت فمح يل شرل يلمة (سوا ) في ولد تعدالى :ﱡسدوا ٌ
عل ْي ِه ْ أأ ْنذرْْ تهُ ْ أ ْم ل ْ تُ ْن ِذرْْ هُ ْ َل()114ت حيث ا " :سوا اسد بمعندى اال ْسْدتِوا ( )115فهدو
اس د مصدددر؛ د علددى يل د لددروم إفددراده وتددذييره"()116ت فألعددل اإلفددراد والتددذيير
عالمة على يون البنية الصرفية هنا اس مصدر.
ُ(ُ -)ُ3أحيانيا يربط بيح الداللة اللفظية والبنية التصدريفية لل لمدةت فمدح يلد مدا ييدره
في يلمة (العذاب) مح ول تعالى :ﱡولهُ ْ عذابٌٌ ع ِظي ٌ َل( " :)117يل :إن أصل اإلعذاب
مصدر أعدذب إيا أزا العذوبدةت ن العدذاب يريدل حدالوة العديغ فيصدا ،مند اسد
مصدر بحذف الهمرة"()118ت فدلل بأصل البنية الصدرفية علدى المعندى الدذي أحد تد
هنات وهو النرع والسلب واإلزالة والمنع عح الشي (.)119
( )107سورة (البقرة)ت ا ية (.)58
( )108إرشاد الحيران إلى توجيهات القرآن  .114/1وينظر فيما ييره :التحرير والتنوير .522/1
( )109سورة (البقرة)ت ا ية (.)4
( )110ينظر :الصحالت ولسان العربت (يفر).
( )111إرشاد الحيران إلى توجيهات القرآن  .45/1وينظر فيما ييره :التحرير والتنوير .258/1
( )112سورة (البقرة)ت ا ية (.)27
( )113إرشاد الحيران إلى توجيهات القرآن  .77/1وينظر فيما ييره :التحرير والتنوير .975/1
( )114سورة (البقرة)ت ا ية (.)4
( )115ينظر :لسان العربت (سوا).
( )116إرشاد الحيران إلى توجيهات القرآن  .45/1وينظر فيما ييره :التحرير والتنوير .252/1
( )117سورة (البقرة)ت ا ية (.)4
( )118إرشاد الحيران إلى توجيهات القرآن  .45/1وينظر فيما ييره :التحرير والتنوير .248/1
( )119ينظر :لسان العربت (عذب).
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ريدا تفسديره ل لمدة (إِ ْين) فدي ولد تعدالى :ﱡلِمدا ْ
اختلفُدوا فِيد ِ ِمدح
ومح يلد أي ي
()121
ْ
ْ
ْالح ا
اإلين :الخطاب بإباحة الفعل ت وأصل مشدتو مدح
و بِإ ِ ْينِ َِل()120ت فقد يير أن "
ِ
()123
)
122
(
بأ ُ ُين إلى يالم مح ي لم " ت وهذا ملمح داللي د يو.
فعل أ ِين إيا أص ى
ويذل حديا عح اشتقاق اسد العلد (طدالوت) فدي ولد تعدالى :ﱡفل َلمدا فصدل
طالُ ُ
وت بِ ْال ُألنُو ِدَل()124ت فقد يير أن "طالوت وزن اس مصددر مدح الطدو علدى وزن
()125
فعلوت وهو وزن نادر عند العرب" .
ُ
خاتمةُ
ُُُ ُ ُ
مح خال هذا البحث بتتبع بعض المالمح التصدريفية فدي الألدر ا و مدح
تفسير إرشاد الحيرانت هرت للباحث عدة نتائجت يم ح يير أهمها في ا تي:
 أن تفسير إرشاد الحيران يمال إنألا يزا علميايا جديد يديا مميد يرا فدي ليبيدا خاصدةت وفدي
العال العربي واإلسالم عامة.
 أن الشيخ أبو مريريو يان مفس يريا ول ويايا ويا باع طويدل فدي علدوم الل دة العربيدة
عامةت إلى جانب تبحره في علوم الشريعة.
معان د يقة وخفية.
 أن المؤلف يان يستخرج مح البنية الصرفية داللتها على
و
 أن المؤلف ل يخصت للدراسة الصرفية مبحايا خا اي
صا في تفسيره على غرار مدا
فعلد بمبحددث اإلعددراب أو البالغددةت وإنمددا دمددج الحددديث عنهددا فددي مبحددث معدداني
المفردات.
صيا على الناحية الدالليةت وإن ل يخصها بمبحث مستقل.
 أن المؤلف يان حري ي
 أن تفسير إرشاد الحيران بحاجة ماسدة إلدى اسدتخراج مدا يحملد مدح فوائدد ل ويدة
وأدبية وشرعية.

ُ
ُ
ُ
( )120سورة (البقرة)ت ا ية (.)211
( )121ينظر :لسان العربت (أين).
( )122ينظر :لسان العربت (أين).
( )123إرشاد الحيران إلى توجيهات القرآن  .972/1وينظر فيما ييره :التحرير والتنوير .912/2
( )124سورة (البقرة)ت ا ية (.)257
( )125إرشاد الحيران إلى توجيهات القرآن  .552/1وينظر فيما ييره :التحرير والتنوير .582/2
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المصادرُوالمراجعُُ:
ُُ ُ ُُُ ُُ ُُُ ُ ُُ ُ ُ
ُ
 القرآن ال ري برواية حفت عح عاص .
 إرشاد الحيران إلى توجيهات القرآنت تأليف :أحمدد عبدد السدالم أبومريريدوت دار
المدار اإلسالميت بيروت -لبنانت ط()1ت 2011م.
 أولح المسدال إلدى ألفيدة ابدح مالد تدأليف :أبدي محمدد جمدا الدديح عبدد هللا بدح
يوسددف بددح هشددامت تحقيددو :يوسددف الشدديخ محمددد البقدداعيت دار الف ددر للطباعددة
والنشر والتوزيع.
 التحرير والتنوير (تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الألديدد مدح تفسدير ال تداب
المأليد)ت تأليف :محمد الطاهر بح محمد بح محمد الطداهر بدح عاشدور التونسديت
الدار التونسية للنشرت تونست 1285ه.
 التذييل والت ميل فدي شدرل يتداب التسدهيلت تدأليف :أبدي حيدان ا ندلسديت تحقدو:
حسح هنداويت دار القل ت دمشوت دار ينوز إشبيليات ط(.)1
 تسهيل الفوائد وت ميل المقاصدت تأليف :أبدي عبدد هللا جمدا الدديح محمدد بدح عبدد
هللا بح مالد الطدائي الأليدانيت تحقيدو :محمدد يامدل بريداتت دار ال تداب العربدي
للطباعة والنشرت1987ه1247 -م.
 تمهيد القواعد بشرل تسهيل الفوائدت تأليف :محدب الدديح ندا ر الألديغ محمدد بدح
يوسف بح أحمد الحلبيت دراسة وتحقيو :علي محمد فداخر وآخدريحت دار السدالم
للطباعة والنشر والتوزيع والترجمةت القاهرة – مصرت ط()1ت 1528ه.
 تهذيب الل ةت تأليف :أبي منصور محمد بح أحمد بح ا زهري الهدرويت تحقيدو:
محمد عو مرعبت دار إحيا التراث العربيت بيروتت ط()1ت 2001م.
 حاشية الصبان على شرل ا شموني لفية ابح مال ت تأليف :أبي العرفدان محمدد
بح علي الصبانت دار ال تب العلميةت بيروت -لبنانت ط()1ت 1517ه1227-م.
 دراسدددات سدددلوب القدددرآن ال دددري ت تدددأليف :محمدددد عبدددد الخدددالو عرددديمةت دار
الحديثت القاهرة.
 رسدددالة فدددي مدددذهب ال دددوفييح والبصدددرييح فدددي حدددروف الألدددرت تدددأليف :محمدددد
الدمنهوريت تحقيو :عبد الوهاب عبد العاليت وأشرف عيسىت جامعدة مصدراتةت
ط()1ت 2012م.
 الشافية في علمي التصريف والخطت تدأليف :أبدي عمدرو جمدا الدديح عامدان بدح
عمر بح الحاجدبت تحقيدو :صدالح عبدد العظدي الشداعرت م تبدة ا دابت القداهرةت
ط()1ت 2010م.
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شذا العرف في فح الصدرفت تدأليف :أحمدد بدح محمدد الحمدالويت تحقيدو :نصدر
هللا عبد الرحمح نصر هللات م تبة الرشد الريا .
شدرل ا شددموني علدى ألفيددة ابددح مالد ت تددأليف :أبدي الحسددح نددور الدديح علددي بددح
محمددد بددح عيسددى ا ُشددمونيت تحقيددو :حسددح حمدددت دار ال تددب العلميددةت بيددروت-
لبنانت ط()1ت 1512ه1228 -م.
شرل التصريح على التوليح (التصريح بمرمون التوليح في النحو)ت تأليف:
خالد بح عبد هللا ا زهريت تحقيو :محمد باسل عيون السودت دار ال تب العلميةت
بيروت -لبنانت ط()1ت 1521ه2000 -م.
شرل الرلي على الشافية (مدع شدرل شدواهده للب ددادي)ت تدأليف :رلدي الدديح
محمد بح الحسح ا ستراباييت تحقيو :محمدد ندور الحسدحت ومحمدد الرفدرافت ومحمدد
محيي الديح عبد الحميدت دار ال تب العلميةت بيروت -لبنانت 1924ه1274 -م.
شرل الرلي على ال افيةت تأليف :رلي الديح محمدد بدح الحسدح ا سدتراباييت
تصحيح وتعليو :يوسف حسح عمرت منشورات جامعة اريونست بن ازي -ليبيات
ط()2ت 1224م.
شرل ال افية الشافيةت تأليف :أبي عبد هللا جما الديح محمد بح عبدد هللا بدح مالد
الطددائي الأليددانيت تحقيددو :عبددد المددنع أحمددد هريددديت جامعددة أم القددرىت مريددر
البحث العلمدي وإحيدا التدراث اإلسدالميت يليدة الشدريعة والدراسدات اإلسدالميةت
م ة الم رمةت ط(.)1
شرل يتاب الحدود في النحوت تأليف :عبد هللا بدح أحمدد الفدايهي النحدوي الم ديت
تحقيو :المتولي رمران أحمد الدميريت م تبة وهبةت القاهرةت ط()2ت 1515ه1229 -م.
شرل مرال ا روالت تأليف :شمس الديح أحمد المعروف بدي نقوزت لمح يتاب
(شرحان على مرال ا روال في عل الصرف)ت شرية م تبة ومطبعة مصدطفى
البابي الحلبي وأوالده بمصرت ط()1ت 1972ه1242 -م.
شرل المفصلت تأليف :أبي البقا موفو الديح يعيغ بح علدي بدح يعديغت ددم لد :
إميل بديع يعقوبت دار ال تب العلميةت بيروت -لبنانت ط()1ت 1522ه2001 -م.
الصددحال تدداج الل ددة وصددحال العربيددةت تددأليف :أبددي نصددر إسددماعيل بددح حمدداد
الألدددوهري الفدددارابيت تحقيدددو :أحمدددد عبدددد ال فدددور عطدددارت دار العلددد للماليددديحت
بيروتت ط()5ت 1507ه1287 -م.
ال افية في عل النحوت تأليف :أبي عمرو جما الديح عامان بح عمر بح أبي ب ر
بح الحاجبت تحقيو :صالح عبد العظي الشداعرت م تبدة ا دابت القداهرةت ط()1ت
2010م.
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اللبدداب فددي علددل البنددا واإلعددرابت تددأليف :أبددي البقددا محددب الددديح عبددد هللا بددح
الحسدديح بددح عبددد هللا الع بددري الب ددداديت تحقيددو :عبددد اإللد النبهددانت دار الف ددرت
دمشوت ط()1ت 1514ه1224 -م.
لسان العربت تأليف :أبي الفرل جما الديح محمد بح م درم بدح منظدورت مدذيل
بحواشي اليازجي وجماعة مح الل وييحت دار صادرت بيروتت ط()9ت 1515ه.
المحرر الوجير في تفسير ال تاب العريرت تأليف :أبي محمد عبد الحو بدح غالدب
ابح عطية ا ندلسيت تحقيو :عبد السالم عبد الشدافي محمددت دار ال تدب العلميدةت
بيروتت ط()1ت 1522ه.
المح دد والمحدديط ا عظدد ت تددأليف :أبددي الحسددح علددي بددح إسددماعيل بددح سدديده
المرسددديت تحقدددو :عبدددد الحميدددد هندددداويت دار ال تدددب العلميدددةت بيدددروتت ط()1ت
1521ه2000 -م.
المذير والمؤنثت تأليف :أبي الحسيح سعيد بدح إبدراهي التسدتُريت تحقيدو :أحمدد
عبددد المأليددد هريددديت م تبددة الخددانألي بالقدداهرةت دار الرفدداعي بالريددا ت ط()1ت
1509ه1285 -م.
المساعد على تسهيل الفوائدت تأليف :بها الديح بح عقيلت تحقيدو وتعليدو :محمدد
يامل برياتت مرير البحث العلمي وإحيا التراثت جامعة أم القدرىت السدعوديةت
1522ه2001 -م.
معاني القرآن وإعراب ت تأليف :أبي إسحاق إبراهي بح السري بح سهل الرجداجت
تحقيو :عبد الألليل عبده شلبيت عال ال تبت بيروتت ط()1ت 1508ه1288 -م.
معأل مقاليد العلوم في الحدود والرسومت تأليف :جدال الدديح السديوطيت تحقيدو:
محمد إبراهي عبادةت م تبة ا دابت القاهرةت ط()1ت 1525ه2005 -م.
الم رب في ترتيب المعربت المؤلف :أبي الفدتح ناصدر الدديح بدح عبدد السديد بدح
علي بح المطرزت تحقيو :محمود فاخوري وعبد الحميد مختارت م تبة أسامة بدح
زيدت حلبت ط()1ت 1272م.
المقاصد الشافية في شرل الخالصة ال افية (شرل ألفيدة ابدح مالد )ت تدأليف :أبدي
إسحو إبراهي بح موسى الشاطبيت تحقيو :عبدد الدرحمح بدح سدليمان العايمديحت
ومحمد إبراهي البنات وعياد بح عيد الابيتيت وعبد المأليدد طدامغت وسدليمان بدح
إبددراهي العايدددت والسدديد تقدديت معهددد البحددوث العلميددة وإحيددا التددراث اإلسددالمي
بألامعة أم القرىت م ة الم رمةت ط()1ت 1528ه2007 -م.
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 مقا حافظ امحمد القليب.)@Abdussalam.Alasmar · CommunityCollege( :

 همع الهوامع في شرل جمع الألوامعت تأليف :جال الديح السيوطيت تحقيو :عبد
الحميد هنداويت الم تبة التوفيقيةت مصر.
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