




القرآنأع" غَرائبهِربوا " والْتِمسوا



جزأته إذا الشيء يسرت

له والترك الشيِئ عن اإلمساك
فلن صوما للرمحن نذرت إين

إنسيا اليوم أُكلم

الريح صامت





لألمراض عرضة هو
للوائم عرضة جتعليين فال

حالف كل تطع مهِينوال



أميانكم واحفظوا

ِليمِي حافظٌ االَالَياَ برَِّتقليلُ أاللية منه سبقت وإن ِنِه



معدودات أياما
يف

معدودات أيام
موقتات قالئل



إطاق
إستطاع

فدية يطيقونه الذين وعلى

يطيقونه

طعام الذكر قبل االضمار

أنزل الذي رمضان القرآنشهر فيه

املضاف    حذف على بدل الصيام عليكم كتب

والفرقان اهلدى من وبينات للناس هدى

القرآن فيه أُنزل

الصيام عليكم كتب معدو داتأياما

فَلْيصمه الشهر منكم شِهد فَمن
حضر الشهر



إستجاب
أجاب

لكم أَستِجب أُدعوين

إستجاب

إجابيت فليطلبوا

تُّ بولَِدهال له مولود وال ِبولَِدها والدةٌ ضارَّ

تضاَرَّ الَ الَتضاَرُّ

ب
ب



ب

املغايرة( يقتضي )العطف

ديانة, فريضة, ةعطي= حنلة

نفسا عن نفسهنَّ طابت فإن
منه شي



من

كاللة يورث رجل كان وإن

يورث
ورثَ

يوِرث
ورِّثُي

يورثُ

كَاللَةً كان



    



از وا احلقيقة بني اجلمع

از ا عموم
از وا احلقيقة بني اجلمع املشترك عموم



كان ما باعتبار جماز
يكون ما باعتبار

آتوا









البحث :خالصة

هاجنيتش حممد العلوم ) –(اإلمام جمال يف املؤلفات من كبريا عددا ورَّثنا فريد بوسنوي عامل
اجلديد. املتنوعة التاريخ يف وحيدا شخصا كان بأنه الشهري العامل هذا بتفسريميتاز قام البوسنة يف املسلمني عند

األحكام آيات إالّ يفسر كان ما بأنه وكذلك العربية باللغة الكرمي من. القرآن النساء و البقرة سوريتْ تفسري إن
ال ا هذا يف تفاسريه املفسرين. أهم تفاسري و شروح من يستفيد السورتني هاتني تفسري يف هاجنيتش كان

مثل كثري،املشاهري ابن البيضاوي، الرازي، الزخمشري، ،اآللوسي، القرطيب ، العريب ابن اجلصاص، الطربي،
هي القرآن تفسري يف مناهج ثالثة ممثّلو منهم و أخل، النسفي املنهج: اجلاللني، و العقلي املنهج التقليدي، املنهج

تفس. اللغوي يف جيمع كان هاجنيتش حممد أنّ احلقيقة إىل هذا الثالثةيشري املناهج هذه بني القرآن جبانب. ريه
الفقه ، احلديث جمال يف مؤلّفات منها و األخرى املصادر من كثريا يستفيد كان ذكرها، سبق قد اليت التفاسري

النحو الفرائي،. و ، سيبويه ، الراغب ، الزجاجي مؤلّفات من كثريا يستخدم فكان اللغوية العلوم جمال أما
من و اآلخرينخالويه، املشاهري النحويني يراجع.  كتب كان أنه إىل النساء و البقرة سوريت تفسريه حتليل يشري

تفسريها يف و املعينة املصطلحات و الكلمات فهمه يف اإلضايف التدقيق إىل سعياً كثريا النحوية أهم. املسائل من
النحو االشتراك، االشتتقاق، هي ا هاجنيتش انتبه اليت بالشعراملسائل االستشهاد و البالغة اإلعراب، .      و




