رللة اجلمعية اإليرانية للغة العربية وآداهبا ،فصلية
علمية زلكمة ،العدد الٕ٘ ،خريف  1398ىـ .ش/
 ٕٜٓٔم؛ صص ٗٓٔ83-

ادلنهج التّفسريي َّ
البيضاوي
البالكي يف حاشيتو على تفسري
للشيخ دمحم ابقر
ّ
ّ
(ادلباحث اللغوية والنَّحوية والبالغية يف سورة البقرة أمنوذجاً)


ىادي رضوان

أستاذ مشارؾ يف قسم اللغة العربیة وآداهبا جبامعة كردستاف
اتريخ استالم البحثٖٜٔٛ/ٖٓ/33 :

ادلل ّخص

اتريخ قبول البحثٖٜٔٛ/ٓٛ/ٕٓ :

ُّ
العيفمػة كًػما مػن
يعد الشیخ دمحم ابقر الةالكي من أبػرز العلاػاا االمػيفـ يف ال ػرف الرابػ مشػر للكرػرة بكردسػتاف .وقػد كتػا ّ
ّالرسػػا و والشػػروح واضت ا ػػي يف ؼتتلػ العلػ ـ واظتعػػارؼ االسػػيفمیة ،ومػػن أّػ ّػم ّػػلف اظتالقػػات ال یّاػػة ها ػػیتى اظتشػػك رة مل ػ
الةیضاوي ،فإنّػى أودع فیكػا كًػما مػن الػ ّدقا واللطػا واظتةاهػا الفّقیسػة اظتتعلِّ ػة بعلػم التقسػم.
تقسم ال اضي انصر الدين
ِّ
تتفاوؿ ّلف ال ّدراسة مفكج الةالكي يف تقسػم ال ػرآف الكػرن مػن ػيفؿ تقسػم سػ رة الة ػرة يف ّػلف اضتا ػیة ،فالةاهػا يشػم
إىل اظتصػػادر الػػت امتاػػدّا الشػػیخ يف ها ػػیتى كاػػا يةيفػػا مػػن مفكرػػى يف التّقسػػم ويةػ ّػّ م ققػػى مػػن العلػ ـ اللّغ يػػة والفّيف يػػة
يقصػ ػو ال ض ػػاص
والةيفغی ػػة .والة ػػالكي يف ّ ػػلف اضتا ػػیة يش ػػرح اطت ػػيفؼ اظت ػ ػ د يف تقس ػػم افصت يف كً ػػم م ػػن االهی ػػاف و ّ
ِ
اظتقسػػرين – ومػػفكم
ا﵀تا ػػة إىل التقصػػیو ويشػػرح ق ػ ؿ الةیضػ ّ
ػاوي ػػرها وافیػػا رافعػػا لغا ػ ض العةػػارات اػػا إنّػػى ي اف ػ آراا ّ
ػاوي – اترة وخیالقكػػا أ ػػری ولکفػػى مسػػت وأ ب ػرأيى ويسػػل فػی تقس ػمف مسػػلکا ملایػػا اسػػتد لیا هت ػی يصػػو إىل ال ػ ؿ
الةیضػ ُّ
ِ
ِ
مقسػرا أكً ُػر
يصرح أبنى يةايل ّو ي افػ ق لػى قػ ؿ اف ػرين أـ ا وؽتػا يلقػر الف ػر أ ّف الة ا
ػالكي يف ّػلف اضتا ػیة ّ
الصا ا و ّ
ِ
الشروح واضت ا ػي ؽتّػا ّػ دأب العلاػاا اظتتػ رين .ويقػضض أ اف الةػالكي أتػ يف
وػتشیا يففا ظتا نراف يف كًم من ّ
مفى ارها ّ
ها ػػیتى اراا ديػػدة ؿت يػاػة وبيفغیاػػة ت ػػد يف تقاسػػم ال ػػدماا ،وّػػلا الةيفػػا بصػػدد اال ابػػة مػػن ّػػلا السػااؿ :مػػا ّػػي
أّػ ُّػم ّ ػلف افراا اصتديػػدة يف ها ػػیة الةػػالكي يف تقسػػم س ػ رة الة ػػرةا وتسػػتندـ الدراسػػة اظتػػفكج ال صػػقي  -التيفلیلػػي و
ػالكي يف تقسػػم س ػ رة الة ػػرة مػػن أ ّف مفكرػػى اسػػتد يل وأناػػى يتكلاػ يف بعػػن االهیػػاف وي ًيػػد و ّػػا
أبّػ ِّػم مػػا وصػػو إلیػػى الةػ ُّ
الةیضاوي أهیاان فی يف ن ع من اال كاؿ يريد اطتروج مفى.
الةیضاوي وأناى مل يراه ما أ ل مفى
مل تقسم
ُّ
ِّ

الةیضاوي؛ س رة الة رة؛ الفّيف ؛ الةيفغة.
الةالكي؛ تقسم
الكلمات الرئيسة:
ّ
ّ

الكاتا اظتساوؿ

hrezwan@uok.ac.ir
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ٔ .ادلق ّدمة

ػاوي
خیق أ ّف تقسم االماـ قاضي ال ضاة انصػر الػدين أا اطتػم مةػد بػن ماػر بػن ّ
ػتاػد بػن الةیض ّ
ػافعي اظتسػ ّػا أبن ػ ار التف ًيػػو وأس ػرار الت ويػػو م ػ ت ُّسػػر هراػػى يغػػيف ال ّدارسػػّ والةػػاهًّ يف العل ػ ـ
الشػ ّ
ػاوي فیػػى الك اشػػاؼ
االسػػيفمیاة -ومفكػػا ملػػم التقسػػم -مػػن كًػػم مػػن التقاسػػم اظتط الػػة؛ ف ػػد ا تصػػر الةیضػ ُّ
ؼتشري وأت بكو ما فیى من ال ضاص اللُّغ يػة والػداقا الةيفغیػة وو ػ ف ال ػرااات اظتنتلقػة كاػا ا تصػر
للا ً ِّ
اظتسا مبقػاتی الغیػا وأتػ أبّ ّػم مػا فیػى مػن افراا الكيفمیاػة واضتِكایػة
ازي ّ
فیى التاقسم الكةم للقنر الر ِّ
واظتةاها الع لیاة واصتدلیة ّ
الشا عة بّ اظتػلاّا االسػيفمیة واسػتا اد أيضػا مػن تقسػم الاراغػا االصػقكا ِّ
ٍ
استفةاطات دقی ػة (يف ػر :الػلّي ،جٔ)ٜٔٙ :؛ كاػا
وزاد مل ذل كلِّى ميفه ات ابرمة ولطا َ را عة و
ػاوي مالػى يف ّػلا التقسػم ملػ
استا اد من مصػادر أ ػرت تقسػمياة وهديًػة ولغ يػة وبيفغیػة .وبػ الةیض ُّ
ِ
ِ
االجيػػاز وا تصػػار -كاػػا ّ ػ دأب كًػػم مػػن اظت ػالّقّ واظتصػػفّقّ يف مصػػرف -فصػػار تقسػػمف يف م اض ػ َ
كًػػمةٍ صػػعةا مغل ػػا ػتتا ػػا إىل الكش ػ والةیػػاف وال اشػػرح وااليضػػاح ولػػلل أقةػػو ملیػػى كًػػم مػػن العلاػػاا
االفاضػػو والقيفػ ؿ االذكیػػاا ابل اشػػرح والتايفشػػیة والتاعلی ػػة دمػػة لل ػرآف الكػػرن وتقسػػمف وّػػي كًػػمة ػػدا
وصػػو هبػػا صػػاها كش ػ ال ُّف ػ ف إىل ؿت ػ ستسػػّ مفكػػا مػػا ي ػ يف غتلاػػدات ومفكػػا دوف ذل ػ (يف ػػر:
ها

لیقى ،ات ،جٔ.)ٜٔٗ-ٔٛٙ :

ػالكي اظتشػك ر ابظت ِّ
ِ
ػدؿ
ػدرس الكردسػتا ِّ والّػت ت ّ
ومن ّ
أّم ّلف الشُّروح واضت ا ي ،ها یة دمحم ابقر الة ِّ
ػالكي يف ّػػلف اضتا ػػیة يشػػم إىل ا ػػتيفؼ العلاػػاا
ملػ مكانػػة صػػاهةكا يف تقسػػم ال ػرآف الكػػرن .إ اف الةػ ا
يف تقسػػم افصت ّأو  ،مث يةػػدو برأيػػى ومػػا ي ػراف صػػيفیيفا وّ ػ يف االتیػػاف مبػػا يرِّ يفػػى ونق ػ ِي آراا اف ػرين
يتّنل م ضعا هاشتا من دوف أف جيامو ال دماا ،فال ق ؼ يف انػا اضتػ ِ مفػدف ّػ الطاريػ ِ
اظترض ّػي يف
ّ
ػاوي وبیػ ػػاف
تقسػ ػػم كػ ػػيفـ تعػ ػػاىلّ .ػ ػػلا إىل انػ ػػا ػ ػػرح مػ ػػا اسػ ػػتغل مػ ػػن الكػ ػػيفـ يف مةػ ػػارة الةیضػ ػ ِّ
ا هتاػا ت اظتنتلقػة فیكػػا .ويكًػر الةػالكي مػػن ذكػر الػداقا القلسػػقیاة والكيفمیاػة والةيفغیاػة والفيف يػاػة يف
تقسػػم افصت وك ػاف ّػػلا ابمًػػا لغا ػ ض العةػػارات یػػا متػػاج كًػػم مػػن ه ا ػػیى إىل ال اشػػرح و الةیػػاف.
ػالكي بػػلكر أصػػيفاب افراا واظت ػالِّقّ دوف أف يػػلكر مالاقػػا م ويف بعػػن االهیػػاف
وكً ػما مػػا يكتقػػي الةػ ُّ
يلكر الكتاب ومالِّقى أو ي تصر مل ذكر الكتاب لشكرتى.
ي يف م اض ػ مدي ػػدة م ػػن التاقس ػػم وية ػػدي مب ػػا ي ػراف ه ّ ػػا أو أق ػػرب إىل
ػالكي خی ػػال الةیض ػػاو ا
إ اف الة ػ ا
التايف ی ػ كاػػا إناػػى يت قا ػ يف اظت ػراد مػػن مة ػػارات ال اضػػي أهیػػاان أو بت ػ وييفت تةػػدو أ ػػا بعی ػػدة
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البيضاوي
البالكي يف حاشيتو على تفسري
ادلنهج التّفسريي للشَّيخ دمحم ابقر
ِّ
ِّ

ىادي رضوان

الةیضاوي يف التاقسم.
تفاسا أسل ب
ِّ
والةاهػػا يػػرت أف الةيفػػا مػػن ك ػ د العلاػػاا االفاضػػو يف ؼتتل ػ ا ػا ت العلایاػػة واالدبیاػػة أمػػر
ي يف سػػةیو تفایػػة مػػا وصػػو إلیفػػا مػػن الػضاث االسػ ِ ِ
ػالكي وّػ
ضػػرور أ
ػيفمي ال ػػیّم .ومػػن ّػػا ا العلاػػاا ،الةػ ّ
ّ
الّلي بلؿ ك دا قیِّاة يف إثراا مكتةة العل ـ االسيفمیاة و لیقاتى اّدة مل ذل ؛ مفكا ها ػیتى ملػ
ِ
ػرد والتّعػػديو ػػاّد ملػ أ اف
ػاوي ،فاػػا أتػ بػػى يف ها ػػیتى مػػن الف ػػد والتيف یػ والتّيفريػػر والػ ّ
تقسػػم الةیضػ ّ
للكيفـ ِ
اظتعر ً يف ك ِّػو یػو ر ػا لصػاا يكشػق ف مػن و ػ ف معانیػى أسػتارا .وابلفسػةة إىل لقیاػة ّػلا
العاو ،فةعد الةيفا يف اظتكتةات العلایّة وا يفت ا﵀ اكاة ،مل ؾتد ما يتعلّ ابظت ض ع بفيف مػن االؿتػاا
الةالكي (رض اف :ٖٜٔٙ ،صصٖ.)ٜٔٛ-ٔٚ
إّ م ا مف انى :دراسة ون د ليفستعارة اظتكفیاة مفد
ِّ
ػالكي التقسػمية يف اظتةاهػػا اللغ يػػة والفّيف يػػة
الةاهػػا يف ّػػلف اظت الػػة يل ػػي الضػ ا ملػ أّػ ّػم آراا الةػ ّ
والةيفغیة يف س رة الة رة وماوؿ أف جيیا من يفؿ ّلف ال ِّدراسة من االسئلة افتیة:
الس رةا
ٔ) ما ّي اظت اض الت ال فیكا
الةالكي الةیضاو ا
ُّ
ي يف تقسم ّلف ّ
ػاوي يف التاقسػػما ومػػا ّػػي أ ّیّػػة
ػالكي و ّػػا مل يػػلكرّا الةیضػ ُّ
ٕ) مػػا ّػػي اظت اضػ الػػت زاد ملیكػػا الةػ ُّ
ويا
ّلف ال ف العلایة قیاسا م ما ذكرف الةیضا ُّ
الةالكيا
الس رة من ها یة
أّم اصت انا اللغ ية والفايف ية والةيفغیة اظتلك رة يف تقسم ّلف ّ
ٖ) ما ّي ّ
ّ
البالكي وآاثره
نبذة عن حياة
ّ

ػاج اظتػػيف ابقػػر ابػػن ال اشػػیخ هسػػّ (اظتػػدرسُ )ٕٔ٘ :ٜٖٔٛ ،ولِػػد يف قريػػة نػ ًاز التابعػػة ل ضػػاا سػػففدج
ّػ اضتػ ّ
ػالكي مػن والػدف ال اشػیخ هسػّ .بػدأ ابل ِّدراسػػة
﵀اف ػة كردسػتاف االيرانیػة سػفة  ٖٔٔٙقاريػة كاػا ن لػى الة ُّ
ا بتدا یػػة ،فنػػتم ال ػرآف الكػػرن وق ػرأ الكت ػػا ا مت اديػػة وال صصػػیة اظتعتػػادة ،مث ا ػػتغو ابلعل ػ ـ العربی ػػة
صرفكا وؿت ّا وغمّا وجت اؿ يف اظتػدارس اظت ػ دة مفػدّم إىل أف ػاات سػفة  ٖٖٔٛفتتلاػل ملػ اظتػيف
أس ػػعد اظت ػػدرس يف قري ػػة (بػُ ػ رت َدر) يف انهی ػػة (ژاوف رود) وقػ ػرأ الشااس ػػیة يف اظتفطػ ػ مف ػػدف وا ػػتكر ب ػػّ
الطػػيفب أبنػاػى ذكػػي فطػػن طػّػاط أديػػا ويف ال اق ػ كػػاف كػػلل  ...وبعػػد أ ػػكر انت ػػو إىل مدرسػػة اظتػ ّػيف
مةػػد الد ػ ِّػي بسػػففدج ابػػن اظتػ ّػيف ػتا ػ د الد ػ ِّػي ،فة ػػي مفػػدف مػػدة قلیلػػة ...مث ر ػ إىل قريػػة (چ ػ ر)
العيفم ػػة (الس ػػید هس ػػن الد ػ ري) اظتش ػػك ر
التابع ػػة ل ض ػػاا (مري ػ اف) وأق ػػاـ مف ػػد ال اس ػػادة الد ػ ريّ أو د ّ
ِّ
كادرس ظتدرستكم ....وب ي يف (چ ر) إىل سفة ٖٔٗٔ ّررية فانت ػو إىل (ابلػ ) مػن قػرت (مريػ اف)
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ِ
متةيف ػرا ولػػى مالاقػػات وه ػ ٍ
اش
فت ّس ػ ا ػػاؿ لتدريسػػى وإفػػادة العل ػ ـ (اظتػػدرس .)ٕٔٚ-ٕٔٙ :ٜٖٔٛ ،كػػاف ّ
كًمة يف العل ـ اظتنتلقة من أ ّكا كتاب الػدُّرر اصتيفلیػة و ػرهى االلطػاؼ االعتیػة يف ملػم الكػيفـ وكتػاب
الةیضاوي والرسالة الةیانیػة
حترير اظت اصد يف اضتكاة والكيفـ و رح قصیدة الربدة والتاعلی ات مل تقسم
ِّ
ورسػالة يف ملػم ال ضػ ورسػالة يف العػروض وغمّػا ًػم .ولػى ديػ اف ػعر أكًػرف مف مػات تعلیایػة وكػػاف
ي ػػتنلّص بػ ػ (غريػ ػ ) .تػ ػ ّيف -رزت ػػى  -أوا ػػو الش ػػتاا يف س ػػفة ٕ( ٖٜٔروه ػػا  ،ٖٜٔٓ ،جٕ :صٕٜٗ؛
الةالكيٕٗ-ٕٓ :ٖٔٚٚ ،؛ فرج ،د .ت.)ٙ٘ -ٕ٘ :

ٔ-ادلباحث اللُّغوية والنَّحوية

ُّ
ػالكي ملػ تقسػػم سػ رة الة ػػرة هسػػا
نػػلكر يف ّػػلا ا ػػاؿ أّػ ام اظتةاهػػا اللغ يػػة والفايف يػػة يف ها ػػیة الةػ ِّ
ترتیػػا افصت وإف كانػػر اظتةاهػػا اللُّغ ي ػػة قلیلػػة ػػدا يف ّػػلف الس ػ رة ابلفِّسػػةة إىل اظتةاهػػا الفايف ي ػػة؛
ولك ان التفاسا ال ثی بّ اظتةيفً ِ
ّ ص صا يف ما ؿتن فیى ي تضي ذكر ّلا ال لیو حتر مف اف واهد.
ك اجلَنَّة﴾
وج َ
اس ُك ْن أ َ
ٔ-ٔ-البقرةَ ﴿ :ٖ٘ /وقُلنا اي َ
آد ُم ْ
َنت َوَز ُ
ِّ
اظتستكن ػتو يفؼ مفد الفيفاة ،فطا قة مػفكم جتػ ِّزف وأ ػرت ت ػ ؿ:
إ اف ص ايفة العط مل الضام
ػتكن بضػػام مفقصػػو (يف ػػر :اصتر ػػا  ،ٜٕٔ٘ ،جٕ :صٜ٘ٛ؛ ايػػن ػػيف،ٜٕٔ٘ ،
إّ أف ي اكػػد الضػػام اظتسػ ُّ
جٖ :صٖٓ؛ س ػػیة يى ،ٜٔٛٛ ،جٕ :صٖٚٛ؛ اب ػػن االنة ػػاري ،ٕٕٓٓ ،جٕ :ص٘ٗٚ؛ اب ػػن مالػ ػ  ،ٜٜٔٓ ،جٖ:

ص ػػو أبػ ػ هی ػػاف يف تقس ػػمف ّ ػػلف ال ض ػػیة وق ػػاؿ:
صٖٗٚ؛ اب ػػن مص ػػق ر ،ٜٜٔٛ ،جٔ :ص .)ٕٓٓ-ٜٜٔف ا
«أنر ت كید للضام اظتس ِّ
هس َػن العطػ َ ملیػى كی ُػدف أبنػر و جيػ ز مفػد الةصػريّ العطػ ُ ملیػى
ػتكن ّ
دوف كیػ ٍػد أو فصػ ٍػو ي ػ ـ م ػػاـ الت كیػػد أو فصػ ٍػو بػػف فبّ هػػرؼ العطػ واظتعطػ ؼ ومػػا سػ ت ذلػ
ضرورة و اذّ وقد رويْ :قم وزيد؛ وأ از الك فیُّػ ف العطػ َ ملػ ذلػ الضػام مػن غػم ت كیػد و فصػو
ص الفيفػ يّ واظتعػ ِربّ ملػ مػا ذكػرانف مػن أ اف (زو ػ ) معطػ ؼ ملػ الضػام اظتس ِّ
ػتكن
وت افرت نص ُ
يف (اسكن) ويك ف إذ ذاؾ من مط اظتقردات وزمم بعن الفااس أناى جي ز إّ أف يكػ ف مػن مطػ
اصتاػػو ،الت ػػدير( :ولػػتكن زو ُ ػ )( » .أب ػ هیػػاف ،ٜٜٖٔ ،جٖٔٓٚ :؛ يف ػػر أيضػػا :الطربسػػي ،ٜٔٛٛ ،جٔ:
الةیضاوي الةصريّ يف ّلف اظتس لة وقاؿ( « :أنر) كید أ ّكِد بى اظتسػتك ان لیصػ ا العطػ
ٖ )ٜٔواتّة
ّ
ملیى( » .الةیضاوي ،ٜٜٔٛ ،جٔ )ٕٚ :ف لى :لیصػ ا العطػ ملیػى داؿ ملػ أناػى ّاختػل مػلّا الةصػريّ.
آدـ وزو َ ػػى -أو ومل ي ػػو:
مث أ ػػاب الةیضػ ُّ
ػاوي مل ػ س ػااؿ م ػػدر ك نػاػى قػػاؿ :ظتػػاذا مل خیاطةكاػػا -أي َ
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الةیضاوي« :وإمنا مل خیاطةكاا ّأو تفةیكا مل أنى اظت ص د ابضتكػم واظتعطػ ؼ ملیػى تةػ
(اسكفا) ا ي ؿ
ُّ
لى( » .نقسى اظتصدر)
ػاّر ّػػلا أ اف القامػػو ضػػام
و ػػرح الةػ ُّ
ػالكي ّػػلا الس ػااؿ اظت ػدار و ػ َ
اب الةیضػ ِّ
ػاوي مفػػى ب لػػى« :ظػ ُ
مسػػتض و (أنػػر) كیػػد لػػى و (زو ػ ) مط ػ ملیػػى م ػ أنػػى غا ػػا يص ػ ُّ ك نػػى فػػاميف لػ ػ (أسػػكن)
آدـ ف ر( » .الةػالكي )ٕٓ :ٖٜٔٗ ،ف لى :وامتلر ،إ ارة إىل ما مػار
وامتلر أبنى لیس ؼتاطةا واظتناطا ُ
ػالكي ّػلا
ؼ ّػ اظت صػ ُد ابضتكػم واظتعطػ َ
من ق ؿ الةیضاوي من أ اف اظتعط َ
ؼ ملیػى تَػةَػ ؛ و يرتضػي الة ُّ
اصت ػ اب مسػػت ِّد أبف نقػػس افيػػة فیكػػا مػػا يك ِّلبػػى وّ ػ ق لػػى تعػػاىلَ ﴿ :وُكػػيف ِمفكػػا َرَغػػدا ﴾ وكػػلل ق لػػى
َنر َوربُّ َ فَ اتِيف﴾ ،فػالقعيففُ ( :كػيف) و (قػاتِيف) يػدّ ف ملػ أ اف اظتعطػ ؼ واظتعطػ ؼ
اأ َ
تعاىل﴿ :ا ْذ َّ ْ
ِ
ملیػػى ػػا اظت صػ داف ابضتكػػم ولػػلل اطةكاػػا يف اظت ضػػعّ؛ قػػاؿ الةػػالكي« :أقػ ؿ يكػ ّلب ّػػلا مطػ ُ
َنر َوربُّ َ فَ ػاتِيف)( » .نقسػى اظتصػدر) مث يةػدي الةػالكي برأيػى
اأ َ
ق لى ( َوُكيف) وكلا العط يف ق لىَ ( :
اذّ ْ
صو وق م قِ القامو ا َاو بعد هلفى أي تركِى رأسا الفػادة
وي ؿ« :وال اّر مفدي أف اظتتعاطقّ مق ا
ػا
اظتق ا
صػػو ُمقػػادف ابالَوىل والت ػػدير :اس ػ ُكفا أي أنػ َ
ػر َوزو ُ ػ  .وقػػس مل ػ ّػػلا أمًالَػػى إ أ اف فیػػى تغلیػ َ
اظتناطػا ملػ غػمف( » .نقسػػى اظتصػدر) فعفػػدف غتاػ ع اظتتعػػاطقّ أي( :أنػر وزو ػ ) أقػیم م ػػاـ القامػػو
ا او وّ الضام يف ق لى (اسػكفا) واظتػلك ر يف افيػة (اسػ ُكن) وّػلا ي ُّ
ػدؿ ملػ هػلؼ القامػو ا َاػو
ُ
الكي .ومبػػا أ اف اظتتعػػاط َق ِ
ؼ ملیػػى
ؼ ؼتاطػا واظتعطػ ُ
ّ لیسػا مػػن نػ ع واهػد ،بػػو اظتعطػ ُ
رأسػا كاػػا قػػاؿ الةػ ُّ
ػا
ػا ،أ ػػاب الة ػ ُّ
ػالكي م ػػن ّ ػػلا اال ػػكاؿ وق ػػاؿ :إ اف فی ػػى تغلی ػ َ
غا ػػا و (اس ػ ػ ُك ْن) يفاس ػػا الغا ػ َ
ػاوي صػػيفی بػػو ودقی ػ أيضػػا؛ النػػى قیاػػد مػػدـ اظتناطةػػة
اظتناطػػا مل ػ غػػمف .وال ػّػاّر أ اف كػػيفـ الةیضػ ِّ
االوؿ
ب یػ ػػدفأ او ف وقػ ػػاؿ« :وإمنػ ػػا مل خیاطةكاػ ػػا أ او ( » .الةیضػ ػػاوي ،ٜٜٔٛ ،جٔ )ٕٚ :أي يف اطتطػ ػػاب ّ
السػك وّػ اظت صػ د
الًّا و الًّالا ،الناى اظت ص د ابضتكم يف ّلا اطتطاب واضتكػم يف ّػلا اطتطػاب ُّ
ابلسك أ او وابل ّلات مثا زو ى اثنیا وابلتاػةَػ  ،فػيف يك ِّلبػى هك ُػم االَكػو يف ق لػىَ ( :وُكػيف) و هك ُػم مػدـ
ُّ
ػس هبػلا
ال ُرب يف ق لىَ ( :و تَ راب)؛ ال ا اا اظت صػ داف ابضتكػم يف ّػلين اظت ضػعّ .وكػ اف الةیضػاو ا
ي أه ا
ػاوي يغفیفػػا مػػن ّػػلف التاكلقػػات
اال ػػكاؿ ف ػػاب مفػػى قةػػو إي ػرادف ب لػػىّ :
فأو ف ،فاال ػػل ب ػ ؿ الةیضػ ّ
الةالكي.
اظت دة يف ق ؿ
ِّ
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قال أَتَ ِ
ستبد ُلو َن الَّذي ُى َو أَدىن ِابلَّذي ُى َو َخريٌ﴾
ٔ-ٕ-البقرةَ ﴿ :ٙٔ /
يف ّػلف افيػػة الكرخيػػة خیاطػػا  -اػو ومػػيف -بػػيف إسػرا یو ويطلػػا مػفكم أف يػػلكروا هػػّ قػػال ا لفةػیِّكم
ٍ
فسػ ل ف
م س وّم يف ال ا
صػيفراا كلػ ف مػن اظت ِّػن وال اسػل ت :ؿتػن نصػرب ملػ نػ ٍع واهػد مػن الطعػاـ؛ َ
أف يػػدم َ عتػػم ربػػى لینػػرج عتػػم ؽتػّػا تفةػػر االرض وأف يػػرزقكم غػػم ذلػ الطاعػػاـ الّػػلي سػػئِا ا مفػػى وّػ اظتػ ِّػن
وال اس ػػل ت؛ ف ػػاؿ -تة ػػارؾ وتع ػػاىل -يف م ػػاـ تَع ػػداد ال ػػفِّعم أو ق ػػاؿ عت ػػم نةػ ػیُّكم م سػ ػ ِ
مفكػ ػرا مل ػػیكم:

ِا
ِ ا
ػاوي -مػػا
﴿أَتسػػتَةدل ُ َف الػػلي ُّػ َ أَدل ابلػػلي ُّػ َ َ ػػم﴾؛ فالّػػلي ّػ أدل -كاػػا ػػاا يف تقسػػم الةیضػ ِّ
س لى بف إسرا یو نةیاكم من الة و وال ًّاا والق ـ والعدس والةصو؛ النّػى «أقػرب مف ًلػة وأدوف قػدرا ،وأصػو
الدن ِّ ال رب يف اظتكػاف فاسػتعم للن اسػة( » .الةیضػاوي ،ٜٜٔٛ ،جٔ )ٛٗ :والّػلي ّػ ػم «يريػد بػى اظتػ ان
وال اسل ت فإنّى م يف اللالة والفق ومدـ اضتا ة إىل السعي( » .نقسى اظتصػدر) وا سػتةداؿ يف افيػة مبعػ
ا متیػػاض وإف ق ػرأ بعضػػكم (أَتُة ػ ِّدل ُ َف) (يف ػػر :أب ػ هیػػاف ،ٜٜٖٔ ،جٔ )ٖٜ٘ :وإذا كانػػر الةػػاا يف (ابلػػلي
اظتن وال اسل ت؛ ي ؿ ابن ما ػ ر« :ورتیػ أفعػاؿ
ّ م) للةدلیة فكي دا لة مل اظتةدؿ مفى اللي ّ ّ
ِ
مػػا ادة الةػػدؿ تػ ُّ
الصػػقات أو ملػ تعػ ين ػػيا
ػدؿ ملػ عػػو ػػيا مكػػاف ػػيا آ ػ َػر مػػن الػ الوات أو ّ
ِ
الصػػقات ...وإذا تع ػ ّدت إىل مقع ػ ؿ واهػػد وتع ػ ّدت إىل آ ػػر ابلةػػاا وّ ػ
بشػػيا آ ػػر مػػن ال ػ الوات أو ّ
االكًر فاظتفص ب ّػ اظتػ ذ وا ػرور ّػ اظتةػلوؿ( » .ابػن ما ػ ر ،ٜٔٛٗ ،جٕٖٔ٘ :؛ يف ػر أيضػا :الراغػا
االصػػقكا ٕٔٔ-ٔٔٔ :ٖٔٗٚ ،؛ القراّیػػدي ،ٔٗٔٗ ،جٕٔٔٗ :؛ القػػموز آابدئٖٓٚ :ٕٓٔٓ ،؛ ابػػن مف ػ ر،
ٕٓٓٓ ،جٕ.)ٖٜ-ٖٛ :

ػالكي ف ػػد ػػال رتكػ ر اللُّغ ػ يّ وأ ػػاز أف تك ػ ف الةػػاا دا لػػة مل ػ اظتةػػدؿ اظتةػػدؿ مفػػى،
ّأمػػا الةػ ُّ
ي ػ ؿ « :يةعػػد أف يػراد بػػى -أي ابلػػلي ّػ أدل -اظتػ ُّػن و ال اسػػل ت؛ فإنػّػى أدوف سػػا زمػػم الیكػ د أو
لكراّػة طػػةعكم عتاػػا وب ػ (الاػػلي ّػ ػػم) الة ػ ُػو ومػػا معػػى النػّػى كػػاف ػما بػػ ًماكم ولػػلا طلةػ ف واظتعػ  :أ ّف
ّػػلا اطتػػم إّمنػػا يك ػ ف يف مصػػر وقػػد ض ػربر ملػػیكم س ػ ا أماػػالكم ،فافيػػة ديػػد وتفػػدن( » .الةػػالكي،
ٗ )ٕٔ :ٖٜٔفكاا قلفا إ ّف الةػاا ملػ ّػلا التقسػم دا لػة ملػ الةػدؿ اظتػ ً ِاؿ واظتقعػ ؿ الصػري ّػ اظتةػدؿ
مفى اظت ذُ فافية ارية مل وّػم الیكػ د ،ال ا ػم كػان ا ي ًماػ ف أف اظتػ ان وال اسػل ت ػا االدل وعتػلا سػ ل ا
مػػا ّػ ػػم مفكاػػا -يف زماكػػم أيضػػا -وّػ الة ػػو ومػػا معػػى .وأظػ ُّػن أ ّف ّػػلا التاقسػػم ؽتػّػا مل يُشػػر إلیػػى يف
صِّرح بى يف اظتصادر اللُّغ ية اظتعتربة.
التاقاسم اظتشك رة الت بّ أيديفا وأناى ؼتال ظتا ُ
ػاوي ويشػرح معػ ا سػػتةداؿ وّػ مشػػت
ػالكي إىل التاقسػػم اظتشػػك ر الػلي أتػ بػػى الةیضػ ُّ
مث ير ػ الةػ ُّ
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مػػن الةػػدؿ والةػػدؿ أو االبػػداؿ يسػػتل ًـ تركػػا وأ ػػلا أو زوا وإتیػػاان ػػاا يف لسػػاف العػػرب :اسػػتةدؿ الشػػيا
شػيا مكػاف ػيا آ ػر (ابػن مف ػ ر،ٕٓٓٓ ،
وتة ّدلى بى إذا أ لف مكانػى ....واالصػو يف االبػداؿ عػو ال ا
جٕ )ٖٛ :و زـ ّػػلا اظتع ػ تػػرؾ ػيا واال ػػل بشػػيا آ ػػر أو زواؿ ػػيا واالتیػػاف بشػػيا آ ػػر وإف مل
ػالكي إىل ّػػلا اظتع ػ ا سػػتل ًامي؛ والیك ػ د مل يسػ ل ا زواؿ اظتػػن وال اسػػل ت
يصػارح بػػى يف اظتعػػا م ،ف ػػار الةػ ُّ
كاػػا يػ ُّ
االرض؛ فكیػ قػػاؿ( :أتسػػتةدل ف) ا أ ػػاب
ػدؿ ملیػػى ظػػاّر افيػػة وإّمنػػا سػ ل ا االتیػػاف مبػػا تُفةػػر
ُ
الكي مل ّلا السااؿ ب لى« :الیك د وإف س ل ا االتیاف مبًو ما ختػرج االرض زواؿ اظت ِّػن وال اسػل ت،
الة ُّ
لكن سااعتم ّلا مستل ًـ ل ًاوعتاا إذ ُ ا إامنا أُمط ا للضارورة ومػدـ و ػ د االقػ ات وغمّػا يف التایػى ،فػإذا
ضػرورة ،فكػ ا م طلةػ ا زواعتاػا وإبػداعتاا بغم ػا؛ فػاظتع ّ :ػو
و دت زا نتكاا ال اسػةا لل ػ د أمػيف ال ا
تطلةػ ف زواؿ مػػا ّػ ػػم واالتیػػا َف يف بػػدعتاا مبًػػو اضتفطػػةال فالةػػاا دا لػػة ملػ اظتػػضوؾ واظتقعػ ؿ الصػري
م ذ ،فيف يشكو أ ّ م إّمنا طلة ا إ راج ما ذكر ف ات ِّ
اظتن و ال اسل ت؛ فيف ُّ العةارة :أتطلة ف االدل
م ػ أ اف مفػػدكم اطتػػم( » .نقسػػى اظتصػػدر) نعػػم إ ّ ػػم مل يس ػ ل ا زواؿ اظتػ ِّػن وال اسػػل ت ولكػػن س ػااعتم االتیػػاف مبػػا
تُفة ػػر االرض يس ػػتل ًـ زواؿ اظتػ ػ ان وال اس ػػل ت؛ ال ّف س ػػةا و د ػػا ّػ ػ ض ػػرورة كػ ػ م يف التّی ػػى ،ف ػػإذا زاؿ
السػػةا زاؿ اظتسػػةّا وهبػػلا يفيفػ ُّػو اال ػػكاؿ؛ واالسػػتةداؿ مسػػتعاو يف معفػػاف اضت ی ػ ِّػي الّػػلي ّػ االتیػػاف
بشيا مكاف يا آ ر.
ػالكي مػػن نقػػس السػااؿ بطريػ آ ػػر وّػ أ ّف سػااؿ ا سػػتةداؿ صػػادؽ بطلػػا رفػ
وأ ػػاب الةػ ُّ
اظتػ ِػن وال اسػػل ت ابلكلِّیػػة أو انضػػااـ مػػا ذكػػر إلیكاػػا والكػ ُّػو اسػػتةداؿ؛ ّأمػػا ُّ
االوؿ ف ػػاّر و ّأمػػا الًػػا
ّ
ِ
فإما يتفاول اا أو كل اا م غم ػا وكػوأ مػن
اظتن وال اسل ت إذا أُمط ا ّلف ّ
فلايفعتم من أكو ّ
َ
االزال ػػة م ػػن أص ػػلكاا وم ػػدـ أكلكا ػػا وأك ػػو غم ػػا معكا ػػا اس ػػتةداؿ (الة ػػالكي .)ٕٕ :ٖٜٔٗ ،ن ػػو
ػالكي
الةالكي ّلا اصت اب من ادتة القتػاوت بػن هرػر اعتیتا ِّػي ( )ٔٚٛ-ٔٚٚ :ٖٔٓٚويػر ّ الة ُّ
ُّ
ِ
الت ػػدير اال اوؿ وّ ػ س ػااؿ إزالػػة اظتػ ِّػن وال اسػػل ت ابلكلّیػػة و يُةعػػد ا هتاػػالّ اظتػػلك رين يف كػػيفـ ابػػن
ػالكي لت يػة مػدماف:
هرر يعيف مدـ تفاوعتاػا مػ أ ا اػا م ػ داف أو تفاوعتاػا مػ غم ػا؛ ي ػ ؿ الة ُّ
«إ ا م بعد ما د ل ا مصػر ان طػ اظت ُّػن وال اسػل ت إّ اندرا( » .الةػالكي )ٕٕ ،ٖٜٔٗ ،وا تیػارف أقػرب
ص اب ال اف اظتع اضت ی اي ليفستةداؿ ّ ما أ ػران إلیػى مػن االتیػاف بشػيا مكػاف ػيا آ ػر
إىل ال ا
واظتعفَ ِ
یاف اال ماف إ ّف ص ّ إطيفؽ لقظ ا ستةداؿ ملیكاا فعل سةیو ا از اللُّغ ي وّػ مػن قةیػو
ا سػػتعارة ،إذ ػػةِّى مػػدـ االكػػو واالكػػو اظت ػػا ِرف مػ أكػ ٍػو آ ػػر ابالزالػػة رأسػػا جبػػام مػػدـ الفاقػ أو
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مدـ ا متداد ابظتفقعة واظتتةادر إىل االذّاف يف ابدئ الف ر ّ اضت ی ةُ ا از.
ِ
فسو﴾
ٔ-ٖ-البقرةّ ﴿ :ٖٔٓ /إّل َم ْن َسفو نَ َ
ِ
ِ
ػس) مقع بػى ،ن ػو
ر ا الةیض ُّ
ػاوي أف يكػ ف (سػقى) ابلكسػر متعػ ّدص مبعػ ا سػتاكاف واالذ ؿ و (نق َ
نقسػى) ملػ
ّلا من ّ
اظتربد وثعلا مث أت ب ى مر ح وّ أف يك ف (سػقى) زمػا وملػ ّػلا نُصػا ( َ
ضػػم زـ ويشػػكد لػػى مػػا ػػاا يف اضتػػديا:
التاییػػ ً؛ ي ػ ؿ« :قػػاؿ اظتػ ّػربد وثعلػػا سػ ِػقى ابلكسػػر متع ػ ٍّد وابل ا
ِ
نقسى مل الارف ففصػا ملػ التااییػ ً ؿتػ غػ
(الكرب أف تسقى اضت وتغاص الفاس) .وقیو أصلى سقى ُ

أس ػػى( » .الةیض ػػاوي ،ٜٜٖٔ ،جٔ )ٔٓٙ :ق ػػاؿ ػت ػػي الػ ػ ّدين ػػیخ زادف يف ها ػػیتى« :وظت ػػا ك ػػاف
رأيَػػى وأمل ر َ
االصػػو يف التااییػػ ً أف يكػ ف نكػػرة وكػػاف تعريقػػى اندرا أورد لػػى ن ػػا ر مػػن الشػػعر وأقػ اؿ العػػرب سػػتئفاس
ِ
الفق س بى ....ق ُعتمِ :
ِ
سقى نقسى وغِ رأيى ِ
ػس
أمرف كاف
وبطر َ
َ
میشى وأمل بطفَى ور د َ
َ
ُ
االصو سػقكر نق ُ
ٍ
ِ
نقسى ابلتشديد.
زيد ،فلاا ه ّؿ القعو إىل الار و انتصا ما بعدف ب ق مى دتیی ًا النى صار يف مع سقاى َ
میشى] ،ق ُؿ الةصريّ و الكشااؼ ....وقػاؿ الق ّػراا ظتػا هػ ِّؿ القعػو مػن
ّلا[أي التشةیى بغ رأيَى وبطر َ
ِ
مقسرا ا
لیدؿ مل أف ال اسقى فیى وكاف ه ُّى أف يكػ ف س ِػقىَ زيػد نقسػا؛
الفقس إىل صاهةكا رج ما بعدف ّ
ِ
اظتقسػػر يك ػ ف إ نكػػرة لكػػن تػػرؾ ملػ إضػػافتى ونصػػا كفصػػا الفكػػرة تشػػةیكا لػػى هبػػا ....فقػػي
الف ّ
ّػػلف االمًلػػة ػػاا التاییػػ ً معرفػػا ابالضػػافة مل ػ الشػػلوذ ( » .ػػیخ زادف ،ٜٜٜٔ ،جٕٖٜٓ-ٖٓٛ :؛ أيضػػا
يف ر :الط سي ،ات ،جٜٔٗٙ :؛ ال ًؼتشري.)ٜٚ :ٕٜٓٓ ،

الةالكي ف د رج من اال كاؿ بت یى آ ػر وّػ كػ ف التاییػ ً م ػداما ملػ االضػافة وّػلا
ّأما
ُّ
ا
ػم ( َميفمػة الار ِػو ضتیتُػى) يف كػ ف
نقسػى) ن َ
ؽتّا ي د يف اظتصػادر الفايف يػة؛ قػاؿ« :ولعلػى جيعػو ( َ
التایی ً م داما مل االضافة ،أيِ :
سقى نقسا وذل الفاقس نقسى ،ا
لیدؿ ملػ أف سػقاّتى تض ُّػر
ُ ُ
ػم نقسػػى كاػػا يف ﴿ تَػ ِ ًُر وازرة ِو َزر أُ ػػرت﴾ (االنعػػاـ .)ٔٙٗ :فػػيف يتارػػى ملیػػى أف ّػػلف االضػػافة
غػ َ
معف يػاػة إىل اظتعرفػػة و ػػرط التاییػػ ً الفاكػػارةُ( ».الةػػالكي )ٕٗ :ٖٜٔٗ ،ولةیػػاف ص ػ ايفة ّػػلا التا یػػى أت ػ
ػالكي بف ػػم آ ػػر مػػن غػػم ابب التااییػػ ً وقػػاؿ :إ اف الفِّسػػةة يف رتلػػة ( َميفمػةُ الار ػػو ضتیتُػػى) م ادمػػة
الةػ ُّ
ملػ االضػػافة مبع ػ أف كػ ف اللِّيفیػػة ميفمػػة للر ػػو م ػداـ ملػ ك ػػا مضػػافة إىل ضػػامف ،فاللِّيفیػػة
بصػرؼ الف ػػر مػػن ك ػػا للار ػػو ومضػػافة إلیػػى ميفمػة الر لیػػةل وّكػػلا يف ّػػلف افيػػة التاییػػ ً م ػداـ
ملػ االضػػافة .و (الػػفقس) هػػّ ك نػػى دتییػ ًا لػػیس مبعرفػػة ،بػػو ّػ نكػػرة مث أضػػی إىل الضػػام .مث
89

البيضاوي
البالكي يف حاشيتو على تفسري
ادلنهج التّفسريي للشَّيخ دمحم ابقر
ِّ
ِّ

ىادي رضوان

أ ار الةالكي إىل ملاة إضافة التاایی ً إىل الضام وذلػ لی ا
ػدؿ ملػ أف سػقاّتى تض ُّػر غػم نقسػى
مةّ يف ق لى تعاىلَ ﴿ :و تَ ِ ًُر وا ِزرة ِو َزر أُ رت﴾ .مل أ اف اية نقس افية أيضا تفاسا
كاا ّ ا
ّلا التيفلیو﴿ :ولَ َ ِد اصطََقیفاف ِيف الدُّنیا وإِناى ِيف اف ِ رةِ ظتِن ال ا ِ
ّ﴾ (الة رة.)ٖٔٓ :
صاضت َ
ُ
َ
َ
َ
ِ
ا
ػالكي و كػػا آ ػػر وقػػاؿ« :مل ػ أنػػى خيكػػن ك ػ ف االضػػافة للرػػفس» (نقسػػى
ويف الفّكايػػة ذكػػر الةػ ُّ
اظتصػػدر) مبع ػ أ ّف اظت ػراد مػػن الػػفقس يف (نقسػػى اظتصػػدر) ػػفس الػػفقس وماّیتكػػا والكلاػػة هبػػلا اظتع ػ
كًمين وإف أضیقر إىل الضاام ،فيف يتعارؼ اظتضاؼ وية التایی ً نكرة الناى
تتكًر وتصدؽ مل
َ
ٍ
هیفئل يف مع اصتا .

ٔ-ٗ-البقرةّ﴿ :ٖٔٙ /ل نُ ِّ
َح ٍد ِم ُنهم﴾
فر ُق بَ َ
ني أ َ

ػّ) إىل
ػّ) يضػػاؼ إّ إىل اظتتعػ ّدد؛ فكیػ أضػػی (بػ َ
مػػن اظتعلػ ـ أ ّف لقػػظ (أهػػد) تعػػدُّد فیػػى و (بػ َ
ي أ ػػاب مػػن ّػػلا السػااؿ اظت ػدار وقػػاؿ« :وأهػػد ل ق مػػى يف سػػیاؽ
(أهػ ٍػد) يف ّػػلف افيػػةا كػ اف الةیضػػاو ا
ػّ( » .الةیضػاوي ،ٜٜٖٔ ،جٔ ٔٓٛ :أيضػا يف ػر :الطربسػي ،ٕٖٔٗ ،جٔ:
الفقي ماـأ فساغ أف يضاؼ إلیػى ب َ
الةیضاوي« :فیك ف (ِمفكم) بیاان لػ ( ٍ
أهد) فك ناػى قػاؿ بیػفكم» (الةػالكي،
ضيفا ق ؿ
٘٘ٔ) قاؿ
الةالكي م ِّ
ُّ
ُ
ِّ
ػالكي إىل ّ ػػلا و ك ػػّ آ ػرين ب ل ػػى« :أو ّ ػػلا مة ػػيف مل ػ ه ػػلؼ الع ػػاط
ٗ )ٕٗ :ٖٜٔوأض ػػاؼ الة ػ ُّ
ٍ
ػّ) مقعػ ؿ مطلػ مفػا ًؿ ملػ غػم لق ػى وضػػام
ػّ غػمف ،أو ق لػى (ب َ
ػّ أهػد مػفكم وب َ
واظتعطػ ؼ؛ أي :ب َ
(مفكم) را إلی الكقرة( » .نقسى اظتصدر).
ػيف ملػ هػػلؼ هػػرؼ العطػ واظتعطػ ؼ وذكػػر اظتعطػ ؼ ملیػػى ف ػػر
فعلػ ال ػػى اال اوؿ الكػػيفـ مةػ أ
وّلا ال ى م اف ظتا ن لى یخ زادف من ا﵀ ّ التاقتازا ِّ؛ فإناػى ي ػ ؿ« :لػیس ك نػى يف معػ اصتاامػة مػن
كػػة ك نػػى نكػػرة مل ػ مػػا سػػة إىل كًػػم مػػن االذّػػاف ،أ يػػرت أنػّػى يسػػت یم أف ي ػػاؿ :نقػ ِّػرؽ بػػّ
الر ُسو إّ بت دير اظتعطػ ؼ أي بػّ رسػ ؿ ورسػ ؿ؛ يعػ أ اف (أهػدا) لػ وقػ يف سػیاؽ الفاقػي
رس ٍؿ من ُّ
كو واهػد مفكػا ملػ الةػدؿ إّ أ اف ّػلا العاػ ـ ّػ العاػ ـ
وإف كاف ُّ
يعم أفراد مدل لى من افهاد ويتفاوؿ ا
ابلفسػةة إىل الكػ ِّػو االفػرادي وا سػػت يفؿ هػ إذا قلػػر :مػػا ػػاا مػػن أهػػد ف ػػد نقیػػر ا ػ ا مػػن كػ ِّػو
ػّ) إلیػى ،بػو بػد يف
واهد مل ا نقراد وا ست يفؿ .والعا ـ هبػلا ال ػى يكقػي يف صػيفة إضػافة (ب َ
ِ
مي ( »...ػػیخ زادف،ٜٜٜٔ ،
صػػيفة االضػػافة مػػن ك نػػى مبع ػ اصتاامػػة وما مػػى ابلفسػػةة إىل الكػ ّػو ا ا ػ ِّ
ِ
ِ
مي ،فإفػػادة (مػػا ػػاا م ػػن
جٕ )ٖٖٕ-ٖٖٔ :فشػػیخ زادف ّفػػا فػ ّػرؽ ب ػػّ الكػ ّػو االف ػرادي والكػ ّػو ا ا ػ ِّ
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أي ف ٍ
ٍ
ػرد مػن أفػراد ّػلا العاػ ـ ،بطريػ الك ِّػو
ادي ،أي :ما ػاا ُّ
الكو االفر ِّ
أهد) العا َـ ّي بطري ِّ
ػّ) إىل (أهػ ٍػد) ابظتعػ اال اوؿ
مي ،فلیسػػر العةػػارة مبعػ مػا ػػاا غتاػ ُمكم ،فػػيف يصػ ُّ إضػػافة (بػ َ
ا اػ ِّ
ػالكي
إّ م الت دير؛ وللل ؿتتاج يف أمًاؿ ّػلف العةػارات إىل ت ػدير اظتعطػ ؼ والعػاط كاػا ذكػرف الة ُّ
بّ) و ى.
يف ال ى الًا لیك ف الضافة ( َ
ػّ) يف ال ػػى الًالػػا فاقع ػ ؿ مطل ػ مػػن غػػم لقػػظ القعػػو وّ ػ مبع ػ (تقري ػ َ ) ومل ػ ّػػلا
ّأمػػا (بػ َ
ػفكم) را ػ إىل الكقػرة؛ أي :نق ِّػرؽ تقريػ َ أه ٍػد مػن الكقػػرة وّػلا ال ػى م افػ
التقسػم فال ا
ضػام يف (م ُ
ل لػػى تعػػاىل يف افيػػة التالیػػة﴿ :فَػِإ ْف آمف ػ ا ِمبًػ ِػو مػػا آمفػػتُم بِػ ِػى فَػ َ ػ ِػد اّتَػ َػدوا وإِ ْف تَػ لاػ ا فَِإامنػػا ّػػم يف ِ ػ ٍ
اؽ﴾
ُ
َ
َ َ
َُ
(الة ػرة .)ٖٔٚ/إ ّ ػا تشػػم إىل تقريػ الكقػرة ،فػػإ ّف افيػة مػػن ابب التعریػ ً والتةكیػر والكقػػرةُ يامفػ ف مبػػا
آمن بى اظتسلا ف وإف أمرض ا من االخيػاف فإّمنػا ّػم يف ػ اؽ اضتػ ِّ واظتفػاوأة واظتنالقػة فػإ اف كػو واهػد مػن
اظتنػػالقّ يف ػ ٍّ غػػم ػ ِّ اف ػػر (يف ػػر :الةیضػػاوي ،ٜٜٖٔ ،جٔ )ٜٔٓ :ومریػػا كی ػ أر ػ الةػػالكي
الضػػام يف (مػػفكم) إىل الكقػػرة وؿتػػن ن ػرأ ق لَػػى تعػػاىل ﴿ :نُقػ ِػر ُؽ بػػّ أ ٍ ِ
سػػلِ ِى﴾ (الة ػػرة.)ٕٛ٘/
َهػػد مػػن ُر ُ
ّ ََ َ
الةیضاوي والًّالا ّ اظتر ح اظتتكلا مل أياة ٍ
فاالر ّ ال ى الًا مث ُّ
هاؿ.
االوؿ الالي ذكرف
ُّ
ِ
ِ ِِ
ٔ-٘-البقرة﴿ :ٔٚٚ /و ِ
اى ُدوا و َّ ِ
ين ِيف
لك َّن ِ َّ
الِب َمن َ
الصابر َ
آم َن ِاب﵁َ ....وادلُوفُو َن ب َعهدىم إِذَا َع َ َ
َ
الب ِ
أساء َو َّ
الضر ِاء﴾
َ
صابرين) مل (من آمن) يف (و ِ
الرب َم ْن َآم َن) كاا قاؿ الةیضػاوي« :نصػةى ملػ اظتػدح
لك ان ِ ا
َْ ََ
مل يعط (ال ا َ
َ
ومل يعط لقضو الصرب مل سا ر االمااؿ( » .الةیضػاوي ،ٜٜٖٔ ،جٔ )ٕٔٔ :ويك ف فضو الصػرب مػن

و كػػّ كاػػا قػػاؿ الراغػػا« :وظتػػا كػػاف الصػػرب مػػن و ػػى مةػػدأ القضػػا و ومػػن و ػػى امعػػا للقضػػا و إذ
فضیلةَ إ وللصرب فیكا أثر بلیغ ،غیاػَر إمرابى تفةیكا ملػ ّػلا اظت صػد( » .الراغػا االصػقكا  ،ٜٜٜٔ ،جٔ:
ػالكي إىل أ اف (الػ او) يفػايف ال طػ للاػدح؛ وقػاؿ:
 )ٖٚٛفك من قةیو قط الصػقة للاػدح؛ وقػد أ ػار الة ُّ
«قد ي اؿ قط الصقة ابلفصػا للاػدح ييف ػم د ػ ؿ الػ او( » .الةػالكي )ٕٚ :ٖٜٔٗ ،ولع اػو قا ػو ّػلا
ال ػ ؿ أراد مػػن ال ط ػ القصػػو اظت ابػػو للعط ػ وظػػاّر كػػيفـ الفُّيفػػاة يػ ُّ
ػدؿ مل ػ أ اف اظت ػراد مػػن ال ط ػ ّ ػ
َ
َ
صػػابرين ملػ اظتػػدح وال طػ إىل
ا نت ػػاؿ مػػن إمػراب إىل آ ػػر؛ قػػاؿ أبػ هیّػػاف يف تقسػػمف« :انتصػػا وال ا
ِ
الصػػقات بعضػػكا ملػ بعػػن مػػلك ر يف ملػػم
الرفػ أو الفصػػا يف صػػقات اظتػػدح والػػلـ والػػضاهم ومطػ
ّ
الفيف ػ ( » .أب ػ هیػػاف ،ٜٜٖٔ ،جٕٔٓ :؛ أيضػػا يف ػػر :الطربسػػي ،ٜٔٛٛ ،جٔ )ٗٚ٘ :فكػػلا ال ػ ؿ ص ػري يف
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ِ
ػالكي أ ػػار إىل ضػػع ّػػلا
الصػػقات معط ػ ؼ مل ػ بعػػن .ولعػ اػو الةػ ا
أ اف ال ط ػ هاصػػو م ػ أ اف بعػػن ّ
اال كاؿ ب لى( :قد ي ُاؿ).
الةالكي ب كّ آ رين يف تقسم افية وقاؿ« :واللي ي كر يل أ ّف ال او مبع (مػ ) مقعػ ؿ
مث أت
ُّ
معى لػ (ماّدوا) ا
لیدؿ ملػ أ ّف ال فػاا ابلعكػد إامنػا يكػ ف ؽتػدوها مطل ػا إذا كػاف مػ اظتسػلاّ الػلين م ّػرب
ػرب) واصتالت ػػاف بع ػػدف ػػرب ابلفِّس ػػةة إلی ػػى( » .الة ػػالكي،
ص ػػابرين ،أو (ال ا
م ػػفكم ابل ا
ص ػػابرين) مط ػ مل ػ (ال ػ ّ
ِ
الصػػابرين يف الة سػػاا
ٗ )ٕٚ :ٖٜٔفعلػ ال ػػى اال اوؿ يك ػ ف التا ػػدير( :واظتُ ف ػ َف بِعكػػدّم إذا َ
ماّػػدوا م ػ ّ
الضراا )...وّلا بعید؛ الناى وإف واف سیاؽ ال ر ِ
آف العا اـ يف اضتديا من ال فػاا ابلعكػد ،لكفاػى ي افػ
و ّ
الرب) يف (ولك ان الربا) و يكػ ف
سیاؽ افية خبص صكا ومل ال ى الًّا كاف (وال ا
صابرين) معط فا مل ( ّ
صػػدق ا َوأُولئ ػ َ ُّػ ُػم اظتتا ػ ف)،
الصػػابرين يف الة سػػاا وال ا
ض ػراا وهػ َ
الت ػػدير ( َولك ػ ان ّ
ػّ الة ػ س أُولئ ػ َ الػػلين َ
ف ولئػ وأولئػ ػرباف ويكػ ف مػػن قةیػػو مطػ اصتالػػة ملػ اصتالػػة أي العطػ ملػ معاػ يل (لكػ ان).
وّلا التا ويو ي اف سیاؽ افية ال اف (لك ان) ليفستدراؾ وما يستدرؾ إّمنا ّػ مػن ػفس مػا يفقػ  ،فاػا
يعط مل اظتستدرؾ مسن أف يك ف من غم فسى ن را إىل رماية اظتفاسةة بّ ِ
اظتتعاط َقّ.
ٕ-ادلباحث البالغية
بقيف اظتعا والةیػاف وال ضػاص اظتتعل ػة بقػن
أكًر ما ذكرف
الةالكي يف ها یتى من اصت انا الةيفغیة ،يتعل اِ
ُّ
ػالكي مل يتعػارض للةػػدي أصػػيف .وّاّفػػا نتيفػػدث مػػن
الةػػدي قلیلػػة ػػداّ .أمػػا يف سػ رة الة ػػرة فیةػػدو أ اف الةػ ا
اظتةاها الةيفغیة اظتلك رة يف اضتا یة هسا ترتیا افصت.
ِ ِ
ِ
ِِ
شاوةٌ﴾
ٕ-ٔ-البقرةَ ﴿:ٚ /ختَ َم هللاُ َعلى قُلوهبم َو َعلى ََسع ِه ْم َو َعلى أَبْصا ِرىم غ َ
وطةعر وّ ثػم ال اشػيا كػف خل اطتػا
تار
قاؿ الاراغا« :اطتتم والطة ي اؿ مل و كّ :مصدر
ُ
ُ

والطاب والًّا  :االثر اضتاصو من الف خل ويترػ از بػلل اترة يف ا سػتیًاؽ مػن الشػيا واظتفػ مفػى امتةػارا
مبػػا مصػػو مػػن اظتف ػ ابطتػػتم مل ػ الكتػػا واالب ػ اب ،ؿت ػ  َ ﴿ :ػػتَ َم ُ َمل ػ قُػلُ ػ هبِِم﴾ (الة ػػرة» ...)ٚ/
(االصقكا  )ٕٚ٘ -ٕٚٗ :ٖٔٗٚ ،ف لى صري يف أ ّف أمًاؿ ّلف افية غتاز ه ی ة وّػ «إ ػارة إىل مػا
أ ػػرت بػػى العػػادةَ أ اف االنسػػاف إذا تفػػاّ يف امت ػػاد ابطػػو أو ارتكػػاب ػت ػ ر -و يكػ ف مفػػى ُّ
تلقػػر
ب ػى إىل اضتػ ِّ  -ي رثػى ذلػ ّیئػة ِ
دترنػى ملػ استيفسػاف اظتعاصػي وك امنػا خیػتم بػلل ملػ قلةػى( » .نقسػػى
ّ
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اضتاؿ يف الغشاوة وّي ما يغطّ بى الشيا( .نقسى اظتصدر.)ٙٓٚ :

اظتصدر) وكلل
ػري مػ اد افيػةَ مػػن قةیػػو ا ػػاز وقػػاؿ « :ػ َػتم و تغشػػیةَ مثَا ملػ اضت ی ػػة وإامنػػا ّػ مػػن ابب
وال ًؼتشػ ُّ
ا از ومتاو أف يك ف من كِيف ن میى و ػا ا سػتعارة و التاًیػو( » .ال ًؼتشػري )ٗٔ :ٕٜٓٓ ،وال ّػاّر مػن
كيفمػى أف يكػ ف مػرادف اب سػػتعارة اظتكفیػةَ وإف صػ ا أف يكػ ف مػن ا سػػتعارة التاةعیػػةّ .أمػا مػرادف ابلتااًیػػو
فك ا ستعارة التااًیلیاة كاا قاؿ ال اسعد التاقتازا ُّ « ّأما و ى التااًیو فك أف يشػةاى هػاؿ ال لػ ب واالشتػاع
واالبصار اؿ أ یاا ؼتل قة ليفنتقػاع هبػا مػ اظتفػ مػن ذلػ بطريػ اطتػتم والتاغطیػة مث اسػتعاو يف اظتشػةاى
ظ ال ُّ
ي ومػ اد اطتػتم
اللق ُ
ػا وال ًؼتشػر ا
داؿ مل اظتشةاِى بِ ِػى( » .أبػ م سػ  )ٜٗ٘ :ٜٔٛٛ ،وتةػ الةیض ُّ
الراغ َ
ػاوي ّ
والتغشػػیة اسػػتعارة وقػػاؿ« :و ػػتم و تغشػػیة ملػ اضت ی ػػة وإّمنػػا اظتػراد هباػػا أف ُمػػدث يف نق سػػكم ّیئػػة
ِ
دتر م مل استيفةاب الكقػر واظتعاصػي واسػت ةاح االخيػاف والطّامػات بسػةا غػیِّكم وا اػا ككػم يف الت لیػد
ّ
والمراضكم من الفا ر الصيفی فترعو قل َهبم جبیا يفقل فیكا اضت ُّ وأشتامكم تعاؼ اسػتاامى فتصػم
ك ا ا مست ث مفكا ابطتتم وأبصارّم جتتلي افصت اظتفص بة عتم يف االنقس واففاؽ كاا جتتلیكا أمػّ
اظتستةصرين فتصم ك ا ا غطي ملیكا وصیو بیفكا وبػّ االبصػار وشتّػاف ملػ ا سػتعارة تاػا وتغشػیة» .
(الةیضاوي ،ٜٜٔٛ ،جٔ.)ٕٗ :

ػالكي مػػن رأي الةیضػػاوي يف افيػػة الكرخيػػة وا ادمػ أ ّف اطتػػتم والتغشػػیة ه ی تػػاف« :بػػو ػػا
وأمػػرض الةػ ُّ
ػاؿ اضتسػفة أصػيف وفرمػا
م ػ داف ه ی ػة لكػن يرا ػا إّ مػن اؾتلػ مػّ قلةػى .وحت یػ ذلػ أ اف االما َ
مصو مفكا أن ار ّي أ ساـ لطیقة مضیئة والسیِّئةُ كلل مصو مفكا ظلاات ّي أ ساـ كًیقػة ك ِػدرة
يدؿ للل مًو ق لى تعاىل ﴿ :وِيل الالين آمفُ ا ُخیػ ِر كم ِمػن ال ُّلُا ِ
م لاة تعضي ال لا ،كاا ُّ
ػات إِىل
َُ ُ َ َ
ُُ َ
َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ا
ت ُخی ِر ُ نػَ ُكم م َن الفُػ ِر إىل ال ُّلُاػات﴾ (الة ػرة .)ٕ٘ٚ/فتلػ ال ُّلاػات
لين َك َقُروا أَول ُ
یاؤُّ ُم الطاا ُغ ُ
الفُّ ر َوال َ
إذا بلغػػر الغايػةَ یػػا تػ ًاؿ ،تسػ ّػا غطػػاا و تاػػا وطةعػػا وغشػػاوة وقسػ ة إىل غػػم ذلػ ( ».الةػػالكي،
ٗ )ٔ٘ :ٖٜٔوق ل ػػى ّاّف ػػا قري ػػا م ػػن تقس ػػم أّ ػػو ال ّػػاّر يف أمً ػػاؿ ّ ػػلف افي ػػة الكرخي ػػة ف ػػإ ا م مالػ ػ ف
سي« :وزتو ال ّاّري ف اطتتم والتاغشیة مل ه ی تكاا وف ّضػ ا الكیقیاػة
االلقاظ مل ه ی تكا؛ قاؿ افل ُّ
ض ام من ال لا ّكػلا -
إىل ملِم َمن كیقیاة لى -سةيفانى -وروي من غتاّد أنى قاؿ :إذا أذنا العةد ُ
وض ػ ام الةفصػػر -وّكػػلا إىل االهبػػاـ مث قػػاؿ وّػػلا ّ ػ اطتػػتم
ض ػ ام ّكػػلا َ -
وض ػ ام اطتفصػػر -مث إذا أذنػػا ُ
َ
والطة والارين وّ مفدي غػم مع ػ ؿ( ».افل سػي ،ٖٖٔ٘ ،جٖٕٔٔ :؛ أيضػا يف ػر :الطربسػي ،ٜٔٛٛ ،جٔ:
ػالكي يف تقسػػم ّػػلف افيػػة وإف كػػاف قريةػػا مػػن رأي
ٖٖٓٔٔٔ-؛ الط سػػي ،ات ،جّٔ )ٖٙ :أمػػا مػػا ذكػػرف الةػ ُّ
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أّػػو ال ػػاّر فك ػ ي اف ػ اللُّغػػة ،فػػإ اف تل ػ ال ُّلاػػات إذا بلغػػر الغاي ػةَ تسػ ّػا يف اللُّغػػة تا ػػا و
غشاوة ،فإف ِشتّیر هباا وما اهبكاا تك ف غتازا واستعارة ػتالة.
ػالكي إىل قضػػیة بيفغیػػة أ ػػرت وّػػي تغیػػم ال ػفا م يف افيػػة؛ فةالفسػػةة إىل ال لػػا وال اسػػا
مث أ ػػار الةػ ُّ
قػػاؿ تعػػاىل َ ﴿ :ػػتَ َم ُ َملػ قُلػ هبِِم َوملػ شتَْعِ ِكػػم﴾ّ ،أمػػا ابلفِّسػػةة إىل االبصػػار ف ػػاؿَ ﴿ :و َملػ أَبْصػػا ِرِّم
ِ
ػالكي يف بیػػاف ّػػلف ال ضػػیة« :ال لػػا يػػدرؾ ه ی ػػة الشػػيا غالةػػا إّ مب ًيػػد دقػػة و
غشػػاوة﴾؛ قػػاؿ الةػ ُّ
ه ی ة اظتسا ع إّ مب ًيد التاقكر فیى و ّأما اظتةصرات فلكًر ػا ووضػ ح د لتكػا ملػ و ػ دف تعػاىل وصػقاتى
كاف من ه ِّ الةشر أف يغقو مفكا بػو يصػو إلیكػا بسػرمة ولػلل غ ّػم يف ﴿ َوملػ أَبصػا ِرِّم ِغشػاوة﴾
الفا م( » .الةالكي )ٔ٘ :ٖٜٔٗ ،فك ناى بت دخيى اصتار وا رور اؽ اظتناطا إىل استااع اظتسفد إلیى وفیػى
نػ ع مػػن العرػػا كاػػا يػػدؿ ملیػػى التفكػػم (غشػاوة) ،وك نػاػى قػػاؿ :اظتةصػرات ا﵀یطػػة ابالنسػػاف بلغػػر ايػػة
يُةصػرّا االنسػاف بػو جييفػدّاال فيفبػ اد أف
ال ض ح وال اد لة یا تُرت أبدل التقات ،فعریػا كیػ
يك ف بیفكا وبیفى ن ع مػن االغطیػة غ ُػم مػا يتعارفػى الفػاس لیيفػ ؿ بیفػى وبػّ ّػلف االدلاػة ال اضػيفة وضػ َح
ػري و ّػػا ثيفث ػػة لت هیػػد ال اسػػا يف ﴿ َومل ػ
الشػػاس يف كةػػد الس ػػااال ويػػلكر الةیضػ ُّ
ػاوي تةع ػػا لل ًؼتشػ ِّ
َشتعِكػػم﴾؛ فك ػ ّإمػػا لنمػػن مػػن اللُّػػةس و ّإمػػا الف ال اسػػا مصػػدر واظتصػػادر جتا ػ فلُا ػ االصػػو و ّإمػػا
ٍ
ٍ
اس شتعكػػم) (يف ػػر :ال ًؼتشػػريٖٗ :ٕٜٓٓ ،؛ الةیضػػاوي،ٜٜٔٛ ،
بت ػػدير مضػػاؼ ػتػػلوؼ مًػػو (ومل ػ ه ػ ِّ
الةالكي و كا آ ر ور ا يفى مل ال ف اظتلك رة وقػاؿ« :االوىل مفػدي أف ي ػاؿ :و اهػدف
جٔ .)ٖٗ :وزاد
ُّ
إ ػػارة إىل أ ّف طري ػ العل ػػم ابظتس ػػا مات الديفی ػػة واه ػػد ّ ػ م ػػا ػػاا ِم ػػن مف ػػدف تع ػػاىل كت ػػااب أو س ػػفة أو
ِ
ػو أف جيعػػو واهػػدا دلػػیيف لػػى( » .الةػػالكي،
ا تكػػادا مفكاػػا و جيػ ز ختطّیػػى و ّأمػػا اظتةصػرات واظتع ػ ت فلكػ ٍّ
الةالكي أنسا بعلم اظتعا ؽتّا ذكراف ،ال اف يف االتیػاف ابلكلاػة بصػیغة اظتقػرد ملػ
ٗ )ٔ٘ :ٖٜٔفاا ذكرف
ُّ
ّلا التّاويو قضیة بيفغیّة ظاّرة ومل يفيفصر االمر يف دا رة الفّيف واللّغة.
ٕ-ٕ-البقرة﴿ :ٜٗ /وإِ ْذ ََنَّينا ُكم ِم ْن ِ
رعو َن﴾
آل فِ َ
َ
ِ
عا ػػت) يف ﴿اذ ُك ػػروا نعا ػػت﴾ (الة ػػرة( )ٗٓ/يف ػػر :الةیض ػػاوي،
و (إذ) يف ّ ػػلف افي ػػة مط ػ ػ مل ػ ػ (ن َ
 ،ٜٜٔٛجٔ.)ٜٚ :

ذكر الةالكي يف تقسم ّلف افية ساا من ِّ
الع ً بن مةدالسيفـ وّػ مػن أمالیػى قػاؿ« :ذكػر االزمفػة
يف مًو ق لى تعاىلَ ( :وإِ ْذ ؾتَایفا ُكم)َ ( ،وإِ ْذ و َامدان) وغم ذل من اظت اض الت هصو فیكا ا متفاف ابلػفعم
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جبعو اظتانت بى نقس ال ًماف ومًلُى من قاؿ من العرب:

ر العُراج ومل يش ا غةاري
سیر ي ـَ مكاظ إذ قَیتَيف َحت َ
أَنَ َ

واظتراد ما وق يف الی ـ

نقس الی ـ ،ما فا دة ذل ا ول ذكر الفِّعم ف ر است و اظتع ( ».اعتیتاي،

ٖٔٛ :ٖٔٓٚ؛ الةالكي.)ٕٔ :ٖٜٔٗ ،

ػالكي ب لػػى « :ػػرت العػػادة أبنػػى إذا أزاؿ ػػنص مػػن آ ػ َػر يف زمػػاف ِػتفػػا ونِ اػػا كًػػمة
وأ ػػاب الةػ ُّ
وأقػػاـ بعػػد تلػ االزالػػة ِمفَيفػػا ونِعاػػا لیلػػة مػػدُّّا ؽتػػا يػ رث االطالػػة ،فػػإذا ذَكػػر واهػػدا مػػن تلػ الػػفِّعم أو
إزالػػة واهػ ٍػد مػػن تل ػ الػػف م مل يقػ ِػد ا متفػػا َف ملیػػى لزالػػة رتی ػ مػػا أزاؿ ولمطػػاا رتیػ مػػا أمطػ ؛ فیػػلكرف
لضافة ال ًماف إىل ٍ
بعن من تل الفِّعم أو من تل االزا ت م قصد استيفضار السام رتی َ ما أزيػو
فعلر مع كلا لیقید ا تیاؽ ملیى رتی َ ما ذكػر
من ا﵀ن و ا
كو ما أمطي من اظتف  ،فی ؿ :اذكر ي ـ ُ
أبو ػػ ً مةػػارة وأدل إ ػػارة وتل ػ افصت والشػػعر اظتػػلك ر مػػن ّػػلا ال ةیػػو ،إذ ل ػ قػػاؿ :واذكػػروا تفریتفػػا
ّإصكػػم مػػن آؿ فرم ػ ف ،مل يقػػد استيفضػػار غمّػػا مػػن الػػفِّعم وب یاػػة إزا ت الػػفِّ م ول ػ م ػداّا لتيفتػػاج إىل
تس يد أوراؽ كًمة؛ ف ضاؼ (إذ) إىل (ؾتایفاكم) اظتش ِ
ػتاو ملػ واه ٍػد مػن إزا ت الػفِّ م وواه ٍػد مػن الػفِّعم
لیستيفضػروا رتیػ مػػا يف ّػلا ال ًمػػاف ويػػت ام ا متفػاف .فالا ًمػػاف وإف مل يكػػن بفقسػى ؽتتفػػا بػػى لكفاػى ذكػػرف عتػػلف
القا دة اصتلیلة الع یاة( » .الةالكي )ٕٔ :ٖٜٔٗ ،وّلا اصت اب بساالى م ذ مػن القتػاوت اضتديًیاػة بػن
ػالكي اظتصػػدر ولكػػن ب ػ َػدر مػػن التصػػرؼ؛ ف ػػد أ ػػار اعتیتاػ ُّػي إىل بيفغػػة
اضترػػر اعتیتاػ ِّػي وإف مل يػػلكر الةػ ُّ
الس ػااؿ إرتػػا وتقص ػػیيف و يفصػػتى أ اف غتػػرد ذكػػر الػػفِّعم يقیػػد أض ػػدادّا
ّػػلف االضػػافة وأ ػػاب مػػن ّ
الشػكر وإىل
خبيفؼ ما إذا ذكػر ال ًمػاف وأضػی إىل تلػ الػفِّعم فيفیفئػل يقیػد االضػداد وذلػ أدمػ إىل ُّ
مدـ ؼتالقة اظتفعم يف يا من أوامػرف ون اّیػى (يف ػر :اعتیتاػي .)ٖٔٛ :ٖٔٓٚ ،فقػي أمًػاؿ ّػلف افيػة إجيػاز
بلیػػغ مصػػو إ لضػػافة ال ًمػػاف إىل مػػا وق ػ فیػػى وعتػػلا قػػاؿ اعتیتاػ ُّػي« :ومبػػا ت ػػرر ملػػم أف ق ػ ؿ العػ ِّػ ً :ل ػ
ذُكػرت الػفِّعم ف ػػر اسػت او اظتعػ  ،فیػى ن ػر؛ ال اف اظتعػ اظت صػ د الػػلي ق ّػررانف مصػو كاالػػى مبرػارد ذكػػر
الفعم ف ر بو بلكر زمفكا .ولعلى أراد اظتع أصلَى لكفاى غم ُغت ٍد الف  ًالػة معػا ال ػرآف وبدامػة أسػالیةى
ت تضي رماية أبلغ اظتراتا وأس اظتطالا وّػلا مػن أسػةاب إمرػازف الػت مل يصػو إىل أدل مراتةكػا غػمف.
ػالكي
» (نقسى اظتصػدر) مث ي ؿ
اعتیتاي إناػى مل يػر مػن نةاػى ملػ ػيا مػن ّػلا اصتػ اب (نقسػى اظتصػدر) .والة ُّ
ُّ
اعتیتاي ولكفاػى ا تصػر ،فإنػى وإف أ ػار إىل دتػاـ ا متفػاف مل يشػر إىل مػا يل ًمػى مػن كػ ف
أ ل اصت اب من
ُّ
ومسػديى وإىل ا مػضاؼ بػى وإىل مػدـ ؼتالقػة
ذل أدم إىل م ًيد ّ
الشػكر ملػ االنسػاف واطتضػ ع ظتُ لیػى ُ
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البيضاوي
البالكي يف حاشيتو على تفسري
ادلنهج التّفسريي للشَّيخ دمحم ابقر
ِّ
ِّ

ىادي رضوان

التقصیلي.
اعتیتاي يف ابى
اظتفعم يف يا من أوامرف ون اّیى كاا أ ار إلیى
ُّ
ِّ
ٕ-ٖ-البقرة﴿ ٔٚٔ/ومثَل الذين َك َفروا َكمثَ ِل الذي ي ِنع ُق ِِبا ّل يسمع إّل ُد ِ
داء﴾
َ
َ َُ
ُ َ
عاء َون ً
ً
ََ ُ
ٍ
ٍ
ي؛ إ ّ اػػا قػػا  :ب ػ اد مػػن ت ػػدير مضػػاؼ ػتػػلوؼ يف ّػػلا
ػاوي يف تقسػػم ّػػلف افيػػة ال ًؼتشػػر ا
تة ػ الةیضػ ُّ
التاًیػػو ّإمػػا مػػن طػػرؼ اظتشػػةى أو مػػن طػػرؼ اظتش ػةاِى بػػى ويكػ ف الت ػػديرَ ( :مًَػ ُػو دامػػي الػػلين َكقػػروا َك َاًػ ِػو
اللي يَفعِػ ) أو ( َمً ُػو الػلين َكقػروا َك َاً ِػو َهبػا ِم الػلي يفعِػ ) .واظتعػ أف الكقػرة ِاػاكِ ِكم يف الت لیػد
يُل ف أذّا م إىل مػا يتلػ ملػیكم و يتػ مل ف فیاػا ي ػرر معكػم؛ فكػم يف ذلػ كالةكػا م الػت يفعػ ملیكػا

ػس ابلفػداا و تقكػم معفػاف (الةیضػاوي ،ٜٜٔٛ ،جٔ ٜٔٔ :وال ًؼتشػري،
ت و تعػرؼ مغػ ًاف وحت ُّ
فتسا ُ الص َ
ػاوي -بػ كّ
ػري والةیض ُّ
 )ٔٛٚ :ٕٜٓٓوّػلا الت ويػو متػاج إىل الت ػدير كاػػا قػدامفا .مث أتیػا -أي ال ًؼتش ُّ

آ ػ ػرين وق ػػا -والعة ػػارة للةیض ػػاوي« -وقی ػػو ّػ ػ دتً ػػیلكم يف اتة ػػاع آاب ك ػػم ملػ ػ ظ ػػاّر ه ػػاعتم ػػاّلّ
ػفاـ ابلفّػػام يف نع ػػى
ی تكػػا ابلةكػػا م الػ تسػػا ال ا
صػ ت و تقكػػم مػػا حتتػػى أو دتًػػیلُكم يف دمػػا كم االصػ َ
وّ ػ التاص ػ ير مل ػ الةكػػا م( » .الةیضػػاوي ،ٜٜٔٛ ،جٔ )ٜٔٔ :وال ػػى اال اوؿ متػػاج إىل التا ػػديرّ ،أمػػا
الًّػػا فػػيف متػػاج إلیػػى أيضػػا ولكػػن يسػػامدف ق لُػػى( :إّ ُدمػػاا َونػِػداا)؛ ال اف االصػػفاـ تسػػا إّ أف
جيعػو ذلػ مػن ابب التااًیػػو اظتركػػا( .نقػس اظتصػدر) وأتػ ال ًؼتشػػري ب ػى آ ػػر وقػػاؿ« :و جيػ ز أف يػراد بػ ػ
ػلخ الػػلي يسػػا مػػن كػػيفـ الرافػ صػ تى بكيفمػػى إّ الفػػداا والتصػ ير
(مػػا يسػػا ) االصػ ُّػم االصػ ُ
غم من غم فكم لليفروؼ( » .ال ًؼتشري.)ٔٛٚ :ٕٜٓٓ ،
ُ
ا
وت دير اظتضاؼ من أهد اصتانةّ إمنا ُمتاج إلیػى إذا عػو الكػيفـ مػن ابب التشػةیى اظتقػروؽّ ،أمػا إذا
عو من ابب التاشةیى اظتركا التاًیلي فيف متاج إىل الت ػدير كاػا رأيفػا يف الػ كّ اال ػمي ِن وقػد صػرح
بػػى الةیضػػاوي ب لػػى :إّ أف جيعػػو ذل ػ مػػن ابب التااًیػػو اظتركػػا( .يف ػػر :الةیضػػاوي ،ٜٜٔٛ ،جٜٔٔٔ :؛
یخ زادف ،ٜٜٜٔ ،جٕٜٗٔ :؛ الط سي ،ات ،جٕ.)ٜٚ-ٚٚ :

الةالكي ف د على من ابب التاشةیى اظتراكػا التااًیل ِّػي وأ اولػى یػا متػاج فیػى إىل ت ػدي ٍر مػن
ّأما
ُّ
انا اظتشةّى و من انػا اظتشػةاِى بػى؛ ف ػاؿ« :الػلي ظكػر يل وهاررتػى مػرارا قةػو مطالعػة ّػلا التاقسػم،
العرػػم يف أ اف بعضػػا مفكػػا
أ اف معػ افيػػة ّ
الشػريقة أف صػػقة الكقػػرة يف ػتػػاورا م ومػػلاكرا م كصػػقة الةكػػا م ُ
ِ
يفعِػ ملػ بعػ ٍ
ةّ مػػفكم
ػن يسػػا إّ دمػػاا ونػػداا؛ ف لػػى( :ومًػػو الػػلين كقػػروا) ،أي :صػػقة اظتتنػػاط َ
ِ
الرؤساا م االتةاع أو ابلعكس أو غمّم مػ غػمّم مػفكم( ،كاًػو
ؼتاطةكم (ابلكسر) وؼتاطَةكم ،س اا ّ
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الػػلي يفعِػ ) أي كيفػػاؿ ال اشػػنص الػػلي يص ػ ِت أبص ػ ات معػ ٍ
ػاف عتػػا كفكی ػ اضتاػػار وصػػكیو القػػرس
ّ
ِ
فكػلا مًَػو اظتن ِ
ػاطةّ مػػفكم (ابلكسػر)؛ (مبػا يسػػا إ دمػاا ونػداا) صػلةُ (يفعػ ) والةػاا مبعػ (ملػ )
أي :يػػتلقظ مبػػا معػ لػػى ملػ مػػن يعلػػم ه ی ػػة اللّقػػظ و معفػػاف وإمنػػا ّػ يسػػا صػ ات فكػػلا صػػقة
السػام  .واضتاصػو أف ال سػ ة وظلاػػات الكقػر اسػت لر ملػ ألسػفتكم وآذا ػم فػػيف ي ػدروف ملػ الػتالقظ
ابضت ػ ِّ ال ػ ِّدييف أو شتام ػػى .فَػ ُك ػػم يف فَػ ْك ػػم اضت ػ ِّ والفُّط ػ ب ػػى كالةك ػػا م ويل ػػ ًـ أف يقكا ػ ف أيض ػػا م ػػن الفاػػي
وأصيفابى -ملیى وملیكم ال اسيفـ -كاا ِ
ص ُّم بُكم)( » .الةالكي.)ٕٚ :ٖٜٔٗ ،
يصرح بى ( ُ
ّ
وال ّػػاّر أف الػػلي ذكػػرف يف تقسػػم افيػػة أبلػػغ؛ النػػىّ علػػى مػػن ابب التاشػػةیى التاًیلػػي و متػػاج إىل
ت دير يا ،ال ّف االصو مدـ اضتلؼ ،مل أناى يك ف فیى االظكار يف م اـ االضاار كاػا يكػ ف يف
ت دير (مًو اللين كقروا كةكا م اللي يفعِ مبا يسا ) ،فإ اف (مػا يسػا ) ّػ نقػس الةكػا م يف ّػلا
الت دير .أيضا يف ّلا الت دير( ،اللي يفعِ ) انظر إىل الداامي وّ غم مراد رأسا النػى ػةاى الػلين كقػروا
ومدـ ا تیاف ابل ا ا (نقسى اظتصدر).
الةالكي ا تیاف مبا جيا أف
ابلةكا م ف ر .فقیى كاا قاؿ
ُّ
ٕ-ٗ-البقرة﴿ ٔٛٛ /وّل ََت ُكلوا أَموالَ ُكم ب َين ُكم ِاب ِ
لباط ِل َوتُدلوا ِهبا إِىل احلُ ّك ِام لِتَأْ ُكلُوا فَريقاً ِم ْن
َ
َ
أَمو ِال الن ِ
َّاس ِاب ِإل ِمث َوأَنتُم تَعلَ ُمو َن﴾
ال ض ػػیة ّاّف ػػا تتعل ػ أبه ػ اؿ متعلِّ ػػات القع ػػو م ػػن مل ػػم اظتع ػػا  ،فالقع ػػو نُس ػػا إىل ض ػػام اصتا ػ (
ػري« :أي :و
بعضػكم)...؛ قػاؿ الةیض ُّ
كل ا) ،ومل يفسا إىل القامو اظتقرد ( كو ُ
ػاوي تةعػا لل ًؼتش ِّ
ػاؿ بعػ ٍ
ػن ابل ػػى الػػلي مل يُةِيفػػى ُ تعػػاىل( » .الةیضػػاوي ،ٜٜٔٛ ،جٕٔٔٚ :؛ ال ًؼتشػػري،
بعضػػكم مػ َ
كػػو ُ
ٔٔٙ :ٕٜٓٓ؛ الطربس ػػي ،ٕٖٔٗ ،جٔ )ٔٛٚ :مث ق ػػا يف تقس ػػم ق ل ػػى تع ػػاىل ﴿ َوتُػػدل ِهب ػػا إِىل اضتُ اك ػػاـ﴾:
اظتفكي أو نصا لضاار أف( ».الةیضاوي ،ٜٜٔٛ ،جٔ.)ٕٔٚ :
«مط مل
ِّ
ػاؿ بَعػ ٍ
ػن) إىل مػػا ذكػػر يف
عض ػ ُكم مػ َ
ػالكي يف ها ػػیتى إىل قضػػیة العػػدوؿ مػػن ( َ ُكػ ْػو بَ ُ
وأ ػػار الةػ ُّ
كػػو بعضػػكم مػػاؿ بعػػن مػ أنػػى اظتػراد إ ػػارة إىل أف الفّػػاس كر ػ ٍػو واهػ ٍػد،
افيػة وقػػاؿ« :ومل ي ػػو
ا
ػامن
ػس ماػػرٍو فػػيف يفةغػػي أف ي لػػم نقسػػى ومػػن ذتػّػة ورد يف اضتػػديا ال ا
صػػيفی  :يػ ُ
ػس زيػػد نقػ ُ
فك ػ ف نقػ َ

ػا لفقسػػى( » .الةػػالكي )ٕٜ :ٖٜٔٗ ،وّػػلف ميفه ػػة يف غايػػة اصتاػػاؿ
ػا ال یػػى مػػا مػ ُّ
أه ػ ُدكم ه ػ مػ ا
ػالكي إىل ال ػ ف اظتنتلقػػة يف أكػػو أم ػ اؿ الفّػػاس ب لػػى« :مث قػػد يت ػداـ االكػ ُػو
و ايػػة الدقّػػة؛ مث أ ػػار الةػ ُّ
مي زيػد مػا مفػد ماػرو زورا وي ػیم ملیػى ػك َد زوٍر أو ملػ َ
مل االد ا إىل اضت ّكاـ وقد يتػ ر كػ ْف يػ ّد َ
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الیاػػّ اظتػػردودة فی ػػل مفػػى وقػػد يُػػديل بػػى إىل اضت ّكػػاـ كال ّػػامل اظتتف ِّقػػل ػػل مػػاؿ غػػمف و ي تػػدر أف
يشػػك مفػػد أهػػد فضػػيف مػػن اضتكػػاـ( ».نقسػػى اظتصػػدر) ويػػرِّ أف يكػ ف (تُػػدل ا) مطقػػا و یػػا مسػػت يف
االوؿ ،أي :االد اُ متػ ر
مفصػ اب لضػػاار (أَ ْف)( .نقسػػى اظتصػػدر) ويف ّػػلف اضتالػػة يكػ ف ّ
ؼتتصػػا ابل ػػى ّ
من االكو؛ ت ديرف ( :كل ا ...و تُػدل ا )...ومػ ذلػ يكػ ف ق لػى( :فري ػا ِمػن أمػ ِاؿ الفاػاس) إظكػارا
م ق االضاار و ي كػر لػى نكتػة( .نقسػى اظتصػدر) ّأمػا يف ال ػى الًػا أي مفػد ػر االكػو مػن االد ا
فیر ز الفصا يف (تُدل ا) لضاار (أَ ْف) أيضا.
ِ
اظتقسػػروف و يكػ ف فیػػى االظكػػار
ػالكي تقسػما آ ػػر متػػاج فیػػى إىل التا ػػدير الػػلي ذكػػرف ّ
مث يػػلكر الةػ ّ
مكاف االضاار فی ؿ« :واالَوىل ما سف يل قةو مطالعػة ّػلا التاقسػم أ اف اظتػراد :كػو بعضػكم مػاؿ
غمف إىل إتيففػى ويػديل ك متػى إىل اضت ّكػاـ لی ػل بدلَػى مػن غػمف بشػكادة زور أو
نقسى لرادة أف يفسا َ
ػالكي رّمبػػا للػػتنلص مػػن االظكػػار يف م ػػاـ
خيػػّ مػػردودة( » .نقسػػى اظتصػػدر) وّػػلا التاقسػػم وإف ر ا يفػػى الةػ ُّ
ِ
السػیاؽ العػا اـ يف ال ػرآف و
االضاار أو لتسكیو اظتع ومدـ الت دير ،يقید مع  ً یّا ف ر و يفاسا ّ
ٍ
ِ
الصػیاـ وآصت تتيفػداث مػن
سیاؽ الس رة ،ص صا إذا رأيفػا أ ّف افيػة وقعػر بػّ آصت تتعلػ أبهكػاـ ّ
بعػػن أهكػػاـ ال تػػاؿ وبعػػد ذل ػ مػػن اضتػ ِّػج ،فاظتفاسػػا للا ػػاـ ّاّفػػا وللكػػدي ال ػرآ أف يك ػ ف اظتع ػ
أمػ ام .أقػ ؿ :مل جيػ ز أف يكػ ف ( َو َْ ُكلػ ا أَمػ الَ ُكم بیػػفَ ُكم ِابلةاطػ ِػو) أمػ ام مػػن أكػػو بعػ ٍ
ػن مػػاؿ نقسػػى
ِ
ومػػن أكػػو مػ ِػاؿ غػػمف ابلةاطػػو لیػػديل بػػى إىل اضتكػػاـ و كػ َػو فري ػػا مػػن أمػ اؿ الفاػػاس ابالمثا فكيف ػػا أكػػو
ػاوي
ابلةاطػػو ومفكػ أػي مفػػى وتايِػّػدف آصت كًػػمة يف ال ػرآف الكػػرن وأهاديػػا متعػػددة مفكػػا مػػا ذكػػرف الةیضػ ُّ
الش ػريقة .وهیفئػػل يك ػ ف (فري ػػا ِمػػن أَم ػ اؿ الفاػػاس) أم ػ ام أيضػػا مػػن مالػػى
والا ًؼتشػ ُّ
ػري يف تقسػػم ّػػلف افيػػة ّ
كرف يف م اـ االضاار تفةیكا ملػ أ ّف أمػ اؿ الفّػاس عتػا هرمػة مفػد و جيػ ز أكلكػا
نقسى وماؿ غمف ،ذَ َ
ابلةاطو ول كاف اظتاؿ لفقسى.
ِ
ِ ِ
ِ
ني َواليَتامى
ٕ-٘-البقرة﴿ ٕٔ٘ /يَسأَلُونَ َ
َقربِ َ
ك َماذا يُنف ُقو َن قُل َما أَن َفقتُم م ْن َخ ٍري فَل َلوال َدي ِن َواأل َ
َوادلساك ِ
الس ِ
بيل﴾
ني َواب ِن َّ
ُّ
تعد ّلف افية مفد الةيفغیّّ من قةیو تل ّي السا و بغػم مػا يتطلّػا بتف ًيػو سػاالى مف ًلػة غػمف تفةیكػا ملػ
السػػا و أو اظتكػ ُّػم لػػى وّػ نػ ع مػػن ػػيفؼ م تضػ ال ػػاّر (يف ػػر:

أف ذلػ الغػػم ّػ االوىل ػػاؿ ذلػ
التقت ػػازا  .)ٕٕٛ :ٖٔٛٚ ،وعت ػػلا ق ػػاؿ الةیض ػػاوي –تةع ػػا لل ًؼتش ػػري« :-س ػػئو م ػػن اظتف َقػ ػ ف ی ػػا بةی ػػاف
ُ
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اظتصػػرؼ النػّػى أّػ ّػم فػػإ ّف امتػػداد الفاق ػػة ابمتةػػارف والنػّػى كػػاف يف س ػااؿ ماػػرٍو وإف مل يكػػن مػػلك را يف افيػػة
واقتصر يف بیاف اظتف َق مل مػا تضػافى ق لػى :مػا أنق ػتم مػن ػم( » .الةیضػاوي ،ٜٜٔٛ ،جٖٔٔٙ :؛ أيضػا
السػااؿ مػن اظتفقػ ،
يف ػر :ال ًؼتشػرئٕٙ :ٕٜٓٓ ،؛ الطربسػػي ،ٜٔٛٛ ،جٕ )٘ٗٚ :فاظتصػارح بػى يف افيػػة ّػ ّ
اب مل بیاف اظتصرؼ وأ اب من السااؿ اظتصارح بػى ضػافا ب لػى( :مػن ػ ٍم) .ذكػر
لكن بيف فیكا اصت ُ
الةیضاوي للعدوؿ من م تض ال اّر ّاّفا دلیلّ :اال اوؿ أ یّة بیاف اظتصػرؼ والًّػا كػ ف السػااؿ مفػى
ّ
م دا يف هديا مارو بن اصتا ح فػ ػ«من ابن مةااس -رضي تعاىل مفكاػا -أف ما َػرو ب َػن اصتاػ ح
ي كاف ینا ّا ذا ماؿ م یم ف اؿ :ص رس َؿ مػاذا نفقػ مػن أم الفػا وأيػن نضػعكاا فف ًلػر.
االنصار ا
ػالكي ظت ػػا أراد أف تك ػ ف افي ػػة ػ ااب م ػػن اظتفق ػ واظتصػػرؼ مع ػػا یػػا يك ػ ف ك ػػيف
» (نقسػػى اظتصػػدر) والة ػ ّ
ّ
اصت ابّ مصػارها بػى يف افيػة قػدار يف افيػة مةتػدأين ػتػلوفّ؛ ف ػ (مػا أنق ػتُم ِمػن ػ ٍم) ػرب لػ ػ ( ُّػ ) وّػ
را ػ ػ إىل (م ػػاذا) و (فلل ال ػػدين) أيض ػػا ػػرب ﵀ ػ ٍ
ػلوؼ ت ػػديرف( :فػ ػ ق ؿ ّػ ػ لل ال ػػدين)( .يف ػػر :الة ػػالكي،
االوؿ م ِفاػػة
ٗ )ٖٓ :ٖٜٔومل ػ ّػػلا الت ػػدير يك ػ ف اصت ػ اب مػػن اظتفق ػ صػػرما أيضػػا .وظتػػا كػػاف التا ػػدير ّ
ػالكي أب اف اظتةتػػدأ مطل ػ واطتػ َػرب مةػ اػّ ب ػ (اطتػػم) فػػيف يك ػ ف
إ ػػكاؿ ّ ػ أف اظتةتػػدأ مػػّ اطتػػرب ،أ ػػاب الةػ ُّ
اظتةتدأ مّ اطترب( .نقسى اظتصدر) مث أ ار إىل أف ال ق مل ( م) هسن مل تقسمف؛ ّأما ملػ تقسػم
ػاوي فػػيف( .نقسػػى اظتصػػدر) مث ي ػ ؿ :إ اف مػػا ذكػػرف أوف ػ بس ػااؿ ماػػرو بػػن اصتا ػ ح -النػاػى س ػ ؿ مػػن
الةیضػ ِّ
اظتفق واظتصرؼ -فاالوىل أف يك ف اظتراد ابفية( :يس ل نَ َ من ِ
هاؿ مػا يُفق ػ ف قػدرا ومصػرفا) ،لیت افػ
ي ملػ مػا ذكػرف إّ مػا زماػى مػن أف اظتةتػدأ يف ذلػ الت ػدير
افيةَ وما ن ًلػر ّػي فیػى .ومػا زتػو الةیضػاو ا
مّ اطترب وأناى ما شت ال ُ اراا ي ق ف مل ( م) ،بو يصل نى مبا بعػدفل وّػلا مػدف ع أيضػا أب ػم كًػما مػا
ُ
الةیضاوي يُضی فا دة ق لى تعاىل:
يصل ف يف م ض ال ق (نقسى اظتصدر) ويف الفكاية ي ؿ :إ ّف ما ذكرف
ُّ
ػاوي يضػی فا ػدة ذلػ ال ػ ؿ
(من م) (نقسى اظتصدر) .ومریا كی يدامي
الةالكي أ ّف ما ذكرف الةیض ُّ
ُّ
ػاوي ي ػ ؿ« :واقتصػػر يف بی ػػاف اظتفق ػ مل ػ مػػا تض ػػافى ق لػػى :م ػػا أنق ػػتم م ػػن ػػم( ».الةیضػػاوي،
والةیضػ ُّ
 ،ٜٜٔٛجٔ )ٖٔٙ :فإناى صري يف بیاف فا دة ذل ال ػ ؿ وّػي ػ اب للسػااؿ مػن اظتفقػ ضػافا .مث مػا
ِ
صػة ماػرو بػن اصتاػ ح وسػاالى ،بػو
ذكرف
اظتقسرين والةيفغیّ أيضػا يتعػارض مػ ق ا
ُّ
الةیضاوي وكًم من ّ
الساالّ ،غايةُ االمر أ ا بفر اصتػ اب ملػ مػا ّػ االّ ُّػم
التفاسا م د ومشك د؛ فافية أ ابر من ّ
وّػ بیػػاف اظتصػػرؼ وأ ابػػر مػػن اظتفقػ ضػػافا ب عتػػا( :مػػا أنق ػػتم مػػن ػػم) ،ملػ أ اف االصػػو ّػ مػػدـ
اضتلؼ يف الكيفـ فلیكن (ما أنق تم) مةتدأ و (فلل الدين) ربف.
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بيل ِ
َّ
ذين يُ ِنف ُقو َن أَموا َذلُم يف َس ِ
هللا َك َمثَ ِل َحبَّ ٍة﴾
ٕ-ٙ-البقرةَ ﴿ ٕٙٔ /مثَ ُل ال َ
كاًَػػو ابذ ِر هةاػػة ملػ ػ ه ػػلؼ اظتض ػػاؼ» .
كاًَػػو هةاػػة أو َم ػػًَلكم َ
ق ػػاؿ الةیض ػػاوي« :أي َمًَػػو نق ػػتكم َ
(الةیضاوي ،ٜٜٔٛ ،جٔ )ٔ٘ٚ :من أهد الطرفّ ّإما من اظتشةاى و ّإما من اظتشػةاى بػى وّػلا هػلؼ بػ اد مفػى
ػري ( )ٜٔٗ :ٕٜٓٓومعل ػ ـ أ ّف ارتكػػاب اضتػػلؼ إّمنػػا جيػػا ل ػ كػػاف
يف أمًػػاؿ ّػػلف اظت اض ػ مفػػد ال ًؼتشػ ِّ

اظت ص د تشةیى (اللين يفق ف) بفقس اضتةة ولیس كلل  ،الف التاشةیى اظتلك ر يف افية من قةیػو التاشػةیى
اظتراك ػػا ال ػػلي يعت ػػرب فی ػػى تش ػػةیى اظتق ػػردات بعض ػػكا ب ػػةعن إّ أف امتة ػػار اضت ػػلؼ وإف مل يك ػػن وا ة ػػا،
أهسن وأوىل لیيفصو ميفامة اظتاًاو ابظتاًاو بى ( یخ زادف ،ٜٜٜٔ ،جٕ.)ٙٗ٘ :
ُ
الةیضاوي أبنّى رمبا متاج فیى إىل هلؼ من أهد الطاػرفّ بػو اظتػراد
قالى
ما
مل
الةالكي
ويعضض
ُّ
ّ
تشةیى اظتفق ّ ابضتةة؛ قاؿ« :قد ي اؿ ها ة إىل اضتلؼ يف يا من اظت ضعّ بو افية رمػ ً إىل أف
ِ
اظتفق لك نى ؼتل قَى –تعاىل -وما أنق  ّ ،كاضتةّة يف إنةا ا ،فكاا مفاةَ لليفةّػة ملػ الفّػاس كػلل
ِ
ِ
ِ
ع
مفةَ للافق ملیكم ،وابصتالة اظتفق ابضت ی ػة ّػ -تعػاىل -كاػا أف اظتفةػر ّػ  ،إ أف اظتفقػ لػى نػ ُ
ا تیػػا ٍر لػػیس لليفةّػػة( » .الةػػالكي )ٖ٘ :ٖٜٔٗ ،و خیق ػ مل ػ الفّػػاظر م ػػا يف ّػػلف اظتيفه ػػة مػػن رت ػػاؿ
وبيفغة فكاا أف إنةات اضتةّة لیس ی ة بػو غتػاز واظتفةػر ّػ -تةػارؾ وتعػاىل -فإنقػاؽ اظتفقػ أيضػا
غتاز .وال ّاّر أ اف ّلا الارم ً يفايف ما يف ّلف افية مػن التااًیػو اظتراكػا ،فلػیكن التاًیػو م ػ دا ولیُػ ِح
ػالكي ،فاظتعػػا اصت ً یاػػة الّػػت ي هیكػػا اللاقػػظ رم ػ ًا ومػػن بُعػ ٍػد دتف ػ مػػن
اللاقػػظ رم ػ ًا إىل مػػا أ ػػار إلیػػى الةػ ُّ
ػازي هػ ن ػ ؿ أ ػػا تفافیكاػػا ،وإذا مل يكػػن مفافػػاة بػػّ التااًیػػو
اسػػتعااؿ اللاقػػظ يف اظتعػ اضت ی ػ ِّػي أو ا ػ ِّ
والارم ً فيف مان من ت دير ا﵀لوؼ أيضا .مل أف ّلا الارم ً يفاسا ما يف افيتّ التالیتّ أ ػ اد مفاسػةة
ػرد اصتایػػو
بػو يفاسػا ثػيفث آصت فیكػا تصػري أب اف االنقػاؽ اظتعتػػرب مػا يُتةعػى صػاهةى مفّػا و أذت وال ُّ
صػدقات قطعػا ،فلػیكن ِ
اظتفقػ كاضتةاػة الػت تفةػر
م من صدقة يَتةعكا أذت وأب اف اظت ان واالذت يةطيفف ال ا
دتن مل أهد﴿ :الاػلين يُ ِفق ػ َف أَمػ ا َعتُم يف َس ِ
ػةیو ِ مثُا يُتةِعػ َف مػا أَن َق ُػ ا َمفّػا َو أَ َذت
سة سفابو و ُّ
ِ
ِ ِِ
غقػرة ػم ِمػن ص ٍ
ػدقة يَتةَعكػا أَذت
عتُم أَ ُرُّم م َفد َرّهبػم َو َ ػ ؼ َملػی ِكم َو ُّػم َمَ ًنػ َف قَػ ؿ َمعػروؼ َوَم َ ْ َ
ِ
كم ِابظت ِّن َواالَذت﴾ (الة رة.)ٕٙٗ-ٕٕٙ/
ص َدقاتِ ُ
َو ُ َغ أ
يف َهلیم ص أَيُّكا الالين َآمف ا تُةطل ا َ
َ
النتيجة
أّم نتا ج ّلا الةيفا يف ما يلي:
خيكن أف ّ
نلنص ّ
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ػالكي يف ّػ ػػلف اضتا ػ ػػیة يتعػ ػػرض لكً ػ ػ ٍم مػ ػػن اظتةاهػ ػػا اللُّغ يػ ػػة والفايف يػ ػػة والةيفغیػ ػػة تةعػ ػػا
ٔ) إ اف الةػ ػ ا
الكشاؼ وفیى كًم من ال ضاص اظتتعلِّ ة هبلف العل ـ.
للةیضاوي ،فإ اف تقسمف كاا نعلم ّ يفصة ّ
ِّ
الةیضاوي وإذا رأت يف ال ضػیة ن ًامػا فإنػى م ِّػرر
الةالكي العةارات ال صمة اظتغل ة يف تقسم
ٕ) يشرح
ُّ
ِّ
ِ
اظتقسرين.
ػتو الفِّ ًاع وكًما ما يةدي برأيى وخیال الةیضاو ا
ا
ي وسا ر ّ
ػاوي و ّػػا أ ػػرت
ٖ) إ اف الةػ ا
ػالكي يف كًػػم مػػن االهیػػاف ي ًيػػد ملػ ال ػ ف اظتػػلك رة يف تقسػػم الةیضػ ِّ
ِ
ويصرح أهیاان أبف ما ذكرف سف لى من دوف أف يرا سا ر التّقاسم.
ّ
الةالكي ابلشارح و ِّ
ال ًصدة ف ر بو يتاةػ يف تقسػمف مفكرػا اسػتد لیا هػ يصػو إىل مػا
ٗ) يكتقي
ُّ
ِ
اظتقسرين.
يرتضیى ويراف صيفیيفا وإف ال يف ال ضیة رتی ّ
الةالكي يف ّلف اضتا یة من بعن التاكلُّقات ّفا وّفاؾ؛ ّإما النّى مل يرا مآ ل
٘) ختل أق اؿ
ِّ
الةیضاوي ال صمة ػ ّدا .وّػلا ي ُّػو
الةیضاوي يف تقسمف أو الناى مل يدقِّ الفا ر كاا يفةغي يف مةارات
ِّ
ِّ
من ف ّلا ِ
اظتقسر القاضو اللي أت بكًم من افراا اصتديدة يف ّلف اضتا یة.
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ادلصادر
افل سي ،أب القضو كاب الدين السید ػتا د الةغدادي (ٖٖ٘ٔ) ،روح ادلعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع ادلثاين ،ط

اوفسر ،مصر :دار إهیاا الضاث العرا.

ابن االنةاري ،أب الربكات كااؿ الدين (ٕٕٓٓ) ،اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني البصريني والكوفيني ،تصيفی

دة مربوؾ،

طٕ ،ال اّرة :مكتةة اطتاؾتي.

ابن يف ،أب القت مًااف (ٕ٘ ،.)ٜٔاخلصائص ،تصيفی دمحم الفرار ،طٕ ،ال اّرة :دار الكتا العلایة.
ابن ما ر ،دمحم الطاّر (ٗ ،.)ٜٔٛالتحرير والتنوير ،ت نس :الدار الت نسیة للفشر.

ابن مصق ر ا ةیلي ،ملي بن مامن ( ،)ٜٜٔٛشرح مجل الزجاجي ،تصيفی ف از الشعار ،طٔ ،بموت :دار الكتا العلایة.
ابن مال  ،رتاؿ الدين الطا ي (ٓ ،)ٜٜٔشرح التسهيل ،تصيفی مةد الرزتن السید و دمحم اظتنت ف ،طٔ ،ال اّرة :دار ّرر.
ابن مف ر ،اب القضو رتاؿ الدين دمحم بن مكرـ (ٕٓٓٓ) ،لسان العرب ،طٔ ،بموت :دار صادر.

أب هیاف ،دمحم بن ي س االندلسي (ٖ ،)ٜٜٔالبحر ا﵀يط ،حت ی مادؿ مةد اظت د وملي دمحم مع ض ،طٔ ،بموت :دار
الكتا العلایة.
أب م س  ،دمحم دمحم ( ،)ٜٔٛٛالةيفغة ال رآنیة يف تقسم ال ًؼتشري وأثرّا يف الدراسات الةيفغیة ،طٕ ،ال اّرة :دار التضامن.
الةالكي ،دمحم ابقر اظتشك ر ابظتدرس الكردستا ( ،)ٖٔٚٚجامع الفوائد ،سففدج :انتشارات كردستاف.

ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ (ٗ ،)ٖٜٔحاشية العالمة البالكي على تفسري البيضاوي ،طٔ ،.سففدج :انتشارات
كردستاف.

ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ( ات) ،حقيقة البشر ،دراسة وحت ی مسع د دمحم ملي فرج ،.م  :ان.
الةیضاوي ،انصر الدين أب اطتم مةد

بن مار بن دمحم الشمازي الشافعي ( ،)ٜٜٔٛأنوار التنزيل وأسرار التأويل ،إمداد وت دن

دمحم مةد الرزتن اظتامشلي ،طٔ ،بموت :دار إهیاا الضاث العرا.

التقتازا  ،سعد الدين مسع د بن مار ( ،)ٖٔٛٚادلطول ،صيفيفى ومل ملیى أزتد م ًو مفايى ،طٔ ،قم :دار الك خ.
اصتر ا  ،مةد ال اّر (ٕ ،)ٜٔٛادلقتصد يف شرح اإليضاح ،تصيفی كاظم ر اظتر اف ،طٔ ،بغداد :دار الر ید.

ها ي لیقة ،مصطق بن مةد ( ات) ،كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ،ميف بتصيفیيفى وطةعى من نسنة اظتال

دمحم رؼ الدين صلت اص و رفعر بیلكى الكیسي ،بموت :دار إهیاا الضاث العرا.
اللّي ،دمحم هسّ ( ات) ،التفسري وادلفسرون ،بموت :دار االرقم.

الرازي ،فنر الدين دمحم بن مار (ٔ ،)ٜٔٛتفسري الفخر الرازي ادلشتهر ابلتفسري الكبري ومفاتيح الغيب ،طٔ ،بموت :دار القكر.

الراغا االصقكا  ،اب ال اسم اضتسّ بن دمحم ( ،)ٖٔٗٚمفردات ألفاظ القرآن ،حت ی صق اف مدانف داوودي ،ط ،ٚقم :ذوي ال رىب.

ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ( ،)ٜٜٜٔتفسري الراغب األصفهاين ،حت ی دمحم مةدالع ًي ً بسی  ،امعة طفطا :كلیة افداب.
رض افّ ،ادي ( ،)ٖٜٔٙدراسة ن دية ليفستعارة اظتكفیة مفد الةالكي ،رللة األدب العريب ،العدد ٔ ،ا لد  ،ٜصصٖ.ٜٔٛ-ٔٚ
روها  ،اباب مردوخ (ٓ ،)ٖٜٔاتريخ مشاىري كرد ،جٖ ،طكراف :سروش.
ال ًػتشري ،أب ال اسم ار

ػتا د بن مار اطت ارزمي ( ،)ٕٜٓٓتفسري الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه

التأويل ،امت بى و رج أهاديًى ومل ملیى لیو م م ف یيفا ،طٖ ،بموت :دار اظتعرفة.
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سیة يى ،مارو بن مًااف ( ،)ٜٔٛٛالكتاب ،تصيفی مةد السيفـ ّاروف ،طٖ ،ال اّرة :مكتةة اطتاؾتي.
یخ زادف ،دمحم بن مصل الدين مصطق ال

ي اضتفقي ( ،)ٜٜٜٔحاشية شيخ زاده على تفسري البيضاوي ،ضةطى وصيفيفى

و رج آصتى دمحم مةد ال ادر اّّ ،طٔ ،بموت :دار الكتا العلایة.

الطربسي ،أب ملي القضو بن اضتسن ( ،)ٜٔٛٛرلمع البيان يف تفسري القرآن ،تصيفی وتعلی السید ّا م الرس يل ا﵀يف
والسید فضو الی ًدي الطةاطةايي ،طٕ ،بموت :دار اظتعرفة.

ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ (ٖٕٗٔ) ،.تفسري جوامع اجلامع ،طٕ ،قم :ماسسة الفشر االسيفمي.
الط سي ،یخ الطا قة أب
إهیاا الضاث العرا.

عقر دمحم بن اضتسن ( ات) ،التبيان يف تفسري القرآن ،قدـ لى الشیخ آقا ب ًرؾ الطكرا  ،بموت :دار

القراّیدي ،اطتلیو بن أزتد (ٗٔٗٔ) ،كتاب العني ،حت ی مكدي اظتن ًومي وابراّیم السامرا ي .طٔ .قم :اس ف.

القموز آابدي ،غتد الدين دمحم بن يع ب (ٕٓٔٓ) ،القاموس ا﵀يط ،مرا عة وإ راؼ دمحم ا سكفدرا  ،بموت :دار الكتاب

العرا.

اظتدرس ،مةد الكرن ،)ٜٖٔٛ( .علماؤان يف خدمة العلم والدين ،بغداد :دار اضترية.

اعتیتاي ،كاب الدين أزتد بن هرر اظتكي ( ،)ٖٔٓٚالفتاوى احلديثية ،مصر :اظتطةعة اظتیافیة.
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روش تفسیری شیخ محمدباقر بالکی در حاشیهاش بر تفسیر بیضاوی
(مطالعة موردی مباحث لغوی ،نحوی و بالغی در سورة بقره)


هادی رضوان

داًط٘بر گرٍُ زببى ٍ ادب٘بت عربٖ داًطگبُ کردستبى

چکیده
ض٘خ هحودببقر ببلکٖ از عبلوبى بسرگ کرد در قرى چْبردّن ّجرٕ بِ ضوبر هٖآٗ د ک ِ رس بلِّ ب،
ضرحّب ٍ حبضِّ٘بٕ هتعددٕ در علَم ٍ هعبرف اسالهٖ ًَضتِاست .از هْنترٗي آث بر ارزض وٌد اٍ،
حبض٘ٔ هطَْر اٍ بر تفس٘ر قبضٖ ًبصرالدٗي ب٘ضبٍٕ است کِ درٍاقع بر جبٗگبُ بلٌد ض٘خ در تفس ٘ر
قرآى داللت دارد .ببلکٖ بس٘برٕ از هسبئل دق٘ق ٍ هببحث ارزضوٌد را در اٗي حبضِ٘ گٌجبً دُاس ت.
اٗي پژٍّص رٍش تفس٘رٕ ببلکٖ را در اٗي اثر هْن در سَرُ بقرُ بررسٖ هٖکٌدًَٗ .سٌدُ عالٍُ ب ر
اضبرُ بِ اّن هٌببع هَرد استفبدُ ببلکٖ در اٗي حبضِ٘ ،بِ بررسٖ رٍٗکرد اٍ در علَم لغًَٕ ،ح َٕ ٍ
بالغٖ هٖپردازد .ببلکٖ در اٗي اثر بِخَبٖ هَارد هحل ً سا را ب٘ بى ه ٖکٌ د ٍ س ني ب٘ض بٍٕ را
بِتفص٘ل ٍ بب دقت توبم ضرح هٖدّد .اٍ در ّر آِٗ ،آرإ هنتلف تفس٘رٕ را ًقد ٍ بررسٖ ه ٖکٌ د
ٍ گبُ بب ًظر هفسراى ٍ ازجولِ ب٘ضبٍٕ هَافقت ٍ گبُ هنبلفت هًٖوبٗد .ب بلکٖ پَ٘س تِ در اٗ ي اث ر
استقالل خَد را حفظ هٖکٌد ٍ بب رٍضٖ علوٖ ٍ استداللٖ هٖکَضد تب در ّر هسئلِإ ًظر درس ت
را برگسٌٗد .ببلکٖ بِصراحت هٖگَٗد کِ هْن ً٘ست آٗب ًظرش هَافق ًظر دٗگ ر هفس راى اس ت ٗ ب
خ٘ر؛ آًچِ در اٗي حبضِ٘ جبلب بِ ًظر هٖرسد آى است کِ برخالف ع بدت عبلو بى هت خر ،ب بلکٖ
ب٘طتر از آًکِ ضبرح ٍ حبضًَِ٘ٗس ببضد ٗک هفسر است .اٗي پژٍّص بب رٍش تَص ٘فٖ

تحل٘ل ٖ

هْنترٗي آرإ ببلکٖ را در تفس٘ر اٗي دٍ سَرُ بررسٖ هٖکٌد.
كلیدواژهها :ببلکٖ؛ حبضِ٘ بر تفس٘ر ب٘ضبٍٕ؛ سَرُ بقرُ؛ تفس٘ر؛ ًحَ؛ لغت؛ بالغت.

ًَٗسٌدٓ هسئَل:

hrezwan@uok. ac. ir
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