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 فصلية، اجلمعية اإليرانية للغة العربية وآداهبارللة 
ش/ . ىـ 1398خريف ، ٕ٘لالعدد ا، زلكمة ةيعلم

 83-ٗٓٔ صص؛ م ٜٕٔٓ

 يف حاشيتو على تفسري البيضاويّ  سريي للشَّيخ دمحم ابقر البالكيّ ادلنهج الّتف
 (ادلباحث اللغوية والنَّحوية والبالغية يف سورة البقرة أمنوذجاً ) 

 ىادي رضوان
 كردستاف جبامعة وآداهبا ةیالعرب اللغة قسم يفمشارؾ  أستاذ

 ٜٖٛٔ/ٛٓ/ٕٓ: البحث قبول خياتر   ٜٖٛٔ/ٖٓ/33: البحث استالم خياتر 

 صادللخّ 
وقػد كتػا العيّفمػة كًػما  مػن . يعدُّ الشیخ دمحم ابقر الةالكي من أبػرز العلاػاا االمػيفـ يف ال ػرف الرابػ  مشػر للكرػرة بكردسػتاف

ومػػن أّػػّم ّػػلف اظتالقػػات ال ّیاػػة ها ػػیتى اظتشػػك رة ملػػ  ، واظتعػػارؼ االسػػيفمیةالّرسػػا و والشػػروح واضت ا ػػي يف ؼتتلػػ  العلػػـ  
. واللطػا   واظتةاهػا الفّقیسػة اظتتعلِّ ػة بعلػم التقسػم فإنّػى أودع فیكػا كًػما  مػن الػّدقا  ، تقسم ال اضي انصر الدين الةیضاويِّ 

فالةاهػا يشػم ، تقسػم سػ رة الة ػرة يف ّػلف اضتا ػیة تتفاوؿ ّلف الّدراسة مفكج الةالكي يف تقسػم ال ػرآف الكػرن مػن  ػيفؿ
إىل اظتصػػادر الػػت امتاػػدّا الشػػیخ يف ها ػػیتى كاػػا يةيفػػا مػػن مفكرػػى يف التّقسػػم ويةػػّّ م ققػػى مػػن العلػػـ  اللّغ يػػة والّفيف يػػة 

و ال ضػػػػاص والةػػػالكي يف ّػػػلف اضتا ػػػیة يشػػػرح اطتػػػيفؼ اظت  ػػػػ د يف تقسػػػم افصت يف كًػػػم مػػػن االهیػػػاف ويقّصػػػ. والةيفغیػػػة
ػػػر   افػػػ ياتا ػػػة إىل التقصػػػیو ويشػػػرح قػػػ ؿ الةیضػػػاوّي  ػػػرها  وافیػػػا  رافعػػػا  لغاػػػ ض العةػػػارات  اػػػا إنّػػػى  ومػػػفكم  – نيآراا اظتقسِّ

يصػػو إىل ال ػػ ؿ  یهتػػ ا  یمسػػلکا  ملایػػا  اسػػتد ل فم تقسػػ یفػػ سػػل يو  يىولکفػػى مسػػت وأ بػػرأ یأ ػػر  القكػػاخیاترة و  – ضػػاويُّ یالة
ػرا   يةايل ّو ي افػ  ق لػى قػ ؿ اف ػرين أـ  ا وؽتػا يلقػر الف ػر أّف الةػالكيا يف ّػلف اضتا ػیة الصا ا ويصرِّح أبنى  أكًػُر  مقسِّ

یا   يففا  ظتا نراف يف كًم من الّشروح واضت ا ػي ؽتّػا ّػ  دأب العلاػاا اظتتػ  رين ويقػضض أفا الةػالكي أتػ  يف . مفى  ارها  وػتشِّ
ػػلا الةيفػػا بصػػدد اال ابػػة مػػن ّػػلا السػػااؿ، یاػػة   ت  ػػد يف تقاسػػم ال ػػدمااها ػػیتى اراا  ديػػدة ؿت ياػػة وبيفغ مػػا ّػػي : ّو

التيفلیلػػي و    -ال صػػقي  افراا اصتديػػدة يف ها ػػیة الةػػالكي يف تقسػػم سػػ رة الة ػػرةا وتسػػتندـ الدراسػػة اظتػػفكج لفأّػػمُّ ّػػ
ػػا  تقسػػم سػػ رة الة ػػرة مػػن أّف مفكرػػى اسػػتد  أبّػػمِّ مػػا وصػػو إلیػػى الةػػالكيُّ يف يل وأناػػى يتكلاػػ  يف بعػػن االهیػػاف وي ًيػػد و ّ 
 .ما أ ل مفى الةیضاويُّ أهیاان  فی   يف ن ع من اال كاؿ يريد اطتروج مفى راه مل  تقسم الةیضاويِّ وأناى مل ي

 
 .الةيفغة؛ الّفيف ؛ س رة الة رة؛ تقسم الةیضاويّ ؛ الةالكيّ : الرئيسة الكلمات
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 مةادلقدّ . ٔ
تقسم االماـ قاضي ال ضاة انصػر الػدين أا اطتػم مةػد  بػن ماػر بػن ػتّاػد بػن الةیضػاوّي   خیق  أّف 

الشػػافعّي اظتسػػّا  أبنػػ ار التف ًيػػو وأسػػرار الت ويػػو مػػ  ت سُّػػر هراػػى يغػػيف الّدارسػّػ والةػػاهًّ يف العلػػـ  
یضػػاويُّ فیػػى الكشاػػاؼ ف ػػد ا تصػػر الة؛ مػػن كًػػم مػػن التقاسػػم اظتط الػػة -ومفكػػا ملػػم التقسػػم-االسػػيفمیاة 

لل ًاؼتشريِّ وأت  بكو ما فیى من ال ضاص اللُّغ يػة والػداقا   الةيفغیػة وو ػ ف ال ػرااات اظتنتلقػة كاػا ا تصػر 
فیى التاقسم الكةم للقنر الرازيِّ اظتسّا  مبقػاتی  الغیػا وأتػ  أبّػّم مػا فیػى مػن افراا الكيفمیاػة واضِتكایػة 

لیة الّشا عة بّ اظتػلاّا االسػيفمیة واسػتادا أيضػا  مػن تقسػم الرااغػا االصػقكاّ ِ واظتةاها الع لیاة واصتد
كاػا  (؛ٜٙٔ: ٔج، الػلّي: يف ػر) وزاد مل  ذل  كلِّى ميفه ات ابرمة  ولطا َ  را عة  واستفةاطاٍت دقی ػة  

ّػلا التقسػم ملػ  وبػ  الةیضػاويُّ مالػى يف . استادا من مصػادر أ ػرت تقسػمياة وهديًػة ولغ يػة وبيفغیػة
فصػػار تقسػػمف يف م اضػػَ    -كاػػا ّػػ  دأب كًػػم مػػن اظتػػالِّقّ واظتصػػفِّقّ يف مصػػرف  -االجيػػاز وا  تصػػار

كًػػمٍة صػػعةا  مغل ػػا  ػتتا ػػا  إىل الكشػػ  والةیػػاف والشاػػرح وااليضػػاح ولػػلل  أقةػػو ملیػػى كًػػم  مػػن العلاػػاا 
ػػي كًػػمة  ػػدا  االفاضػػو والقيفػػ ؿ االذكیػػاا ابلشاػػرح والتايفشػػیة والتا  علی ػػة  دمػػة  لل ػػرآف الكػػرن وتقسػػمف ّو

: يف ػػر) وصػػو هبػػا صػػاها كشػػ  ال ُّفػػ ف إىل ؿتػػ  ستسػّػ مفكػػا مػػا ي ػػ  يف غتلاػػدات ومفكػػا دوف ذلػػ 
 (.ٜٗٔ-ٙٛٔ: ٔج،   ات، ها    لیقى

والّػت تػدّؿ  ها یة دمحم ابقر الةػالكيِّ اظتشػك ر ابظتػدرِّس الكردسػتا ِّ ، ومن أّمِّ ّلف الشُّروح واضت ا ي
إفا الةػػالكيا يف ّػػلف اضتا ػػیة يشػػم إىل ا ػػتيفؼ العلاػػاا . ملػػ  مكانػػة صػػاهةكا يف تقسػػم ال ػػرآف الكػػرن

يفػػى ونقػػِي آراا اف ػػرين ، يف تقسػػم افصت أّو    ػػ  يف االتیػػاف مبػػا ير ِّ مث يةػػدو برأيػػى ومػػا يػػراف صػػيفیيفا  ّو
 ق ؼ يف  انػا اضتػ ِّ مفػدف ّػ  الطاريػ  اظترِضػّي يف فال، يّتنل م ضعا  هاشتا  من دوف أف جيامو ال دماا

ّػػػػلا إىل  انػػػػا  ػػػػػرح مػػػػا اسػػػػػتغل  مػػػػن الكػػػػيفـ يف مةػػػػػارة الةیضػػػػاويِّ وبیػػػػػاف . تقسػػػػم كػػػػيفـ   تعػػػػػاىل
ويكًػر الةػالكي مػػن ذكػر الػداقا   القلسػػقیاة والكيفمیاػة والةيفغیاػة والفيف ياػػة يف . ا هتاػا ت اظتنتلقػة فیكػػا

. اف ّػػلا ابمًػػا  لغاػػ ض العةػػارات  یػػا متػػاج كًػػم  مػػن ه ا ػػیى إىل الشاػػرح و الةیػػافتقسػػم افصت وكػػ
وكًػػػما  مػػػا يكتقػػػي الةػػػالكيُّ بػػػلكر أصػػػيفاب افراا واظتػػػالِّقّ دوف أف يػػػلكر مالاقػػػا م ويف بعػػػن االهیػػػاف 

 .يلكر الكتاب ومالِّقى أو ي تصر مل  ذكر الكتاب لشكرتى
يف م اضػػػ  مديػػػدة مػػػن التاقسػػػم ويةػػػدي مبػػػا يػػػراف هّ ػػػا  أو أقػػػرب إىل  إفا الةػػػالكيا خیػػػال  الةیضػػػاويا 

التايف یػػػ  كاػػػا إناػػػى يت قاػػػ  يف اظتػػػراد مػػػن مةػػػارات ال اضػػػي أهیػػػاان  أو    بتػػػ وييفت تةػػػدو أ ػػػا بعیػػػدة   
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 .تفاسا أسل ب الةیضاويِّ يف التاقسم
ا ت العلایاػػػة واالدبیاػػػة أمػػػر  والةاهػػػا يػػػرت أف الةيفػػػا مػػػن  كػػػ د العلاػػػاا االفاضػػػو يف ؼتتلػػػ  ا ػػػ

ػػ  ، ومػػن ّػػا ا العلاػػاا. ضػػروريأ يف سػػةیو تفایػػة مػػا وصػػو إلیفػػا مػػن الػػضاث االسػػيفميِّ ال ػػیِّم الةػػالكّي ّو
مفكا ها ػیتى ملػ  ؛ الّلي بلؿ  ك دا  قیِّاة يف إثراا مكتةة العلـ  االسيفمیاة و لیقاتى  اّدة مل  ذل 

يف ها ػػیتى مػػن الف ػػد والتيف یػػ  والّتيفريػػر والػػردِّ والّتعػػديو  ػػاّد  ملػػ  أفا  فاػػا أتػػ  بػػى، تقسػػم الةیضػػاويّ 
وابلفسػةة إىل  لقیاػة ّػلا . للكيفـ اظتعِر ً يف كػوِّ  یػو ر ػا    لصػاا يكشػق ف مػن و ػ ف معانیػى أسػتارا  

  مػن االؿتػاا مل ؾتد ما يتعّل  ابظت ض ع بفيف، فةعد الةيفا يف اظتكتةات العلاّیة وا يفت اكااة، العاو
 (.ٜٛٔ-ٖٚٔصص: ٜٖٙٔ، رض اف) دراسة ون د ليفستعارة اظتكفیاة مفد الةالكيِّ : إّ  م ا   مف انى

يل ػػي الضػػ ا ملػػ  أّػػّم آراا الةػػالكّي التقسػػمية يف اظتةاهػػا اللغ يػػة والّفيف يػػة  الةاهػػا يف ّػػلف اظت الػػة
 :راسة من االسئلة افتیةوالةيفغیة يف س رة الة رة وماوؿ أف جيیا من  يفؿ ّلف الدِّ 

 ما ّي اظت اض  الت  ال  فیكا الةالكيُّ الةیضاويا يف تقسم ّلف الّس رةا( ٔ
ا الةیضػػاويُّ يف التاقسػػما ومػػا ّػػي أ ّیّػػة ( ٕ ػػا  مل يػػلكّر مػػا ّػػي اظت اضػػ  الػػت زاد ملیكػػا الةػػالكيُّ و ّ 

 ويُّاّلف ال   ف العلایة قیاسا  م  ما ذكرف الةیضا
ّم اصت انا اللغ ية والفايف ية والةيفغیة اظتلك رة يف تقسم ّلف الّس رة من ها یة الةالكّياما ّي ( ٖ  ّأ

 نبذة عن حياة البالكّي وآاثره
ُولِػػد يف قريػػة نػػ ًاز التابعػػة ل ضػػاا سػػففدج ( ٕ٘ٔ: ٖٜٛٔ، اظتػػدرس) ّػػ  اضتػػاّج اظتػػيف ابقػػر ابػػن الشاػػیخ هسػّػ

بػدأ ابلدِّراسػػة . قاريػة كاػا ن لػى الةػالكيُّ مػن والػدف الشاػیخ هسّػ ٖٙٔٔ اف ػة كردسػتاف االيرانیػة سػفة
مث ا ػػػتغو ابلعلػػػـ  العربیػػػة ، فنػػػتم ال ػػػرآف الكػػػرن وقػػػرأ الكتػػػا ا مت اديػػػة وال صصػػػیة اظتعتػػػادة، ا بتدا یػػػة

ا وجت اؿ يف اظتػدارس اظت  ػ دة مفػدّم إىل أف  ػاات سػفة ا وغّم فتتلاػل ملػ  اظتػيف  ٖٖٛٔ صرفكا وؿتّ 
وقػػػػرأ الشااسػػػػیة يف اظتفطػػػػ  مفػػػػدف وا ػػػػتكر بػػػّػ ( ژاوف رود) يف انهیػػػػة( ر  بُػػػػ رت دَ ) اظتػػػػدرس يف قريػػػػة أسػػػػعد

وبعػػد أ ػػكر انت ػػو إىل مدرسػػة اظتػػيّف ... الطػػيفب أبناػػى ذكػػي فطػػن  طّػػاط أديػػا ويف ال اقػػ  كػػاف كػػلل 
( چػػػ ر)   إىل قريػػػةمث ر ػػػ... فة ػػػي مفػػػدف مػػػدة قلیلػػػة، مةػػػد  الد ػػػيِّ بسػػػففدج ابػػػن اظتػػػيّف ػتاػػػ د الد ػػػيِّ 

اظتشػػػك ر  ( الدػػػ ري السػػػید هسػػػن) وأقػػػاـ مفػػػد الساػػػادة الدػػػ ريّ أو د العيّفمػػػة( مريػػػ اف) التابعػػػة ل ضػػػاا
( مريػ اف) مػن قػرت( ابلػ ) ّررية فانت ػو إىل ٖٔٗٔ إىل سفة( چ ر) وب ي يف.... كادرِّس ظتدرستكم
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ػػػرا  ولػػى مالاقػػػات وهػػػ اٍش   (.ٕٚٔ-ٕٙٔ: ٖٜٛٔ، اظتػػػدرس) فت ّسػػ  ا ػػػاؿ لتدريسػػى وإفػػػادة العلػػـ  كػػاف متةيفِّ
كًمة يف العلـ  اظتنتلقة من أ ّكا كتاب الػدُّرر اصتيفلیػة و ػرهى االلطػاؼ االعتیػة يف ملػم الكػيفـ وكتػاب 
حترير اظت اصد يف اضتكاة والكيفـ و رح قصیدة الربدة والتاعلی ات مل  تقسم الةیضاويِّ والرسالة الةیانیػة 

ػا  ًػم ال ضػ  ورسػالة يف العػروضورسػالة يف ملػم  ولػى ديػ اف  ػعر أكًػرف مف  مػات تعلیایػة وكػػاف . وغّم
؛ ٜٕٗص: ٕج، ٜٖٓٔ، روهػػػػا ) ٕٜٖٔأوا ػػػػو الشػػػتاا يف سػػػػفة  -رزتػػػى   -تػػػػ يفّ (. غريػػػ ) يػػػتنّلص بػػػػػ

 (.٘ٙ -ٕ٘: ت. د، فرج؛ ٕٗ-ٕٓ: ٖٚٚٔ، الةالكي

 ادلباحث اللُّغوية والنَّحوية-ٔ
ّػػما اظتةاهػػا اللُّغ يػػة والفايف يػػة يف ها ػػیة الةػػالكيِّ ملػػ  تقسػػم سػػ رة الة ػػرة هسػػا نػػلكر يف ّػػلا ا ػػاؿ أ

؛ ترتیػػػا افصت وإف كانػػػر اظتةاهػػػا اللُّغ يػػػة قلیلػػػة  ػػػدا  يف ّػػػلف السػػػ رة ابلفِّسػػػةة إىل اظتةاهػػػا الفايف يػػػة
ِّ  ص صا  يف ما ؿتن فیى ي تضي ذكر ّلا ال لیو حت  .ر مف اف واهدولكنا التفاسا ال ثی  بّ اظتةيفً

 ﴾َوقُلنا اي آَدُم اْسُكْن أَنَت َوَزوُجَك اجلَنَّة﴿: ٖ٘البقرة/ -ٔ-ٔ
  : فطا قة مػفكم جتػّ ِزف وأ ػرت ت ػ ؿ، إفا صيفاة العط  مل  الضام اظتستكنِّ ػتو  يفؼ مفد الفيفاة

ػػد الضػػام اظتسػػتكنُّ بضػػام مفقصػػو ، ٕٜ٘ٔ، ايػػن  ػػيف؛ ٜٛ٘ص: ٕج، ٕٜ٘ٔ، اصتر ػػا : يف ػػر) إّ  أف ي كا
: ٖج، ٜٜٓٔ، ابػػػػن مالػػػػ ؛ ٘ٚٗص: ٕج، ٕٕٓٓ، ابػػػػن االنةػػػػاري؛ ٖٛٚص: ٕج، ٜٛٛٔ، سػػػػیة يى؛ ٖٓص: ٖج
: فصاػػػػو أبػػػػ  هیػػػػاف يف تقسػػػػمف ّػػػػلف ال ضػػػػیة وقػػػػاؿ (.ٕٓٓ-ٜٜٔص: ٔج، ٜٜٛٔ، ابػػػػن مصػػػػق ر؛ ٖٗٚص
الةصػريّ العطػُ  ملیػى أنر ت كید  للضام اظتسػتكنِّ هّسػَن العطػَ  ملیػى  كیػُدف أبنػر و  جيػ ز مفػد »

دوف  كیػػٍد أو فصػػٍو ي ػػـ  م ػػاـ الت كیػػد أو فصػػٍو بػػػف فبّ هػػرؼ العطػػ  واظتعطػػ ؼ ومػػا سػػ ت ذلػػ  
وأ از الك فیُّػ ف العطػَ  ملػ  ذلػ  الضػام مػن غػم ت كیػد و  فصػو ؛ قْم وزيد: ضرورة و اّذ وقد روي

معطػ ؼ ملػ  الضػام اظتسػتكنِّ ( و ػ ز ) وت افرت نص ُص الفيفػ يّ واظتعػرِبّ ملػ  مػا ذكػرانف مػن أفا 
ويك ف إذ ذاؾ من مط  اظتقردات وزمم بعن الفااس أناى   جي ز إّ  أف يكػ ف مػن مطػ  ( اسكن) يف

: ٔج، ٜٛٛٔ، الطربسػػي: يف ػػر أيضػػا  ؛ ٖٚٓ: ٔج، ٖٜٜٔ، أبػػ  هیػػاف) «(. ولػػتكن زوُ ػػ : )الت ػػدير، اصتاػػو
 كید أكِّد بى اظتسػتكنا لیصػ ا العطػ  ( أنر) »: ة وقاؿواتّة  الةیضاوّي الةصريّ يف ّلف اظتس ل( ٖٜٔ
. لیصػ ا العطػ  ملیػى داؿ ملػ  أناػى اخّتػل مػلّا الةصػريّ: ف  لى( ٕٚ: ٔج، ٜٜٛٔ، الةیضاوي) «. ملیى

: أو   ومل ي ػػػو -أي آدـَ وزوَ ػػػى -ظتػػػاذا مل خیاطةكاػػػا: مث أ ػػػاب الةیضػػػاويُّ ملػػػ  سػػػااؿ م ػػػدر ك ناػػػى قػػػاؿ
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وإمنا مل خیاطةكاا أّو   تفةیكا  مل  أنى اظت ص د ابضتكػم واظتعطػ ؼ ملیػى تةػ   »: الةیضاويُّ  ا ي  ؿ( اسكفا)
 (اظتصدر ىنقس) «. لى

ظػػػاُّر ّػػلا أفا القامػػو ضػػػام »: و ػػرح الةػػالكيُّ ّػػلا السػػػااؿ اظت ػػدار و ػػ اَب الةیضػػػاويِّ مفػػى ب  لػػى
( أسػػكن)   يصػػ ُّ ك نػػى فػػاميف  لػػػػمطػػ   ملیػػى مػػ  أنػػى غا ػػا ( زو ػػ )  كیػػد لػػى و( أنػػر) مسػػتض و

إ ارة  إىل ما مػرا ، وامتلر: ف  لى( ٕٓ: ٜٖٗٔ، الةػالكي) «. وامتلر أبنى لیس ؼتاطةا  واظتناطا آدـُ ف ر
و  يرتضػي الةػالكيُّ ّػلا ؛ من ق ؿ الةیضاوي من أفا اظتعط َؼ ّػ  اظت صػ ُد ابضتكػم واظتعطػ َؼ ملیػى تَػةَػ   

ػػ  ق لػػى تعػػاىلاصتػػ اب مسػػتدِّ   أبف نقػػس ا وكػػلل  ق لػػى  ﴾ِمفكػػا َرَغػػدا   وَُكػػيف﴿: فيػػة فیكػػا مػػا يكلِّبػػى ّو
َّْا أَنَر َوربَُّ  فَ اِتيف﴿: تعاىل يػدّ ف ملػ  أفا اظتعطػ ؼ واظتعطػ ؼ ( قػاِتيف) و( ُكػيف: )فػالقعيفف، ﴾اْذ

ا مطػػُ  أقػػ ؿ يكػػلِّب ّػػل»: قػػاؿ الةػػالكي؛ ملیػػى  ػػا اظت صػػ داف ابضتكػػم ولػػلل   اطةكاػػا يف اظت ضػػعّ
َّْا أَنَر ورَبَُّ  فَ ػاِتيف: )وكلا العط  يف ق لى( وَُكيف) ق لى مث يةػدي الةػالكي برأيػى ( اظتصػدر ىنقسػ) «(. اذ

وال اّر مفدي أف اظتتعاطقّ مقصاو وق  م ِق  القامو ا َاو بعد هلفى أي ترِكى رأسا  الفػادة »: وي  ؿ
وقػػػس ملػػػ  ّػػػلا أمًالَػػػى إ  أفا فیػػػى تغلیػػػَا . أنػػػَر َوزوُ ػػػ اسػػػُكفا أي : اظتقصاػػػو ُمقػػػادف اباَلوىل والت ػػػدير

أقػیم م ػػاـ القامػػو ( أنػر وزو ػػ : )فعفػػدف غتاػ ع اظتتعػػاطقّ أي( اظتصػدر نقسػػى) «. اظتناطػا ملػػ  غػمف
ػلا يػدؿُّ ملػ  هػلؼ القامػو ا َاػو ( اسػُكن) واظتػلك ُر يف افيػة( اسػكفا) ا او ّو  الضام يف ق لى ّو

ِّ لیسػا مػػن نػػ ع واهػد. الكيُّ رأسػا  كاػػا قػػاؿ الةػ بػػو اظتعطػػ ُؼ ؼتاطػا  واظتعطػػ ُؼ ملیػػى ، ومبػػا أفا اظتتعػػاطَق
إفا فیػػػػى تغلیػػػػَا : أ ػػػػاب الةػػػػالكيُّ مػػػػن ّػػػػلا اال ػػػػكاؿ وقػػػػاؿ،   يفاسػػػػا الغا ػػػػاَ ( اسػػػػُكنْ ) غا ػػػػا  و

اظتناطةػػة النػػى قیاػػد مػػدـ ؛ وال ّػػاّر أفا كػػيفـ الةیضػػاويِّ صػػيفی  بػػو ودقیػػ  أيضػػا  . اظتناطػػا ملػػ  غػػمف
أي يف اطتطػػػػػاب االّوؿ   ( ٕٚ: ٔج، ٜٜٛٔ، الةیضػػػػػاوي) «. وإمنػػػػػا مل خیاطةكاػػػػا أوا   »: ب یػػػػدفأوا  ف وقػػػػػاؿ
ػ  اظت صػ د ، الًّا  و  الًّالا الناى اظت ص د ابضتكم يف ّلا اطتطاب واضتكػم يف ّػلا اطتطػاب السُّػك  ّو

و  هكػُم مػدـ ( وَُكػيف: )فػيف يكلِّبػى هكػُم ااَلكػو يف ق لػى، ةَػ ابلسُّك  أوا   وابلّلات مثا زو ى اثنیا  وابلتػا 
اا اظت صػ داف ابضتكػم يف ّػلين اظت ضػعّ(؛ َو  تَ راب: )الُ رب يف ق لى وكػ فا الةیضػاويا أهػسا هبػلا . ال ا

ت فاال ػػػل ب ػػػ ؿ الةیضػػػاوّي يغفیفػػػا مػػػن ّػػػلف التاكلقػػػا، فأّو  ف: اال ػػػكاؿ ف  ػػػاب مفػػػى قةػػػو إيػػػرادف ب  لػػػى
 .اظت   دة يف ق ؿ الةالكيِّ 
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 ﴾قاَل أََتستبِدلُوَن الَّذي ُىَو َأدىن اِبلَّذي ُىَو َخريٌ ﴿: ٔٙالبقرة/ -ٕ-ٔ
بػػيف إسػػرا یو ويطلػػا مػفكم أف يػػلكروا هػّػ قػػال ا لفةػػیِّكم  - ػوا ومػػيف-يف ّػلف افيػػة الكرخيػػة خیاطػػا   

م يف الصاػيفراا  كلػ ف مػن اظتػنِّ والساػل ت فَسػ ل ف ؛   نصػرب ملػ  نػ ٍع واهػٍد مػن الطعػاـؿتػن : م س  ّو
ػػ  اظتػػنِّ  أف يػػدمَ  عتػػم ربػػى لینػػرج عتػػم ؽتّػػا تفةػػر االرض وأف يػػرزقكم غػػم ذلػػ  الطاعػػاـ الّػػلي سػػِئا ا مفػػى ّو

: يف م ػػػاـ تَعػػػداد الػػػػفِّعم أو قػػػاؿ عتػػػم نةػػػیُّكم م سػػػ  مفِكػػػرا  ملػػػػیكم -تةػػػارؾ وتعػػػاىل-ف ػػػاؿ   ؛ والساػػػل ت
ػػَ  َ ػػم  أَتسػػتَةِدلُ َف ا﴿ ُّ ػػَ  أَدل اِبلاػػلي  ُّ مػػا  -كاػػا  ػػاا يف تقسػػم الةیضػػاويِّ   -فالّػػلي ّػػ  أدل؛ ﴾لاػػلي 

وأصػو ، أقػرب مف ًلػة وأدوف قػدرا  »النّػى ؛ س لى بف  إسرا یو نةیاكم من الة و وال ًّاا والقـ  والعدس والةصو
يريػد بػى اظتػنا »والّػلي ّػ   ػم ( ٗٛ: ٔج، ٜٜٛٔ، الةیضػاوي) «. الدن ِّ ال رب يف اظتكػاف فاسػتعم للنساػة

وا سػتةداؿ يف افيػة مبعػ  ( اظتصػدر نقسى) «. والسال ت فإنّى  م يف اللالة والفق  ومدـ اضتا ة إىل السعي
ابلػػلي ) وإذا كانػػر الةػػاا يف( ٜٖ٘: ٔج، ٖٜٜٔ، أبػػ  هیػػاف: يف ػػر)( أَتُةػػدِّلُ فَ ) ا متیػػاض وإف قػػرأ بعضػػكم

ورتیػ  أفعػاؿ »: ي  ؿ ابن ما ػ ر؛ مل  اظتةدؿ مفى اللي ّ  اظتّن والسال تللةدلیة فكي دا لة ( ّ   م
ػػقات أو ملػػ  تعػػ ين  ػػيا  مػػاداة الةػػدؿ تػػدؿُّ ملػػ   عػػو  ػػيا مكػػاف  ػػيا آ ػػَر مػػن الػػلاوات أو الصِّ

ػػػقات ػػػ  ... بشػػػيا آ ػػػر مػػػن الػػػلاوات أو الصِّ وإذا تعػػػّدت إىل مقعػػػ ؿ واهػػػد وتعػػػّدت إىل آ ػػػر ابلةػػػاا ّو
الراغػا : يف ػر أيضػا  ؛ ٖٕ٘: ٔج، ٜٗٛٔ، ابػن ما ػ ر) «.  ب ّػ  اظتػ   ذ وا ػرور ّػ  اظتةػلوؿاالكًر فاظتفص

، ابػػػن مف ػػػ ر؛ ٖٚٓٔ: ٕٓٔٓ، القػػػموز آابدي؛ ٕٗٔ: ٔج، ٗٔٗٔ، القراّیػػػدي؛ ٕٔٔ-ٔٔٔ: ٖٚٗٔ، االصػػػقكا 
 (.ٜٖ-ٖٛ: ٕج، ٕٓٓٓ

، دا لػػة ملػػ  اظتةػػدؿ   اظتةػػدؿ مفػػىأّمػػا الةػػالكيُّ ف ػػد  ػػال  رتكػػ ر اللُّغػػ يّ وأ ػػاز أف تكػػ ف الةػػاا 
فإنّػػى أدوف  سػػا زمػػم الیكػػ د أو ؛ اظتػػنُّ و الساػػل ت -أي ابلػػلي ّػػ  أدل-  يةعػػد أف يػػراد بػػى »: ي ػػ ؿ

أّف : الة ػػُو ومػػا معػػى النّػػى كػػاف  ػػما  بػػ ًماكم ولػػلا طلةػػ ف واظتعػػ ( الاػػلي ّػػ   ػػم  ) لكراّػة طػػةعكم عتاػػا وبػػػ
، الةػػػالكي) «. فافيػػػة  ديػػػد وتفػػػدن، قػػػد ضػػػربر ملػػػیكم سػػػ ا أماػػػالكمّػػػلا اطتػػػم إمّنػػػا يكػػػ ف يف مصػػػر و 

فكاا قلفا إّف الةػاا ملػ  ّػلا التقسػم دا لػة ملػ  الةػدؿ اظتػ ًاِؿ واظتقعػ ؿ الصػري  ّػ  اظتةػدؿ ( ٕٔ: ٜٖٗٔ
ػم الیكػ د ػم كػان ا ي ًماػ ف أف اظتػنا والساػل ت  ػا االدل وعتػلا، مفى اظت   ُذ فافية  ارية  مل  ّو سػ ل ا  ال ا

ػػ  الة ػػو ومػػا معػػى -يف زماكػػم أيضػػا  -مػػا ّػػ   ػػم  مفكاػػا  وأظػػنُّ أّف ّػػلا التاقسػػم ؽتّػػا مل يُشػػر إلیػػى يف . ّو
 .التاقاسم اظتشك رة الت بّ أيديفا وأناى ؼتال  ظتا ُصرِّح بى يف اظتصادر اللُّغ ية اظتعتربة

ػػ  مشػػت  مث ير ػ  الةػػالكيُّ إىل التاقسػػم اظتشػػك ر الػلي أتػػ  بػػى الةی ضػػاويُّ ويشػرح معػػ  ا سػػتةداؿ ّو
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اسػػتةدؿ الشػػيا : مػػن الةػػدؿ والةػػدؿ أو االبػػداؿ يسػػتل ـً تركػػا  وأ ػػلا  أو زوا   وإتیػػاان   ػػاا يف لسػػاف العػػرب
، ٕٓٓٓ، ابػن مف ػ ر) واالصػو يف االبػداؿ  عػو الشاػيا مكػاف  ػيا آ ػر.... وتةّدلى بى إذا أ لف مكانػى

يا واال ػػل بشػػيا آ ػػر أو زواؿ  ػػػيا واالتیػػاف بشػػيا آ ػػػر وإف مل و ـز ّػػلا اظتعػػ  تػػرؾ  ػػػ( ٖٛ: ٕج
والیكػػ د مل يسػػ ل ا زواؿ اظتػػن والساػػل ت  ؛ ف  ػػار الةػػالكيُّ إىل ّػػلا اظتعػػ  ا سػػتل ًامي، يصػػراح بػػى يف اظتعػػا م

ا أ ػػاب ( أتسػػتةدل ف: )فكیػػ  قػػاؿ؛ كاػػا يػػدؿُّ ملیػػى ظػػاّر افيػػة وإمّنػػا سػػ ل ا االتیػػاف مبػػا تُفةػػر االرضُ 
، الیك د وإف س ل ا االتیاف مبًو ما ختػرج االرض   زواؿ اظتػنِّ والساػل ت»: الكيُّ مل  ّلا السااؿ ب  لىالة

ػا يف التایػى ا أُمط  ا للضارورة ومػدـ و ػ د االقػ ات وغّم فػإذا ، لكن سااعتم ّلا مستل ـً ل ًاوعتاا إذ ُ ا إمنا
م طلةػ ا زواعتاػا وإبػداعتاا بغم ػا، و دت زا   نتكاا الساػةا لل  ػ د أمػيف الضاػرورة ّػو : فػاظتع ؛ فكػ  ا

تطلةػػ ف زواؿ مػػا ّػػ   ػػم  واالتیػػاَف يف بػػدعتاا مبًػػو اضتفطػػةال فالةػػاا دا لػػة ملػػ  اظتػػضوؾ واظتقعػػ ؿ الصػػري  
أتطلة ف االدل : فيف ُّ العةارة؛ فيف يشكو أّ م إمّنا طلة ا إ راج ما ذكر   ف ات اظتنِّ و السال ت، م   ذ

نعػػم إّ ػػم مل يسػػ ل ا زواؿ اظتػػنِّ والساػػل ت ولكػػن سػػااعتم االتیػػاف مبػػا ( اظتصػػدر نقسػػى) «. مػػ  أفا مفػػدكم اطتػػم
فػػػػإذا زاؿ ، الّف سػػػػةا و  د ػػػا ّػػػػ  ضػػػرورة كػػػػ  م يف التّیػػػى؛ تُفةػػػر االرض يسػػػتل ـً زواؿ اظتػػػػنا والساػػػل ت
يف معفػػاف اضت ی ػػيِّ الّػػلي ّػػ  االتیػػاف واالسػػتةداؿ مسػػتعاو ؛ السػػةا زاؿ اظتسػػّةا وهبػػلا يفيفػػوُّ اال ػػكاؿ

 .بشيا مكاف  يا آ ر
ػػ  أّف سػػااؿ ا سػػتةداؿ صػػادؽ بطلػػا رفػػ   وأ ػػاب الةػػالكيُّ مػػن نقػػس السػػااؿ بطريػػ  آ ػػر ّو

أّمػػا االوؿُّ ف ػػاّر وأّمػػا الًػػا  ؛ اظتػػنِّ والساػػل ت ابلكلِّیػػة أو انضػػااـ مػػا ذكػػر إلیكاػػا والكػػوُّ اسػػتةداؿ
والسال ت إذا أُمط ا ّلف فإّما  يتفاول  اا أو  كل  اا م  غم ػا وكػوأ مػن فلَايفعتم من أكو اظتنِّ 

ن ػػػػو  (.ٕٕ: ٜٖٗٔ، الةػػػػالكي) االزالػػػػة مػػػػن أصػػػػلكاا ومػػػػدـ أكلكاػػػػا وأكػػػػو غم ػػػػا معكاػػػػا اسػػػػتةداؿ
ويػرّ   الةػالكيُّ ( ٛٚٔ-ٚٚٔ: ٖٚٓٔ) الةالكيُّ ّلا اصت اب من  ادتة القتػاوت  بػن هرػر اعتیتاػيِّ 

ػػ  سػػااؿ إزالػػة اظتػػنِّ والساػػل ت ابلكلِّیػػة و يُةعػػد ا هتاػػالّ اظتػػلك رين يف كػػيفـ ابػػن الت ػػدير  االواؿ ّو
اػا م  ػ داف أو تفاوعتاػا مػ  غم ػا : ي ػ ؿ الةػالكيُّ لت  يػة مػدماف؛ هرر يعيف مدـ تفاوعتاػا مػ  أ ا

م بعد ما د ل ا مصػر ان طػ  اظتػنُّ والساػل ت إّ  اندرا  » وا تیػارف أقػرب ( ٕٕ، ٜٖٗٔ ،الةػالكي) «. إ ا
إىل الصا اب الفا اظتع  اضت ی يا ليفستةداؿ ّ  ما أ ػران إلیػى مػن االتیػاف بشػيا مكػاف  ػيا آ ػر 
ػ  مػن قةیػو  واظتعَفیاِف اال ماف إّف صّ  إطيفؽ لقظ ا ستةداؿ ملیكاا فعل  سةیو ا از اللُّغ ي ّو

مػػ  أكػػٍو آ ػػر ابالزالػػة رأسػػا  جبػػام  مػػدـ الفاقػػ  أو  إذ  ػػةِّى مػػدـ االكػػو واالكػػو اظت ػػارِف، ا سػػتعارة
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 .مدـ ا متداد ابظتفقعة واظتتةادر إىل االذّاف يف ابدئ الف ر ّ  اضت ی ُة   ا از

 ﴾إّّل َمْن َسِفو نَفَسو﴿: ٖٓٔالبقرة/ -ٖ-ٔ
ن ػو ، مقع   بػى( نقػسَ ) ابلكسػر متعػدِّص  مبعػ  ا سػتاكاف واالذ ؿ و( سػِقى) ر ا  الةیضػاويُّ أف يكػ ف

ملػ  ( نقَسػى)  زمػا  وملػ  ّػلا ُنصػا( سػقى) ّلا من اظتربّد وثعلا مث أت  ب  ى مر  ح ّو  أف يك ف
: قػػاؿ اظتػػربّد وثعلػػا سػػِقى ابلكسػػر متعػػدٍّ وابلضاػػم  ـز ويشػػكد لػػى مػػا  ػػاا يف اضتػػديا»: ي ػػ ؿ؛ التاییػػ ً

  الراف  ففصػا ملػ  التااییػ ً ؿتػ  غػ  وقیو أصلى سِقى نقُسى مل(. الكرب أف تسقى اضت  وتغاص الفاس)
وظتػػػػا كػػػػاف »: قػػػػاؿ ػتػػػػي الػػػػّدين  ػػػػیخ زادف يف ها ػػػػیتى( ٙٓٔ: ٔج، ٖٜٜٔ، الةیضػػػػاوي) «. رأيَػػػػى وأمل رأَسػػػػى

االصػػو يف التااییػػ ً أف يكػػ ف نكػػرة وكػػاف تعريقػػى اندرا  أورد لػػى ن ػػا ر مػػن الشػػعر وأقػػ اؿ العػػرب  سػػتئفاس 
وغِ  رأيَى وبِطر میَشى وأمل بطَفى ورِ د أمرَف كاف االصُو سػِقكر نقػُس  سِقى نقَسى: ق عُتم.... الفق س بى

. فلاا ه ِّؿ القعو إىل الرا و انتصا ما بعدف ب ق مى دتیی ًا  النى صار يف مع  سقاى نقَسى ابلتشديد، زيدٍ 
ا هػ ِّؿ القعػو مػن وقػاؿ القػرّاا ظتػ.... ق ُؿ الةصريّ و الكشااؼ، ّلا]أي التشةیى بغ  رأيَى وبطر میَشى[

را  لیدؿا مل  أف الساقى فیى وكاف ه ُّى أف يكػ ف سػِقَى زيػد  نقسػا   ؛ الفقس إىل صاهةكا  رج ما بعدف مقسِّ
ػػر   يكػػ ف إ  نكػػرة لكػػن تػػرؾ ملػػ  إضػػافتى ونصػػا كفصػػا الفكػػرة تشػػةیكا  لػػى هبػػا فقػػي .... الف اظتقسِّ

أيضػػػا  ؛ ٜٖٓ-ٖٛٓ: ٕج، ٜٜٜٔ،  ػػػیخ زادف) «. ذّػػػلف االمًلػػػة  ػػػاا التاییػػػ ً معرفػػػا  ابالضػػػافة ملػػػ  الشػػػلو 
 (.ٜٚ: ٜٕٓٓ، ال ًؼتشري؛ ٜٙٗ: ٔج،   ات، الط سي: يف ر

ػلا  ػ  كػ ف التاییػ ً م ػداما  ملػ  االضػافة ّو أّما الةالكيُّ ف د  رج من اال كاؿ بت  یى آ ػر ّو
يف كػ ف ( الرا ػِو ضتیتُػىَميفمػة ) ن ػمَ ( نقَسػى) ولعلاػى جيعػو»: قػاؿ؛ ؽتّا   ي  د يف اظتصػادر الفايف يػة

لیدؿا ملػ  أف سػقاّتى   تضػرُّ ، سِقى نقسا  وذل  الفاقُس نقُسى: أي، التایی ً م داما  مل  االضافة
فػػيف يتارػػى ملیػػى أف ّػػلف االضػػافة  (.ٗٙٔ: االنعػػاـ) ﴾  تَػػ ًُِر وازرة  ِوزَر ُأ ػػرت﴿غػػَم نقسػػى كاػػا يف 

ولةیػػاف صػػيفاة ّػػلا التا  یػػى أتػػ  ( ٕٗ: ٜٖٗٔ، الةػػالكي) «.الفاكػػارةُ معف ياػػة إىل اظتعرفػػة و ػػرط التاییػػ ً 
مػػة ( َميفمػػُة الرا ػػو ضتیتُػػى) إفا الفِّسػػةة يف رتلػػة: الةػػالكيُّ بف ػػم آ ػػر مػػن غػػم ابب التااییػػ ً وقػػاؿ م دا

 فاللِّيفیػػة، ملػػ  االضػػافة مبعػػ  أف كػػ ف اللِّيفیػػة ميفمػػة للر ػػو م ػػداـ ملػػ  ك  ػػا مضػػافة إىل ضػػامف
كػػلا يف ّػػلف افيػػة التاییػػ ً م ػػداـ  بصػرؼ الف ػػر مػػن ك  ػػا للرا ػػو ومضػػافة  إلیػػى ميفمػة الر  لیػػةل ّو

مث . بػػو ّػػ  نكػػرة مث أضػػی  إىل الضػػام، هػػّ ك نػػى دتییػػ ًا  لػػیس مبعرفػػة( الػػفقس) و. ملػػ  االضػػافة
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تضػرُّ غػم نقسػى  أ ار الةالكي إىل ملاة إضافة التاایی ً إىل الضام وذلػ  لیػدؿا ملػ  أف سػقاّتى  
ّا يف ق لى تعاىل مل  أفا  اية نقس افية أيضا  تفاسا . ﴾َو  َت ًُِر وازِرة  ِوزَر ُأ رت﴿: كاا ّ  مة

َّ ﴿: ّلا التيفلیو نیا َوِإناى يف افِ رِة ظتَِن الصااضِت  (.ٖٓٔ: الة رة) ﴾َوَلَ ِد اصَطَقیفاُف يف الدُّ
 نقسػػى) «ملػػ  أناػػى خيكػػن كػػ ف االضػػافة للرػػفس»: و كػػا  آ ػػر وقػػاؿويف الفِّكايػػة ذكػػر الةػػالكيُّ 

 ػػػفس الػػػفقس وماّیتكػػػا والكلاػػػة هبػػػلا اظتعػػػ  ( اظتصػػػدر نقسػػى) مبعػػػ  أّف اظتػػػراد مػػػن الػػػفقس يف( اظتصػػدر
فيف يتعراؼ اظتضاؼ وية   التایی ً نكرة الناى ، تتكًر وتصدؽ مل  كًميَن وإف أضیقر إىل الضاام

 .صتا هیفئٍل يف مع  ا

 ﴾ّل نُفرُِّق َبنَي َأَحٍد ِمنُهم﴿: ٖٙٔالبقرة/ -ٗ-ٔ
َّ )   تعػػدُّد فیػػى و( أهػػد) مػػن اظتعلػػـ  أّف لقػػظ َّ ) فكیػػ  أضػػی ؛   يضػػاؼ إّ  إىل اظتتعػػّدد( بػػ  إىل( بػػ

وأهػػد  ل ق مػػى يف سػػیاؽ »: يف ّػػلف افيػػةا كػػ فا الةیضػػاويا أ ػػاب مػػن ّػػلا السػػااؿ اظت ػػدار وقػػاؿ( أهػػدٍ )
َّ الفقي  ـأ فساغ أف يضاؼ إلیػى بػ : ٔج، ٖٕٗٔ، الطربسػي: أيضػا  يف ػر ٛٓٔ: ٔج، ٖٜٜٔ، الةیضػاوي) «. ما
، الةػالكي) «فك ناػى قػاؿ بیػفكم( أهدٍ ) بیاان  لػ( ِمفُكم) فیك ف»: قاؿ الةالكيُّ م ضِّيفا  ق ؿ الةیضاويِّ ( ٘٘ٔ

مةػػػيف ملػػػ  هػػػلؼ العػػػاط   أو ّػػػلا»: وأضػػػاؼ الةػػػالكيُّ إىل ّػػػلا و كػػّػ آ ػػػرين ب  لػػػى( ٕٗ: ٜٖٗٔ
َّ غػمف: أي؛ واظتعطػ ؼ َّ أهػٍد مػفكم وبػ َّ ) أو ق لػى، بػ  مقعػ ؿ مطلػ  مفػ ًاؿ ملػ  غػم لق ػى وضػػام( بػ

 (.اظتصدر نقسى) «. را   إلی الكقرة( مفكم)
فعلػػ  ال  ػػى االواؿ الكػػيفـ مةػػيفأ ملػػ  هػػلؼ هػػرؼ العطػػ  واظتعطػػ ؼ وذكػػر اظتعطػػ ؼ ملیػػى ف ػػر 

لا ال  ى م اف  ظت لػیس ك نػى يف معػ  اصتاامػة مػن »: فإناػى ي ػ ؿ؛ ا ن لى  یخ زادف من اّ   التاقتازا ِّ ّو
  نقػػّرِؽ بػّػ : أ  يػػرت أنّػػى   يسػػت یم أف ي ػػاؿ،  كػػة ك نػػى نكػػرة ملػػ  مػػا سػػة  إىل كًػػم مػػن االذّػػاف

وقػ  يف سػیاؽ الفاقػي لػ  ( أهػدا  ) يعػ  أفا ؛ رس ٍؿ من الرُُّسو إّ  بت دير اظتعطػ ؼ أي بّػ رسػ ؿ ورسػ ؿ
وإف كاف يعمُّ أفراد مدل لى من افهاد ويتفاوؿ كوا واهػد مفكػا ملػ  الةػدؿ إّ  أفا ّػلا العاػـ  ّػ  العاػـ  

مػػا  ػػاا  مػػن أهػػد ف ػػد نقیػػر ا ػػ ا مػػن كػػوِّ : ابلفسػةة إىل الكػػوِّ االفػػرادي وا سػػت يفؿ هػػ  إذا قلػػر
َّ ) ال  ػى   يكقػي يف صػيفة إضػافةوالعاـ  هبػلا . واهد مل  ا نقراد وا ست يفؿ بػو  بػد يف ، إلیػى( بػ

، ٜٜٜٔ،  ػػػیخ زادف) «...صػػػيفة االضػػػافة مػػػن ك نػػػى مبعػػػ  اصتاامػػػة وما مػػػى ابلفسػػػةة إىل الكػػػوِّ ا اػػػ ميِّ 
مػػػا  ػػػاا  مػػػن ) فإفػػػادة، فشػػػیخ زادف ّفػػػا فػػػّرؽ بػػّػ الكػػػوِّ االفػػػرادي والكػػػوِّ ا اػػػ ميِّ ( ٕٖٖ-ٖٖٔ: ٕج
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  بطريػ  الكػوِّ ، ما  ػاا  أيُّ فػرٍد مػن أفػراد ّػلا العاػـ : أي، ي  الكوِّ االفراديِّ العا ـَ ّي بطر ( أهدٍ 
َّ ) فػػيف يصػ ُّ إضػػافة، فلیسػػر العةػػارة مبعػػ  مػا  ػػاا  غتاػػ ُمكم، ا اػ ميِّ  ابظتعػػ  االواؿ ( أهػػدٍ ) إىل( بػػ

اط  كاػا ذكػرف الةػالكيُّ وللل  ؿتتاج يف أمًاؿ ّػلف العةػارات إىل ت ػدير اظتعطػ ؼ والعػ؛ إّ  م  الت دير
َّ ) يف ال  ى الًا  لیك ف الضافة  .و ى  ( ب

َّ ) أّمػػػا ػػػ  مبعػػػ ( بػػػ وملػػػ  ّػػػلا ( تقريػػػ َ ) يف ال  ػػػى الًالػػػا فاقعػػػ ؿ مطلػػػ  مػػػن غػػػم لقػػػظ القعػػػو ّو
ػلا ال  ػى م افػػ  : أي؛ را ػػ  إىل الكقػرة( مػفُكم) التقسػم فالضاػام يف   نقػّرِؽ تقريػػَ  أهػٍد مػن الكقػػرة ّو

ػػم يف ِ ػػ اؽٍ ﴿: تعػػاىل يف افيػػة التالیػػةل  لػػى  ُّ ػػا   ﴾فَػػِإْف آَمفػػ ُا مبًػػِو مػػا آَمفػػُتم بِػػِى فَػَ ػػِد اّتَػػَدوا َوِإْف تَػَ لاػػ ا فَِإمنا
فػػإّف افيػة مػػن ابب التعریػ ً والتةكیػر والكقػػرُة   يامفػ ف مبػػا ، إّ ػا تشػػم إىل تقريػ  الكقػرة (.ٖٚٔالة ػرة/)

خيػاف فإمّنػا ّػم يف  ػ اؽ اضتػ ِّ واظتفػاوأة واظتنالقػة فػإفا كػو واهػد مػن آمن بى اظتسلا ف وإف أمرض ا من اال
ومریػػا كیػػ  أر ػػ  الةػػػالكي ( ٜٓٔ: ٔج، ٖٜٜٔ، الةیضػػاوي: يف ػػر) اظتنػػالقّ يف  ػػ ٍّ غػػم  ػػ ِّ اف ػػر

َّ أََهػػػٍد ِمػػػن ُرُسػػػِلىِ ﴿: إىل الكقػػػرة وؿتػػػن ن ػػػرأ ق لَػػػى تعػػػاىل( مػػػفكم) الضػػام يف  (.ٕ٘ٛالة ػػػرة/) ﴾  نُقػػػّرُِؽ بَػػػ
 .فاالر   ّ  ال  ى الًا  مث االوؿُّ الالي ذكرف الةیضاويُّ والًّالا ّ  اظتر  ح اظتتكلا  مل  أياة هاؿٍ 

َوادلُوفُوَن بَِعهِدِىم ِإَذا َعاَىُدوا َوالصَّاِبريَن يف .... َولِكنَّ الِِبَّ َمن آَمَن اِبِ ﴿: ٚٚٔالبقرة/ -٘-ٔ
 ﴾الَبأساِء َوالضَّراءِ 

نصػةى ملػ  اظتػدح »: كاا قاؿ الةیضػاوي( َولِكنا الربا َمْن آَمنَ ) يف( َمْن آَمنَ ) مل ( الصاابرينَ ) مل يعط 
ويك ف فضو الصػرب مػن ( ٕٔٔ: ٔج، ٖٜٜٔ، الةیضػاوي) «. ومل يعط  لقضو الصرب مل  سا ر االمااؿ

للقضػػا و إذ    وظتػػا كػػاف الصػػرب مػػن و ػػى مةػػدأ القضػػا و ومػػن و ػػى  امعػػا  »: و كػّػ كاػػا قػػاؿ الراغػػا
: ٔج، ٜٜٜٔ، الراغػا االصػقكا ) «. غیػاَر إمرابى تفةیكا  ملػ  ّػلا اظت صػد، فضیلَة إ  وللصرب فیكا أثر بلیغ

: وقػاؿ؛ يفػايف ال طػ  للاػدح( الػ او) وقػد أ ػار الةػالكيُّ إىل أفا ؛ فك  من قةیو قط  الصػقة للاػدح( ٖٛٚ
ولعػوا قا ػو ّػلا ( ٕٚ: ٜٖٗٔ، الةػالكي) «. د ػ ؿ الػ اوقد ي اؿ قط  الصقة ابلفصػا للاػدح   ييف ػم »

ال ػػ ؿ أراد مػػن ال طػػ  القصػػَو اظت ابػػَو للعطػػ  وظػػاّر كػػيفـ الفُّيفػػاة يػػدؿُّ ملػػ  أفا اظتػػراد مػػن ال طػػ  ّػػ  
انتصػػا والصاػػابرين ملػػ  اظتػػدح وال طػػ  إىل »: قػػاؿ أبػػ  هیّػػاف يف تقسػػمف؛ ا نت ػػاؿ مػػن إمػػراب إىل آ ػػر

ػػقات بعضػػكا ملػػ  بعػػن مػػلك ر يف ملػػم الرفػػ  أو الفصػػا يف  صػػقات اظتػػدح والػػلـ والػػضاهم ومطػػ  الصِّ
فكػػػلا ال ػػػ ؿ صػػػري  يف ( ٘ٚٗ: ٔج، ٜٛٛٔ، الطربسػػػي: أيضػػػا  يف ػػػر؛ ٓٔ: ٕج، ٖٜٜٔ، أبػػػ  هیػػػاف) «. الفيفػػػ 
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ػػقات معطػػ ؼ ملػػ  بعػػن ولعػػوا الةػػالكيا أ ػػار إىل ضػػع  ّػػلا . أفا ال طػػ  هاصػػو  مػػ  أفا بعػػن الصِّ
 (.قد ي اؿُ : )ب  لىاال كاؿ 

مقعػ ؿ ( مػ ) واللي ي كر يل أّف ال او مبع »: مث أت  الةالكيُّ ب  كّ آ رين يف تقسم افية وقاؿ
ػا يكػ ف ؽتػدوها  مطل ػا  إذا كػاف مػ  اظتسػلاّ الػلين مػرّب ( ماّدوا) معى لػ لیدؿا ملػ  أّف ال فػاا ابلعكػد إمنا

، الةػػػالكي) «. واصتالتػػػاف بعػػػدف  ػػػرب ابلفِّسػػػةة إلیػػػى( الػػػربّ )  مطػػػ   ملػػػ( الصاػػػابرين) أو، مػػػفكم ابلصاػػػابرين
ػػدوا مػػ  الّصػػابرين يف الة سػػاا : )فعلػػ  ال  ػػى االواؿ يكػػ ف التا ػػدير( ٕٚ: ٜٖٗٔ َّ ِّم إذا ما ُ فػػ َف بِعكػػد

واظت
لا بعید  ...( والّضراا ـا يف اضتديا من ال فػاا ابلعكػد؛ ّو   ي افػ  لكفاػى ، الناى وإف واف  سیاؽ ال رآِف العا

و يكػ ف ( ولكنا الربا ) يف( الربّ ) معط فا  مل ( والصاابرين) سیاؽ افية خبص صكا ومل  ال  ى الًّا  كاف
ػػُم اظتتا ػػ ف) الت ػػدير ُّ َّ الةػػ س أُولئػػَ  الػػلين َصػػدق ا َوأُولئػػَ   (، َولكػػنا الّصػػابرين يف الة سػػاا والضاػػراا وهػػ

(. لكػػنا ) اصتالػػة ملػػ  اصتالػػة أي العطػػ  ملػػ  معاػػ يل ف ولئػػ  وأولئػػ   ػػرباف ويكػػ ف مػػن قةیػػو مطػػ 
لا التا ويو   ي اف  سیاؽ افية الفا  فاػا ، ليفستدراؾ وما يستدرؾ إمّنا ّػ  مػن  ػفس مػا يفقػ ( لكنا ) ّو

 .يعط  مل  اظتستدرؾ   مسن أف يك ف من غم  فسى ن را  إىل رماية اظتفاسةة بّ اظتتعاِطَقّ

 ادلباحث البالغية-ٕ
يتعل  بقيفِا اظتعا  والةیػاف وال ضػاص اظتتعل ػة بقػن ، كًر ما ذكرف الةالكيُّ يف ها یتى من اصت انا الةيفغیةأ

اّفػػا نتيفػػدث مػػن . أّمػػا يف سػػ رة الة ػػرة فیةػػدو أفا الةػػالكيا مل يتعػػراض للةػػدي  أصػػيف  . الةػػدي  قلیلػػة  ػػدا   ّو
 .صتاظتةاها الةيفغیة اظتلك رة يف اضتا یة هسا ترتیا اف

 ﴾َخَتَم هللاُ َعلى قُلوهِبِم َوَعلى ََسِعِهْم َوَعلى أَْبصارِِىم ِغشاَوةٌ ﴿:ٚالبقرة/ -ٔ-ٕ
مصدر  تاُر وطةعُر ّو   ثػم الشاػيا كػف خل اطتػا  : اطتتم والطة  ي اؿ مل  و كّ»: قاؿ الرااغا

اؽ مػن الشػيا واظتفػ  مفػى امتةػارا  االثر اضتاصو من الف خل ويترػ از بػلل  اترة يف ا سػتیً: والطاب  والًّا 
 «(... ٚالة ػػػرة/) ﴾َ ػػػَتَم  ُ َملػػػ  قُػلُػػػ هِبِم﴿: ؿتػػػ ، مبػػػا مصػػػو مػػػن اظتفػػػ  ابطتػػػتم ملػػػ  الكتػػػا واالبػػػ اب

ػ  ( ٕ٘ٚ -ٕٗٚ: ٖٚٗٔ، االصقكا ) إ ػارة إىل مػا »ف  لى صري  يف أّف أمًاؿ ّلف افية غتاز   ه ی ة  ّو
و  يكػػ ف مفػػى تلقُّػػر  -االنسػػاف إذا تفػػاّ  يف امت ػػاد ابطػػو أو ارتكػػاب ػت ػػ رأ ػػرت   بػػى العػػادَة أفا 

ػا خیػتم بػلل  ملػ  قلةػى -ب  ػى إىل اضتػ ِّ   نقسػػى) «. ي رثػى ذلػ  ّیئػة  دترِّنػى ملػ  استيفسػاف اظتعاصػي وك منا
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ي ما يغّط  بى الشيا( اظتصدر  (.ٚٓٙ: اظتصدر نقسى). وكلل  اضتاؿ يف الغشاوة ّو
ػػا ّػػ  مػػن ابب »: مػػدا افيػػَة مػػن قةیػػو ا ػػاز وقػػاؿوال ًؼتشػػريُّ     ػػتَم و  تغشػػیَة مَثا ملػػ  اضت ی ػػة وإمنا

وال ّػاّر مػن  ( ٔٗ: ٜٕٓٓ، ال ًؼتشػري) «. ا از ومتاو أف يك ف من ِكيف ن میى و ػا ا سػتعارة و التاًیػو
أّمػا مػػرادف ابلتااًیػػو . التاةعیػػةكيفمػى أف يكػػ ف مػرادف اب سػػتعارة اظتكفیػػَة وإف صػ ا أف يكػػ ف مػن ا سػػتعارة 

أّما و ى التااًیو فك  أف يشػةاى هػاؿ ال لػ ب واالشتػاع »فك  ا ستعارة التااًیلیاة كاا قاؿ الساعد التاقتازا ُّ 
واالبصار  اؿ أ یاا ؼتل قة ليفنتقػاع هبػا مػ  اظتفػ  مػن ذلػ  بطريػ  اطتػتم والتاغطیػة مث اسػتعاو يف اظتشػةاى 

وتةػ  الةیضػاويُّ الرّاغػَا وال ًؼتشػريا ومػدا اطتػتم ( ٜ٘ٗ: ٜٛٛٔ، أبػ  م سػ ) «. داؿُّ مل  اظتشةاِى بِػىِ اللقُظ ال
و   ػػتم و  تغشػػیة ملػػ  اضت ی ػػة وإمّنػػا اظتػػراد هباػػا أف ُمػػدث يف نق سػػكم ّیئػػة  »: والتغشػػیة اسػػتعارة وقػػاؿ

مػات بسػةا غػیِّكم وا اػا ككػم يف الت لیػد دتّرِ م مل  استيفةاب الكقػر واظتعاصػي واسػت ةاح االخيػاف والطّا
والمراضكم من الفا ر الصيفی  فترعو قل هَبم جبیا   يفقل فیكا اضت ُّ وأشتامكم تعاؼ اسػتاامى فتصػم  
م   جتتلي افصت اظتفص بة عتم يف االنقس واففاؽ كاا جتتلیكا أمّػ  ا مست ث  مفكا ابطتتم وأبصاّر ك  ا

 «. ا غطي ملیكا وصیو بیفكا وبّػ االبصػار وشتّػاف ملػ  ا سػتعارة  تاػا  وتغشػیةاظتستةصرين فتصم ك  ا 
 (.ٕٗ: ٔج، ٜٜٛٔ، الةیضاوي)

بػػو  ػػا »: وأمػػرض الةػػالكيُّ مػػن رأي الةیضػػاوي يف افيػػة الكرخيػػة وادامػػ  أّف اطتػػتم والتغشػػیة ه ی تػػاف
أفا االماػاَؿ اضتسػفة أصػيف  وفرمػا  وحت یػ  ذلػ  . م  ػ داف ه ی ػة  لكػن   يرا ػا إّ  مػن اؾتلػ  مّػ قلةػى

مصو مفكا أن ار ّي أ ساـ لطیقة مضیئة والسیِّئُة كلل  مصو مفكا ظلاات  ّي أ ساـ كًیقػة كػِدرة 
 ُ َويلُ الاليَن آَمُف ا خُیػرُِ ُكم ِمػَن ال ُُّلاػاِت ِإىل ﴿: كاا يدؿُّ للل  مًُو ق لى تعاىل،  م لاة تعضي ال لاَ 

فتلػ  ال ُّلاػات  (.ٕٚ٘الة ػرة/) ﴾ليَن َكَقُروا أَولِیاُؤُُّم الطااُغ ُت خُیرُِ  نَػُكم ِمَن الفُػ ِر ِإىل ال ُُّلاػاتِ الفُّ ِر َوالا 
، الةػػالكي) «.تسػػّا  غطػػاا  و تاػػا  وطةعػػا  وغشػػاوة وقسػػ ة إىل غػػم ذلػػ ، إذا بلغػػر الغايػػَة  یػػا   تػػ ًاؿ

م مالػػػ ف  وق لػػػى ّاّفػػػا قريػػػا مػػػن تقسػػػم أّػػػو ال ّػػػاّر( ٘ٔ: ٜٖٗٔ يف أمًػػػاؿ ّػػػلف افيػػػة الكرخيػػػة فػػػإ ا
وزتو ال ّاّري ف اطتتم والتاغشیة مل  ه ی تكاا وفّ ضػ ا الكیقیاػة »: قاؿ افل سيُّ ؛ االلقاظ مل  ه ی تكا

-إذا أذنا العةد ُضما من ال لا ّكػلا : وروي من غتاّد أنى قاؿ -سةيفانى-إىل ملِم َمن   كیقیاة لى 
ػػػلا ّػػػ  اطتػػػتم  -وَضػػػما الةفصػػػر-إذا أذنػػػا ُضػػػما ّكػػػلا  مث -وَضػػػما اطتفصػػػر كػػػلا إىل االهبػػػاـ مث قػػػاؿ ّو ّو

: ٔج، ٜٛٛٔ، الطربسػي: أيضػا  يف ػر؛ ٕٖٔ: ٔج، ٖٖ٘ٔ، افل سػي) «.والطة  والراين ّو  مفدي غػم مع ػ ؿ
قريةػػا  مػػن رأي أّمػػا مػػا ذكػػرف الةػػالكيُّ يف تقسػػم ّػػلف افيػػة وإف كػػاف ( ٖٙ: ٔج،   ات، الط سػػي؛ ٖٔٔ-ٖٓٔ
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فػػػإفا تلػػػ  ال ُّلاػػػات إذا بلغػػػر الغايػػػَة   تسػػػّا  يف اللُّغػػػة  تاػػػا  و  ، أّػػػو ال ػػػاّر فكػػػ    ي افػػػ  اللُّغػػػة
 .فإف شتِّیر هباا وما  اهبكاا تك ف غتازا  واستعارة   ػتالة، غشاوة

ػػي تغیػػم الػػفا م يف افيػػة إىل ال لػػا والساػػا  فةالفسػػةة ؛ مث أ ػػار الةػػالكيُّ إىل قضػػیة بيفغیػػة أ ػػرت ّو
َوَملػػ  أَْبصػػاِرِّم ﴿: أّمػػا ابلفِّسػػةة إىل االبصػػار ف ػػاؿ، ﴾َ ػػَتَم  ُ َملػػ  قُلػػ هِبِم َوملػػ  شَتِْعِكػػم﴿: قػػاؿ تعػػاىل
ال لػػا   يػػدرؾ ه ی ػػة الشػػيا غالةػػا  إّ  مب ًيػػد دقػػة و  »: ال ضػػیة قػػاؿ الةػػالكيُّ يف بیػػاف ّػػلف؛ ﴾ِغشػػاوة  

قكر فیى وأّما اظتةصرات فلكًر ػا ووضػ ح د لتكػا ملػ  و ػ دف تعػاىل وصػقاتى  ه ی ة اظتسا ع إّ  مب ًيد التا 
 ﴾َوملػ  أَبصػاِرِّم ِغشػاوة  ﴿كاف من ه ِّ الةشر أف  يغقو مفكا بػو يصػو إلیكػا بسػرمة ولػلل  غػّم يف 

إلیى وفیػى  فك ناى بت دخيى اصتار وا رور   اؽ اظتناطا إىل استااع اظتسفد( ٘ٔ: ٜٖٗٔ، الةالكي) «. الفا م
اظتةصػػرات ایطػػة ابالنسػػاف بلغػػر  ايػػة : وك ناػػى قػػاؿ(، غشػاوة) نػ ع مػػن العرػػا كاػػا يػػدؿ ملیػػى التفكػػم
ا االنسػاف بػو جييفػدّاال فيفبػدا أف ، ال ض ح والدا لة  یا تُرت أبدل التقات فعریػا كیػ    يُةصػّر

يك ف بیفكا وبیفى ن ع  مػن االغطیػة غػُم مػا يتعارفػى الفػاس لیيفػ ؿ بیفػى وبّػ ّػلف االدلاػة ال اضػيفة وضػ َح 
ػػػا  ثيفثػػػة لت هیػػػد الساػػػا  يف  َوملػػػ  ﴿الشػػػاس يف كةػػػد السػػػااال ويػػػلكر الةیضػػػاويُّ تةعػػػا  لل ًؼتشػػػريِّ و ّ 

إّمػػا لنمػػػن مػػػن اللُّػػةس وإّمػػػا الف الساػػػا  مصػػدر واظتصػػػادر   جتاػػػ  فُلاػػ  االصػػػو وإّمػػػا  فكػػػ ؛ ﴾شَتِعكػػم
، ٜٜٛٔ، الةیضػػػاوي؛ ٖٗ: ٜٕٓٓ، ال ًؼتشػػػري: يف ػػػر)( وملػػػ  هػػػ اسِّ شتعكػػػم) بت ػػػدير مضػػػاٍؼ ػتػػػلوٍؼ مًػػػو

وهاػدف : االوىل مفػدي أف ي ػاؿ»: وزاد الةالكيُّ و كا  آ ر ور ايفى مل  ال   ف اظتلك رة وقػاؿ (.ٖٗ: ٔج
إ ػػػارة إىل أّف طريػػػ  العلػػػم ابظتسػػػا مات الديفیػػػة واهػػػد  ّػػػ  مػػػا  ػػػاا ِمػػػن مفػػػدف تعػػػاىل كتػػػااب  أو سػػػفة أو 

، الةػػالكي) «. ا تكػػادا  مفكاػػا و  جيػػ ز ختطِّیػػى وأّمػػا اظتةصػػرات واظتع ػػ  ت فلكػػوٍّ أف جيعػػو واهػػدا  دلػػیيف  لػػى
الفا يف االتیػاف ابلكلاػة بصػیغة اظتقػرد ملػ  ، ذكراففاا ذكرف الةالكيُّ أنسا بعلم اظتعا  ؽتّا ( ٘ٔ: ٜٖٗٔ

 .ّلا التّاويو قضیة بيفغّیة  ظاّرة  ومل يفيفصر االمر يف دا رة الّفيف  والّلغة

 ﴾َوِإْذ ََنَّيناُكم ِمْن آِل ِفرَعونَ ﴿ :ٜٗالبقرة/ -ٕ-ٕ
، الةیضػػػػاوي: يف ػػػػر( )ٓٗالة ػػػػرة/) ﴾اذُكػػػػروا نعاػػػػت﴿يف ( نِعَاػػػػت) يف ّػػػػلف افيػػػػة مطػػػػ   ملػػػػ ( إذ) و

 (.ٜٚ: ٔج، ٜٜٛٔ
ػ  مػن أمالیػى قػاؿ ذكػر االزمفػة »: ذكر الةالكي يف تقسم ّلف افية ساا   من الع ًِّ بن مةدالسيفـ ّو

وغم ذل  من اظت اض  الت هصو فیكا ا متفاف ابلػفعم ( َوِإْذ واَمدان(، )َوِإْذ ؾَتایفاُكم: )يف مًو ق لى تعاىل
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 :ومًُلى من قاؿ من العربجبعو اظتانت بى نقس ال ًماف 
َ مكاظ إذ  قَیتيف  حَتَر العُراج ومل يش ا غةاري أَنَسیَر يـ 
، اعتیتاي) «.ما فا دة ذل ا ول  ذكر الفِّعم ف ر است و اظتع ، واظتراد ما وق  يف الیـ    نقس الیـ 

 (.ٕٔ: ٜٖٗٔ، الةالكي؛ ٖٛٔ: ٖٚٓٔ
ذا أزاؿ  ػػنص مػػن آ ػػَر يف زمػػاف ػِتفػػا  ونِ اػػا  كًػػمة  ػػرت العػػادة أبنػػى إ»: وأ ػػاب الةػػالكيُّ ب  لػػى

فػػإذا ذَكػػر واهػػدا  مػػن تلػػ  الػػفِّعم أو ، وأقػػاـ بعػػد تلػػ  االزالػػة ِمَفيفػػا  ونِعاػػا   لیلػػة  مػػدُّّا ؽتػػا يػػ رث االطالػػة
فیػػلكرف ؛ إزالػػة واهػػٍد مػػن تلػػ  الػػف م مل يقػػِد ا متفػػاَف ملیػػى لزالػػة رتیػػ  مػػا أزاؿ ولمطػػاا رتیػػ  مػػا أمطػػ 

ة ال ًماف إىل بعٍن من تل  الفِّعم أو من تل  االزا ت م  قصد استيفضار السام  رتیَ  ما أزيػو لضاف
اذكر يـ  فعلُر مع  كلا لیقید ا  تیاؽ ملیى رتیَ  ما ذكػر : فی  ؿ، من ان وكوا ما أمطي من اظتف 

واذكػػػروا تفریتفػػػا : قػػاؿإذ لػػػ  ، أبو ػػ ً مةػػػارة وأدل إ ػػارة وتلػػػ  افصت والشػػعر اظتػػػلك ر مػػن ّػػػلا ال ةیػػو
ػػػا مػػػن الػػػفِّعم وب یاػػػة إزا ت الػػػفِّ م ولػػػ  مػػػداّا لتيفتػػػاج إىل ، إّصكػػػم مػػػن آؿ فرمػػػ ف مل يقػػػد استيفضػػػار غّم

وواهػٍد مػن الػفِّعم  اظتشػتاِو ملػ  واهػٍد مػن إزا ت الػفِّ م( ؾتایفاكم) إىل( إذ) ف ضاؼ؛ تس يد أوراؽ كًمة
فال ًامػػاف وإف مل يكػػن بفقسػى ؽتتفػػا  بػػى لكفاػى ذكػػرف عتػػلف . ويػػتما ا متفػافلیستيفضػروا رتیػػ  مػػا يف ّػلا ال ًمػػاف 

لا اصت اب بساالى م   ذ مػن القتػاوت اضتديًیاػة  بػن ( ٕٔ: ٜٖٗٔ، الةالكي) «. القا دة اصتلیلة الع یاة ّو
إىل بيفغػػة ف ػػد أ ػػار اعتیتاػػيُّ ؛ اضترػػر اعتیتاػػيِّ وإف مل يػػلكر الةػػالكيُّ اظتصػػدر ولكػػن ب ػػَدر مػػن التصػػرؼ

ّػػػلف االضػػػافة وأ ػػػاب مػػػن الّسػػػااؿ إرتػػػا   وتقصػػػیيف  و يفصػػػتى أفا غتػػػرد ذكػػػر الػػػفِّعم   يقیػػػد أضػػػدادّا 
خبيفؼ ما إذا ذكػر ال ًمػاف وأضػی  إىل تلػ  الػفِّعم فيفیفئػل يقیػد االضػداد وذلػ  أدمػ  إىل الشُّػكر وإىل 

فقػي أمًػاؿ ّػلف افيػة إجيػاز  (.ٖٛٔ: ٖٚٓٔ، اعتیتاػي: يف ػر) مدـ ؼتالقة اظتفعم يف  يا من أوامػرف ون اّیػى
لػػ  : ومبػػا ت ػػرر ملػػم أف قػػ ؿ العػػ ًِّ »: بلیػػغ  مصػػو إ  لضػػافة ال ًمػػاف إىل مػػا وقػػ  فیػػى وعتػػلا قػػاؿ اعتیتاػػيُّ 

الفا اظتعػػ  اظت صػ د الػػلي قػّررانف  مصػو كاالػػى مبرػراد ذكػػر ؛ فیػى ن ػر، ذُكػرت الػفِّعم ف ػػر اسػت وا اظتعػػ 
ولعلى أراد اظتع  أصَلى لكفاى غم غُتٍد الف   ًالػة معػا  ال ػرآف وبدامػة أسػالیةى . مفكاالفعم ف ر بو بلكر ز 

ػلا مػن أسػةاب إمرػازف الػت مل يصػو إىل أدل مراتةكػا غػمف . ت تضي رماية أبلغ اظتراتا وأس  اظتطالا ّو
والةػالكيُّ  (.اظتصػدر نقسػى) مث ي  ؿ اعتیتايُّ إناػى مل يػر مػن نةاػى ملػ   ػيا مػن ّػلا اصتػ اب( اظتصػدر نقسى) «

فإنػى وإف أ ػار إىل دتػاـ ا متفػاف مل يشػر إىل مػا يل ًمػى مػن كػ ف ، أ ل اصت اب من اعتیتايُّ ولكفاػى ا تصػر
 لیػى وُمسػديى وإىل ا مػضاؼ بػى وإىل مػدـ ؼتالقػة 

ُ
ذل  أدم  إىل م ًيد الّشػكر ملػ  االنسػاف واطتضػ ع ظت
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 .أ ار إلیى اعتیتايُّ يف   ابى التقصیليِّ ون اّیى كاا  اظتفعم يف  يا من أوامرف

 ﴾يَنِعُق ِبا ّل َيسَمُع إّل ُدعاًء َونِداءً  الذي َكَفُروا َكَمَثلِ   الذين َوَمَثلُ ﴿ ٔٚٔالبقرة/-ٖ-ٕ
 بػػدا مػػن ت ػػػدير مضػػاٍؼ ػتػػلوٍؼ يف ّػػػلا : إّ اػػػا قػػا ؛ تةػػ  الةیضػػاويُّ يف تقسػػم ّػػػلف افيػػة ال ًؼتشػػريا 

 الػػلين َكقػػروا َكَاًػػوِ  َمًَػػُو دامػػي: )اظتشػػةى أو مػػن طػػرؼ اظتشػػةاِى بػػى ويكػػ ف الت ػػديرالتاًیػػو إّمػػا مػػن طػػرؼ 
واظتعػ  أف الكقػرة   ِاػاِكِكم يف الت لیػد   (. َمًػُو الػلين َكقػروا َكَاًػِو هَبػا ِم الػلي يفعِػ ) أو( اللي يَفعِػ 

ذلػ  كالةكػا م الػت يفعػ  ملیكػا  فكػم يف؛ يُل  ف أذّا م إىل مػا يتلػ  ملػیكم و  يتػ مل ف فیاػا ي ػرر معكػم
، وال ًؼتشػري ٜٔٔ: ٔج، ٜٜٛٔ، الةیضػاوي) فتساُ  الص َت و  تعػرؼ مغػ ًاف وحتػسُّ ابلفػداا و  تقكػم معفػاف

ػلا الت ويػو متػاج إىل الت ػدير كاػػا قػدامفا( ٚٛٔ: ٜٕٓٓ بػػ  كّ  -أي ال ًؼتشػريُّ والةیضػاويُّ -مث أتیػا . ّو
وقیػػػػو ّػػػ  دتًػػػیلكم يف اتةػػػاع آاب كػػػػم ملػػػ  ظػػػاّر هػػػاعتم  ػػػػاّلّ » -والعةػػػارة للةیضػػػاوي-آ ػػػرين وقػػػا  

ـَ ابلفّػػام  يف نع ػػى    ی تكػػا ابلةكػػا م الػػ  تسػػا  الصاػػ ت و  تقكػػم مػػا حتتػػى أو دتًػػیُلكم يف دمػػا كم االصػػفا
ػػ  التاصػػ ير ملػػ  الةكػػا م أّمػػا ، وال  ػػى االواؿ   متػػاج إىل التا ػػدير( ٜٔٔ: ٔج، ٜٜٛٔ، الةیضػػاوي) «. ّو

الفا االصػػفاـ   تسػػػا  إّ  أف (؛ إّ  ُدمػػاا  َونِػػػداا  : )لًّػػا  فػػػيف متػػاج إلیػػػى أيضػػا  ولكػػػن   يسػػامدف ق لُػػػىا
 و جيػ ز أف يػػراد بػػػػػ»: وأتػػ  ال ًؼتشػػري ب  ػى آ ػػر وقػػاؿ( نقػس اظتصػدر). جيعػو ذلػػ  مػن ابب التااًیػػو اظتركػػا

  صػػ تى بكيفمػػى إّ  الفػػداا والتصػػ ير   االصػػمُّ االصػػلُخ الػػلي   يسػػا  مػػن كػػيفـ الرافػػ( مػػا   يسػػا )
 (.ٚٛٔ: ٜٕٓٓ، ال ًؼتشري) «. غُم من غم فكم لليفروؼ

ا ُمتاج إلیػى إذا  عػو الكػيفـ مػن ابب التشػةیى اظتقػروؽ أّمػا إذا ، وت دير اظتضاؼ من أهد اصتانةّ إمنا
الػ  كّ اال ػميِن وقػد صػرح  عو من ابب التاشةیى اظتركا التاًیلي فيف متاج إىل الت ػدير كاػا رأيفػا يف 

؛ ٜٔٔ: ٔج، ٜٜٛٔ، الةیضػػاوي: يف ػػر). إّ  أف جيعػػو ذلػػ  مػػن ابب التااًیػػو اظتركػػا: بػػى الةیضػػاوي ب  لػػى
 (.ٜٚ-ٚٚ: ٕج،   ات، الط سي؛ ٜٔٗ: ٕج، ٜٜٜٔ،  یخ زادف

فیػى إىل ت ػديٍر   مػن أّما الةالكيُّ ف د  على من ابب التاشةیى اظتركاػا التااًیلػيِّ وأوالػى  یػا   متػاج 
، الػلي ظكػر يل وهرارتػى مػرارا  قةػو مطالعػة ّػلا التاقسػم»: ف ػاؿ؛  انا اظتشّةى و  من  انػا اظتشػةاِى بػى

أفا معػ  افيػػة الّشػػريقة أف صػػقة الكقػػرة يف ػتػػاورا م ومػػلاكرا م كصػػقة الةكػػا م الُعرػػم يف أفا بعضػػا  مفكػػا 
َّ مػػفكم : أي(، ومًػػو الػػلين كقػػروا: )ف  لػػى؛ ونػػداا يفعِػػ  ملػػ  بعػػٍن   يسػػا  إّ  دمػػاا   صػػقة اظتتنػػاِطة

م مػفكم، وؼتاطَةكم( ابلكسر) ؼتاِطةكم م مػ  غػّم  كاًػو، )س اا الّرؤساا م  االتةاع أو ابلعكس أو غّم
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أي كيفػػاؿ الشاػػنص الػػلي يصػػ ِّت أبصػػ ات   معػػاٍف عتػػا كفكیػػ  اضتاػػار وصػػكیو القػػرس ( الػػلي يفعِػػ 
( ملػػ ) والةػاا مبعػ ( يفعِػػ ) صػلةُ ( مبػا   يسػػا  إ  دمػاا ونػداا(؛ )ابلكسػر) اظتنػاِطةّ مػػفكمفكػلا مًَػو 

يػػتلقظ مبػػا   معػػ  لػػى ملػػ  مػػن   يعلػػم ه ی ػػة الّلقػػظ و  معفػػاف وإمنػػا ّػػ  يسػػا  صػػ ات  فكػػلا صػػقة : أي
ملػ  الػػتالقظ واضتاصػو أف ال سػ ة وظلاػػات الكقػر اسػت لر ملػػ  ألسػفتكم وآذا ػم فػػيف ي ػدروف . السػام 

فَػُكػػػم يف فَػْكػػػم اضتػػػ ِّ والفُّطػػػ  بػػػى كالةكػػػا م ويلػػػ ـً أف   يقكاػػػ ف أيضػػػا  مػػػن الفاػػػي . ابضتػػػ ِّ الػػػدِّييف أو شتامػػػى
 (.ٕٚ: ٜٖٗٔ، الةالكي) «(. ُصمُّ بُكم  ) كاا يصرِّح بى  -ملیى وملیكم السايفـ-وأصيفابى 

مػػن ابب التاشػػةیى التاًیلػػي و  متػػاج إىل النػػّى  علػػى ؛ الػػلي ذكػػرف يف تقسػػم افيػػة أبلػػغ وال ّػػاّر أف
مل  أناى   يك ف فیى االظكار يف م اـ االضاار كاػا يكػ ف يف ، الّف االصو مدـ اضتلؼ، ت دير  يا

ّػ  نقػس الةكػا م يف ّػلا ( مػا   يسػا ) فإفا (، مًو اللين كقروا كةكا م اللي يفِع  مبا   يسا ) ت دير
الػلين كقػروا  انظر  إىل الداامي ّو  غم مراد رأسا  النػى  ػةاى( اللي يفِع ، )أيضا  يف ّلا الت دير. الت دير

 (.اظتصدر نقسى) اف ابل ا افقیى كاا قاؿ الةالكيُّ ا تیاف مبا   جيا أف    ومدـ ا تی. ابلةكا م ف ر

احلُّكاِم لَِتْأُكُلوا َفريقًا ِمْن  َوّل ََتُكلوا أَمواَلُكم بَيَنُكم اِبلباِطِل َوتُدلوا هِبا ِإىل﴿ ٛٛٔالبقرة/ -ٗ-ٕ
 ﴾أَمواِل النَّاِس اِبإِلمِث َوأَنُتم تَعَلُمونَ 

  ) فالقعػػػو نُسػػػا إىل ضػػػام اصتاػػػ ، ال ضػػػیة ّاّفػػػا تتعلػػػ  أبهػػػ اؿ متعلِّ ػػػات القعػػػو مػػػن ملػػػم اظتعػػػا 
و  : أي»: لل ًؼتشػريِّ قػاؿ الةیضػاويُّ تةعػا  ...(؛    كو بعُضػكم) ومل يفسا إىل القامو اظتقرد(،  كل ا

، ال ًؼتشػػري؛ ٕٚٔ: ٔج، ٜٜٛٔ، الةیضػػاوي) «.  كػػو بعُضػػكم مػػاَؿ بعػػٍن ابل  ػػى الػػلي مل يُِةيفػػى  ُ تعػػاىل
ػػػػاـ﴿مث قػػػػا  يف تقسػػػػم ق لػػػػى تعػػػػاىل ( ٚٛٔ: ٔج، ٖٕٗٔ، الطربسػػػػي؛ ٙٔٔ: ٜٕٓٓ : ﴾َوتُػػػػدل  هِبػػػػا ِإىل اضتُكا

 (.ٕٚٔ: ٔج، ٜٜٛٔ، الةیضاوي) «.مط  مل  اظتفكيِّ أو نصا لضاار أف»
إىل مػػا ذكػػر يف (   َ ُكػػْو بَعُضػػُكم مػػاَؿ بَعػػنٍ ) وأ ػػار الةػػالكيُّ يف ها ػػیتى إىل قضػػیة العػػدوؿ مػػن

، ومل ي ػػو      كػػو بعضػػكم مػػاؿ بعػػن مػػ  أنػػى اظتػػراد إ ػػارة  إىل أف الفّػػاس كر ػػٍو واهػػدٍ »: افيػة وقػػاؿ
  يػػامُن : لػػم نقسػػى ومػػن ذتّػػة ورد يف اضتػػديا الصاػػيفی فكػػ فا نقػػَس زيػػد نقػػُس ماػػرٍو فػػيف يفةغػػي أف ي 

ػػػلف ميفه ػػػة يف غايػػػة اصتاػػػاؿ ( ٜٕ: ٜٖٗٔ، الةػػػالكي) «. أهػػػدُكم هػػػ  مػػػاا ال یػػػى مػػػا مػػػاُّ لفقسػػػى ّو
مث قػػد يت ػػداـ االكػػُو »: مث أ ػػار الةػػالكيُّ إىل ال  ػػ ف اظتنتلقػػة يف أكػػو أمػػ اؿ الفّػػاس ب  لػػى؛ و ايػػة الدقّػػة

اضتّكاـ وقد يتػ  ر كػ ْف يػّدمَي زيػد مػا مفػد ماػرو زورا  وي ػیم ملیػى  ػك َد زوٍر أو ملػَ  مل  االد ا إىل 
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ػػػل   ػػػل مػػػاؿ غػػػمف و  ي تػػػدر أف  الیاػػّػ اظتػػػردودة فی  ػػػل مفػػػى وقػػػد   يُػػػديل بػػػى إىل اضتّكػػػاـ كال ّػػػامل اظتتفقِّ
قػػا  و یػػا  مسػػت يف    مط( تُػػدل ا) ويػػر ِّ  أف يكػػ ف( اظتصػػدر نقسػػى) «.يشػػك  مفػػد أهػػد فضػػيف  مػػن اضتكػػاـ

االد اُ متػػ  ر  : أي، ويف ّػػلف اضتالػػة يكػػ ف ؼتتّصػػا  ابل  ػػى االّوؿ( اظتصػػدر نقسػػى)(. أَفْ ) مفصػػ اب  لضػػاار
إظكػارا  ( فري ػا  ِمػن أمػ اِؿ الفاػاس: )ومػ  ذلػ  يكػ ف ق لػى...( و تُػدل ا...    كل ا: )ت ديرف؛ من االكو

أّمػا يف ال  ػى الًػا  أي مفػد   ػر االكػو مػن االد ا ( اظتصػدر نقسػى). م ق  االضاار و  ي كػر لػى نكتػة
 .أيضا  ( أَفْ ) لضاار( تُدل ا) فیر ز الفصا يف

ػػروف و  يكػػ ف فیػػى االظكػػار  مث يػػلكر الةػػالكّي تقسػػما  آ ػػر  متػػاج فیػػى إىل التا ػػدير الػػلي ذكػػرف اظتقسِّ
   كػو بعضػكم مػاؿ : ّػلا التاقسػم أفا اظتػرادوااَلوىل ما سف  يل قةو مطالعػة »: مكاف االضاار فی  ؿ

نقسى لرادة أف يفسا غمَف إىل إتيففػى ويػديل  ك متػى إىل اضتّكػاـ لی  ػل بدلَػى مػن غػمف بشػكادة زور أو 
ػػلا التاقسػػم وإف ر ايفػػى الةػػالكيُّ رمّبػػا للػػتنلص مػػن االظكػػار يف م ػػاـ ( اظتصػػدر نقسػػى) «. خيػّػ مػػردودة ّو

ـا يف ال ػرآف و  ، اظتع  ومدـ الت دير االضاار أو لتسكیو ػیاؽ العػا يقید مع     ً یّا  ف ر و  يفاسا السِّ
ػیاـ وآصت تتيفػداث مػن ، سیاؽ الس رة  ص صا  إذا رأيفػا أّف افيػة وقعػر بّػ آصٍت تتعلػ  أبهكػاـ الصِّ

يكػػ ف اظتعػػ   فاظتفاسػػا للا ػػاـ ّاّفػػا وللكػػدي ال ػػرآ  أف، بعػػن أهكػػاـ ال تػػاؿ وبعػػد ذلػػ  مػػن اضتػػجِّ 
أمػػما مػػن أكػػو بعػػٍن مػػاؿ نقسػػى ( َو  َ ُْكلػػ ا أَمػػ اَلُكم بیػػَفُكم اِبلةاطػػوِ ) مل   جيػػ ز أف يكػػ ف: أقػػ ؿ. أمػػما 

وِمػػن أكػػو مػػاِؿ غػػمف ابلةاطػػو لیػػديل بػػى إىل اضتكػػاـ و كػػَو فري ػػا  مػػن أمػػ اؿ الفاػػاس ابالمثا فكيف ػػا أكػػو  
يف ال ػػػرآف الكػػرن وأهاديػػػا متعػػددة مفكػػػا مػػا ذكػػػرف الةیضػػػاويُّ  ابلةاطػػو ومفكػػػيأ مفػػى وتايِّػػػدف آصت كًػػمة
أمػػما أيضػػا  مػػن مالػػى ( فري ػػا  ِمػػن أَمػػ اؿ الفاػػاس) وهیفئػػل يكػػ ف. وال ًاؼتشػػريُّ يف تقسػػم ّػػلف افيػػة الّشػػريقة

كلكػا ذَكرَف يف م اـ االضاار تفةیكا  ملػ  أّف أمػ اؿ الفّػاس عتػا هرمػة مفػد   و  جيػ ز أ، نقسى وماؿ غمف
 .ابلةاطو ول  كاف اظتاؿ لفقسى

َيسأَلُوَنَك َماذا يُنِفُقوَن ُقل َما أَنَفقُتم ِمْن َخرٍي فَِللَواِلَديِن َواألَقَرِبنَي َوالَيتامى ﴿ ٕ٘ٔالبقرة/ -٘-ٕ
 ﴾َوابِن السَّبيلِ  َوادلساكنيِ 

سػاالى مف ًلػة غػمف تفةیكػا  ملػ  تعدُّ ّلف افية مفد الةيفغیّّ من قةیو تلّ ي السا و بغػم مػا يتطلّػا بتف ًيػو 
ػػ  نػػ ع مػػن  ػػيفؼ م تضػػ  ال ػػاّر : يف ػػر) أف ذلػػ  الغػػم ّػػ  االوىل  ػػاؿ ذلػػ  السػػا و أو اظتكػػمُّ لػػى ّو

فَقػػػ  ف  یػػػػا بةیػػػػاف »: -تةعػػػػا  لل ًؼتشػػػري–وعتػػػػلا قػػػاؿ الةیضػػػػاوي  (.ٕٕٛ: ٖٚٛٔ، التقتػػػازا 
ُ
سػػػػئو مػػػػن اظت
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والنّػػى كػػاف يف سػػااؿ ماػػرٍو وإف مل يكػػن مػػلك را  يف افيػػة اظتصػػرؼ النّػػى أّػػّم فػػإّف امتػػداد الفاق ػػة ابمتةػػارف 
أيضػا  ؛ ٖٙٔ: ٔج، ٜٜٛٔ، الةیضػاوي) «. مػا أنق ػتم مػن  ػم: واقتصر يف بیاف اظتفَق  مل  مػا تضػافى ق لػى

، فاظتصػراح بػى يف افيػػة ّػ  الّسػػااؿ مػن اظتفقػػ ( ٚٗ٘: ٕج، ٜٛٛٔ، الطربسػػي؛ ٕٙٔ: ٜٕٓٓ، ال ًؼتشػري: يف ػر
ذكػر (. مػن  ػمٍ : )اصت اُب مل  بیاف اظتصرؼ وأ اب من السااؿ اظتصراح بػى ضػافا  ب  لػىلكن بيف فیكا 

االواؿ أ ّیة بیاف اظتصػرؼ والًّػا  كػ ف السػااؿ مفػى : الةیضاوّي للعدوؿ من م تض  ال اّر ّاّفا دلیلّ
اػرَو بػَن اصتاػ ح أف م -رضي   تعاىل مفكاػا-من ابن مةااس »م   دا  يف هديا مارو بن اصتا ح فػػػػ

. ص رس َؿ   مػاذا نفقػ  مػن أم الفػا وأيػن نضػعكاا فف ًلػر: االنصاريا كاف  ینا   ّا  ذا ماؿ م یم ف اؿ
والةػػػالكّي ظتّػػػا أراد أف تكػػػ ف افيػػػة  ػػػ ااب  مػػػن اظتفقػػػ  واظتصػػػرؼ معػػػا   یػػػا يكػػػ ف كػػػيف ( اظتصػػػدر نقسػػػى) «

ػ )  ػرب  لػػػػ( مػا أنق ػُتم ِمػن  ػمٍ ) فػػ؛ تػدأين ػتػلوفّاصت ابّ مصػراها  بػى يف افيػة قػدار يف افيػة مة ػ  ( ُّ ّو
، الةػػػػالكي: يف ػػػػر)(. فػػػػ ق ؿ ّػػػػ  لل الػػػػدين: )أيضػػػػا   ػػػػرب  ػػػػلوٍؼ ت ػػػػديرف( فلل الػػػػدين) و( مػػػػاذا) را ػػػػ   إىل

وظتػػا كػػاف التا ػػدير االّوؿ مِ فاػػة . وملػػ  ّػػلا الت ػػدير يكػػ ف اصتػػ اب مػػن اظتفقػػ  صػػرما  أيضػػا  ( ٖٓ: ٜٖٗٔ
ّا بػػػ، إ ػػكاؿ ّػػ  أف اظتةتػػدأ مػّػ اطتػػرب فػػيف يكػػ ف ( اطتػػم) أ ػػاب الةػػالكيُّ أبفا اظتةتػػدأ مطلػػ  واطتػػرَب مةػػ

أّما ملػ  تقسػم ؛ هسن مل  تقسمف(  م) مث أ ار إىل أف ال ق  مل ( اظتصدر نقسى). اظتةتدأ مّ اطترب
الناػػى سػػ ؿ مػػن -ؿ ماػػرو بػػن اصتاػػ ح إفا مػػا ذكػػرف أوفػػ  بسػػاا: مث ي ػػ ؿ( اظتصػػدر نقسػػى). الةیضػػاويِّ فػػيف
لیت افػ  (، يس ل َنَ  من هاِؿ مػا يُفق ػ ف قػدرا  ومصػرفا  : )فاالوىل أف يك ف اظتراد ابفية -اظتفق  واظتصرؼ

ومػا زتػو الةیضػاويا ملػ  مػا ذكػرف إّ  مػا زماػى مػن أف اظتةتػدأ يف ذلػ  الت ػدير . افيَة وما ن ًلػر ّػي فیػى
ُّ اطترب وأناى ما شت  ا ػلا مػدف ع أيضػا  أب ػم كًػما  مػا (،  م) لُ رااا ي ق ف مل م بو يصل نى مبا بعػدفل ّو
: إّف ما ذكرف الةیضاويُّ ُيضی  فا دة ق لى تعاىل: ويف الفكاية ي  ؿ( اظتصدر نقسى) يصل ف يف م ض  ال ق 

فا ػدة ذلػ  ال ػ ؿ  ومریا كی  يدامي الةالكيُّ أّف ما ذكرف الةیضػاويُّ يضػی  (.اظتصدر نقسى)( من  م)
، الةیضػػػاوي) «.مػػػا أنق ػػػتم مػػػن  ػػػم: واقتصػػػر يف بیػػػاف اظتفقػػػ  ملػػػ  مػػػا تضػػػافى ق لػػػى»: والةیضػػػاويُّ ي ػػػ ؿ

ػي( ٖٙٔ: ٔج، ٜٜٛٔ مث مػا .  ػ اب للسػااؿ مػن اظتفقػ  ضػافا   فإناى صري  يف بیاف فا دة ذل  ال ػ ؿ ّو
رين والةيفغیّ أيضػا    يت بػو ، عػارض مػ  قصاػة ماػرو بػن اصتاػ ح وسػاالىذكرف الةیضاويُّ وكًم من اظتقسِّ

غايُة االمر أ ا بفر اصتػ اب ملػ  مػا ّػ  االّػمُّ ، فافية أ ابر من الّساالّ؛ التفاسا م   د ومشك د
ػػ  بیػػاف اظتصػػرؼ وأ ابػػر مػػن اظتفقػػ  ضػػافا  ب  عتػػا ملػػ  أفا االصػػو ّػػ  مػػدـ (، مػػا أنق ػػتم مػػن  ػػم: )ّو

 . ربف( فلل الدين) مةتدأ و( ما أنق تم) اضتلؼ يف الكيفـ فلیكن
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 ﴾َمَثُل الَّذيَن يُنِفُقوَن َأمواذَلُم يف َسبيِل هللِا َكَمَثِل َحبَّةٍ ﴿ ٕٔٙالبقرة/ -ٙ-ٕ
َلكم كَاًَػػػو ابذِر هةاػػػة ملػػػ  هػػػلؼ اظتضػػػاؼ»: قػػػاؿ الةیضػػػاوي  «. أي َمًَػػػو نق ػػػتكم كَاًَػػػو هةاػػػة أو َمػػًػ

ػلا هػلؼ  بػدا مفػى من أهد الطرفّ إّما ( ٚ٘ٔ: ٔج، ٜٜٛٔ، الةیضاوي) من اظتشةاى وإّما من اظتشػةاى بػى ّو
ومعلػػػـ  أّف ارتكػػػاب اضتػػػلؼ إمّنػػػا جيػػػا لػػػ  كػػػاف ( ٜٗٔ: ٜٕٓٓ) يف أمًػػػاؿ ّػػػلف اظت اضػػػ  مفػػػد ال ًؼتشػػػريِّ 

الف التاشةیى اظتلك ر يف افية من قةیػو التاشػةیى ، بفقس اضتةة ولیس كلل ( اللين يفق  ف) اظت ص د تشةیى
ػػػا الػػػلي  ،   يعتػػػرب فیػػػى تشػػػةیى اظتقػػػردات بعضػػػكا بػػػةعن إّ  أف امتةػػػار اضتػػػلؼ وإف مل يكػػػن وا ةػػػا  اظتركا

 (.٘ٗٙ: ٕج، ٜٜٜٔ،  یخ زادف) أهسُن وأوىل لیيفصو ميفامة اظتاًاو ابظتاًاو بى
ويعضض الةالكيُّ مل  ما قالى الةیضاوّي أبنّى رمبا   متاج فیى إىل هلؼ من أهد الطاػرفّ بػو اظتػراد 

قد ي اؿ   ها ة إىل اضتلؼ يف  يا من اظت ضعّ بو افية رمػ ً إىل أف »: قاؿ؛ اظتفق ّ ابضتةة تشةیى
فكاا   مفاَة لليفةّػة ملػ  الفّػاس كػلل    ، ّ  كاضتّةة يف إنةا ا، وما أنق  -تعاىل–اظتفِق  لك نى ؼتل قَى 
إ  أف اظتفِقػ  لػى نػ ُع ، اػا أف اظتفةػر ّػ ك-تعػاىل -وابصتالة اظتفِق  ابضت ی ػة ّػ    ، مفَة للافِق  ملیكم

و  خیقػػػ  ملػػػ  الفّػػػاظر مػػػا يف ّػػػلف اظتيفه ػػػة مػػػن رتػػػاؿ ( ٖ٘: ٜٖٗٔ، الةػػػالكي) «. ا تیػػػاٍر لػػػیس لليفةّػػػة
فإنقػاؽ اظتفقػ  أيضػا   -تةػارؾ وتعػاىل-وبيفغة فكاا أف إنةات اضتّةة لیس   ی ة بػو غتػاز واظتفةػر ّػ    

فلػیكن التاًیػو م  ػ دا  ولیُػ ِح ، م ً   يفايف ما يف ّلف افية مػن التااًیػو اظتركاػاوال ّاّر أفا ّلا الرا . غتاز
فاظتعػػػا  اصت ً یاػػػة الّػػػت ي هیكػػػا اللاقػػػظ رمػػػ ًا  ومػػػن بُعػػػٍد   دتفػػػ  مػػػن ، اللاقػػػظ رمػػػ ًا  إىل مػػػا أ ػػػار إلیػػػى الةػػػالكيُّ 

وإذا مل يكػػن مفافػػاة بػّػ التااًیػػو ، افیكاػػااسػػتعااؿ اللاقػػظ يف اظتعػػ  اضت ی ػػيِّ أو ا ػػازيِّ هػػ  ن ػػ ؿ أ ػػا تف
مل  أف ّلا الرام ً يفاسا ما يف افيتّ التالیتّ أ ػدا مفاسػةة . والرام ً فيف مان  من ت دير الوؼ أيضا  

بػو يفاسػا ثػيفث آصت فیكػا تصػري  أبفا االنقػاؽ اظتعتػػرب مػا   يُتةعػى صػاهةى مفّػا  و  أذت  والػردُّ اصتایػػو 
فلػیكن اظتفِقػ  كاضتةاػة الػت تفةػر ، ة يَتةعكا أذت وأبفا اظتنا واالذت يةطيفف الصاػدقات قطعػا   م من صدق

الاػلين يُفِق ػ َف أَمػ اعَتُم يف َسػةیِو ِ  مُثا   يُتِةعػ َف مػا أَنَقُ ػ ا َمفّػا َو  أََذت ﴿: سة  سفابو و دتنُّ مل  أهد
ِػم َو  َ ػ ؼ   ػم َم ًَنػ َف قَػ ؿ  َمعػروؼ  َوَمغِقػرة  َ ػم  ِمػْن َصػدقٍة يَتَةعكػا أَذت عتُم أَ ُرُّم ِمفَد َرهبِّ ُّ َملػیِكم َو  

نِّ َواالَذت
َ
 (.ٕٗٙ-ٕٕٙالة رة/) ﴾َو ُ َغيفأ َهلیم  ص أَيُّكا الالين آَمف ا   تُةِطل ا َصَدقاتُِكم اِبظت

 النتيجة
 :خيكن أف نلّنص أّّم نتا ج ّلا الةيفا يف ما يلي
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الةػػػػػالكيا يف ّػػػػػلف اضتا ػػػػػیة يتعػػػػػرض لكًػػػػػٍم مػػػػػن اظتةاهػػػػػا اللُّغ يػػػػػة والفايف يػػػػػة والةيفغیػػػػػة تةعػػػػػا  إفا ( ٔ
 .فإفا تقسمف كاا نعلم ّ   يفصة الكّشاؼ وفیى كًم  من ال ضاص اظتتعلِّ ة هبلف العلـ ، للةیضاويِّ 

 ال ضػیة ن ًامػا  فإنػى مػّرِر يشرح الةالكيُّ العةارات ال صمة اظتغل ة يف تقسم الةیضاويِّ وإذا رأت يف( ٕ
رين  .ػتوا الفِّ ًاع وكًما  ما يةدي برأيى وخیال  الةیضاويا وسا ر اظتقسِّ

ػػا  أ ػػرت ( ٖ إفا الةػػالكيا يف كًػػم مػػن االهیػػاف ي ًيػػد ملػػ  ال  ػػ ف اظتػػلك رة يف تقسػػم الةیضػػاويِّ و ّ 
 .اسمويصرِّح أهیاان  أبف ما ذكرف سف  لى من دوف أف يرا   سا ر الّتق

  يكتقي الةالكيُّ ابلشارح وال ًِّصدة ف ر بو يتاةػ  يف تقسػمف مفكرػا  اسػتد لیا  هػ  يصػو إىل مػا ( ٗ
رين  .يرتضیى ويراف صيفیيفا  وإف  ال  يف ال ضیة رتی  اظتقسِّ

فاؾ  ( ٘ مآ ل إّما النّى مل يرا   ؛ ختل  أق اؿ الةالكيِّ يف ّلف اضتا یة من بعن التاكلُّقات ّفا ّو
ػلا   ي ػوُّ . الةیضاويِّ يف تقسمف أو الناى مل يدقِّ  الفا ر كاا يفةغي يف مةارات الةیضاويِّ ال صمة  ػّدا   ّو

 .من   ف ّلا اظتقِسر القاضو اللي أت  بكًم من افراا اصتديدة يف ّلف اضتا یة
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 ادلصادر
ط ، روح ادلعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع ادلثاين(، ٖٖ٘ٔ) أب  القضو  كاب الدين السید ػتا د الةغدادي، افل سي
 .دار إهیاا الضاث العرا: مصر، اوفسر

، تصيفی    دة مربوؾ، اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني البصريني والكوفيني(، ٕٕٓٓ) أب  الربكات كااؿ الدين، ابن االنةاري
 .مكتةة اطتاؾتي: ال اّرة، ٕط

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

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

 .دار صادر: بموت، ٔط، لسان العرب(، ٕٓٓٓ) اب  القضو رتاؿ الدين دمحم بن مكـر، ابن مف  ر
دار : بموت، ٔط، مةد اظت   د وملي دمحم مع ض حت ی  مادؿ، البحر ايط(، ٖٜٜٔ) دمحم بن ي س  االندلسي، أب  هیاف

 .الكتا العلایة
ا يف الدراسات الةيفغیة(، ٜٛٛٔ) دمحم دمحم، أب  م س   .دار التضامن: ال اّرة، ٕط، الةيفغة ال رآنیة يف تقسم ال ًؼتشري وأثّر
 .ارات كردستافانتش: سففدج، جامع الفوائد(، ٖٚٚٔ) دمحم ابقر اظتشك ر ابظتدرس الكردستا ، الةالكي

انتشارات  : سففدج.، ٔط، اشية العالمة البالكي على تفسري البيضاويح(، ٜٖٗٔ) ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .كردستاف

 .  ان:   م .، دراسة وحت ی  مسع د دمحم ملي فرج، حقيقة البشر(،   ات) ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
إمداد وت دن ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل(، ٜٜٛٔ) انصر الدين أب  اطتم مةد   بن مار بن دمحم الشمازي الشافعي، الةیضاوي

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

ميف بتصيفیيفى وطةعى من نسنة اظتال  ، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون(،   ات) مةد مصطق  بن ، ها ي  لیقة
 .دار إهیاا الضاث العرا: بموت، دمحم  رؼ الدين صلت اص و رفعر بیلكى الكیسي

 .دار االرقم: بموت، التفسري وادلفسرون(،   ات) دمحم هسّ، اللّي
 .دار القكر: بموت، ٔط، تفسري الفخر الرازي ادلشتهر ابلتفسري الكبري ومفاتيح الغيب(، ٜٔٛٔ) فنر الدين دمحم بن مار، الرازي

ّ بن دمحم، الراغا االصقكا   .ذوي ال رىب: قم، ٚط، حت ی  صق اف مدانف داوودي، مفردات ألفاظ القرآن(، ٖٚٗٔ) اب ال اسم اضتس
 .كلیة افداب:  امعة طفطا، حت ی  دمحم مةدالع ًي ً بسی  ، هاينتفسري الراغب األصف(، ٜٜٜٔ) ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .ٜٛٔ-ٖٚٔصص، ٜا لد ، ٔالعدد ، رللة األدب العريب، دراسة ن دية ليفستعارة اظتكفیة مفد الةالكي(، ٜٖٙٔ) ّادي، رض اف
 .سروش: طكراف، ٖج، اتريخ مشاىري كرد(، ٜٖٓٔ) اباب مردوخ، روها 

تفسري الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه (، ٜٕٓٓ)  ار   ػتا د بن مار اطت ارزميأب  ال اسم ، ال ًػتشري
 .دار اظتعرفة: بموت، ٖط، امت  بى و رج أهاديًى ومل  ملیى  لیو م م ف  یيفا، التأويل
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 .اطتاؾتيمكتةة : ال اّرة، ٖط، تصيفی  مةد السيفـ ّاروف، الكتاب(، ٜٛٛٔ) مارو بن مًااف، سیة يى
ضةطى وصيفيفى ، حاشية شيخ زاده على تفسري البيضاوي(، ٜٜٜٔ) دمحم بن مصل  الدين مصطق  ال    ي اضتفقي،  یخ زادف

 .دار الكتا العلایة: بموت، ٔط، و رج آصتى دمحم مةد ال ادر  اّّ
وتعلی  السید ّا م الرس يل ايف  تصيفی  ، رلمع البيان يف تفسري القرآن(، ٜٛٛٔ) أب  ملي القضو بن اضتسن، الطربسي

 .دار اظتعرفة: بموت، ٕط، والسید فضو   الی ًدي الطةاطةايي
 .ماسسة الفشر االسيفمي: قم، ٕط، وامع اجلامعتفسري ج(.، ٖٕٗٔ) ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

دار : بموت، قدـ لى الشیخ آقا ب ًرؾ الطكرا ، التبيان يف تفسري القرآن(،   ات)  یخ الطا قة أب   عقر دمحم بن اضتسن، الط سي
 .إهیاا الضاث العرا

 .اس ف: قم. ٔط. وابراّیم السامرا يحت ی  مكدي اظتن ًومي ، كتاب العني(، ٗٔٗٔ) اطتلیو بن أزتد، القراّیدي
دار الكتاب : بموت، مرا عة وإ راؼ دمحم ا سكفدرا ، القاموس ايط(، ٕٓٔٓ) غتد الدين دمحم بن يع  ب، القموز آابدي

 .العرا
 .دار اضترية: بغداد، علماؤان يف خدمة العلم والدين(، ٖٜٛٔ. )مةد الكرن، اظتدرس
   .اظتطةعة اظتیافیة: مصر، الفتاوى احلديثية(، ٖٚٓٔ) بن هرر اظتكي  كاب الدين أزتد، اعتیتاي
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 یضاویب ریبر تفس اش هیدر حاش یبالک محمدباقر خیش یریروش تفس

 (بقره ةدر سور یو بالغ ینحو، یمباحث لغو یمورد ةمطالع) 
رضوان یهاد

 

ط طگبُ کردستبى ٖعرب بت٘گرٍُ زببى ٍ ادب بر٘دًا  دًا

 دهیکچ
ِ   دٗ  آٖ بِ ضوبر ه ٕاز عبلوبى بسرگ کرد در قرى چْبردّن ّجر ٖهحودببقر ببلک خ٘ض ، ّ ب  ک ِ رس بل

ٍ   يٗتر از هْن. است ًَضتِ ٖدر علَم ٍ هعبرف اساله ٕهتعدد ّٕبِ ّ٘ب ٍ حبض ضرح ، آث بر ارزض وٌد ا

 ر٘س  در تف خ٘بلٌد ض گبُٗاست کِ درٍاقع بر جب ٕضبٍ٘ب يًٗبصرالد ٖقبض ر٘هطَْر اٍ بر تفس ٔ٘حبض

. اس ت  گٌجبً دُ  ِ٘حبض يٍٗ هببحث ارزضوٌد را در ا ق٘از هسبئل دق ٕبر٘بس ٖببلک. قرآى داللت دارد

عالٍُ ب ر   سٌدًَُٗ. کٌدٖ ه ٖاثر هْن در سَرُ بقرُ بررس يٗرا در ا ٖببلک ٕر٘پژٍّص رٍش تفس يٗا

َ ، ٕعلَم لغَکرد اٍ در ٗرٍ ٖبِ بررس، ِ٘حبض يٗدر ا ٖاضبرُ بِ اّن هٌببع هَرد استفبدُ ببلک ٍ  ًٕح 

ٍ ٍ٘ س ني ب  کٌ د ٖ ه   بى٘  هَارد هحل ً سا  را ب  ٖخَب اثر بِ يٗدر ا ٖببلک. پردازدٖ ه ٖبالغ را  ٕض ب

 کٌ د ٖ ه   ٖرا ًقد ٍ بررس ٕر٘هنتلف تفس ٕآرا، ِٗاٍ در ّر آ. دّدٖ ٍ بب دقت توبم ضرح ه ل٘تفص بِ

ِ ٘پ ٖب بلک . دًٗوبٖ هَافقت ٍ گبُ هنبلفت ه ٕضبٍٍ٘ گبُ بب ًظر هفسراى ٍ ازجولِ ب اث ر   يٗ  در ا َس ت

س ت  ًظر در ٕا کَضد تب در ّر هسئلِ هٖ ٍٖ استدالل ٍٖ بب رٍضٖ علو کٌدٖ استقالل خَد را حفظ ه

 بٗ  هفس راى اس ت    گ ر ًٗظرش هَافق ًظر د بٗآ ست٘کِ هْن ً دٗگَٖ صراحت ه بِ ٖببلک. ٌدٗرا برگس

 ٖب بلک ، آى است کِ برخالف ع بدت عبلو بى هت  خر    رسدٖ هجبلب بِ ًظر  ِ٘حبض يٗآًچِ در ا؛ ر٘خ

 ٖل  ٘تحل    ٖف٘پژٍّص بب رٍش تَص   يٗا. هفسر است کٗببضد  سًَِٗ ٘از آًکِ ضبرح ٍ حبض طتر٘ب

 .کٌدٖ ه ٖدٍ سَرُ بررس يٗا ر٘را در تفس ٖببلک ٕآرا يٗتر هْن

 .بالغت؛ لغت؛ ًحَ؛ ر٘تفس؛ سَرُ بقرُ؛ ٕضبٍ٘ب ر٘بر تفس ِ٘حبض؛ ٖببلک: ها لیدواژهك
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