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 هقذهة - الخوس کتاب





 (41 :االًفبل)

 

 بِ یا است فائذة هطلق هعٌای بِ آیا است غٌوتن کلوِ هعٌای آیِ ایي در اصلی بحث

   .است جٌگی غٌیوت هعٌای

 ایي استعواالت بِ سپس ٍ کٌین هراجعِ لغت هٌابع بِ بایذ بحث ایي شذى رٍشي برای

 :رٍایات ٍ آیات در کلوِ

 



 :(175 .م) الفراّیذی خلیل قال

 (4/426 العیي،) .

  بذست جٌگ بذٍى کِ بذاًین هالی را فیء کِ صَرتی در فیء بِ غٌیوت تفسیر :اقَل

  غٌیوت هعٌای بِ را فیء ایٌجا بایذ پس ًیست درستی تفسیر ایٌجا در افتادُ هسلواًاى

   الغٌیوة :الفیء «آٍردُ الفیء تفسیر در خلیل کِ آًست شاّذهطلب  بگیرین جٌگی

 (8/407 العیي،)
 

  یا باشذ جٌگ در کِ ایي از اعن) گردد حاصل دشوٌاى از کِ هالی یعٌی فیء از خلیل هٌظَر

 (.گردد تحصیل جٌگ بذٍى

  کِ دارد آى از ًشاى آٍردُ هتفاٍت را الغٌیوِ ٍ الغٌن کلوِ هعٌای کِ ایي

 کلوِ هخصَص هشقِ غیر فی اختصاص ٍ .ًیست غٌیوت هعٌای هشقة غیر فی بالشیء الفَز

   .است الفیء در الغٌیوة کلوِ اٍلی ظَْر کِ هعٌاست بذاى ایي گرچِ است غٌُن



 :(321 .م) دریذ ابي قال

 (2/963 اللغة، جوهشة)

  هفرد هعٌای بِ ٍاحذ بلکِ ًیست هعٌاداری یک هعٌای بِ ٍاحذ کلوِ ایٌجا :اقَل

  تفاٍت قریٌِ بِ ًیستٌذ جوع ٍ ّستٌذ هفرد اهر بر دال کلوِ سِ ایي یعٌی است

  ایي بٌابر .است رفتِ بکار جوع هقابل در است آهذُ بعذ در کِ کلوات ایي جوع

 .ّستٌذ هعٌا یک بِ دٍ ّر الغٌن ٍ الغٌیوِ کِ ًذارد داللتی



 :(370 .م) االزّری قال

 (8/141 اللغة، تهزیت)

  شذُ تکرار ّن ایٌجا گفتین کِ الغٌیوة ٍ الغٌن هعٌای تفاٍت در ًکتِ ّواى :اقَل

  دست از جٌگ بذٍى کِ فیء ٍ جٌگی غٌیوت تفاٍت بِ ازّری کِ ایي ضوي .است

  ٍلی کٌذ اصالح را خلیل خطای خَاستِ ظاّراً ٍ کردُ اشارُ گردد حاصل دشوٌاى

   .آٍردین خلیل کالم تَجیِ برای را ٍجْی ها



 :(385 .م) عباد بي اسواعیل قال

 (5/93 الوحیط،)

   .است شذُ تکرار ّن ایٌجا گفتین الغٌیوة ٍ الغٌن هعٌای تفاٍت در ًکتِ ّواى

 

 :(393 .م) الجَّری قال

 (5/1999 الصحاح،)

 اٍ بِ غٌیوت از یعٌی غٌّوتِ .است جٌگی غٌیوت هعٌای بِ بالفتحتیي ًفل کلوِ :اقَل

 .کرد عطا
 .است گرفتِ فعل هصذر را غٌن ٍلی گرفتِ ٍاحذی هعٌای بِ را غٌیوت ٍ هغٌن ایٌجا

 



 :(395 .م) فارس ابي قال

 (4/397 اللغة، هقاییس هعجن)

 

 بعذا   ٍ هی شَد هشاّذُ لغت اّل بیي در کِ است هعٌایی دقیقتریي هعٌا ایي :اقَل

 ها ٍلی .است ًقل بِ قائل ٍلی کردُ تأییذ را دٍم ٍ اٍل هعٌای ًیس هصطفَی عالهِ

 .است لفظی هشترک ٍ بَدُ حقیقت هعٌا دٍ ّر در کِ گفت خَاّین

 را آیِ گرًِ ٍ است جٌگی غٌیوت هعٌای بِ آیِ کِ دارد تأکیذ فارس ابي کِ ایي ضوي

 .کرد هی رکر یختص ثن از قبل



 (401 .م) االصفْاًی الراغب قال•

 .[146 /األنعام]

 ،[41 /األنفال]

 ،[69 /األنفال]
 (615 القراى، غریة فی الوفردات) .[94 /النساء]

 ایٌجا ٍلی هی شَد یکی فَز با کِ است دستیابی هعٌای بِ ظفر ٍ اصابت :اقَل

 هعٌای در استعوال کِ است ایي اٍ کالم ظاّر ٍ است ًیاٍردُ را بالهشقة قیذ

 بِ ًیس آیِ در ٍ است هجاز ٍ حقیقت از اعن جٌگی غیر غٌیوت ٍ جٌگی غٌیوت

   .است (فیء) جٌگی غیر ٍ جٌگی غٌیوت یعٌی استعوالی هعٌای ایي

  اّل بیي در الوعاًی اعن چیسی، بِ دستیابی هطلق هعٌای بِ غٌیوت هعٌای ایي

 .هی کٌین تعبیر فائذُ هطلق بِ آى از کِ است اعن هعٌای ّواى ایي .است لغت



 و الحمد هلل رب العالمین


