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 اٌَات التً محل الزخمشري معناها على املشاكلة
ىدراسة تفسريٌة

 محمدىمحمودىرادل.ىد.ىىم.ىأىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

ىدامراءىـىوأصولهىالفقهىقدمىـىاألرظمىاإلمامىكلوة
ىالمقدمة

 .والمرسميف األنبياء خاتـ محمد سيدنا عمى والسبلـ والصبلة ، العالميف رب هلل الحمد
 :بعد أما
 عمينا تعالى اهلل أوجب وقد ، وأعظميا النعـ أجؿّ  مف لطائفو عند والوقوؼ الكريـ القرآف آيات تدبر فإف
 .(ٔ){َأْقَفاُلَيا ُقُموبٍ  َعَمى َأـْ  الُقْرآفَ  َيَتَدبَُّروفَ  َأَفبل: }تعالى بقولو القرآف آيات وتدبر النظر إمعاف

 وىـ ، ولطائفيا دقائقيا عمى والوقوؼ اآليات معاني لكشؼ الكبيرة الجيود التفسير عمماء بذؿ وقد
 .والعصور الدىور مدى عمى يغمؽ ال التفسير باب أف يدركوف

 ترجيحات مف لمفسرا يعتمده لما نظرا ؛ الواحدة اآلية معنى في المفسريف آراء تتعدد أف غريبا وليس
 .لديو تكونت

 لموصوؿ المفسروف عمييا يعتمد التي العموـ أىـ مف فنوف مف عميو اشتمؿ وما الببلغة عمـ كاف ولما
 لديو يترجح ببلغي ففٍ  عمى اآلية معنى مفسرٌ  يحمؿ أف الطبيعي فمف ، الكريمة لآلية األدؽ المعنى إلى
 .آخر مفسرٍ  دوف

 اآليات معاني مف الكثير المفسروف عميو حمؿ الذي الببلغية الفنوف ىذه مف واحدٌ  المشاكمة وفف
 .اآليات أو الواحدة اآلية معنى عمى واضح أثر بذلؾ فكاف ، عميو حمميا في تنازعوا أو ، القرآنية
 المشاكمة عمى معناىا بحمؿ اهلل رحمو الزمخشري اإلماـ صّرح التي اآليات البحث ىذا في تناولتُ  وقد

 ، المفسروف كتبو مما مستمدا ، العاـ معناىا وموضحا الكريمة اآلية بذكر مبتدئا تفسيرية دراسة ودرسُتيا ،
 :مبحثيف عمى البحث ىذا وجعمتُ  ، اآلراء مف الراجح تحديد في جيدي باذال

 :مطالب ثبلثة عمى وجعمتو ، الببلغييف عند بالمشاكمة التعريؼ فيو تناولتُ :  األوؿ المبحث
 .الببلغييف عند تسميتيا ومراحؿ ، واصطبلحا لغة المشاكمة معنى فيو بينتُ :  األوؿ المطمب
 .لمتوضيح بمثاؿ قسـ لكؿ ومثمت ، المشاكمة أقساـ فيو بينتُ :  الثاني المطمب
 .ببلغتيا وبياف ، والبديع البياف بيف المشاكمة تردد في الببلغييف آراء فيو ذكرتُ :  الثالث المطمب
 وجعمتو ، المشاكمة عمى معناىا بحمؿ الزمخشري صّرح التي اآليات لدراسة ُتوخصص:  الثاني المبحث

 :مطالب ثبلثة عمى
 .المشاكمة عمى معناىا حمؿ يترجح التي اآليات فيو ذكرتُ :  األوؿ المطمب
 .المشاكمة عمى معناىا حمؿ يتردد التي اآليات فيو ذكرتُ :  الثاني المطمب
 .المشاكمة عمى معناىا حمؿ عدـ يترجح التي اآليات فيو ذكرتُ : الثالث المطمب
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 ، العالميف رب هلل والحمد ، بو ينفع وأف ، الكريـ لوجيو خالصا العمؿ ىذا يجعؿ أف تعالى اهلل وأسأؿ
 .أجمعيف وصحبو آلو وعمى محمد سيدنا عمى والسبلـ والصبلة

 المبحث األوؿ : التعريؼ بالمشاكمة عند الببلغييف.
 المشاكمة لغة واصطبلحا ، ومراحؿ تسميتيا عند الببلغييف. المطمب األوؿ: معنى

 أوال: معنى المشاكمة لغة واصطبلحا:
 .والموافقة ، المماثمة:  لغة المشاكمة

 وَشْكؿٌ  َأبيو ِمفْ  َشَبوٌ  ُفبَلفٍ  وِفي ، صاحَبو ِمْنُيَما َواِحدٍ  ُكؿ   وَشاَكؿَ  ، الشَّْيَئافِ  َتَشاَكؿَ  َقدْ :  المساف في قاؿ
 .(ٕ)ِمْثُموُ  والتََّشاُكؿُ  الُمواَفقة،: والُمَشاَكَمة ، وُمَشاَكَمة ، وَشاِكؿٌ  ، وُشْكَمةٌ  ، َأْشَكَمةٌ و  ،

 المشاكمة اصطالحا:
 تذكر أف:"  بأنيا السكاكي تعريؼ أشيرىا ومف ، والمعنى المفظ في متقاربة بتعريفات المشاكمة عرفت

 .(ٖ)"صحبتو في لوقوعو ؛ غيره بمفظ الشيء
 األسماء مف باسـ شعره في الشاعر أو كبلمو في المتكمـ يأتي أف:  بأنيا األصبع أبي ابف فياوعر 
 غير مسمى الموضعيف مف موضع كؿ في االسـ وكذلؾ الواحد، البيت مف فصاعداً  موضعيف في المشتركة
 .(ٗ)مختمؼ ومفيوميما والمفظ، الخط في األخرى المفظتيف إحدى بتشاكؿ عميو صيغتو تدؿ األوؿ،

 ذكر ىي المشاكمة أف الفف، ىذا عمماء عند المصطمح، في تحرر والذي: " الحموي حجة ابف وقاؿ
 .(٘)"صحبتو في لوقوعو لفظو، بغير الشيء

 .(ٙ)تقديرا أو تحقيقا، صحبتو، في لوقوعو غيره؛ بمفظ الشيء ذكر:  بأنيا القزويني وعرفيا
 أف المشاكمة عمى يصدؽ ، منيـ والمتأخريف تقدميفلمم الببلغة كتب في واالستقراء التتبع خبلؿ ومف
 صحبتو في لوقوعو ؛ لو مناسب أو ، غيره لمفظ مضاد بمفظ أو ، غيره بمفظ المعنى ذكر:  بأنيا نعرفيا
 .تقديرا أو تحقيقا

 بذؿ لمف زيد ماؿ: ) قولنا في وليس ، والمجاز التاـ الجناس عف احتراز( صحبتو في لوقوعو) فجممة
ف ؛ اكمةمش( الماؿ  األوؿ المفظ ألف بؿ ، المصاحبة ألجؿ ال ولكف مصاحبو بمفظ الثاني عمى عدنا وا 

:  وبالثاني ، السبع:  باألوؿ ونعني ،( أسدا كاف مف األسدَ  قتؿ: ) قولنا في وال ، حقيقة موضوع والثاني
 .(ٚ)المجاز وجوه مف لوجو بؿ ، أيضا لممصاحبة ال األوؿ بمفظ فالتعبير ، الشجاع
 انيا: مراحؿ تسميتيا عند الببلغييف:ث

 ، الصدور عمى األعجاز ورد ، والتصدير ، المزاوجة:  منيا عديدة بمصطمحات المشاكمة عرفت
 .والمقابمة ، والتعطؼ ، والترديد

 .السياؽ مع األلفاظ في والتبلؤـ ، النظـ في التناسب بالمشاكمة بعضيـ قصد الببلغييف مف والمتقدموف
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 كما ، حاجتؾ عمى دليؿ كبلمؾ صدر في وليكف: " قولو( ىػٖٗٔت)المقفع ابف عف احظالج ذكر فقد
 .(ٛ)"قافيتو عرفت صدره سمعت إذا الذي البيت الشعر أبيات خير أف

 فاستمع ، ُنصيبا أنشد يزيد بف الكميت أف ذلؾ ومف ، الشواىد ليا ويسوؽ ، ذاتيا الفكرة المبرد ويوضح
 :أنشده ومما ، لو

 والشََّنبُ  الدؿ   فييا تكامؿ بيًضا    ُمنعَّمةً  حورا بيا رأينا وقد
 . خطأؾ أحصي:  فقاؿ تصنع؟ ما:  الكميت لو فقاؿ ، خنصره ُنصيب فثنى
 أف وذلؾ ؛ جدا قبيح" والشنب الدؿّ  فييا تكامؿ: " قولو مف نصيب عابو والذي(: "ىػٕ٘ٛت)المبرد قاؿ
 عمى النظـ أف القوؿ إليو يحتاج ما وأوؿ ، يشاكميا ما لكممةا جانب إلى وقع وال ، نظـ عمى يجر لـ الكبلـ
 .(ٜ)"المشاكمة رسـ عمى يوضع وأف ، نسؽ

 .(ٔٔ)الخفاجي سناف وابف ، (ٓٔ)األثير ابف تعرض المضموف وليذا
 تَّىحَ  اْلَحراـِ  اْلَمْسِجدِ  ِعْندَ  تُقاِتُموُىـْ  َوال: }تعالى قولو عند معناىا وأوضح ، المشاكمة الفراء وتناوؿ

 . (ٕٔ){َفاْقُتُموُىـْ  قاَتُموُكـْ  َفِإفْ  ِفيوِ  ُيقاِتُموُكـْ 
 ليـ؟، المَّو أباحو وقد ُىوَ  أعدواف ،(ٖٔ){الظَّاِلِميفَ  َعَمى ِإالَّ  ُعْدوافَ  َفبل: } قولو أرأيت: قائؿ قاؿ فإف:  قاؿ

 َعَمْيُكـْ  اْعَتدى َفَمفِ : }قاؿ أنو ترى أال ، قبمو  سبؽ ما مثؿ عمى لفظ ُىوَ  إنما المعنى، ِفي بعدواف ليس: ُقْمَنا
 الَِّذي والعدواف ، المعنى ِفي ظمـ المفظ ِفي المشركيف مف فالعدواف ،(ٗٔ){َعَمْيُكـْ  اْعَتدى َما ِبِمْثؿِ  َعَمْيوِ  َفاْعَتُدوا
ف ظمما، القصاص يكوف  فبل ، قصاص ُىوَ  إنما المسمميف بو وأمر المَّو أباحو  ومثمو ، واحدا لفظو كاف وا 
 ألنيا المسيء مف معناىا مثؿ عمى المَّو مف وليست ،(٘ٔ){ِمْثُميا َسيَِّئةٌ  َسيَِّئةٍ  َوَجزاءُ : }وتعالى تبارؾ المَّو قوؿ
 .(ٙٔ)جزاء

 المفظ يخرج ، منو فاقتصوا:  المعنى: " وقاؿ ، معناه واختمؼ لفظو اتفؽ مما اآلية ىذه المبرد وعدّ 
 بي فعؿ ما مثؿ بفبلف فعمت:  وتقوؿ ، بجزاء ليس واألوؿ( الجزاءب الجزاء: ) العرب كقوؿ ، قبمو ما كمفظ

 .(ٚٔ)"حقو أخذ إنما والمكافئ ، ظالما بدأ واألوؿ ، منو اقتصصت:  أي ،
 يوافؽ ما فمنيا:  وقاؿ ،(تقدميا ما عمى األعجاز رد) مصطمح عمييا( ىػٜٕٙت)المعتز ابف وأطمؽ

 : األوؿ نصفو في كممة أخر فيو كممة آخر
 (ٛٔ)عرمرـِ  يفؿ   ال رأيٍ  جيش في  عرمرما كاف األمر ما إذا َتمقى
 : كقولو األوؿ نصفو في كممة أوؿ ، منو كممة آخر يوافؽ ما ومنيا

 (ٜٔ)بسريعِ  الندى داعي إلى وليس عرَضوُ  يشتـُ  العِـّ  ابف سريٌعإلى
 :كقولو فيو ما بعض فيو كممة آخر يوافؽ ما:  ومنيا

 (ٕٓ)سياـُ  لو وىي الموتِ  سياـُ  أْقصَدْتوُ  سميـٍ  بني َعميدُ 
ْمَنا َكْيؼَ  اْنُظْر : }تعالى اهلل وقاؿ  وقاؿ. (ٕٔ){تَْفِضيبلً  َوَأْكَبرُ  َأْكَبُرَدَرَجاتٍ  َولآلِخَرةُ  َبْعضٍ  َعَمى َبْعَضُيـْ  َفضَّ

 َوَلَقدِ : }أسماؤه تقدست وقاؿ. (ٕٕ){اْفَتَرى َمفِ  َخابَ  َوَقدْ  ِبَعَذابٍ  َفُيْسِحَتُكـْ  َكِذًبا المَّوِ  َعَمى تَْفَتُروا ال: }وجؿ عز
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 مف ذكر ما آخر إلى ،(ٖٕ){َيْسَتْيِزُئوفَ  ِبوِ  َكاُنوا َما ِمْنُيـْ  َسِخُروا ِبالَِّذيفَ  َفَحاؽَ  َقْبِمؾَ  ِمفْ  ِبُرُسؿٍ  اْسُتْيِزئَ 
 .(ٕٗ)الشواىد

 مف دبمزي ذلؾ وعزز ،( صدره عمى الكبلـ عجز رد) مصطمح بإطبلؽ ، المعتز ابف العسكري وتابع
 .(ٕٙ)معظميا عمى وأتى العسكري شواىد مف( ىػٖٓٗت)الباقبلني وأفاد ،(ٕ٘)الشواىد

 وقاؿ ،(ٕٚ){ِبِيـ َيْسَتْيِزئُ  اهللُ : } تعالى قولو بياف في ليا وتعرض المشاكمة إلى( ىػٖٔٔت)الزجاج والتفت
 في ليـْ  َما خبلؼَ  الدْنَيا في وِ مْنأْحكامِ  َلُيـْ  أْظيرَ  أفْ  بيـ المَّو استيزاء فمعنى: الجواب مف أوجو فيو: "

وا خبلؼ اإِلسبلـ مف أظيروا كما اآلخرة،  .ماأَسر 
 كما يعمموف، ال حيث مف ِإياىـ أخذه: بيـ استيزاُؤه يكوف أف ويجوز

 { .َيْعَمُموف الَ  َحْيثُ  مفْ  َسَنْسَتْدرُجيـْ : )وجؿَّ  عزَّ  قاؿ
 ُيجازيِيـْ :  بيـ يستيزئُ  معنى يكوف أف المغة ىؿأ عند المختار( الوجو) وىوَ  - أعمـ والمَّو - ويجوز

 فالثانية ،(ٕٛ){ِمْثُمَيا َسيَِّئةٌ  َسيَِّئةٍ  َوَجَزاءُ : }وجؿَّ  عزَّ  قاؿ كما باْسِمو الَذْنب جزاءَ  فسمَّى بالَعذاب، ُىزِئِيـْ  عمى
 .الكبلـ الزدواج سيئة سميت ولكنيا الحقيقة، في سيئة ليست

 ، ظمـ فاألوؿ ،(ٜٕ){َعَمْيُكـْ  اْعَتَدى َما ِبِمْثؿِ  َعَمْيوِ  َفاْعَتُدوا َعَمْيُكـْ  اْعَتَدى َمفِ فَ : }وجؿَّ  عزَّ  قولو وكذلؾ
 .بو وجزاء ، عميو عقاب أنَّو ليعمـ ؛ الذنب باسـ المغة في جيءَ  ولكنو ، بظمـ ليس والثاني
 

 .(ٖٓ)("ُعُيـْ َخادِ  َوُىوَ  المَّوَ  ُيَخاِدُعوفَ : }وجؿَّ  عزَّ  قولو المجرى ىذا يجري وكذلؾ
 الكبلـ أعجاز برد ويعرفو ،( التصدير) مصطمح المشاكمة عمى( ىػٙ٘ٗت)القيرواني رشيؽ ابف وأطمؽ

 .(ٖٔ)المعتز ابف ذكره ما وأورد ، بعض عمى بعضو فيدؿ ، صدوره عمى
 بؿ ، فحسب معيف إيقاع عمى اإلبقاء ليست المشاكمة أفَّ ( ىػٔٚٗت)الجرجاني القاىر عبد ويرى
ضافة  زدتَ  كَمما أبدًا، األمرُ  يكوف وىكذا:  فيقوؿ ، آخر موقع في نفسيا الكممة  بمجيء يأتي آخر عنىم وا 
 بو أتي إذا الواحد، بالفعؿ المجازاةُ  َصُمح ذلؾَ  أجؿِ  ومف ؛ كاف الذي غير صارَ  قد المعنى وجدتَ  شيئًا،
 وقوِلو ، (ٕٖ){ألَْنُفِسُكـْ  َأْحَسْنُتـْ  ْنُتـْ َأْحسَ  ِإفْ : }تعالى كقولو الجزاء، في شيء إلى ومعدى الشطر، في مطمًقا
َذا: }وجؿ عزَّ   حيث مف الجزاء، غيرَ  يكوفَ  أف ينبغي الشرطَ  بأف العمـ مع ،(ٖٖ){َجبَّاِريف َبَطْشُتـْ  َبَطْشُتـْ  َواِ 
 في المعنى أف فموال ، لنفِسو سبباً  الشيء يكوفَ  أف محاؿ وأنو مسّببًا، والجزاءُ  الشرطسبباً  كاف
: تقوؿ أف يسوغ ال كما ذلؾ، َساغ لما ثاٍف، فعؿٍ  حكـ في وَأنيا األولى، في المعنى غيرُ  الثانية،{َسْنُتـْ َأحْ }
ف قمَت، قمتَ  إفْ ) ف بياف، قاؿ قاؿ أف بأصغريو، المرءُ : )قوُلو الكبلـ مف ومثُمو ،(خرجتَ  خرجتَ  وا   صاؿَ  وا 

 عمى زاد شيء إلى تعدى قد منيما الثاني أف إال عًا،جمي ُعدِّيا قد الفعميف في ذلؾ ويجري ،(ٖٗ)(بَجنافٍ  صاؿَ 
 .(ٖ٘)كبير أصؿٌ  وىو ،(لحاجة أتاؾ زيدٌ  أتاؾ إف: )قوُلؾ ومثالوُ  األوؿ، إليو تعدَّى ما

 .(ٖٙ)(التصدير) و( الترديد)بػ المشاكمة( ىػٗٛ٘ت)منفذ بف أسامة وسّمى
 .(ٖٚ)السكاكي  وتابعو ػ سيأتي كما ػ المشاكمة مصطمح عمييا( ىػٖٛ٘ت)وأطمقالزََّمْخَشري
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 عمى األعجاز رد)بػ المشاكمة تسمية في المعتز ابف اثر فاقتفى( ىػٗ٘ٙت)األصبع أبي ابف وأما
 .(ٖٛ)(التصدير) ويسمى:  قاؿ ،( الصدور

 ، واحد صعيد في المصطمحات شتيت( ىػٖٚٚت)إسماعيؿ بف احمد الديف نجـ األثير ابف ويجمع
 بفروؽ بينيا البديع آىؿ فّرؽ لكف ، واحدة مادتيا ػ المصطمحات ػ بواباأل وىذه:" المشاكمة بخصوص ويقوؿ

 في المفظيف آخر كاف ما:  والتصدر.  آخرا أو أوال كاف سواء البيت في لفظو تردد ما:  الترديد:  وقالوا ،
 أف:  فيو التعطؼ أما( . الصدور عمى األعجاز رد) يسمى أيضا وىو ، عجزه في واآلخر ، البيت صدر

 (.المشاكمة) وكذلؾ.  الثاني المصراع في واألخرى ، األوؿ المصراع في الكممتيف إحدى وفتك
 . (ٜٖ")واحد باب وىي ، متقاربة وشواىدىا ، واحدة مادة كميا األنواع ىذه أف:  األمر وحاصؿ 

 املطلب الثانً : أقسام املشاكلة:
 :قسميف عمى المشاكمة الببلغيوف قسـ
 ؛ مناسب بمفظ أو ، المذكور ضد بمفظ أو ، غيره بمفظ الشيء يذكر أف وىي:  التحقيقية المشاكمة ػٔ
  صحبتو في لوقوعو

 ليـ وعقابو اهلل جزاء سمي فقد ،( اهلل ويمكر ويمكروف: ) تعالى قولو غيره بمفظ المعنى ذكر فمف
 (. ويمكروف) صحبة في لوقوعو ؛( مكرا)

 يقطع ال تعالى اهلل فإف:  واألصؿ ، (ٓٗ)(تمّموا حتى يمؿ ال اهلل فإف: ) وسمـ عميو اهلل صمى وكقولو
 ، (ٔٗ)المشاكمة جية عمى ،( الثواب يقطع ال) موضع( يمؿ ال) فوضع ، مسألتو مف تمموا حتى فضمو عنكـ
 :وقولو

 (ٕٗ)وقميصا جبة لي اطبخوا: قمت   طبخو لؾ نجد شيئا اقترح قالوا
  ؛ الطبخ بمفظ بؿ ، ليا ليس بمفظ الخياطة فذكر ، لي خيطوا:  قاؿ كأنو

. 
 .(ٖٗ)(طبخو لؾ نجد: ) قولو في لوقوعو
 ،( الشيادة َلَسْبطُ  إنؾ: " عنده شيد لرجؿ القاضي شريح قوؿ ، غيره لمفظ مضاد بمفظ المعنى ذكر ومف

 .(ٗٗ)"عندي ُتجعَّد لـ إنيا: " الرجؿ فقاؿ
 بقولو شريح وقصد.  (٘ٗ)ادهامتد وعدـ الشعر قصر:  والجعودة.  الشعر امتداد:  األصؿ في فالسبوطة

 لـ أنيا" : عندي ُتجعَّد لـ إنيا: " بقولو الرجؿ وقصد ، حفظيا في مستمر أنؾ" : الشيادة لسبط إنؾ: "
 .حفظي عف تقصر
 .الضد بمفظ المشاكمة وجو عمى( السبوطة) صحبة في لوقوعيا الجعودة بمفظ الشيادة قصر ذكر فقد
 إال إلو ال أف ورد قد أليس: " لوىب قاؿ رجبل أف ورد ما ، هغير  لمفظ مناسب بمفظ المعنى ذكر ومف

ال ، لؾ فتح باألسناف جئت فإذا ، أسناف لو إال مفتاح مف ما ولكف ، بمى: "  فقاؿ ، ؟"الجنة مفتاح اهلل  لـ وا 
 ". لؾ يفتح
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 .(ٙٗ)لؤلسناف مناسب وىو ،( المفتاح) صحبة في لوقوعيا ؛( األسناف) بمفظ األعماؿ ذكر فقد
 عمى الداؿ كالمفظ لفظ فيذكر ، يذكر ولـ عميو دؿ لفظ لو فعؿ يكوف أف وىي:  التقديرية المشاكمة ػٕ
 :كقولو ، (ٚٗ)الفعؿ ذلؾ

 (ٛٗ)المنزؿِ  قبؿ الجار بنيت أني   كميا يعرب أفناء مبمغ مف
 صحبة في ولوقوع البناء بمفظ واالنتقاء االختبار ذكر وقد ، وينتقى ُيختار ولكنو ، يبنى ال( الجار)فػ
 قبؿ الجار بنيت إني:  والتقدير ، عميو األوؿ لداللة الثاني مف حذؼ قد البناء أف ويبلحظ ، المنزؿ بناء
 .(ٜٗ)المنزؿ بناء

ىالمطلبىالثالثى:ىترددىالمذاكلةىبونىالبوانىوالبدوعى،ىوبوانىبالزتكا:ى
 ، عبلقة الذكر في المصاحبة واجعم وكأنيـ ، مشكؿ المشاكمة مجاز في العبلقة تحقيؽ:  التفتازاني قاؿ
 .المجاز استعماؿ بعد حصوليا ألف ؛ عبلقة تكوف ألف تصمح ال الذكر في المصاحبة بأف األبيري وتعقبو

 التعبير قبؿ الذكر في المصاحبة مبلحظة مف فبلبد نفسو في عما يعبر المتكمـ بأف بعضيـ وأجاب
 .(ٓ٘)ةالتقديري في وبأحدىما ، التحقيقية في بالمتصاحبيف
 بيف واسطة ػ المشاكمة ػ أنيا بعضيـ ذكر: السيوطي قاؿ ، والمجاز الحقيقة بيف واسطة المشاكمة وعدت

 .(ٔ٘)مجاًزا فميس معتبرة، عبلقة وال حقيقة، فميس فيو، استعمؿ فيما يوضع لـ ألنو ؛ والمجاز الحقيقة
 مجاز وال حقيقة ال المشاكمة: " بعضيـ قوؿ أورد أف بعد  ، مجاز أنيا الجماف لعقود شرحو في واختار

 العبلقة فمعدـ الثاني وأما ، وضعا الخياطة عمى يدؿ ال ػ المتقدـ البيت في ػ( الطبخ) فؤلف األوؿ أما ،
ف ، المعتبرة  تقسيـ ىو:  قمنا ، ومجاز حقيقة إلى المفظ قسموا حيث بيا يقولوا لـ الوساطة أف أورد وا 
 .(ٕ٘)"لممعنى المفظ وضع إلى بالنظر ال مشاكمة مع تبارهباع وىذا ، معناه مع المفظ باعتبار

 ، ممنوع العبلقة عدـ مف ادعاه وما ، مجاز أنيا الرأي بادي في يظير والذي:" السيوطي وأجاب
 .(ٖ٘)"المصاحبة العبلقة في ويكفي

 واسطةبيف إنيا:  قيؿ المشاكمة أف والحفيد ، (ٗ٘)يعقوب ابف كبلـ مف تمخص وقد: " اإلنبابي قاؿ
 في الوقوع:  ىنا ىي التي المجاورة عبلقتو ػ مرسؿ:  أي ػ مجاز دائماً  إنيا: وقيؿ ، والمجاز الحقيقة

ال عبلقتيما، لوحظ إف واالستعارة المرسؿ المجاز تجامع إنيا: وقيؿ الصحبة،  .(٘٘)واسطة فيي وا 
 فيو عتباراتاال لتعدد نظرا ؛ فف مف أكثر الواحد الشيء في يكوف أف ببعيد ليس أنو:  أراه والذي
 ومف ، المجاورة أو السببية عبلقتو مرسبل مجازا باعتبارىا البياف مف فيي ، المشاكمة في الحاؿ ،وكذلؾ
 . المحسنات مف باعتبارىا البديع

ذا سياميا دورىا لممشاكمة فإف ، المجاز قبيؿ مف المشاكمة شواىد معظـ كاف وا   التعبير حسف في وا 
 .وأصالتو وقوتو
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 المفظ ذكر ما إذا تفتقدىا ومزايا حسنا يفيد الفف ىذا أف يجد المشاكمة شواىد في اظرالن إف ثـ  
 :كمثوـ بف عمرو قوؿ في ننظر وحيف ، عنو المعبر لممعنى الحقيقي

 (ٙ٘)اْلَجاِىِميَنا َجْيؿِ  َفْوؽَ  َفَنْجَيؿَ ...  َعَمْيَنا َأَحدٌ  َيْجَيَمفْ  اَل  َأاَل 
 ولو ، والزجر الردع وقوة التحذير شدة إلفادة جاء والمجازاة العقوبة مكاف الجيؿ بمفظ التعبير أف نجد

 أفادتيا التي اإلفادة تمؾ أفاد لما جيمو ونمنع فنعاقبو أو ، جيمو عمى فنجازيو أو ، عميو فنرد:  عمرو قاؿ
 .المشاكمة
 : الكريمة اآلية تأممنا ولو                              

                               
 َسيَِّئةٌ  َسيَِّئةٍ  َوَجَزاءُ } ،(ٚ٘)

 أفادتكماؿ قد المشاكمة أف وجدنا ،(ٓٙ){عميو فاعتدوا عميكـ اعتدى فمف} ،(ٜ٘){اهللُ  َوَمَكرَ  َوَمَكُروا} ،(ٛ٘){ِمْثُمَيا
 حرمات عمى واالعتداء ، بو والمكر ، باهلل واالستيزاء ، السيئات ارتكاب مف والتنفير التحذير في المبالغة

 (.سيئة)و( اهلل مف استيزاء)و( اعتداء)و( مكرا) سيكوف بؿ ، وعقابا جزاء يكوف لف األفعاؿ تمؾ فجزاء ، اهلل
 حرمات وعمى ، الحراـ الشير عمى يعتدي لمف يتصدوا كي لممؤمنيف حثٍ  قوةَ  األخيرة اآلية في ونمحظ

 ، وانتياكيا عمييا االعتداء في لمتفكير مجاؿ ىناؾ يكوف ال وحتى ، تعالى حرماتو تنتيؾ ال حتى ؛ اهلل
 .(ٔٙ)المرادة المعاني بتمؾ الحقيقية باأللفاظ نعبر عندما نفقدىا ومحاسف مزايا يحقؽ الفف ىذا أف نجد وىكذا

ىالمبحثىالثانيى:ىدرادةىاآلواتىالتيىصرحىالزََّمْخَذريىبحملىمعناهاىرلىىالمذاكلة:
ىالمطلبىاألولى:ىاآلواتىالتيىوترجحىحملىمعناهاىرلىىالمذاكلة:

 َوَرب   َطيَِّبةٌ  َبْمَدةٌ  َلوُ  َواْشُكُروا َربُِّكـْ  ِرْزؽِ  ِمفْ  ُكُموا ِشَماؿٍ وَ  َيِميفٍ  َعفْ  َجنَّتَافِ  آَيةٌ  َمْسَكِنِيـْ  ِفي ِلَسَبإٍ  َكافَ  َلَقدْ  
 ِمفْ  َوَشْيءٍ  َوَأْثؿٍ  َخْمطٍ  ُأُكؿٍ  َذَواَتيْ  َجنَّتَْيفِ  ِبَجنَّتَْيِيـْ  َوَبدَّْلَناُىـْ  اْلَعِرـِ  َسْيؿَ  َعَمْيِيـْ  َفَأْرَسْمَنا َفَأْعَرُضوا( ٘ٔ) َغُفورٌ 
 (ٚٔ) اْلَكُفورَ  ِإالّ  ُنَجاِزي َوَىؿْ  َكَفُروا ِبَما َجَزْيَناُىـْ  َذِلؾَ ( ٙٔ) َقِميؿٍ  ِسْدرٍ 

 
خبار بياف{ ِلَسَبإٍ  َكافَ  َلَقدْ }  مواضع:  أي ،{ َمْسَكِنِيـْ  ِفى} يشجب بف سبأ لقبيمة كاف عما تعالى اهلل مف وا 

:  بيما المرادُ { َجنَّتَافِ } القادر الُمختار انعِ الصَّ  وجود عمى دالَّة{ آَيةٌ } َمْأِربُ  ليا يقاؿ باليمفِ  وىي ُسكناىـ
 ّرْزؽِ  ِمف ُكُمواْ } شماِلو عف وجماعةٌ  ، بمِدىـ يميفِ  عف جماعة{ وشماؿ َيِميفٍ  َعف} البساتيف مف جماعتافِ 

 أحّقاء ـلكوني بياف أو ، الحاؿِ  لسافُ  بو نطؽَ  لما أو ، نبيِّيـ لساف عمى ليـ قيؿَ  لما حكايةً { َلوُ  َرّبُكْمواشكروا
 الطَّيباتِ  مف مافييا رزقكـ الذي وربكـ ، طيبةٌ  بمدةٌ  بمدُتكـ:  أي{ َغُفورٌ  َوَرب   َطّيَبةٌ  َبْمَدةٌ }، ذلؾ ليـ يقاؿ بأف

 إليو ليـ الدَّاعيةِ  اآليات إبانة بعد الش كر عف{ َفَأْعِرُضواْ } يشكره َمف لفرطات غفورٌ  رب   الش كرَ  منكـ وطمب
 جنَّتييـ أذىبنا:  أي{ بجنتييـ وبدلناىـ}، الصَّعب:  أي العـر األمر سيؿَ :  أي{العـر َسْيؿَ  َمْيِيـْ عَ  َفَأْرَسْمَنا}

 ىو:  اأَلْثؿَ  ،{َقِميؿٍ  ِسْدرٍ  ّمف َوَشىء َوَأْثؿٍ } المرارة بشعٍ :  ثمرٍ :  أي{َخْمطٍ  ُأُكؿٍ  َذَواَتىْ  َجنَّتَْيفِ } بدليما وآتيناىـ
 .الطَّرفاءُ 



 أ.م.د. عادل حممود                     ٌات التً محل الزخمشري معناها على املشاكلةاَ     

 07 

 ، اليد لغسؿِ  بورقو وُينتفع ثمره مف ُيؤكؿُ  صنؼٌ :  صنفافِ  السِّْدرِ  أفَّ  والصَّحيح  : السعود أبو قاؿ
اؿُ  وىو بورقوِ  ُينتفع وال أصبلً  ُتؤكؿ ال َعْفصةٌ  ثمرة لو وصنؼ  .حتماً  الثَّاني ىو ىينا والمرادُ  ، الضَّ
 ؛ البعد معنى مف فيو وما يؿِ التَّبد مف ُذكرَ  ما إلى أو ،{جزيناىـ: } تعالى قولو مصدر إلى إشارة{ ذلؾ}

 ضدَّىا مكانيا ووضعنا منيـ نزعناىا حيثُ  النِّعمة كفرانيـ بسبب{ َكَفُرواْ  ِبَما} الفظاعة في ُرتبتوِ  ببعد لئليذاف
 الُكفر في الُمبالغَ  إال الجزاءَ  ىذا نجزى وما:  أي{ الكفور ِإالَّ  ُنَجاِزى َوَىؿْ } بالر سؿِ  كفرىـ بسبب أو ،

 . (ٕٙ)والكفراف
 .بذلؾ االنتفاع لقمة ، جنة يسمى ال خمط فيو كاف وما( والسدر األثؿ) أف ومعموـ

 ، جيدا ثوبا ُجرِّد لمف تقوؿ كما ىذا لكف جنات، يكف لـ( واألثؿ الخمط) مف البدؿ إف: " عطية ابف قاؿ
 .(ٖٙ)"ىذا ونحو ، لؾ صالح ثوبٌ  الضرب ىذا:  ظيُره وُضرب
لى  ألجؿ ،( جنتيف) البدؿ وتسمية: " فقاؿ المشاكمة، عمى( جنتيف) لفظ وحمؿ ، الزََّمْخَشري تنبو ىذا وا 
 .(ٗٙ)"التيكـ مف ضرب وفيو ، المشاكمة
 .وغيرىـ ، (ٙٙ)واآللوسي ،(٘ٙ)والنيسابوري ، البيضاوي القاضي قاؿ وبيذا

 

 ِمفْ  َوَقِميؿٌ  ُشْكًرا َداُوودَ  آؿَ  اْعَمُموا ُدوٍرَراِسَياتٍ َوقُ  َكاْلَجَوابِ  َوِجَفافٍ  َوَتَماِثيؿَ  َمَحاِريبَ  ِمفْ  َيَشاءُ  َما َلوُ  َيْعَمُموفَ 
 ( ٖٔ) الشَُّكورُ  ِعَباِديَ 
 ، الشامخة القصور مف يريد ما لسميماف الجف ىؤالء يعمؿ:  أي{مََّحاِريبَ  ِمف َيَشآءُ  َما َلوُ  َيْعَمُموفَ }

 تشبو ضخمة وقصاعٍ :  أي{كالجواب فٍ َوِجَفا}والزجاج، النحاس مف العجيبة والتماثيؿ:  أي{َوَتَماِثيؿَ }
 َداُوودَ  آؿَ  اعمموا} وضخامتيا، لكبرىا تتحرؾ ال ثابتات كبيرة وقدورٍ :  أي{ رَّاِسَياتٍ  َوُقُدورٍ } األحواض،

 وقميؿ:  أي{ الشكور ِعَباِديَ  مِّفْ  َوَقِميؿٌ } الجميمة، النعـ ىذه عمى ربكـ داود آؿ اشكروايا ليـ وقمنا:  أي{ُشْكراً 
 .(ٚٙ)نعمو عمى اهلل يشكر مف لعبادا مف

 الشكر وجو عمى واعبدوه هلل اعمموا: أي لو، مفعوؿ أنو عمى{ ُشْكراً } وانتصب: " الزََّمْخَشري قاؿ      
 اشكروا،:  معنى فيو( اعمموا) ألف ؛ شكرا اشكروا:  تقدير عمى أو ، شاكريف:أى الحاؿ، عمى أو ، لنعمائو

 . لو شكرٌ  لممنعـ العمؿ إفّ  حيث مف
 أنتـ فاعمموا شئتـ، ما لكـ يعمموف الجفّ  لكـ سخرنا إنا: ومعناه. بو مفعوال( اعمموا)بػ ينتصب أف ويجوز

 .(ٛٙ)المشاكمة طريؽ عمى شكرا
نما كاؼ غير المساني الشكر أف إلى إشارة العمؿ لفظ وفي:  النيسابوري قاؿ  الفعمي الشكر المعتبر وا 

 .(ٜٙ)"القولي مع ىو أو
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ىانيى:ىاآلواتىالتيىوترددىحملىمعناهاىرلىىالمذاكلة:ىالمطلبىالث
فْ  اْىَتَدْوا َفَقدِ  ِبوِ  آَمْنُتـْ  َما ِبِمْثؿِ  آَمُنوا َفِإفْ   اْلَعِميـُ  السَِّميعُ  َوُىوَ  المَّوُ  َفَسَيْكِفيَكُيـُ  ِشَقاؽٍ  ِفي ُىـْ  َفِإنََّما َتَولَّْوا َواِ 

 (ٖٛٔ) َعاِبُدوفَ  َلوُ  َوَنْحفُ  ِصْبَغةً  المَّوِ  ِمفَ  َأْحَسفُ  َوَمفْ  المَّوِ  ِصْبَغةَ ( ٖٚٔ)
 فقد المؤمنيف معشر بو آمنتـ ما بنفس الكتاب أىؿ آمف ِإف:  أي{اىتدوا َفَقدِ  ِبوِ  آَمْنُتـْ  َمآ ِبِمْثؿِ  آَمُنواْ  َفِإفْ }
ف} اىتديتـ كما الحؽ ِإلى اىتدوا ف:  أي{ِشَقاؽٍ  ُىْمِفي َفِإنََّما َتَولَّْواْ  وَّاِ   ِإليو دعوتيـ بما اإِليماف عف واأعرض واِ 
 يا سيكفيؾ:  أي{اهلل َفَسَيْكِفيَكُيـُ } شيء في الحؽ طمب مف وليسوا وخبلفؾ، عداوتؾ يريدوف ِإنما أنيـ فاعمـ
 ما ويعمـ بو ينطقوف ما يسمع تعالى ىو:  أي{العميـ السميع َوُىوَ } منيـ ويعصمؾ وأذاىـ شرىـ محمد

 مف عميو نحف ما:  أي{ِصْبَغةً  اهلل ِمفَ  َأْحَسفُ  َوَمفْ  اهلل ِصْبَغةَ } الشرو  المكر مف قموبيـ في يضمرونو
 أحد وال الثوب، في الصبغ يظير كما عمينا أثره فظير عميو وفطرنا بو صبغنا الذي اهلل ديف ىو اإِليماف
 .(ٓٚ)سواه أحداً  عبدن وال وعبل جؿّ  نعبده ونحف:  أي{َعاِبدوفَ  َلوُ  َوَنْحفُ } ديناً :  أي صبغةً  اهلل مف أحسف
 وىي تقدمو، عما( المَّو وعد) انتصب كما( ِبالمَّوِ  آَمنَّا: )قولو عمى منتصب مؤكد مصدر{ اهلل ِصْبَغةَ }

 ألف المَّو، تطيير: والمعنى الصبغ عمييا يقع التي الحالة وىي جمس، مف كالجمسة صبغ، مف «فعمة»
 .النفوس يطير اإليماف
 النصارى أف:  فيو األصؿ أف ورأى ، التقديرية المشاكمة عمى اآلية ىذه ريالزََّمْخشَ  اإلماـ حمؿ وقد

ذا ليـ، تطيير ىو: ويقولوف المعمودية، يسمونو أصفر ماء في أوالدىـ يغمسوف كانوا  منيـ الواحد فعؿ وا 
 المَّو بغناوص بالمَّو، آمنا قولوا: ليـ يقولوا بأف المسمموف فُأِمرَ  حقا، نصرانيا صار اآلف: قاؿ ذلؾ بولده

 المَّو صبغنا. المسمموف يقوؿ أو. تطييرنا مثؿ ال تطييراً  بو وطيرنا صبغتنا، مثؿ ال صبغة باإليماف
نما. صبغتكـ نصبغ ولـ صبغتو باإليماف  يغرس لمف تقوؿ كما المشاكمة، طريقة عمى الصبغة بمفظ جيء وا 
 .(ٔٚ)الكـر يصطنع رجبل تريد فبلف، يغرس كما اغرس: األشجار
 ذلؾ أف يعد أف إال الميـ ، بالنصارى مختص وغير ، لمييود عاـ الكبلـ أف التوجيو ىذا عمى َرد  ويُ 
 .(ٕٚ)بالجممة بينيـ فيما كائف الفعؿ

 عّبر اهلل صبغة ألف ؛ التصريحية التحقيقية االستعارة عمى الكريمة اآلية معنى يحمؿ أف األقرب ولعؿ
 تداخمو قموبيـ في وتداخؿ ، المصبوغ عف الصبغ ظيور مييـع أثره وظيور ، باإليماف التطيير عف بيا
 .فيو

 (ٖٜٔ) الظَّاِلِميفَ  َعَمى ِإالّ  ُعْدَوافَ  َفبل اْنَتَيْوا َفِإفِ  ِلمَّوِ  الدِّيفُ  َوَيُكوفَ  ِفْتَنةٌ  َتُكوفَ  ال َحتَّى َوَقاِتُموُىـْ 
 يبقى وال شوكتيـ تكسروا حتى المحاربيف قاتموا:  أي{لمَّوِ  الديف َوَيُكوفَ  ِفْتَنةٌ  َتُكوفَ  الَ  حتى َوَقاِتُموُىـْ }
 َعَمى ِإالَّ  ُعْدَوافَ  َفبلَ  انتيوا َفِإفِ }نصيب فيو لمشيطاف ليس خالصا الديف ويكوف ، األرض وجو عمى شرؾ

 .(ٖٚ)ظالميف يبقوا ولـ الظالميف عمى إال عدواف ال فإنو تقاتموىـ فبل الكفر عف امتنعوا فإف: أي{الظالميف
 : توجييات بثبلث{الظالميف َعَمى ِإالَّ  ُعْدَوافَ  َفبلَ  انتيوا َفِإفِ : } تعالى قولو الزََّمْخَشري اإلماـ ووج وقد
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 َعَمى ِإالَّ :} قولو فوضع وظمـ، عدواف المنتييف مقاتمة ألفّ  المنتييف عمى تعدوا فبل:  األوؿ التوجيو
 .المنتييف عمى موضع{الظالميف

 كقولو لممشاكمة، ظمما الظالميف جزاء سمى المنتييف، غير الظالميف إال اتظممو  فبل:  الثاني التوجيو
 .(ٗٚ){َعَمْيوِ  َفاْعَتُدوا َعَمْيُكـْ  اْعَتدى َفَمفِ : }تعالى

 .(٘ٚ)عميكـ يعدو مف عميكـ فيسمط ظالميف كنتـ االنتياء بعد ليـ تعرضتـ إف أنكـ أريد:  الثالث التوجيو
 ىنا والمزاوجة ، الكبلـ الزدواج لؾ وحسف: " وقاؿ ، مةالمشاك عمى الحمؿ اآللوسي واستحسف

 .(ٙٚ)الثالث التوجيو واستبعد".معنوية
ف ألنو ظمما؛ الظمـ جزاء سمي بأنو المشاكمة عمى وأوِردَ   حؽ في ظمـٌ  لكنو المجازي مف عدال كاف وا 

 .(ٚٚ)بو الجزاء ىذا إللحاؽ بالنسبة نفسو ظمـ ألنو ؛ نفسو عند مف الظالـ
 .حقيقة موضوع( االعتداء) لفظ إذ ؛ اآلية في مشاكمة فبل ىذا وعمى
فْ         َأوْ  َيْعُفوفَ  َأفْ  ِإالَّ  َفَرْضُتـْ  َما َفِنْصؼُ  َفِريَضةً  َلُيفَّ  َفَرْضُتـْ  َوَقدْ  َتَمس وُىفَّ  َأفْ  َقْبؿِ  ِمفْ  َطمَّْقُتُموُىفَّ  َواِ 

 َبِصيرٌ  َتْعَمُموفَ  ِبَما المَّوَ  ِإفَّ  َبْيَنُكـْ  اْلَفْضؿَ  تَْنَسُوا وال ِلمتَّْقَوى َأْقَربُ  ْعُفواتَ  َوَأفْ  النَِّكاحِ  ُعْقَدةُ  ِبَيِدهِ  الَِّذي َيْعُفوَ 
(ٕٖٚ ) 

ف} ذا:  أي{ َفَرْضُتـْ  َما َفِنْصؼُ  َفِريَضةً  َلُيفَّ  َفَرْضُتـْ  َوَقدْ  َتَمس وُىفَّ  َأف َقْبؿِ  ِمف َطمَّْقُتُموُىفَّ  َواِ   طمقتموىف واِ 
 طبلؽٌ  ألنو ليف المسّمى المير نصؼ تدفعوا أف عميكـ فالواجب معيناً  ميراً  ليفَّ  ذكرتـ كنتـ وقد عالجما قبؿ
 أسقط أو ، حقيا المطّمقة أسقطت ِإذا ِإال:  أي{ النكاح ِبَيِدِىُعْقَدةُ  الذي َيْعُفَواْ  َأوْ  َيْعُفوفَ  َأف ِإالَّ } المسيس قبؿ
 بأف وذلؾ ، النكاح ُعقدة يممؾ الذي ىو ألنو ؛ الزوج ىو :وقيؿ صغيرة، كانت ِإذا الحؽ أمرىا ولي  

 َتنَسُواْ  َوالَ }، والنساء لمرجاؿ عاـ الخطاب{: لمتَّْقَوى َأْقَربُ  َتْعُفوا َوَأف} ليا دفعو الذي المير بكامؿ يسامحيا
 ختـ فقد بينكـ، واإِلحساف ميؿالج المؤمنوف أييا تنسوا ال:  أي{ َبِصيرٌ  َتْعَمُموفَ  ِبَما اهلل ِإفَّ  َبْيَنُكـْ  الفضؿ
َـّ  قد الطبلؽ كاف فِإذا الزوجيف، بيف والجميؿ واإِلحساف الموّدة نسياف بعدـ بالتذكير اآليات تعالى  ألسباب ت

 .(ٛٚ)القربى ووشائج المصاىرة لروابط قاطعاً  ىذا يكوف أف ينبغي فبل قاىرة ضرورية
 تسمى أف واستبعد ، الصحة ظاىر وعده ، الولي ىو النكاح عقدة بيده الذي أف الزََّمْخَشري ورجح

 التزوج عند المير إلييا يسوؽ أف عندىـ الغالب كاف:  يقاؿ أف إال ، اآلية ىذه في عفوا الحؽ عمى الزيادة
 أو: " قاؿ ثـ ، عنيا عفا فقد المطالبة ترؾ فإذا ، إلييا ساؽ ما بنصؼ يطالبيا أف استحؽ طمقيا فإذا ،

 .(ٜٚ)"المشاكمة طريؽ عمى عفوا سماه
 ىذا وعمى ، ليا تطييبا بو المطالبة عف يعفو ثـ كامبل المير إلييا يسوؽ بأف وارد االحتماؿ وىذا
 .وعدميا المشاكمة عمى الحمؿ مترددَ  الكريمة اآلية معنى يظؿ االحتماؿ
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 َربِِّيـْ  ِمفْ  اْلَحؽ   َأنَّوُ  َفَيْعَمُموفَ  آَمُنوا الَِّذيفَ  اَفَأمَّ  َفْوَقَيا َفَما َبُعوَضةً  َما َمَثبلً  َيْضِربَ  َأفْ  َيْسَتْحيِ  ال المَّوَ  ِإفَّ 
 اْلَفاِسِقيفَ  ِإالَّ  ِبوِ  ُيِضؿ   َوَما َكِثيًرا ِبوِ  َوَيْيِدي َكِثيًرا ِبوِ  ُيِضؿ   َمَثبلً  ِبَيَذا المَّوُ  َأَرادَ  َماَذا َفَيُقوُلوفَ  َكَفُروا الَِّذيفَ  َوَأمَّا
(ٕٙ) 

 زائدة( ما{)بعوضةً  ما} شبياً  ُيبيِّفَ  َأفْ { مثبلً  يضرب أف} يخشى وال يترؾ ال:  أي{َتْحيِ َيسْ  ال اهلل إفَّ }
 إفَّ : والمعنى ، منيا أكبر ىو فما: يعني{ فوقيا فما}، بعوضة: الواحدة ، البؽ صغار: والبعوض ، مؤكِّدة

ةً  اعتبر لمف عبرةً  ِفيوِ  أفَّ  عمـ إذا فوقيا فما ببعوضةٍ  المثؿ ضرب يترؾ ال تعالى اهلل  جحد َمفْ  عمى وحجَّ
 َفَيُقوُلوفَ  َكَفُروا الَِّذيفَ  َوَأمَّا} ، حقِّو في وقع المثؿ أفَّ :  أي{ اْلَحؽ   َأنَّوُ  َفَيْعَمُموفَ  آَمُنوا الذيف فأمَّا}، واستكبر

 في فائدةٍ  َأي  : يقولوف أنيـ والمعنى ، األمثاؿ؟ مف بيذا أراداهلل شيء َأي  : َأيْ { مثبلً  بيذا المَّوُ  َأَرادَ  َماَذا
ًً  بو يضؿ  :} فقاؿ سبحانو اهلل فأجابيـ بيذا؟ المثؿ اهلل ضرب  بو يضؿَّ  أف المثؿ بيذا اهلل أراد: َأيْ { كثيرًا
 يعرفونو ألنَّيـ ؛ المؤمنيف مف{ كثيراً  بو وييدي}، وُيكذِّبونو ُينكرونو أنَّيـ وذلؾ ؛ الكافريف مف كثيراً 

 . (ٓٛ)طاعتو عف الخارجيف الكافريف{ الَفاِسِقيفَ  إالَّ  ِبوِ  ِضؿ  يُ  وما} ، ويصدِّقونو
 يضرب أف محمد رب يستحيي أما: فقالوا الكفرة، كبلـ في العبارة ىذه تقع أف ويجوز:  الزََّمْخَشري قاؿ

طباؽ ، المقابمة سبيؿ عمى فجاءت ، والعنكبوت؟ بالذباب مثبل  مف ففّ  وىو ، السؤاؿ عمى الجواب وا 
 :تماـ أبى قوؿ منو عجيب، وطراز بديع، كبلميـ
 (ٔٛ)الَمْنِزؿِ  قْبؿَ  الَجارَ  َبَنْيتُ  َأنِّى  ُكمَّيا َيْعُربَ  َأْفناءَ  ُمْبِمغٌ  َمفْ 

 .(ٕٛ)الجار بناء يصح لـ الدار بناء ولوال. المشاكمة مراعاة ىو الجار بناء سوغ فالذي
 لمدليؿ مفتقر اآلية نزوؿ سبب أف يضعفو لكفو  ، بمكاف الوجاىة مف الزََّمْخَشري إليو ذىب وما       

 أف محمد رب يستحيى أما:  قالوا وأنيـ الكفرة كبلـ في وقعت قد العبارة ىذه أف عمى مرجح ىناؾ وليس ،
طباؽ ، المقابمة سبيؿ عمى الكريمة اآلية فجاءت. والعنكبوت؟ بالذباب مثبل يضرب  السؤاؿ عمى الجواب وا 

 .اهلل رحمو قاؿ كما ،
 قولو ذكرنا ممف قائؿ كؿّ  ذىب وقد:  اآلية ىذه معنى في األقواؿ ذكر أف بعد اهلل رحمو الطبري قاؿ

 قوؿ مف ذكرنا ما بالحّؽ، وأشبيو بالصواب ذلؾ أولى أفّ  غير فيو، نزلت الذي المعنى وفي اآلية، ىذه في
 .عباس وابف مسعود ابف

 أمثاؿٍ  َعِقيب فوقيا، فما بعوضةً  ما مثبل يضرب أف يستحيي ال أنو عباده أخبر ذكره جؿّ  اهلل أفّ  وذلؾ
 يكوف فؤلف. غيرىا السور سائر في ضربيا التي األمثاؿ دوف لممنافقيف، ضربيا السورة، ىذه في تقدمت قد
 ضرب ما والمنافقيف الكفار لنكير جواًبا -" ما مثبل يضرب أف يستحيي ال اهلل إف:"قولو أعني - القوؿ ىذا
 في األمثاؿ مف ليـ ضرب ما لنكيرىـ جواًبا ذلؾ يكوف أف مف وأولى أحؽّ  السورة، ىذه في األمثاؿ مف ليـ

 .(ٖٛ)السور مف غيرىا
 .وعدميا المشاكمة بيف مترددا اآلية معنى يبقى ىذا وعمى
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ذْ          ُسْبَحاَنؾَ  َقاؿَ  المَّوِ  ُدوفِ  ِمفْ  َيْيفِ ِإلَ  َوُأمِّيَ  اتَِّخُذوِني ِلمنَّاسِ  ُقْمتَ  َأَأْنتَ  َمْرَيـَ  اْبفَ  ِعيَسى َيا المَّوُ  َقاؿَ  َواِ 
 ِإنَّؾَ  َنْفِسؾَ  ِفي َما َأْعَمـُ  والَ  َنْفِسي ِفي َما َتْعَمـُ  َعِمْمَتوُ  َفَقدْ  ُقْمُتوُ  ُكْنتُ  ِإفْ  ِبَحؽ   ِلي َلْيَس  َما َأُقوؿَ  َأفْ  ِلي َيُكوفُ  َما

 (ٙٔٔ) اْلُغُيوبِ  َعبلَّـُ  َأْنتَ 
ذْ }  لمناس اذكر:  أي{ المَّوِ  ُدوفِ  ِمفْ  ِإَلَيْيفِ  َوُأمِّيَ  اتَِّخُذوِني ِلمنَّاسِ  ُقْمتَ  َأَأْنتَ  َمْرَيـَ  اْبفَ  يسىياع اهلل َقاؿَ  َواِ 
 .اآلخرة في مريـ بف عيسى ورسولو عبده اهلل يخاطب يوـ

 التكذيب في أبمغ السؤاؿ بعد ِإنكاره ليكوف عميو ذلؾ اّدعى لمف توبيخاً  ذلؾ عف سألو ِإنما: القرطبي قاؿ
 يميؽ ال عما أنزىؾ:  أي{ِبَحؽ   ِلي َلْيَس  َما َأُقوؿَ  َأفْ  لي َيُكوفُ  َما ُسْبَحاَنؾَ  َقاؿَ ( }ٗٛ)والتقريع التوبيخ في وأشد
 ذلؾ كاف ِإف:  أي{ َعِمْمَتوُ  َفَقدْ  ُقْمُتوُ  ُكنتُ  ِإف} أقولو أف لي يحؽ ال قوالً  أقوؿ أف لي ينبغي فما رب يا بؾ

 أي{ الغيوب َعبلَّـُ  َأنتَ  ِإنَّؾَ  َنْفِسؾَ  ِفي َما َأْعَمـُ  والَ  َنْفِسي ِفي َما َتْعَمـُ } شيء عميؾ يخفى ال فِإنؾ مني صدر
 أنت ِإنؾ الكماؿ صفات مف عميو احتوت وما ذاتؾ حقيقة أعمـ وال ، عميو انطوت وما ذاتي حقيقة تعمـ: 

 .(٘ٛ)يكوف وما كاف بما محيط وعممؾ شيء، وبكؿ بالخفايا العالـ
 المشاكمة عمى{ َنْفِسؾَ  ِفي َما َأْعَمـُ  َوالَ  َنْفِسي ِفي َما َتْعَمـُ }: تعالى قولو معنى الزََّمْخَشري حمؿ وقد
 بالكبلـ سمؾ ولكنو معمومؾ، أعمـ وال معمومي تعمـ: والمعنى ، قمبي في{  َنْفِسي ِفي: "}  قاؿ ، المفظية
 .(ٙٛ){" َنْفِسي ِفي: }  لقولو{  َنْفِسؾَ  ِفي: }  يؿفق وبينو، الكبلـ فصيح مف وىو المشاكمة طريؽ

 الدـ وعمى ، والقمب ، الروح وعمى ، وحقيقتو الشيء ذات عمى فتطمؽ ، إطبلقات ليا( النفس) أف عمى
 .العقوبة وعمى ، تصيب التي العيف وعمى ، اإلرادة وعمى ،

طبلقيا ، وحقيقتو الشيء ذات عمى اإلطبلؽ في حقيقة أنيا البعض كبلـ مف ويفيـ: " اآللوسي قاؿ  وا 
 .(ٚٛ)المجاز عمى عداه فيما

ف: " الراغب قاؿ ثباتَ  المغايرَة، يقتضي إليو ومضاؼٌ  مضاؼٌ  المَّْفظُ  َحْيثُ  مف َحَصؿَ  قد كاف وىذاوا   وا 
 . وجوٍ  كؿِّ  مف االْثَنِويَّة عف تعالى ِسَواهُ  المعنى حيث مف شيءَ  العبارُةفبل حيث مف شيئيف

 بالس وء، اأَلمَّاَرةَ  ُنُفوَسنا(: نفسو)بػ ويعني الِمْمؾ، إضافةُ  تعالى إليو النَّْفسِ  إضاَفةَ  إف: اسالن بعض وقاؿ
 .(ٛٛ)الِمْمؾ سبيؿ عمى إليو وأضاؼ
 .الدليؿ لضعؼ بعد مف فيو ما يخفى وال

 ، مشاكمةبال القوؿ إلى تحتاج ال تعالى اهلل إلى المعنى بيذا نسبتيا أف شؾ وال ، بالذات النفس وفسرت
: }  تعالى وقولو  ، (ٜٓ)ذاتو:  أي (ٜٛ){َنْفَسوُ  اهللُ  َوُيَحذُِّرُكـُ : }  تعالى قولو منيا كثيرة أدلة ذلؾ ومستند

:  وسمـ عميو اهلل صمى وقولو ، (ٕٜ){الرَّْحَمةَ  َنْفِسوِ  َعمى َرب ُكـْ  َكَتبَ : } تعالى وقولو ، (ٜٔ){ ِلَنْفِسي َواْصَطَنْعُتؾَ 
ـَ  َوِلَذِلؾَ  المَِّو، ِمفَ  َيرُ َأَحَدَأغْ  الَ )  المَِّو، ِمفَ  ِإَلْيِيالَمْدحُ  َأَحب   َشْيءَ  َوالَ  َبَطَف، َوَما ِمْنَيا َظَيرَ  َما الَفَواِحَش  َحرَّ

 .(ٜٗ)(نفسو ورضا ، خمقو عدد ، وبحمده اهلل سبحاف: ) والسبلـ الصبلة عميو وقولو ،(ٖٜ)(َنْفَسوُ  َمَدحَ  َوِلَذِلؾَ 
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 عميو إطبلقيا يجوز فبل وحينئذ ، الروح وبمعنى ، الذات بمعنى تطمؽ النفس إف" : الدسوقي قاؿ 
 أثنيت كما أنت: ) بالحديث ورد قد:  قمت فإف ، لئليياـ المشاكمة سبيؿ عمى إال األوؿ بالمعنى ولو تعالى
ف:  قمت ،(ٜٚ){الرَّْحَمةَ  َنْفِسوِ  َعمى َرب ُكـْ  َكَتبَ } و ، (ٜٙ){َنْفَسوُ  اهللُ  َوُيَحذُِّرُكـُ : }  اآلية وفي ، (ٜ٘)(نفسؾ عمى  وا 
 .ورد ما غير في مشاكمة غير مف اإلطبلؽ يجوز ال ذلؾ في مشاكمة غير مف أطمؽ

 المفظ ألف ؛ مشاكمة اآلية في وليس ، مشاكمة غير مف الذات عمى النفس إطبلؽ يجوز أنو والحؽ
 . (ٜٜ)العبادي قاسـ ابف واختاره ، (ٜٛ)المفظ في لو لمصاحبتو غيره عمى ال معناه عمى أطمؽ

ف تعالى عميو يطمؽ ال النفس لفظ أف الجرجاني الشريؼ عف اآللوسي ونقؿ  مشاكمة إال الذات بو أريد وا 
 غير مف تعالى اهلل عمى الذات بمعنى إطبلقيا جواز  عميو المعوؿ والصحيح: " بقولو وتعقبو ،

 .(ٓٓٔ)"مشاكمة
 تعالى عميو األلفاظ إطبلؽ لكوف ذلؾ ولعؿ: " الجرجاني شريؼال إليو ذىب ما معمبل الديف عصاـ قاؿ
 كما أنو فبعبلقة ذاتو عمى النفس إطبلؽ وأما ، المشاكمة صورة غير في النفس إطبلؽ يوجد ولـ ، توقيفيا
 .(ٔٓٔ)"كذلؾ وبصره سمعو أف كما ، ذاتو فنفسو ، بذلتو تعالى أموره تقوـ بنفسو الشخص أمور تقوـ

 لفظ إطبلؽ في حاصمة المشاكمة ىذه لكف ، المشاكمة مف اآلية أف الشياب وتابعو ، الطيبي واختار
 عقؿ في يرتسـ ال اهلل وعمـ ، وعقمو ذىنو في بمعنى ذاتو في السبلـ عميو عيسى عمـ جعمت حيث ،( في)

 .(ٕٓٔ)آلة عمى يتوقؼ وال وذىف
 لفظ إطبلؽ جواز حيث مف مباحثو مف وىي ، األصوؿ بعمـ تعمؽ ليا المسألة ىذه أف أراه والذي

 ، المشاكمة عمى اآلية معنى حمؿ عميو توجب الجواز بعدـ قاؿ فمف ، عدمو أو تعالى اهلل عمى( النفس)
 روعة مف الفني بمعناىا المشاكمة تؤديو وما ، الببلغي الجانب عف النظر بغض ، فبل بالجواز قاؿ ومف

 .وبيائو وحسنو األسموب
 (ٚٔ) َتَذكَُّروفَ  َأَفبل َيْخُمؽُ  الَ  َكَمفْ  َيْخُمؽُ  َأَفَمفْ 

 ويفعؿ العظيمةَ  المصنوعاتِ  ىذه يخمؽ بيف أتسّووف:  أي إنكاري االستفياـ{َيْخُمؽُ  ال َكَمف َيْخُمؽُ  َأَفَمف}
بطاؿٌ  لمكفرة تبكيتٌ  وىو!.؟ أصبلً  شيئاً { َيْخُمؽُ  الَّ  َكَمف} شيء كؿَّ  يخمؽ و البديعة األفاعيؿَ  ىاتيؾ  وا 

{ َتَذكَُّروفَ  َأَفبل}وتعالى سبحانو وبينو بينيا المشابية مف ذلؾ يستمزمو ما بإنكار لؤلصناـ ادِتيـوعب إلشراكيـ
 .(ٖٓٔ)آخر توبيخٌ  وىو اهلل؟ غير عبادة مف فيو أنتـ ما خطأ فتعرفوف تتذكروف أفبل:  أي

 أف دوف فيو التوبيخ زيدلم ،{َيْخُمؽُ  ال َكَمف َيْخُمؽُ  َأَفَمف: "} وقاؿ الكريمة اآلية ليذه السكاكي تعرض
 األوثاف عبدوا لمذيف إلزاما لكونو ؛ إياه بظاىره المقاـ اقتضاء مع ، يخمؽ كمف يخمؽ ال أفمف:  يقوؿ

 . الخالؽ مثؿ الخالؽ غير جعمواً  فقد ، تعالى باهلل تشبييا آلية وسموىا
 مف القادر العالـ الحي (يخمؽ ال مف)بػ المراد يكوف أف ىو القرآنية الببلغة تقتضيو الذي أف وعندي

  تعالى بو الخمؽ مف القادر العالـ الحي تشبيو توىـ عمى موجيا اإلنكار يكوف وأف األصناـ ال الخمؽ
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 تعالى بو قادر عالـ بحي ليس ما لتشبيو اإلنكار أبمغ عف بو تعريضا كبيراً  عمواً  ذلؾ عف ونقدس
 .(ٗٓٔ)"التعريض افمك عمى وتوبيخ تنبيو{َأَفبَلَتَذكَُّروفَ :} قولو ويكوف

َمْخَشري ذكرىا التي الثبلثة الوجوه أحد ىو لنفسو ونسبو السكاكي اختاره الذي والوجو  توجييو في الزَّ
 ألولى ىو الذي بمف جيء األصناـ،فمـ بو أريد{ َيْخُمؽُ  ال َكَمفْ : }قمت فإف: " قاؿ ، الكريمة اآلية ىذه معنى
  العمـ؟

 :أوجه فيه:قمت
 َوالَِّذيفَ :} أثره عمى قولو إلى ترى أال ؛ العمـ أولى مجرى فأجروىا وعبدوىا، آلية سموىا أنيـ: أحدىا 
 .(٘ٓٔ){ ُيْخَمُقوفَ  َوُىـْ  َشْيئاً  َيْخُمُقوفَ  ال المَّوِ  ُدوفِ  ِمفْ  َيْدُعوفَ 

 . يخمؽ مف وبيف بينو المشاكمة: والثاني
 عنده، عمـ ال بما فكيؼ العمـ، أولى مف يخمؽ ال كمف ليس يخمؽ مف أفّ  المعنى يكوف أف: والثالث

 وآذاف وأيد أرجؿ ليـ مف حاؿ عف منحطة حاليـ اآللية أفّ :  يعنى(ٙٓٔ){ِبيا َيْمُشوفَ  َأْرُجؿٌ  َأَلُيـْ : } كقولو
 األعضاء ىذه ليـ صحت لو أنيا ال ، العبادة؟ ليـ تصح فكيؼ أموات، وىـ َأحياء ىؤالء ألفّ  وقموب،
 .(ٚٓٔ)"ُيعبدوا أف لصحّ 

 مف بيف التفاوت إظيار المراد وأف أفعاليـ، يخمقوف العباد أف عمى تحوـ ىو: " بقولو المنير ابف وتعقبو
 بطريؽ األصناـ وبيف منيـ يخمؽ مف بيف التفاوت يثبت حتى والزمنى، كالعاجزيف يخمؽ ال ومف منيـ يخمؽ

 التأويؿ، ىذه عمى يةاآل بتنزيمو ألفعالو العبد خمؽ يثبت أنو اعتقد حتى الطمع منو تمكف ولقد األولى،
 .ذلؾ لو تـ لو ويتمنى
 .(ٛٓٔ)يدركو المرء يتمنى ما كؿ وما
 ، غمط بأنو ػ المنير ابف اعتراض:  أي َوُردَّػ:  وقاؿ ، االعتراض ىذا الخفاجي الشياب يرتض ولـ
 .العمـ أولي جميع( : يخمؽ ال مف)بػ المراد إذ ػ الزََّمْخَشري: أي ػ كبلمو عف وغفمة
 مف كانوا لو:  يعني ، العمـ أولي مف أنيا فرض عمى األصناـ( : يخمؽ ال مف) معنى أف واختار 
 عمـ وال بيـ يشبَّو فكيؼ ، الخالؽ لمعالـ والشركة المساواة يستحقوف ال ػ بخالقيف ليسوا وىـ ػ العمـ أولي
 .(ٜٓٔ)فييـ؟

ىالمطلبىالثالثى:ىاآلواتىالتيىوترجحىردمىحملىمعناهاىرلىىالمذاكلة:
 َمفْ  َوِمْنُيـْ  ِرْجَمْيفِ  َعَمى َيْمِشي َمفْ  َوِمْنُيـْ  َبْطِنوِ  َعَمى َيْمِشي َمفْ  َفِمْنُيـْ  َماءٍ  ِمفْ  َدابَّةٍ  ُكؿَّ  َخَمؽَ  َوالمَّوُ       

 (٘ٗ) َقِديرٌ  َشْيءٍ  ُكؿِّ  َعَمى المَّوَ  ِإفَّ  َيَشاءُ  َما المَّوُ  َيْخُمؽُ  َأْرَبعٍ  َعَمى َيْمِشي
 عمى أنواعالمخموقات خمقو في العظيـ وسمطانو التاّمة قدرتو تعالى يذكر{ مَّآءٍ  مِّف َدآبَّةٍ  ُكؿَّ  َخَمؽَ  واهلل}

 مف فمنيـ:  أي{ َبْطِنوِ  عمى َيْمِشي مَّف َفِمْنُيـْ } واحد ماء مف وسكناتيا وحركاتيا وألوانيا أشكاليا اختبلؼ
 َيْمِشي مَّف َوِمْنُيـْ }والطير، كاإِلنساف{ ِرْجَمْيفِ  مىع َيْمِشي مَّف َوِمنُيـْ }شاكميا، وما كالحّية بطنو عمى يزحؼ
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 يكف لـ يشأ لـ ،وما كاف شاء ما ألَّنو ؛ بقدرتو: َأي{َيَشآءُ  َما اهلل َيْخُمؽُ }اْلَحَيَواَناتِ  وسائر كاألنعاـ{ َأْرَبعٍ  عمى
 .(ٓٔٔ)دافع يدفعو وال نع،ما يمنعو ال يشاء ما عمى القادر فيو: أي{ َقِديرٌ  َشْيءٍ  ُكؿِّ  عمى اهلل ِإفَّ }،

 وراءه ما فأعطى المميز غمب المميز، وغير المميز عمى موقعا الدابة اسـ كاف ولما: " الزََّمْخَشري قاؿ
 ، بطف عمى الماشي في{: َيْمِشي مَّف: }،وقيؿ{َفِمْنُيـْ }فػ: قيؿ ثمة فمف ، مميزوف كميـ الدواب كأف حكمو،

 . قوائـ أربع عمى والماشي
 .؟{َماءٍ  ِمفْ : } قولو في الماء نكر ـل: قمت فإف
 ماء مف خمقيا أو ، الدابة بتمؾ مختص الماء مف نوع مف دابة كؿ خمؽ أنو المعنى ألفّ : قمت

. ناس ومنيا ، بيائـ ومنيا ، ىواـ فمنيا النطفة، مف المخموقات بيف خالؼ ثـ النطفة،:  وىو مخصوص
ؿُ َونُ  واِحدٍ  ِبماءٍ  ُيْسقى: } تعالى قولو ونحوه  . (ٔٔٔ){اأُلُكؿِ  ِفي َبْعضٍ  َعمى َبْعَضيا َفضِّ

 .(ٕٔٔ)؟{َحي   َشْيءٍ  ُكؿَّ  اْلماءِ  ِمفَ  َوَجَعْمنا: } قولو في معّرفا بالو فما: قمت فإف
 جنس ىو الذي الجنس ىذا مف مخموقة كميا الحيواف أجناس أف:  وىو آخر معنى ثمة قصد: قمت
ف األصؿ ىو أنو وذلؾ الماء،  . وسائط وبينيا بينو تخممت وا 

  الترتيب؟ ىذا عمى الثبلثة األجناس جاءت لـ: قمت فإف
 عمى الماشي ثـ قوائـ، أو أرجؿٍ  مف مشيٍ  آلة بغير الماشي:  وىو القدرة في أعرؽ ىو ما قّدـ:قمت
 . أربع عمى الماشي ثـ رجميف،
  مشيا؟ البطف عمى الزحؼ سمي لـ: قمت فإف
 يتمشى ال فبلف: ويقاؿ. األمر ىذا مشى قد: المستمرّ  األمر في اقالو  كما االستعارة، سبيؿ عمى: قمت

 المشاكمة طريؽ عمى أو ، ذلؾ ونحو ، الشفة مكاف والمشفر الجحفمة، مكاف الشفة استعارة ونحوه ، أمر لو
 .(ٖٔٔ)الماشيف مع الزاحؼ لذكر

ال ةاستعار  فيو بالغمظ المشابية قصد إف" : االستعارة سبيؿ عمى:" اهلل رحمو فقولو  ؛ مرسؿ مجاز ىو وا 
 .(ٗٔٔ)الشفة مطمؽ مع ، البعير مشفر:  وىو المقيد الستعماؿ
 ببل تزحؼ وأنيا ، القدرة إظيار في لممبالغة مجاز زحفا كونيا مع مشيا حركتيا وتسمية: " اآللوسي قاؿ

 .(٘ٔٔ)"الماشيف مع الزاحؼ لذكر المشاكمة مف فيو ما حسنا ذلؾ ويزيد وأقوى، المشي كشبو آلةٍ 
 ، الدواب في طبيعي وذىاب حركة عف عبارة المشي إذ  ، الكريمة اآلية في مشاكمة ال بأف يجاب وقد

 مشى:  يقاؿ إذ ، إرادة دوف أو بإرادة سواء ، أربع عمى أو رجميف عمى أو بطف عمى خمقتو بحسب منيا كؿ  
 رجميو عمى كاف إذا: " مشيال معنى في اهلل رحمو الفيومي لقوؿ خبلفا ، غافبل مشى أو ، النوـ حاؿ في

 .بالرجؿ التقييد لو يسّمـ فبل ، (ٙٔٔ)(بطيئا أو كاف سريعا
 وأما ، برجؿ يقيده لـ فيو ، (ٚٔٔ)"بإرادة مكاف إلى مكاف مف االنتقاؿ:  المشي: " الراغب قوؿ وأما
 .مناقشة مف يخمو فبل باإلرادة تقييده

:  واآلخر ، وغيره اإلنساف حركة عمى يدؿ أحدىما:  صحيحاف أصبلف:  مشى:  المغة مقاييس وفي
 .(ٛٔٔ)ولدىا كثر:  ماشية وامرأة ، الماشية سميت وبو ، والزيادة النماء
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 واختبلؼ المخموقيف ىيئات اختبلؼ عمى واالنتقاؿ الحركة مطمؽ عمى يدؿ الكريمة اآلية ومنطوؽ
 قدرة بياف الكريمة يةاآل ومقصد ، المغوي معناه أصؿ في( مشى) لفظ يؤديو الذي ىو وىذا ، أجناسيـ
 .حركتيـ وىيئات أشكاليـ تنوعت ثـ ػ الواحد األصؿ ػ ماء مف خمقيـ إذ ؛ وعظمتو الخالؽ

 المعنى حمؿ إلى الحاجة دوف ، ومقصدىا الكريمة اآلية غرض ظاىر وىو ، لمذىف المتبادر ىو وىذا
 .المشاكمة طريؽ عمى مشيا الزحؼ بتسمية والقوؿ ، المجاز عمى

 
 (ٙٗ) َساِجِديفَ  السََّحَرةُ  َفُأْلِقيَ ( ٘ٗ) َيْأِفُكوفَ  َما َتْمَقؼُ  ِىيَ  َفِإَذا َعَصاهُ  ُموَسى ىَفَأْلقَ 
 ىي فِإذا عظيمة حية فانقمبت العصا موسى فألقى:  أي{َيْأِفُكوفَ  َما َتْمَقؼُ  ِىيَ  َفِإَذا َعَصاهُ  موسى فألقى}
 تمؾ وسّمى تسعى، حياتٍ  لمناس خيموىا حيث سحرال باسـ اختمقوىا التي والعصيّ  الحباؿ وتزدرد تبتمع

 الساطع، البرىاف شاىدوا بعدما العالميف، رب هللِ  سجدوا:  أي{َساِجِديفَ  السحرة َفُأْلِقيَ } مبالغةً  إفكاً  األشياء
 (ٜٔٔ)الباىرة والمعجزة
نما: " الزََّمْخَشري قاؿ   ، المشاكمة ريؽط بو فسمؾ اإللقاءات، مع ذكر ألنو باإللقاء، الخرور عف عبر وا 

 ساجديف، األرض إلى بأنفسيـ رموا أف يتمالكوا لـ رأوا، ما رأوا حيف أنيـ المشاكمة مراعاة مع أيضا وفيو
 .(ٕٓٔ)"طرحا فطرحوا أخذوا كأنيـ

نما: " البيضاوي القاضي قاؿ  رأوا ما رأوا لما أنيـ عمى ويدؿ ؛ قبمو ما ليشاكؿ ؛ باإِللقاء الخرور بّدؿ وا 
 .(ٕٔٔ)"وجوىيـ عمى فطرحوا ُأخذوا كأنيـ ، أنفسيـ يتمالكوا لـ

ف مرسبل مجازا وليس ، المشاكمة حسنيا تبعية استعارة( ألقي) في أف الشياب ويرى  ، النظـ احتممو وا 
 .(ٕٕٔ)السرعة ىو الشبو وجو أف ادعى مف عمى يرد بذلؾ وىو ، التمالؾ عدـ الشبو وجو وأف

شارات معاف عمى ليدؿ بالسياؽ األنسب ىو( اإللقاء) لفظ استعماؿ أف أراه والذي  ، دقيقة تفسيرية وا 
 سقوط ىو( الخرور) مادة في الواحد األصؿ ألف ؛ ُذكر كما لممشاكمة( الخرور) لفظ عف معدوؿ ىو وليس

 حاؿ في أو ، السقوط مع المخصوص الصوت ىو األصؿ يكوف أف يستبعد وال ، بصوت مصحوب
 عمى ، (ٖٕٔ)والتخرخر ، والخّرارة ، والخرخرة ، الخرير:  كممات إطبلؽ المعنى ىذا عمى ويدؿ ، السقوط
 كاف البكاء صوت أف (ٕٗٔ){يبكوف لؤلذقاف ويخروف: } تعالى قولو مف نفيـ وعميو ، مخصوصة أصوات

 .(ٕ٘ٔ){ َفْوِقِيـْ  ِمفْ  السَّْقؼُ  َعَمْيِيـُ  َفَخرَّ : } تعالى قولو وكذلؾ ، سجودىـ حاؿ
 َلقىً :  الطريح والشيء ، (ٕٙٔ)ءالشي طرح فيو( اإللقاء) وأما
 ثياب في نطوؼ ال:  قالوا لمطواؼ البيت أتوا إذا كانوا العرب مف قوما أف واألصؿ: " فارس ابف قاؿ
 .(ٕٚٔ)"َلقىً  الممقى ذلؾ فيسمى ، فيمقونيا ، فييا اهلل عصينا

 ، تمالؾ أدنى منيـ يكوف أف فدو  سقطوا أنيـ{َساِجِديفَ  السََّحَرةُ  َفُأْلِقيَ : } تعالى قولو مف يفيـ ىذا وعمى
:  تعالى وقولو ، ذلؾ بعد بؿ ، سقوطيـ حاؿ اإليماف بكممة يتمفظوا ولـ ، صوت أدنى منيـ يصدر ولـ
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 وطرحيـ سقوطيـ حاؿ اإليماف كممة قالوا أنيـ عمى يدؿ ال{الَعالَميفَ  ِبَربِّ  آَمنَّا َقاُلوا. َساِجِديفَ  السََّحَرةُ  َفُأْلِقيَ }
 .ذلؾ عمى الداؿ( الخرور) بمفظ التعبير جاء لو بخبلفو ،

 ، والمبلقاة ، المقاء:  ومنو ، المقابمة ىو( لقى) مادة في األصؿ فإف آخر وجو ومف ، وجو مف ىذا
 النزاؿ ذلؾ صورة تحمؿ وىي ، موقعيا في وردت{ َساِجِديفَ  السََّحَرةُ  َفُأْلِقيَ : } تعالى فقولو ، والتبلقي
 ليا يمكف ال الصورة وىذه ،  تقابميـ عظيمة قوة أماـ منيزميف سقطوا السحرة أف يؼوك ، لمتقابؿ المستمـز

 . أعمـ واهلل ،( الخرور) بمفظ التعبير جاء لو معالميا تتضح أف
 

ىالمصادر
 

 يالعرب التراث إحياء دار ،( ىػٕٜٛت)العمادي محمد بف محمد السعود أبو:  الكريـ الكتاب مزايا إلى السميـ العقؿ إرشاد .1
 .بيروت ،

 عبد. د:  تحقيؽ ،( ىػٖٜٗت)الحنفي الديف عصاـ شاه عرب بف محمد بف إبراىيـ:  العمـو متاح تمخيص شرح األطوؿ .2
 .ٔط ، ـٕٔٓٓسنة ، بيروت ، العممية الكتب دار ، ىنداوي الحميد

 ، مصر ، المعارؼ دار ، صقر أحمد السيد:  تحقيؽ ،( ىػٖٓٗت)الباقبلني الطيب بف محمد بكر أبو:  القرآف إعجاز .3
 .٘ط ، ـٜٜٚٔ سنة

 .الكشاؼ بحاشية مطبوع ، اإلسكندري المنير بف أحمد:  االنتصاؼ .4
 . ىػٕ٘ٗٔسنة ، القاىرة ، أمؿ شركة ،( ىػٕ٘ٗٔت)الصولي اهلل عبد بف يحيى بف محمد بكر أبو:  األوراؽ .5
 شمس إبراىيـ:  حواشيو وضع ،( ػىٜٖٚت)القزويني الرحمف عبد بف محمد الديف جبلؿ:  الببلغة عمـو في اإليضاح .6

 .ٔط ، ـٖٕٓٓسنة ، بيروت ، العممية الكتب دار ، الديف
 .ٔط ، ٜٜٓٔ سنة ، الجيؿ دار ،( ىػٜٕٙت)باهلل المعتز محمد بف اهلل عبد العباس أبو:  البديع فيالبديع .7
 أحمد. د:  تحقيؽ ،( ىػٗٛ٘ت)الكناني منقذ بف عمي بف مرشد بف أسامة الدولة مؤيد الظفر أبو الشعر نقد البديعفي .8

 . مصر ، القومي واإلرشاد الثقافة وزارة ، المجيد عبد حامد. د ، بدوي أحمد
 . ىػٖٕٗٔسنة ، اليبلؿ وكتبة دار ،( ىػٕ٘٘ت)بالجاحظ الشيير ، الكناني محبوب بف بحر بف عمرو: والتبييف البياف .9

 ، ـٜٔٛٔسنة ، بيروت ، المبناني الكتاب دار ، الحاوي إيميا: ضبط ، ديوانو في وىو ،تماـ ألبي ، الكامؿ مف البيت .11
 .ٔط
 األصبع أبي ابف الواحد عبد بف العظيـ عبد:  القرآف إعجاز وبياف والنثر الشعر صناعة في التحبير تحرير .11

 . مصر ، التراث إحياء لجنة ، اإلسبلمية لمشؤوف األعمى المجمس ، شرؼ محمد حفني:  تحقيؽ ،( ىػٗ٘ٙت)العدواني
 طيبة دار ، سبلمة محمد بف سامي:  تحقيؽ ،( ىػٗٚٚت)الدمشقي كثير بف عمر بف إسماعيؿ:  العظيـ القرآف يرتفس .12

 .ٕط ، ـٜٜٜٔسنة ، والتوزيع لمنشر
 التراث إحياء دار ، مرعب عوض محمد:  تحقيؽ ،( ىػٖٓٚت)األزىري أحمد بف محمد منصور أبو:  المغة تيذيب .13

 .ٔط ، ـٕٔٓٓسنة ، العربي
 مؤسسة ، شاكر محمد أحمد: تحقيؽ ،( ىػٖٓٔ ت) الطبري جرير بف محمد جعفر أبو:  القرآف تأويؿ في لبيافا جامع .41

 .ٔط ، ـ ٕٓٓٓ ،سنة الرسالة
 . ـٜٚٙٔسنة ، مصر ، العربي الكاتب دار ، القرطبي أحمد بف محمد اهلل عبد أبو:  القرآف إلحكاـ الجامع .15

 . اإلسكندرية ، المعارؼ منشأة ، سبلـ زغموؿ محمد. د:  تحقيؽ ، إسماعيؿ بف أحمد الديف نجـ:  الكنز جوىر .16
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 رقـ ، الرياض جامعة مكتبة ، مخطوط ،( ىػٕٜٜت)العبادي قاسـ بف أحمد:  لمتفتازاني المختصر عمى قاسـ ابف حاشية .17
ٜٛٔ. 

 خميؿ إبراىيـ خميؿ. د:  تحقيؽ ،( ىػٖٕٓٔت)الدسوقي عرفة بف أحمد بف محمد:  السعد مختصر عمى الدسوقي حاشية .18
 .ٔط ، ـٕٕٓٓسنة ، بيروت ، العممية الكتب دار ،
 عمر بف محمد بف أحمد الديف شياب القاضي( : البيضاوي تفسير عمى الراضي وكفاية القاضي عناية) الشياب حاشية .19

 .ٔط ، ـٜٜٚٔسنة ، بيروت ، العممية الكتب دار ، الميدي الرزاؽ عبد:  ضبط ،( ىػٜٙٓٔت)الخفاجي
 وعمـ ،ٖٕٗ:  ٔط ، ىػٖ٘ٔٔسنة ، صر ، بوالؽ ، البياف عمـ في الصباف محمد رسالة عمى األنبابي مدمح حاشية .21

 .ٕط ، ـٕٗٓٓ سنة ، مصر ، المختار مؤسسة ، فيود الفتاح عبد بسيوني. د:  البديع
 ، دياب كوكب. د:  تحقيؽ ،( ىػٖٚٛت)الحموي حجة بابف المعروؼ اهلل عبد بف بكر أبو:  األرب وغاية األدب خزانة .21

 .ٔط ، ـٕٔٓٓسنة ، بيروت ، صادر دار
 مطبعة ، شاكر محمد محمود:  تحقيؽ ،( ىػٔٚٗت)الجرجاني الرحمف عبد بف القاىر عبد بكر أبو:  اإلعجاز دالئؿ .22

 .ٖط ، ـٕٜٜٔ سنة ، القاىرة ، المدني
 .ٔط ، ـٜٔٛٔسنة ، بيروت ، المبناني الكتاب دار ، الحاوي إيميا: ضبط تماـ، أبي ديواف .23

 ،( ىػٕٓٚٔت)البغدادي اآللوسي اهلل عبد بف محمود الثناء أبو:  المثاني والسبع العظيـ القرآف تفسير في المعاني روح .24
 .ٔط ، ـٕٓٔٓسنة ، بيروت ، الرسالة مؤسسة

 ، العممية الكتب دار ،( ىػٙٙٗت)الحمبي الخفاجي سناف بف سعيد بف محمد بف اهلل عبد محمد أبو:  الفصاحة سر .25
 . ـٕٜٛٔةسن

ْوَزني حسيف بف أحمد بف حسيف:  السبع المعمقات شرح .26  ، بيروت ، العربي التراث إحياء دار  ،( ىػٙٛٗت) الزَّ
 .ٔط ، ـٕٕٓٓسنة

 ، الرياض جامعة مكتبة ، مخطوط ،( ىػٜٔٔت)السيوطي الديف جبلؿ:  والبياف المعاني في الجماف عقود منظومة شرح .27
 .ٖٕٕ رقـ

 طوؽ دار ، الناصر ناصر بف زىير محمد: تحقيؽ ، الجعفي البخاري عبداهلل أبو إسماعيؿ فب محمد:  البخاري صحيح .28
 .ٔط ، ىػٕٕٗٔ سنة ، النجاة

 الباقي، عبد فؤاد محمد ،(ىػٕٔٙ ت)النيسابوري القشيري الحسف أبو الحجاج بف مسمـ:  مسمـ صحيح: مسمـ صحيح .29
 .بيروت العربي، التراث إحياء دار

 ٔط ، ـٕٗٓٓسنة ، بيروت ، العربي التراث إحياء دار ، الصابوني عمي مدمح:  التفاسير صفوة .31
 العممية الكتب دار ، قميحة مفيد. د:  ضبط ،( ىػٜٖ٘ت)العسكري سيا بف اهلل عبد بف الحسف ىبلؿ أبو:  الصناعتيف .31

 .ٔط ، ـٕٛٓٓسنة ، بيروت ،
 المكتبة ، ىنداوي الحميد عبد. د: تحقيؽ ، (ىػٖٚٚت)السبكي الديف بياء:  المفتاح تمخيص شرح في األفراح عروس .32

 .ٔط ـ،ٖٕٓٓسنة بيروت، ، العصرية
 محيي محمد: ،تحقيؽ(ىػٙ٘ٗت)األزدي القيرواني رشيؽ بف الحسف عمي أبو:  ونقده وآدابو الشعر محاسف في العمدة .33

 .بيروت الجيؿ، دار الحميد، عبد الديف
 زكريا الشيخ:  تحقيؽ ،( ىػٓ٘ٛت)النيسابوري الحسيف بف محمد بف الحسف الديف نظاـ:  الفرقاف ورغائب القرآف غرائب .34

 .ٔط ، ىػٙٔٗٔ سنة ، العممية الكتب دار ، عميرات
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 ، بيروت – صادر دار ،( ىػٔٔٚ ت) االفريقى منظور المعروفبابف عمى بف مكـر بف محمد الديف جماؿ:  العرب لساف .35
 .ىػ ٗٔٗٔسنة

 ، العربي الفكر دار ، إبراىيـ الفضؿ أبو محمد:  تحقيؽ ،( ىػٕ٘ٛت)المبرد يزيد بف محمد ، واألدب المغة في الكامؿ .36
 .ـٜٜٚٔسنة ، القاىرة

 عمر بف محمود اهلل جار القاسـ أبو ، التأويؿ وجوه في األقاويؿ وعيوف التنزيؿ غوامض حقائؽ عف الكشاؼ .37
 .ٗط ، فٕٙٓٓسنة ، يروتب ، العممية الكتب دار ، شاىيف السبلـ عبد محمد:  ضبط ،( ىػٖٛ٘ت)الزمخشري

 ، المصري محمد ، درويش عدناف. د:  تحقيؽ ،( ىػٜٗٓٔت)الكفوي الحسيني موسى بف أيوب البقاء أبو:  الكميات .38
 .ٕط ، ـٕٔٔٓ سنة ، بيروت ، الرسالة مؤسسة

 محمد أحمد. د:  تحقيؽ ،( ىػٕ٘ٛت)المبرد يزيد بف محمد العباس أبو:  المجيد القرآف مف معناه واختمؼ لفظو اتفؽ ما .39
 .ٔط ، ـٜٛٛٔ سنة ، الكويت ، اإلسبلمية والشؤوف األوقاؼ وزارة ، رعد أبو سميماف

:  تحقيؽ ،( ىػٖٚٙت)األثير بابف المعروؼ الكريـ عبد بف محمد الديف ضياء:  والشاعر الكاتب أدب السائرفي المثؿ .41
 .ػىٕٓٗٔ سنة ، بيروت ، العصرية المكتبة ، الحميد عبد الديف محيي محمد

 بف تماـ بف الرحمف عبد بف غالب بف الحؽ عبد محمد أبو:  العزيز الكتاب تفسير في الوجيز المحرر الوجيز المحرر .41
 ،  ىػ ٕٕٗٔسنة ، بيروت ، العممية الكتب دار ، محمد الشافي عبد السبلـ عبد: تحقيؽ ،(ىػٕٗ٘ ت) األندلسي عطية

 .ٔط
 دار ، بديوي عمي يوسؼ: تحقيؽ ،( ىػٓٔٚت)النسفي أحمد بف اهلل عبد البركات أبو:  التأويؿ وحقائؽ التنزيؿ مدارؾ .42

 .ٔط ، ـٜٜٛٔسنة ، بيروت ، الطيب الكمـ
 ، بيروت ، العممية الكتب دار ،( ىػٖٛ٘ت)الزمخشري عمر بف محمود اهلل جار:  العرب أمثاؿ في المستقصى .43

 .ٕط ، ـٜٚٛٔسنة
 ،(ىػٓٚٚ نحو ت) العباس أبو الحموي، ثـ الفيومي عمي بف محمد بف أحمد:  الكبير الشرح غريب في المنير المصباح .44

 (.مشى) مادة ، بيروت – العممية المكتبة
 الحميد عبد. د:  تحقيؽ ،( ىػٕٜٚت)التفتازاني عمر بف مسعود الديف سعد:  العمـو مفتاح تمخيص شرح المطوؿ .45

 .ٕط ، ـٕٚٓٓسنة ، بيروت ، العممية الكتب دار ، ىنداوي
 النجاتي يوسؼ أحمد:  تحقيؽ ،( ىػٕٚٓت)الفراء الديممي منصور بف اهلل عبد بف زياد بف يحيى زكيا أبو: فالقرآ معاني .46

 .ٔط ، مصر ، والترجمة لمتأليؼ المصرية دار ، الشمبي إسماعيؿ الفتاح عبد ، النجار محمد ،
عرابو القرآف معاني .47  سنة ، بيروت ، الكتب عالـ ، (ىػٖٔٔ ت) الزجاج إسحاؽ أبو سيؿ، بف السري بف إبراىيـ:  وا 

 .ٔط ، ـ ٜٛٛٔ

 ،( ىػٖٜٙ: المتوفى) العباسي الفتح أبو أحمد، بف الرحمف عبد بف الرحيـ عبد:  التمخيص شواىد عمى التنصيص معاىد .48
 . بيروت ، الكتب عالـ ، الحميد عبد الديف محيي محمد:  تحقيؽ

 ، العممية الكتب دار ،( ىػٜٔٔت)السيوطي بكر أبي بف مفالرح عبد الديف جبلؿ:  القرآف إعجاز في  األقراف معترؾ .49
 .ٔط ، ـٜٛٛٔسنة

 ، الديف شمس إبراىيـ:  حواشيو وضع ،( ىػٜٖ٘ت)الرازي زكريا بف فارس بف أحمد الحسيف أبو: المغة مقاييس معجـ .51
 .ٕط ، ـٕٛٓٓسنة ، بيروت ، العممية الكتب دار

 الكتب دار ، ىنداوي الحميد عبد. د: تحقيؽ ،( ىػٕٙٙت)السكاكي عمي بف محمد بف يوسؼ يعقوب أبو:  العمـو مفتاح .51
 .ٔط ، ـٕٓٓٓ سنة ، بيروت ، العممية
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 محمد:  تحقيؽ ،( ىػٕٓ٘ت)األصقياني بالراغب المعروؼ محمد بف الحسيف القاسـ أبو:  القرآف غريب في المفردات .52
 .ٔٓ٘:  بيروت المعرفة دار ، كيبلني سيد

 ،( ىػٕٛٔٔت)المغربي يعقوب بابف المعروؼ محمد بف أحمد العباس أبو:  المفتاح صتمخي شرح في الفتاح مواىب .53
:  العزيز الكتاب تفسير في الوجيزٔط ، ـٖٕٓٓسنة ، بيروت ، العممية الكتب دار ، خميؿ إبراىيـ خميؿ. د:  تحقيؽ

 الدار،  القمـ دار ، وديداو  عدناف صفواف: تحقيؽ ،( ىػٛٙٗ ت)الواحدي عمي بف محمد بف أحمد بف عمي الحسف أبو
 .ٔط ، ىػ ٘ٔٗٔسنة ، بيروت دمشؽ، - الشامية

ى
ىالكوامشىىىىى

                                                           
 .ٕٗ:  اآلية ، محمد سورة( (ٔ
 – صادر دار ،( ىػٔٔٚ ت) االفريقى منظور عمىالمعروفبابف بف مكـر بف محمد الديف جماؿ:  العرب لساف ((ٕ

 (.شكؿ) مادة ، ىػ ٗٔٗٔسنة ، بيروت
 ، ىنداوي الحميد عبد. د: تحقيؽ ،( ىػٕٙٙت)السكاكي عمي بف محمد بف يوسؼ يعقوب وأب:  العمـو مفتاح ((ٖ
 .ٖٖ٘: ٔط ، ـٕٓٓٓ سنة ، بيروت ، العممية الكتب دار
 األصبع أبي ابف الواحد عبد بف العظيـ عبد:  القرآف إعجاز وبياف والنثر الشعر صناعة في التحبير تحرير ((ٗ

 ، التراث إحياء لجنة ، اإلسبلمية لمشؤوف األعمى المجمس ، شرؼ محمد يحفن:  تحقيؽ ،( ىػٗ٘ٙت)العدواني
 .ٖٜٖ:  مصر

 كوكب. د:  تحقيؽ ،( ىػٖٚٛت)الحموي حجة بابف المعروؼ اهلل عبد بف بكر أبو:  األرب وغاية األدب خزانة ((٘
 .٘/ٗ:  ٔط ، ـٕٔٓٓسنة ، بيروت ، صادر دار ، دياب

 إبراىيـ:  حواشيو وضع ،( ىػٜٖٚت)القزويني الرحمف عبد بف محمد الديف ؿجبل:  الببلغة عمـو فياإليضاح ((ٙ
 .ٖٕٙ:  ٔط ، ـٖٕٓٓسنة ، بيروت ، العممية الكتب دار ، الديف شمس

 جامعة مكتبة ، مخطوط ،( ىػٜٔٔت)السيوطي الديف جبلؿ:  والبياف المعاني في الجماف عقود منظومة شرح ((ٚ
 .ٖٓٔؽ( : ٖٕٕ) رقـ ، الرياض

 ، اليبلؿ وكتبة دار ،( ىػٕ٘٘ت)بالجاحظ الشيير ، الكناني محبوب بف بحر بف عمرو: والتبييف البياف ((ٛ
 .ٗٔٔ/ٔ:  ىػٖٕٗٔسنة
 الفكر دار ، إبراىيـ الفضؿ أبو محمد:  تحقيؽ ،( ىػٕ٘ٛت)المبرد يزيد بف محمد ، واألدب المغة في الكامؿ ((ٜ

 .ٜٔٔ/ٕ:  ـٜٜٚٔسنة ، القاىرة ، العربي
 ،( ىػٖٚٙت)األثير بابف المعروؼ الكريـ عبد بف محمد الديف ضياء:  والشاعر الكاتب أدب السائرفي مثؿال ((ٓٔ

 .ٕٔٛ/ٕ:  ىػٕٓٗٔ سنة ، بيروت ، العصرية المكتبة ، الحميد عبد الديف محيي محمد:  تحقيؽ
 الكتب دار ،( ػىٙٙٗت)الحمبي الخفاجي سناف بف سعيد بف محمد بف اهلل عبد محمد أبو : الفصاحة سر ((ٔٔ

 .ٕٔٓ:  ـٕٜٛٔسنة ، العممية
 .ٜٔٔ:  اآلية مف ، البقرة سورة ((ٕٔ
 .ٖٜٔ:  اآلية مف ، البقرة سورة( (ٖٔ
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 .ٜٗٔ:  اآلية مف ، البقرة سورة( (ٗٔ
 .ٓٗ:  اآلية مف ، الشورى سورة( (٘ٔ
 أحمد:  تحقيؽ ،( ىػٕٚٓت)الفراء الديممي منصور بف اهلل عبد بف زياد بف يحيى زكيا أبو: القرآف معاني ((ٙٔ

:  ٔط ، مصر ، والترجمة لمتأليؼ المصرية دار ، الشمبي إسماعيؿ الفتاح عبد ، النجار محمد ، النجاتي يوسؼ
ٔ/ٔٔٚ. 

. د:  تحقيؽ ،( ىػٕ٘ٛت)المبرد يزيد بف محمد العباس أبو:  المجيد القرآف مف معناه واختمؼ لفظو اتفؽ ما ((ٚٔ
 .ٚ٘: ٔط ، ـٜٛٛٔ سنة ، الكويت ، اإلسبلمية والشؤوف األوقاؼ رةوزا ، رعد أبو سميماف محمد أحمد
 سيا بف اهلل عبد بف الحسف ىبلؿ أبو:  الصناعتيف في لقائؿ نسبة ببل وىو ، الكامؿ مف البيت ((ٛٔ

 .ٕٖٓ:  ٔط ، ـٕٛٓٓسنة ، بيروت ، العممية الكتب دار ، قميحة مفيد. د:  ضبط ،( ىػٜٖ٘ت)العسكري
 ،( ىػٔٚٗت)الجرجاني الرحمف عبد بف القاىر عبد بكر أبو:  اإلعجاز دالئؿ في لؤُلقيشر ، ؿالطوي البيتمف ((ٜٔ

 .ٓ٘ٔ: ٖط ، ـٕٜٜٔ سنة ، القاىرة ، المدني مطبعة ، شاكر محمد محمود:  تحقيؽ
 بف محمد بكر أبو:  األوراؽ. السممي أسد بف يزيد بف أحمد بيا يرثي قصيدة مف ، ألشجع ، الوافر البيتمف ((ٕٓ

 بدؿ( عزيز) بمفظ ، ٖ٘ٔ/ٔ:  ىػٕ٘ٗٔسنة ، القاىرة ، أمؿ شركة ،( ىػٕ٘ٗٔت)الصولي اهلل عبد بف يحيى
 (.عميد)

 .ٕٔ: اآلية ، اإلسراء سورة ((ٕٔ
 .ٔٙ:  اآلية مف ، طو سورة ((ٕٕ
 .ٔٗ:  اآلية ، األنبياء سورة ((ٖٕ
:  ٔط ، ٜٜٓٔ سنة ، الجيؿ دار ،( ىػٜٕٙت)باهلل المعتز محمد بف اهلل عبد العباس أبو:  البديع فيالبديع ((ٕٗ

ٔٗٓ. 
 .ٕٖٓ: الصناعتيف((ٕ٘
 ، المعارؼ دار ، صقر أحمد السيد:  تحقيؽ ،( ىػٖٓٗت)الباقبلني الطيب بف محمد بكر أبو:  القرآف إعجاز ((ٕٙ

 .ٖٜ:٘ط ، ـٜٜٚٔ سنة ، مصر
 : اآلية مف ، البقرة سورة ((ٕٚ
 .ٓٗ:  اآلية مف ، الشورى سورة( (ٕٛ
 .ٜٗٔ:  اآلية مف ، البقرة سورة( (ٜٕ

عرابو القرآف معاني( (ٖٓ  ، بيروت ، الكتب عالـ ،( ىػٖٔٔ ت) الزجاج إسحاؽ أبو سيؿ، بف السري بف إبراىيـ: وا 
 .ٜٓ/ٔ:ٔط ، ـ ٜٛٛٔ سنة
: تحقيؽ ،( ىػٙ٘ٗت)األزدي القيرواني رشيؽ بف الحسف عمي أبو:  ونقده وآدابو الشعر محاسف في العمدة ((ٖٔ

 .ٖ/ٕ: بيروت ، الجيؿ دار ، الحميد عبد الديف محيي محمد
 .ٚ:  اآلية مف ، اإلسراء سورة ((ٕٖ
 .ٖٓٔ:  اآلية مف ، الشعراء سورة ((ٖٖ
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 ِإف ، المَّْعف َأبيت: " َفَقاؿَ ". تَراهُ  َأف مف خير بالمعيدي تسمع أِلَف:"اْلُمْنذر َلوُ  َقاؿَ  حيف َضمَرة بف شقة َقاَلو((ٖٗ

نََّما ، ُيَرادِمْنُيماأْلَْجَساـ بجزر َلْيُسوا الرَِّجاؿ ف ، ِبِمَساف َقاؿَ  َقاؿَ  ِإف ، َولَسانو قمبو:  بأصغريو اْلَمْرء َواِ   َقاتمَقاتؿ َواِ 
ا". بجناف اهُ  َوَبَيانو عقمو اْلُمْنذر رأى َفَممَّ  أمثاؿ في المستقصى:  ينظر.  َضمَرة بف َضمَرة:  َفقيؿ َضمَرة ابيو باسـ َسمَّ
: ٕط ، ـٜٚٛٔسنة ، بيروت ، العممية الكتب دار ،( ىػٖٛ٘ت)الزمخشري عمر بف محمود اهلل جار:  العرب
ٖٗٙ. 

 .ٖٗ٘:اإلعجاز دالئؿ ((ٖ٘
. د:  تحقيؽ ،( ىػٗٛ٘ت)الكناني منقذ بف عمي بف مرشد بف أسامة الدولة مؤيد الظفر أبو الشعر نقد البديعفي ((ٖٙ

 .ٔ٘:  مصر ، القومي واإلرشاد قافةالث وزارة ، المجيد عبد حامد. د ، بدوي أحمد أحمد
 .ٖٖ٘: العمـو مفتاح ((ٖٚ
 .:ٙٔٔ/ٔ:  التحبير تحرير ((ٖٛ
 اإلسكندرية ، المعارؼ منشأة ، سبلـ زغموؿ محمد. د:  تحقيؽ ، إسماعيؿ بف أحمد الديف نجـ:  الكنز جوىر ((ٜٖ
 :ٕٙٓ. 

 ، الناصر ناصر بف زىير محمد: قيؽتح ، الجعفي البخاري عبداهلل أبو إسماعيؿ بف محمد: البخاري صحيح((ٓٗ
:  وباب ،. ٖٗ:  الحديث رقـ ، أدومو تعالى اهلل إلى الديف أحب:  باب ،ٔط ، ىػٕٕٗٔ سنة ، النجاة طوؽ دار
 .شعباف صـو
 .٘/ٗ:  األدب خزانة ((ٔٗ
 كافور اأْلُْستَاذ َأيَّاـ أنادميـ َوكنت َأْرَبَعة إْخَواف لي َكافَ  َقاؿَ  َأنو يْروى الرقعمؽ َأُبو وقائمو اْلَكاِمؿ مف اْلَبْيت ((ٕٗ

 السَّبَلـ يقرأونَعَمْيؾ إخوانؾ:  َفَقاؿَ  اْلبرد مف تحصنني كْسَوة لي َوَلْيَست َباِرد َيْوـ ِفي رسوليـ َفَجاَءِني اإلخشيدي
 :ِإَلْيِيـ َفكتبت َقاؿَ  . ِمْنَيا َلؾ نطبخ َما عمينا فاشتو َسِميَنة َشاة وذبحنا اْلَيْوـ اصطبحنا قد:  َلؾ َوَيُقوُلوفَ 

 (ُخُصوصا إليَّ  رسوُلُيـُ  َفأتى...  بسحرة الصبوحَ  قصُدوا إخوانَنا)
 عبد:  التمخيص شواىد عمى التنصيص معاىد(. وقميصا ُجبَّة لي اطبخوا قمت...  طبخو َلؾ نجد َشْيئا اقترح َقاُلوا)

 ، الحميد عبد الديف محيي محمد:  تحقيؽ ،( ىػٖٜٙ: المتوفى) العباسي الفتح أبو أحمد، بف الرحمف عبد بف الرحيـ
 .ٕٕ٘/ٕ:  بيروت ، الكتب عالـ
 ، ىنداوي الحميد عبد. د:  تحقيؽ ،( ىػٖٚٚت)السبكي الديف بياء:  المفتاح تمخيص شرح في األفراح عروس ((ٖٗ

 .ٖٕٚ/ٕ: ٔط ، ـٖٕٓٓسنة ، بيروت ، العصرية المكتبة
 .ٕٗٙ:  اإليضاح:  ينظر((ٗٗ
 إحياء دار ، مرعب عوض محمد:  تحقيؽ ،( ىػٖٓٚت)األزىري أحمد بف محمد منصور أبو:  المغة تيذيب ((٘ٗ

 (.سبط) ،( جعد) مادة ،ٔط ، ـٕٔٓٓسنة ، العربي التراث
:  ٔط ، ىػٖ٘ٔٔسنة ، صر ، بوالؽ ، البياف عمـ في الصباف محمد رسالة عمى األنبابي محمد حاشية:  ينظر((ٙٗ

 .ٔٙٔ: ٕط ، ـٕٗٓٓ سنة ، مصر ، المختار مؤسسة ، فيود الفتاح عبد يونيبس. د:  البديع وعمـ ،ٖٕٗ
 محمد ، درويش عدناف. د:  تحقيؽ ،( ىػٜٗٓٔت)الكفوي الحسيني موسى بف أيوب البقاء أبو:  الكميات((ٚٗ

 .ٕٚٔ: ٕط ، ـٕٔٔٓ سنة ، بيروت ، الرسالة مؤسسة ، المصري
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 ، بيروت ، المبناني الكتاب دار ، الحاوي إيميا: ضبط ، انوديو  في وىو ،تماـ ألبي ، الكامؿ مف البيت ((ٛٗ
 .ٖٙٗ:  ٔط ، ـٜٔٛٔسنة
 .ٓٙٔ:  البديع عمـ ((ٜٗ
 .ٕٔٚ:  الكميات((ٓ٘
 الكتب دار ،( ىػٜٔٔت)السيوطي بكر أبي بف الرحمف عبد الديف جبلؿ:  القرآف إعجاز في  األقراف معترؾ ((ٔ٘

 .ٕٕٓ/ٔ: ٔط ، ـٜٛٛٔسنة ، العممية
 .ٖٓٔؽ ،:  والبياف المعاني في الجماف عقود نظومةم شرح ((ٕ٘
 .نفسو المصدر ((ٖ٘
 يعقوب بابف المعروؼ محمد بف أحمد العباس أبو:  المفتاح تمخيص شرح في الفتاح مواىب ((ٗ٘

: ٔط ، ـٖٕٓٓسنة ، بيروت ، العممية الكتب دار ، خميؿ إبراىيـ خميؿ. د:  تحقيؽ ،( ىػٕٛٔٔت)المغربي
ٕ/٘ٓ٘. 

 .ٖٕٗ:  األنبابي حاشية((٘٘
ْوَزني حسيف بف أحمد بف حسيف: السبع المعمقات شرح ((ٙ٘  ، بيروت ، العربي التراث إحياء دار  ،( ىػٙٛٗت) الزَّ
 .ٕٕٙ: ٔط ، ـٕٕٓٓسنة
 .٘ٔ ، ٗٔ ، اآلية مف ، البقرة سورة( (ٚ٘
 .ٓٗ:  اآلية مف ، الشورى سورة( (ٛ٘
 .ٗ٘:  اآلية مف ، عمراف آؿ سورة( (ٜ٘
 .ٜٗٔ:  اآلية مف ، بقرةال سورة( (ٓٙ
 .ٕٙٔ:  بسيوني:  البديع عمـ ((ٔٙ
 إحياء دار ،( ىػٕٜٛت)العمادي محمد بف محمد السعود أبو:  الكريـ الكتاب مزايا إلى السميـ العقؿ إرشاد ((ٕٙ

 .ٕٚٔ/ٚ:  بيروت ، العربي التراث
 عطية بف تماـ بف الرحمف عبد بف غالب بف الحؽ عبد محمد أبو:  العزيز الكتاب تفسير في الوجيز المحرر((ٖٙ

 ،  ىػ ٕٕٗٔسنة ، بيروت ، العممية الكتب دار ، محمد الشافي عبد السبلـ عبد: تحقيؽ ،(ىػٕٗ٘ ت) األندلسي
 .ٗٔٗ/ٗ:  ٔط

 عمر بف محمود اهلل جار القاسـ أبو ، التأويؿ وجوه في األقاويؿ وعيوف التنزيؿ غوامض حقائؽ عف الكشاؼ ((ٗٙ
 ، فٕٙٓٓسنة ، بيروت ، العممية الكتب دار ، شاىيف السبلـ عبد محمد:  ضبط ،( ىػٖٛ٘ت)الزمخشري

 .ٜ٘٘/ٖ:ٗط
:  تحقيؽ ،( ىػٓ٘ٛت)النيسابوري الحسيف بف محمد بف الحسف الديف نظاـ:  الفرقاف ورغائب القرآف غرائب ((٘ٙ

 .ٜٓٗ/٘: ٔط ، ىػٙٔٗٔ سنة ، العممية الكتب دار ، عميرات زكريا الشيخ
 اآللوسي اهلل عبد بف محمود الثناء أبو:  المثاني والسبع العظيـ القرآف تفسير في نيالمعا روح ((ٙٙ

 : ٔط ، ـٕٓٔٓسنة ، بيروت ، الرسالة مؤسسة ،( ىػٕٓٚٔت)البغدادي
 .ٖٚٗ/ٕ: ٔط ، ـٕٗٓٓسنة ، بيروت ، العربي التراث إحياء دار ، الصابوني عمي محمد:  التفاسير صفوة ((ٚٙ
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 .ٙ٘٘/ٖ: الكشاؼ((ٛٙ
 .ٛٛٗ/٘: القرآف غرائب ((ٜٙ
 .ٔٛ/ٔ: التفاسير صفوة ((ٓٚ
 .ٜ٘ٔ/ٔ: الكشاؼ ((ٔٚ
 .ٕٚٗ/ٕ: المعاني روح ((ٕٚ
 عمي يوسؼ: تحقيؽ ،( ىػٓٔٚت)النسفي أحمد بف اهلل عبد البركات أبو:  التأويؿ وحقائؽ التنزيؿ مدارؾ ((ٖٚ

 .ٖٓٔ/ٔ:  اسيرالتف وصفوة ، ٙٙٔ/ٔ:  ٔط ، ـٜٜٛٔسنة ، بيروت ، الطيب الكمـ دار ، بديوي
 .ٜٗٔ:  اآلية مف ، البقرة سورة( (ٗٚ
 .ٖٕٗ/ٔ:  الكشاؼ((٘ٚ
 .ٚٙٔ ، ٙٙٔ/ٖ:  المعاني روح ((ٙٚ
 محمد بف أحمد الديف شياب القاضي( : البيضاوي تفسير عمى الراضي وكفاية القاضي عناية) الشياب حاشية ((ٚٚ
: ٔط ، ـٜٜٚٔسنة ، بيروت ، العممية بالكت دار ، الميدي الرزاؽ عبد:  ضبط ،( ىػٜٙٓٔت)الخفاجي عمر بف
ٕ/ٕٗٛ. 

 .ٕ٘ٔ/ٔ:  التفاسير صفوة ((ٛٚ
 .ٕٕٛ/ٔ:  الكشاؼ((ٜٚ
: تحقيؽ ،( ىػٛٙٗ ت)الواحدي عمي بف محمد بف أحمد بف عمي الحسف أبو: العزيز الكتاب تفسير في الوجيز ((ٓٛ

 .ٜٙ/ٔ:  ٔط ، ىػ ٘ٔٗٔسنة ، بيروت دمشؽ، - الشامية الدار،  القمـ دار ، داوودي عدناف صفواف
 .تخريجو تقدـ ((ٔٛ
 .ٛٔٔ/ٔ: الكشاؼ((ٕٛ
 ، شاكر محمد أحمد: تحقيؽ ،( ىػٖٓٔ ت) الطبري جرير بف محمد جعفر أبو: القرآف تأويؿ في البياف جامع ((ٖٛ

 .ٓٓٗ/ٔ: ٔط ، ـ ٕٓٓٓ ،سنة الرسالة مؤسسة
: ـٜٚٙٔسنة ، مصر ، العربي الكاتب دار ، القرطبي أحمد بف محمد اهلل عبد أبو:  القرآف إلحكاـ الجامع ((ٗٛ
ٙ/ٖٚ٘. 

 .ٖٗٔ/ٔ:  التفاسير صفوة ((٘ٛ
 .ٜٚٙ/ٔ:  الكشاؼ((ٙٛ
 .ٜٚٗ/ٚ:  المعاني روح ((ٚٛ
 تحقيؽ ،( ىػٕٓ٘ت)األصقياني بالراغب المعروؼ محمد بف الحسيف القاسـ أبو:  القرآف غريب في المفردات ((ٛٛ
 .ٔٓ٘:  بيروت المعرفة دار ، كيبلني سيد محمد: 

 .ٕٛ:  اآلية مف ، عمراف آؿ سورة ((ٜٛ
 .ٔٓ٘:  المفردات((ٜٓ
 .ٔٗ:  اآلية ، طو سورة( (ٜٔ
 .ٗ٘:  اآلية مف ، األنعاـ سورة( (ٕٜ
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 وصحيح ،( ٖٗٙٗ)الحديث رقـ ،( بطف وما منيا ظير ما الفواحش تقربوا وال: ) قولو باب:  البخاري صحيح( (ٖٜ

 التراث إحياء دار ، الباقي عبد فؤاد محمد  ،( ىػٕٔٙ ت) وريالنيساب القشيري الحسف أبو الحجاج بف مسمـ:  مسمـ
 (.ٖٗ) الحديث رقـ ،( الفواحش وتحريـ اهلل غيرة) باب ، بيروت ، العربي

 (.ٜٚ) الحديث رقـ( النـو وعند النيار أوؿ التسبيح) باب في مسمـ رواه حديث مف جزء( (ٜٗ
 (.ٕٕٕ) الحديث رقـ( والسجود ركوعال في يقاؿ ما) باب ، مسمـ صحيح في حديث مف قطعة( (ٜ٘
 .ٕٛ:  اآلية مف ، عمراف آؿ سورة( (ٜٙ
 .ٗ٘:  اآلية مف ، األنعاـ سورة( (ٜٚ
 خميؿ. د:  تحقيؽ ،( ىػٖٕٓٔت)الدسوقي عرفة بف أحمد بف محمد:  السعد مختصر عمى الدسوقي حاشية( (ٜٛ

 .ٖٔٔ/ٗ:  ٔط ، ـٕٕٓٓسنة ، بيروت ، العممية الكتب دار ، خميؿ إبراىيـ
 جامعة مكتبة ، مخطوط ،( ىػٕٜٜت)العبادي قاسـ بف أحمد:  لمتفتازاني المختصر عمى قاسـ ابف حاشية ((ٜٜ

 .ٕٙٔؽ ، ٜٔٛ رقـ ، الرياض
 .ٜٛٗ/ٚ:  المعاني روح ((ٓٓٔ
 ،( ىػٖٜٗت)الحنفي الديف عصاـ شاه عرب بف محمد بف إبراىيـ:  العمـو مفتاح تمخيص شرح األطوؿ ((ٔٓٔ

 .ٜٖٓ/ٕ: ٔط ، ـٕٔٓٓسنة ، بيروت ، العممية الكتب دار ، ىنداوي حميدال عبد. د:  تحقيؽ
 .٘ٛ٘/ٖ:  الشياب حاشية ((ٕٓٔ
 .ٖ٘ٔ/ٔ:  التفاسير وصفوة ، ٗٓٔ/٘:  السميـ العقؿ إرشاد ((ٖٓٔ
 .ٖ٘ٗػٕ٘ٗ:  العمـو مفتاح ((ٗٓٔ
 .ٕٓ: اآلية ، النحؿ سورة ((٘ٓٔ
 .ٜ٘ٔ: اآلية مف ، األعراؼ سورة ((ٙٓٔ
 .٘ٚ٘/ٕ:  الكشاؼ((ٚٓٔ
 بف ألحمد البسيط مف والبيت. ٘ٚ٘/ٕ:  الكشاؼ بحاشية مطبوع ، اإلسكندري المنير بف أحمد:  االنتصاؼ((ٛٓٔ

 ـٕٚٓٓسنة ، بيروت ، العممية الكتب دار ، البرقوقي الرحمف عبد:  المتنبي ديواف شرح:  ينظر ،المتنبي الحسيف
 . ٕٓٚ/ٗ:  ٕط ،

 .ٙٙ٘/٘:  الشياب حاشية ((ٜٓٔ
 ، سبلمة محمد بف سامي:  تحقيؽ ،( ىػٗٚٚت)الدمشقي كثير بف عمر بف إسماعيؿ:  العظيـ القرآف تفسير ((ٓٔٔ
 .ٖٚ/ٙ: ٕط ، ـٜٜٜٔسنة ، والتوزيع لمنشر طيبة دار

 .ٗ:اآلية مف ، الرعد سورة ((ٔٔٔ
 .ٖٓ: اآلية مف ، األنبياء سورة ((ٕٔٔ
 .ٕٓٗ/ٖ:  الكشاؼ((ٖٔٔ
. د:  تحقيؽ ،( ىػٕٜٚت)التفتازاني عمر بف مسعود ديفال سعد:  العمـو مفتاح تمخيص شرح المطوؿ:  ينظر((ٗٔٔ
 .ٜٛ٘: ٕط ، ـٕٚٓٓسنة ، بيروت ، العممية الكتب دار ، ىنداوي الحميد عبد
 .ٕ٘ٗ/ٛٔ:  المعاني روح ((٘ٔٔ
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 نحو ت) العباس أبو الحموي، ثـ الفيومي عمي بف محمد بف أحمد: الكبير الشرح غريب في المنير المصباح ((116
 (.مشى) مادة ، بيروت – العممية المكتبة ،(ىػٓٚٚ
 .ٜٙٗ: المفردات((ٚٔٔ
 (.مشى) مادة ، المغة مقاييس معجـ ((ٛٔٔ
 .ٕٖٚ/ٕ:  التفاسير صفوة ((ٜٔٔ
 .ٖٗٓ/ٖ:  الكشاؼ((ٕٓٔ
 .ٔٛٔ/ٚ:  التنزيؿ أنوار((ٕٔٔ
 .ٔٛٔ/ٚ:  الشياب حاشية ((ٕٕٔ
 (.خرر) مادة ، العرب لساف:  ينظر((ٖٕٔ
 .ٜٓٔ: اآلية ، اإلسراء سورة ((ٕٗٔ
 .ٕٙ: اآلية مف النحؿ ةسور  ((ٕ٘ٔ
 (.لقى) مادة ، المفردات ((ٕٙٔ
 حواشيو وضع ،( ىػٜٖ٘ت)الرازي زكريا بف فارس بف أحمد الحسيف أبو( : لقى) مادة ، المغة مقاييس معجـ ((ٕٚٔ
 .ٕط ، ـٕٛٓٓسنة ، بيروت ، العممية الكتب دار ، الديف شمس إبراىيـ: 


