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التفكير النحوي عند ابف كثير مف خْؿ يتناوؿ ىذا البحث موضوع الممخص : 
تراَث ابف كثير النحػوي ننػي  عود الضمير، وىذ البحث يقوـُ عمى فكرة ىي أف

لـ يجد بعد حظو مف التناوؿ، وقد خصصنا ىذا العمؿ لمكشؼ عف معالـ  ِننى  
الشخصية النحوية ّبف كثير أصالة وتفرد ا، ولعنايتو بمرجع الضمير فقد جعمو 
أداة لمتفسػػػير، وقػػػد قسػػػمنا ىػػػذا الموضػػػوع تقسػػػيم ا سػػػم  لنػػػا بالحػػػديث عػػػف عػػػود 

قضػػػػية عػػػػود  الضػػػػمير عنػػػػد النحػػػػاة أّو وعػػػػف تنػػػػاوؿ المفسػػػػريف لػػػػو ثانيػػػػا وعػػػػف
الضمير عند ابف كثير في تفسيره ثالثا وىذا المحور اٍخير يكاد يكوف ىو لػب  

 البحِث وجوىره فإف فيو ترجيحات واعتراضات عمى كبار المفسريف والنحاة.
 .عود الضمير -ابف كثير -النحوي -الكممات اّفتتاحية: التفكير
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ABSTRACT: This research deals with an extremely 

important topic, which is Ibn Kathir’s syntactic thinking of 

pronoun referent. It mainly focuses on the notion that Ibn 

Kathir’s traditional syntax is rich, but it could not be 

covered fully yet. We devoted this work to investigate the 

features of the syntactic characteristics for Ibn Kathir, i.e., 

originality and individuality. This represents his devotion 

for pronoun referent, which he used as a tool for 

interpretation. We divided this topic in a way that allowed 

us to first talk about pronoun referent dealt with by 

Syntacticians and then interpreters. Third, this is followed 

by Ibn Kathir’s view on pronoun referent, which is the core 

of this research as it contains some preferences and 

objections on senior interpreters. 
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 المقدمة
تقوـ فكرة ىذا البحث عمى إعادة النظر فػي بعػض المسػممات السػاحدة حػوؿ ابػف 

ذلؾ أنو مما راج عػف اُمػاـ ابػف كثيػر  ،ٔ )تفسير القرآن العظيم( كثير وتفسيره
أنػػو لػػـ يكػػف ذا عنايػػة فػػي تفسػػيره بالقضػػايا  قو النػػاس حتػػى صػػار مسػػممة  وصػػد  

النحويػػػة ترجيحػػػا وتخريجػػػا واسػػػتنباطا ورجوعػػػا، وليػػػذا فػػػإف ىػػػذه الفكػػػرة قػػػد تبػػػدو 
فكػػرة صػػاحبة يعززىػػا مػػا تواضػػع النػػاس عميػػو مػػف -مػػالـ يػػدقؽ النظػػر  –لمنػػاظر 

تصنيؼ ّبف كثيػر ضػمف مدرسػة اٍثػر السػمفية التػي قػد ّ يكػوف مػف أولويتيػا 
عناية بقواعد النحاة واّحتكاـ إلى الػرأي خْفػا لنظيراتيػا مػف مػدراس المنيجية ال

ػػػا ىنػػػا إذا استحضػػػرنا أف  أنمػػػَب البحػػػوِث  التفسػػػير اٍخػػػري، ويزيػػػُد اٍمػػػُر إلحاح 
المنجػػزِة فػػي النحػػِو والتفسػػيِر لػػـ تكمػػْؼ نفسػػيا عنػػام التنقيػػب عػػف اىتمامػػات ابػػف 

التػػذكير بػػبعض مػػف كانػػت  كثيػػر الميويػػة مػػع أف  الحػػس المنيجػػي يفػػرض عمينػػا
ليـ يد معرفية عمينا ممف تنػاوؿ القضػايا النحويػة عنػد ابػف كثيػر ويمكػف حصػر 
ىػػذا فػػي عممػػيف أحػػدىما لمباحػػث :عبػػد الػػرحمف عمػػي سػػميماف بعنػػواف: المسػػاحؿ 

لػـ  )دكتػوراة النحوية والتصريفية فػي تفسػير القػراف العظػيـ جمع ػا ودراسػة رسػالة 
، وأمػػا البحػػث الثػػاني فيػػو بعنػػواف: التوجيػػو ٕمييػػايسػػاعدنا الحػػظ فػػي اّطػػْع ع

النحػػػوي لٌيػػػات القرانيػػػة فػػػي تفسػػػير القػػػراف العظػػػيـ ّبػػػف كثيػػػر لمػػػدكتور نوفػػػؿ 

                                                           

كتاب )تفسير القراف العظيـ  لِماـ الحافظ المؤرخ عماد الديف أبي الفػدام إسػماعيؿ بػف ٔ- 
كثيػر الدمشػػقي الشػافعي طبػػع طبعػات كثيػػرة بعضػيا ترتقػػي لمرتبػة الحسػػف، وبعضػيا ضػػعيفة 
سػػػػقيمة ّ يجػػػػوز اقتناؤىػػػػا ٍف السػػػػقط فييػػػػا أخػػػػؿ بػػػػحجزام كبيػػػػرة مػػػػف الكتػػػػاب، ومػػػػف أحسػػػػف 

.د.حكمػػت بشػػير ياسػػيف، تمييػػا فػػي التحقيػػؽ تحقيػػؽ عبػػد الػػػرزاؽ التحقيقػػات لمكتػػاب تحقيػػؽ أ
وقد اعتمد الشيخ عبد الرزاؽ عمى عدة مطبوعات حديثػة مػف  -درا الكتاب العربي –الميدي 

فػػػي   –دار ابػػػف الجػػػوزي  -الكتػػػاب. عممػػػا بػػػحني اعتمػػػدت تحقيػػػؽ الػػػدكتور حكمػػػت بشػػػير  
جيػود فػي إبػراز الجانػب الميػوي عنػد اُحاّت والحواشي مع أف ىػذه التحقيقػات لػـ تكػف ليػا 

  ابف كثير.
 ـ ٕٓٓٓ –جامعة اٍزىر  رسالة دكتوراه في ٕ- 
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حجمو كانت لو اسػتقرامات موفقػو تتبػع فييػا  وىذا البحث عمى ضآلة ٔإسماعيؿ
تػػػراث ابػػػف كثيػػػر النحػػػوي ّ يسػػػعنا إّ أف ننػػػوه بيػػػا، ويؤخػػػذ عمػػػى ىػػػذا البحػػػث 
مباليتو في اُجماؿ وعدـ اليوص في القضػايا التفصػيمية، وتػنيض فكػرة بحثنػا 
ىػػػػذا عمػػػػى مجموعػػػػة مػػػػف الفػػػػروض يمكننػػػػا أف نصػػػػونيا صػػػػيانة عمػػػػى شػػػػكؿ 

ت التاليػػػة: ىػػػؿ صػػػح ي  مػػػا توارثػػػو النػػػاس عمػػػى شػػػكؿ مسػػػممة تقػػػوؿ إف التسػػػاّؤ
القضايا النحوية نير موجودة أصْ في تفسير ابف كثيػر   ثػـ مػا اٍسػس التػي 
اسػتند عمييػػا القػاحموف بعنايػػة ابػف كثيػػر بػالنحو نظريػػا وعمميػا  أو بعبػػارة أدؽ مػػا 
ػا وجمعػا مػف خػْؿ  تجميات عناية ابف كثير بالقضايا النحوية فػي تفسػيره ترجيح 
ت ىػػي مػػا حاولنػػا أف نجعػػؿ مػػف  قضػػية عػػود الضػػمير  ىػػذه الفػػروض والتسػػاّؤ

 يف فػػػي ذلػػػؾ مػػػف التوفيػػػؽ بػػػيف المػػػني بحثنػػػا ىػػػذا ميػػػدانا لِجابػػػة عميػػػو منطمقػػػ
الوصفي في نسبيتو وبيف المني  التحميمي بصبيتو التقريرية دوف أف ننسى ىنػا 

خيػارات أخػري  كاف جػزما مػف أف نؤكد عمى أف  اختيارنا لموضوع عود الضمير
 كمو تدور حوؿ القضايا النحوية عند ابف كثير فكانت كفة ىذا الموضوع راجحة

قضايا عقديػة وأحكػاـ شػرعية ومسػاحؿ فقييػة وأحكػاـ صػناعية فػي عميو تنبي إذ 
التجويد، إذ ّ يمكف معرفة مواضع الوقؼ والوصؿ وسيجد القارئ في ثنايا ىذا 

ْت لػػػدينا مصػػػاحبة تفسػػػير ابػػػف كثيػػػر البحػػػث تفصػػػيْ نيػػػر ممػػػؿ ليػػػا، وقػػػد ولّػػػد
وتحممو في ضوم اعتماده عمى عود الضمير فكرة مؤداىا أف عػود الضػمير لديػو 
قػػد تجػػاوز كونػػو مجػػرد قضػػية نحويػػة تتنػػاوؿ إلػػى أف أصػػب  أداة لمتفسػػير، ففػػي 
كثيػػر مػػف اٍحيػػاف نجػػده يفسػػر اًيػػة اعتمػػاد ا عمػػى تحديػػِد مرجػػِع الضػػمير فييػػا 

سػنورد بعػض المسػاحؿ التػي بفقػداف الػدليؿ عمػى مػا ذكرنػاه  مػزسمف ا، ولكػي ّ ُنم
تؤكد بما ّ يدع مجاّ لمشؾ عمؽ معرفػة اُمػاـ ابػف كثيػر بػالنحو معرفػة تكػاد 
تصػػػػػؿ حػػػػػد  التفػػػػػنف إذ نػػػػػراه فييػػػػػا يخػػػػػوض فػػػػػي مسػػػػػاحؿ نحويػػػػػة باليػػػػػة التعقيػػػػػد 
 كاّسػػتثنام، وعطػػؼ الجممػػة عمػػى المفػػرد ،والحػػاؿ، والفصػػؿ والوصػػؿ، واُنػػرام

                                                           

 ـٕٛٔٓ/  ٕ / عدد ٖٔبحث منشور في مجمة كركوؾ لمدراسات اُنسانية مجمد  ٔ- 
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، وتػػزداد  فػي ذلػؾ برأيػو لتحػذير ثػـ ييػوص فػػي الخػْؼ الػداحر حوليػا مسػػتقْوا
القارئ الكريـ فكرة موسوعية ابف كثير الميوية إذا عممت أنو كػاف فػي  الديؾ أيي

ػػػا إلػػػى نظريػػة إمسػػػاس اٍلفػػػاظ أشػػػباه  تفسػػيره ذا نظػػػرات ليويػػػة ثاقبػػة تشػػػدؾ حتم 
، فقػد أورد ابػف كثيػر فػي ٔبػو الخصػاحصاالمعاني التي قاؿ بيا ابف جني في كت

خاتمػػة سػػػورة الكيػػؼ مضػػػارع الفعػػػؿ )اسػػتطاع  ومضػػػارع الفعػػؿ )اسػػػطاع  فػػػي 
سػياقيف مختمفػيف حجمػػا  ّحػظ فييمػػا ورود اٍخػؼ مػػف الفعمػيف مػػع اٍخػؼ مػػف 
المعنييف وردود الفعؿ اٍشد واٍكثر حروف ا مع المعنػى اٍشػد فػي تناسػب بيػي  

اف العربي، ولـ يقؼ اٍمر ىنا بؿ نراه يقػـو ّ يتفطف لو إّ جيابذة عممام المس
 ا  بمقارنػػة مشػػابية بػػيف الفعمػػيف )اسػػطاع  و)اسػػتطاع  بصػػيية الماضػػي مْحظػػ

 ٕالحروؼ وحجـ المعنى شدة وضعف ا سيولة  وصػعوبة  التناسب التاـ بيف حجـ 
 هي مي هن من مل مك لك ُّ  كمػػػا ىػػػو الحػػػاؿ فػػػي قولػػػو تعػػػالى:

ليوية راسػخة تتحسػس عمػى القاعػدة  منطمقا ىنا مف فمسفة [ٜٚالكيؼ: ]َّ َّـ
الصػرفية القاحمػة: ك كػؿ زيػادة فػي المبنػى زيػادة فػي المعنػىك  وقػد كنػا محكػوميف 

 في تناولنا ليذه القضايا المختمفة:
 مرجع الضمير عند النحاة.  – ٔ
 مرجع الضمير عند المفسريف. – ٕ
 مرجع الضمير في تفسير القراف العظيـ ّبف كثير. – ٖ

 
 
 
 
 

                                                           

   ٗ٘ٔ/ٕينظر: الخصاحص   ٔ-
   ٙٛٔ/٘ينظر: تفسير القراف العظيـ    ٕ-
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 ولث األاملبح
 مرجع الضمري عند النحاة

 أف نحخػػػػػذلنحػػػػػاة تفػػػػػرض عمينػػػػػا إف الحػػػػديث عػػػػػف قضػػػػػية عػػػػػود الضػػػػػمير عنػػػػد ا
اّنتقام، فنختار مف ىذه اًرام النحوية أكثرىا أصالة ودقة، ومف ىذا المنطمؽ ب

فإننػػػػا سػػػػنتتبع ارام النحػػػػاة حػػػػوؿ عػػػػود الضػػػػمير وأقػػػػواليـ التػػػػي تشػػػػكؿ المبػػػػادئ 
الضابطة ليذه القضية يقوؿ ابف الشجري في أماليػو مػا نصػو:ك إضػمار الياحػب 

 : ـ العرب عمى أربعة أوجومستعمؿ في كْ
د الضمير إلى مذكور قبمو، كقولػؾ: زيػد لقيتػو، وىنػد قامػت، وأخػواؾ اٍوؿ: عو 

خوتؾ انطمقوا، والّنسام برزف، ىذا ىو اٍصؿ فى ضمير الييبة.  أكرمتيما، وا 
والثػانى: توجيػو الضػػمير إلػى مػػذكور بعػده، ورد فػػى سػياقة الكػػْـ مػؤّخرا ورتبتػػو 

فى بيتو يؤتى »يـ: التقديـ، كقولؾ: ضرب نْمو زيد، وأكرمتيما أخواؾ، وكقول
 ، وكقوؿ زىير:«الحكـ

ّْتو ىرم ا      ٔتمؽ الّسماحة منو والّندي خمقا  إْف َتمَؽ يوم ا عمى ع
والثالػث: رجػوع الضػمير إلػى معمػوـ قػاـ قػّوة العمػـ بػو، وارتفػاع المّػبس فيػو بػدليؿ 
لفظّى أو معنوّي مقػاـ تقػّدـ الػّذكر لػو، فحضػمروه اختصػارا أو ثقػة بفيػـ السػامع، 

 [ٕٖ]سورة ص:  َّ  ىل مل يك ُّ كقولو:

أضمر الشمس لدّلة ذكر )ِباْلَعِشيِّ  عمييا، مف حيث كػاف ابتػدام العشػّى بعػد  
[ أضػػمر القػػراف، ٔ]القػػدر:  َّ يئ ىئ نئ مئ زئُّ زواؿ الّشػػمس، ومثمػػو:

 ٍف ذكر اُنزاؿ دّؿ عميو.
والرابع: إضمار ناحب ّ يعود عمى مذكور ّو معموـ، وىو الضمير المجيوؿ  

ّمػػا بػػالمفرد المنصػػوب، فالمفّسػػر بالجممػػة  الػػذي يمزمػػو التفسػػير، إّمػػا بالجممػػة، وا 
 َّ يل ىل مل خل ُّ  ضػػػمير الشػػػحف والقّصػػػة فػػػى نحػػػو: ىػػػو زيػػػد منطمػػػؽ، و

                                                           

، وشػػرح اٍلفيػػة لمشػػاطبي  ٔٙٔ/ٔوالكامػػؿ  ، ٖٓٔ/ٗينظػػر: البيػػت فػػي المقتضػػب   ٔ-
ٖ/ٗٚٔ   
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فػػي رأي ابػػف ، ومػػف ىنػػا نػػدرؾ أف  حػػاّت العاحػػد مػػع مفسػػره ٔ[ك ٔ]اُخػػْص: 
مػػا حالػػة  الشػػجري ّ تخمػػو مػػف أف تكػػوف إمػػا حالػػة ذكػػر وتقػػّدـ وىػػي اٍصػػؿ، وا 

ما حالة إضمار وعدـ ِذْكٍر وىذه تقُع نادر ا.  ذكر مع التحخر وىذه فرع، وا 
قضػػػية التطػػػابؽ بػػػيف الضػػػمير متعمقػػػة بعػػػود الضػػػمير مػػػف المسػػػاحؿ الو   

ومرجعػػػو عػػػددا وجنسػػػا  ومرجعػػػو، إذ إف  النحػػػاة يوجبػػػوف المطابقػػػة بػػػيف الضػػػمير
ويؤولوف ما خرَج عف ىذه القاعدة تحويْ ينسجـ مع مقتضياتيا، ويحضرنا نصٌّ 
ّبف يعيش في شرحو لممفصؿ يقوؿ فيو ك ويجوز أف تكني عف كاٍخك، فتقوؿ: 
كزيد حسُف وجػِو اٍخ جميػُؿ وجِيػوك، واليػام تعػود إلػى كاٍخك ّ إلػى كزيػدك، فػإف 

ف أعدتو إلى كاٍخك؛ جاز. كذلؾ قولو: ك أعدتو إلى كزيدك، لـ يجز  ، وا 
 كميتا اٍعالي جونتا مصطْىما

ف أعدتػػو إلػػى كالجػػارَتْيفك، لػػـ يجػػز. فػػإف قمػػت:  إف أعدتػػو إلػػى كاٍعػػاليك جػػاز، وا 
كيػػػؼ يجػػػوز أف يعػػػود الضػػػمير إلػػػى كاٍعػػػاليك وىػػػو جمػػػع ، والمضػػػمر مثّنػػػى، 

اٍعػاليك ىنػا فػي موضػع والضمير إّنما يكوف عمى حسِب ما يرجع إليو  قيؿ: ك
 يك  ُّ  كاٍْعَمَيْيفك، وذلؾ أف الجمع في ىذا النَحو معناه التثنية، كقولػو تعػالى:

ّّ قمػب   [ٗ]التحريـ: َّ يلىل مل والحقيقة قمباف، ٍّنو ّ يكوف لكػّؿ واحػد إ
واحد ، فجاز أف يعود إليو الضمير مثّنى عمى اٍصؿ، ونحوه قوؿ الشاعر ]مف 

 الوافر[:
 

                                                           

بتصػػرؼ يسػػير. ينظػػر: أمػػالي ابػػف الشػػجري ، وىػػذه اٍقػػواؿ ذكرىػػا جماعػػة مػػف النحػػاة  - ٔ
،  ٚٛ/ٔ، وابف السػراج فػي اٍصػوؿ  ٕٓٔ/ٗمنيـ المبرد في المقتضب في مواضع متفرقة 

كف ابف الشػجري أحسػف ،  ل ٛ٘/ٔ، اُنصاؼ في مسحلة تقديـ الخبر عمى المبتدأ  ٖٕٛ/ٕ
، وضػرب نُْمػُو زيػد ا ، في المثاليف : ضرب نَْمػُو زيػد   جمعيا. كما أنيـ قد أطالوا النظر

، شػرح الكافيػة ٜٕٙ/ٔوالخْؼ بينيما جػوازا ومنعػا مػف حيػث التقػديـ والتػحخير. الخصػاحص 
ؿ ، التػذيي ٜٗٗ/ٕ، اّرتشػاؼ  ٖ٘ٔ/ٕ، ٔٙٔ/ٔ، شػرح التسػييؿ ّبػف مالػؾ  ٗ/ٕلمرضي 
 ٛٗ٘/٘، ميني المبيب  ٕ٘٘/ٕوالتكميؿ 
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 َٔرواِنُؼ أْلَيتَْيَؾ وُتسَتطارا    متى ما َتْمَقني َفْرَدْيف َتْرُجْؼ 
، ويظيػر لنػا ىنػا  ٕ فرد الضمير في كتستطاراك إلى كالرانفَتْيفك عمى اٍصؿ ...ك

حجـ اىتماـ النحاة بقضية التطابؽ بيف الضمير ومرجعو إذ يبدو مف كْمو أف 
التطػػابؽ بالنسػػبة لػػو أصػػؿ ومسػػممة ّ تحتػػاج نقاشػػا اٍمػػر الػػذي قػػاده ٍف يمجػػح 
إلى التحويؿ مػف أجػؿ درم التعػارض الظػاىري بػيف الضػمير ومرجعػو فػي قولػو:ك 

 كميتا اٍعالي ك.
صػػيا أحػػد النحػػاة المعاصػػريف لخ   جممػػة مػػف الضػػوابطوضػػع النحػػاة وقػػد 

وىو السامراحي بقولو ك إف اٍصؿ في الضمير أف يعود عمى اّسـ المتقدـ ... 
ك وقػػػد يكػػػوف السػػػامراحي أخػػػذ ىػػػذه الممحوظػػػات مػػػف النحػػػاة واسػػػتفادىا مػػػف عبػػػد 

، ولِنصػػػاؼ فػػػإف الػػػدكتور عبػػػاس حسػػػف فػػػي كتابػػػو )النحػػػو ٖالخػػػالؽ عضػػػيمة 
 معاصػر دارسأي م ى ىػذه القضػية وأبػاف عػف نامضػيا أكثػر مػف الوافي  قد جَ 

  ٗاخر، وذكر أنو يمكف كأف يعود عمى متحخر رتبة ولفظا لحكمة بْنيةك.

                                                           

 ، شرح المفصؿ ٖٗالبيت مف الوافر وىو لعنترة العبسي. انظر ديوانو ص  ينظر : - ٔ
 ، وىػػػذه مسػػػحلة باليػػػة ٙٓٔ/ٗىػػػذا الػػػنص نقمػػػو ابػػػف يعػػػيش مػػػف شػػػرح الكتػػػاب لمسػػػيرافي - ٕ

، أجازىا سػيبويو التعقيد تحد ث فييا أبو سعيد السيرافي عف ردامة قوؿ العرب: حسنة وجييا 
في الشعر خاصة ، ومنعيا المبرد ، وعند الكوفييف جاحزة في الكْـ كمو.  ونّظروا عمى ىػذه 

 المسحلة مساحؿ تطابؽ عود الضمير ومرجعو. 
 فسيبويو يري أف الضمير في قولو : 

 َأقامْت عمى َرْبَعييما جارتا َصفا    كميتا اٍعالي جونتا مصطْىما
عاحػػػد عمػػػى ) جارتػػػا ، وأمػػػا جميػػػور النحػػػاة فيػػػروف أف الضػػػمير عاحػػػد إلػػػى ) اٍعػػػالي ، ورد 

 عمييـ العكبري بحنو خْؼ الظاىر
، ٕٕٗ/ٕ، والخصػػػػػػاحصٗٗٔ/ٔ، والتعميقػػػػػػة ٘ٚٗ/ٖ، واٍصػػػػػػوؿ ٜٜٔ/ٔينظػػػػػػر: الكتػػػػػػاب 

، وشػػػرح الكافيػػػة الشػػػافية ّبػػػف مالػػػؾ ٖٖٔ/ٙ، وشػػػرح المفصػػػؿ ّبػػػف يعػػػيش ٗٗٗ/ٔوالمبػػػاب
ٔ/ٕٔٓ . 

    ٕٔ/ٛينظر: دراسات ٍسموب القراف   ٖ-
  ٜٕ٘/ٔينظر: النحو الوافي   ٗ-
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ة اخػتْؼ العاحػد فيي قضيمير أما القضية الثالثة مف قضايا عود الض  
عػػػػددا، فقػػػػد ذكرنػػػػا سػػػػابقا أف النحػػػػاة أوجبػػػػوا التطػػػػابؽ بػػػػيف عػػػػف مرجعػػػػو جنسػػػػا و 

ر ومرجعػػو إّ أف ىنػػاؾ ألفاظػػا بحكػػـ صػػييتيا فإنيػػا متػػرددة بػػيف اُفػػراد الضػػمي
والجمع وفي ىذه الحالة وضع النحاة قاعدة لذلؾ أسموىا كالحمػؿ عمػى المعنػىك 
فنراعػػػي فػػػي ىػػػذه اٍلفػػػاظ لفظيػػػا الػػػذي يقتضػػػي اُفػػػراد أو نراعػػػي معناىػػػا فنعيػػػد 

ه اٍلفػاظ كمػفك عمييا الضمير بصيية الجمع حمْ عمى المعنى ومف أشػير ىػذ
الموصولة فيي موصوؿ مشترؾ صػال  لممفػرد والجمػع معػا وقػد ورد فػي القػراف 
الكريـ مراعاة المفظ والمعنى معا عند عػود الضػمير عمػى كمػف ك كمػا ىػو الحػاؿ 

 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ُّ  فػػػػػػػي اًيػػػػػػػة الكريػػػػػػػة:

[ فقػػد جمعػػت ىػػذا اًيػػة بػػيف مراعػػاة المفػػظ ومراعػػاة ٛ]البقػػرة:  َّ مئ زئ
المعنى مراعاة المفظ في كيقوؿك التي بيا ضمير يعود عمى مفرد ، ومؤمنيف بيا 

 ٔضمير يعود عمى الجمع مراعاة لمعنى كمفك.

ومف ىذه اٍلفاظ كالذيك مع كونيا ليسػت موصػّو مشػتركا فػي اٍصػؿ 
إّ أنو يتردد بيف اُفراد والجمع فيعاد عمييا الضمير مفػردا مراعػاة لمفػظ وجمعػا 

 ىل مل خل ُّ  ممعنػػػػى وقػػػػد اجتمػػػػع ذلػػػػؾ فػػػػي قػػػػوؿ   تعػػػػالى:مراعػػػػاة ل
وقػػد ذكػػر ابػػف مالػػؾ أف ورود كالػػذيك متػػرددا بػػيف  [ٚٔ]البقػػرة:  َّ جم يل

اُفػػػراد والجمػػػع مقػػػيس إذا قصػػػد بػػػو المجػػػازاة أو الجػػػنس، وسػػػماعي فيمػػػا سػػػواىا 
 كقوؿ أشيب بف رميمة : ٕ

ـ  خاِلِد  ف  الذي َحانْت بَفمٍ  دماؤىـ   ىـ القوـُ ُكؿ  القوـِ يا ُأ وا 
ٖ 

                                                           

  ٖٚٔ/ٔ، وجامع الدروس العربية لميْيني  ٖٗٔ/ٔينظر : معاني النحو  - ٔ
  ٕٓٛ/ٖ،  ٖٓٓ/ٕ، وشرح المفصؿ  ٕٓٙ/ٔينظر : شرح الكافية الشافية  - ٕ
 ٜٖٔ/ٔونتػػػػػاح  الفكػػػػػر ، ٙٗٔ/ ٗ، والمقتضػػػػػب  ٚٛٔ/ٔالبيػػػػت مػػػػػف شػػػػػواىد سػػػػيبويو  - ٖ

 ٕٓٗ، ٕٓ/ ٖ، وشرح الكافية لمرضي  ٕٓٛ/ٖ،وشرح المفصؿ 
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 وقد يراعى المفظ والمعنى دوف وجود ألفاظ محتممة لذلؾ، كقولو تعالى:

 زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ُّ 

 نت مت زت رت يب ىب  نبمب زب رب يئ ىئ نئ مئ

 [ٚٚ]الكيؼ:  َّ

عنػػػد البصػػػرييف مفػػػرداف لفظػػػا  كػػػْ   و)كمتػػػا  فإنيمػػػاومػػػف ىػػػذه اٍلفػػػاظ أيضػػػا )
مثنيػػاف معنػػى ، وأمػػا عنػػد الكػػوفييف فإنيػػػا مثنػػاة لفظػػا ومعنػػى، فالضػػماحر فييػػػا 

 ٔتعود تارة عمى المفظ وتارة عمى المعنى. 
ويتبػػػيف لنػػػا ممػػػا تقػػػدـ أف ىنػػػاؾ مجموعػػػة مػػػف المبػػػادئ النحويػػػة التػػػي ّ بػػػد أف 

 يمي :  تراعي في عود الضمير ويمكننا أف نجمؿ ىذه المبادئ فيما
أف اٍصػػػؿ فػػػي الضػػػمير أف يعػػػود عمػػػى مػػػذكور، وقػػػد يعػػػود عمػػػى  -ٔ

 مقدر إف وجدت قرينة أو دليؿ.
أف اٍصػػػؿ فػػػػي الضػػػػمير أف يعػػػػود عمػػػػى متقػػػػدـ، وقػػػػد يعػػػػود عمػػػػى  -ٕ

 متحخر إذا كانت رتبتو التقديـ.
أف اٍصػػػؿ فػػػي الضػػػمير أف يعػػػود عمػػػى اٍقػػػرب، وقػػػد يعػػػود عمػػػى  -ٖ

عف ىػذا اٍصػؿ، وقػد كػاف اٍبعد إف وجد دليؿ يعضد ذلؾ وينقمنا 
ابف مالؾ مف النحػاة الػذيف تنبيػوا ليػذه اٍصػوؿ إذ يقػوؿ:ك اٍصػؿ 
تقػػديـ مفسػػر الياحػػب ّو يكػػوف نيػػر اٍقػػرب إّ بػػدليؿ وىػػو مصػػرح 

عنػػو بحضػػور مدلولػػو بمفظػػو، أو ُمسػػتيَنى  بمفظػػو وىػػو إمػػا مصػػرح  
ػػػػػا، أو بػػػػػذكر مػػػػػا ىػػػػػو لػػػػػو جػػػػػزم  أو كػػػػػؿ  أو نظيػػػػػر  أو  ػػػػػا أو عمم  حس 

فيػػػو ىنػػػا يفػػػرؽ منيجيػػػا بينمػػػا ىػػػو أصػػػؿ   ٕبوجػػػو مػػػا ك مصػػػاحب  
وبينما ىو فرع فاٍصالة تقتضي تقديـ مفسر الضمير عميو إّ في 
حػػاّت خاصػػة توجػػد بيػػا قرينػػة معنويػػة تقػػـو مقػػاـ التقػػديـ وضػػابط 

                                                           

 ،  ٕٙٔ/ٖ، والميني  ٕٕٔ/ٔ، ونتاح  الفكر  ٜٖ٘/ٕينظر : اُنصاؼ  - ٔ
  ٙ٘ٔ/ٔينظر : شرح التسييؿ  - ٕ



  يف كتابه تفسري القرآن العظيم التفكري النحوي عند ابن كثري من خالل عود الضمري

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٚٗٙٚ﴾  
  

ف تػػحخر  ا  ذلػػؾ كمػػا بينػػا سػػابقا أف يكػػوف المفسػػر متقػػدم فػػي الرتبػػة وا 
التػػػػي حكػػػػـ عمييػػػػا النحػػػػاة فػػػػي المفػػػػظ وىػػػػذا اٍسػػػػموب مػػػػف أسػػػػاليب 

  حئ جئ يي ىي ني مي ُّ  بالشػػيوع ومنػػو قػػوؿ   تعػػالى:
[ك فالضػػمير كَرب ػػُوك عاحػػد عمػػى )إبػػراىيـ ، وفػػي ىػػذا ٕٗٔ]البقػػرة:  َّ

 يقوؿ ابف مالؾ : 
 1 وَشاَع َنحو: َخاَف َربَُّه ُعَمُر.

ي عمييا فروع في النحو كثيرة خاصة في بابي المبتػدأ والخبػر نوىذه القضية تنب
والفاعؿ، إذ قرر النحاة في بػاب المبتػدأ أف مػف الحػاّت التػي يجػب فييػا تقػديـ 
الخبػػر عمػػى المبتػػػدأ كػػوف المبتػػػدأ متّمبسػػا  بضػػمير يعػػػود عمػػى شػػػيم فػػي الخبػػػر 

وىػػو  فيجػػب تقػػديـ الخبػػر حينحػػذ كػػي ّ يعػػود الضػػمير عمػػى متػػحخر رتبػػة ولفظػػا
الخبر: في الدار صاحُبيا، فػ)صاحبيا  ىنا كما قرر النحاة مبتدأ متحخر وجوبػا 
؛ٍنو مشتمؿ  عمى ضمير يعود عمى الخبر )في الػدار ، وليػذا يقػوؿ ابػف مالػؾ 

 في الخْصة ُمبّينا حاّت وجوب تقدـ الخبر: 
 ٕ ْخَبرُ َكَذا ِإَذا َعاَد عمْيِه ُمْضَمُر     ِممَّا ِبِه َعْنه ُمِبيًنا يُ 

ونجػػد اٍمػػر نفسػػو فػػي بػػاب الفاعػػؿ حيػػث أورد النحػػاة أنػػو إذا كػػاف فػػي الفاعػػؿ 
ضػػػمير يعػػػود عمػػػى المفعػػػػوؿ بػػػو فػػػإف الشػػػيوع والقيػػػػاس يقتضػػػياف حينحػػػذ تقػػػػديـ 
المفعوؿ بو وتحخير الفاعؿ فرارا مف عود الضمير عمى متحخر رتبة ولفظا الذي 

                                                           

  ٓٓٔينظر: ألفية ابف مالؾ  ٔ-
البيػػت مػػف اٍبيػػات ، ذكػػر أ.د. سػػميماف العيػػوني أف ىػػذا  ٛٛينظػػر: ألفيػػة ابػػف مالػػؾ   - ٕ

وممػف نػص عمػى أف ىػذا البيػت عسػير الفيػـ، ابػف  المعقدة، لتشتت ضماحره وصػعوبة فيمػو.
، واُشػكاؿ فيػو : ىػػؿ الضػمير يعػود عمػى الخبػػر أو عمػى جػزم مػف الخبػػر    ٕٓٗ/ٔعقيػؿ 

 أو ىؿ يجب تقديـ الخبر إذا عاد عميو ضمير مف المبتدأ 



  يف كتابه تفسري القرآن العظيم التفكري النحوي عند ابن كثري من خالل عود الضمري

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٚٗٙٛ﴾  
  

الفاعػػؿ الػػذي ىػػو )زيػػد   ىػػو المفعػػوؿ بػػو مثػػؿ :ضػػرب نْمػػو زيػػد، فينػػا تػػحخر
 ٔوتقدـ المفعوؿ الذي ىو )نْمو .

وقد قادتيـ مراعاة عدـ عودة الضمير عمػى متػحخر رتبػة  ولفظػا  إلػى صػرامة فػي 
تطبيػػؽ القواعػػد فحممػػوا كػػؿ التراكيػػب التػػي بيػػا عػػود الضػػمير عمػػى متػػحخر رتبػػة 

 ولفظا عمى الشذوذ كما ىو الحاؿ في بيت حساف بف ثابت:
  َٕمجدا  َأخَمَد الد ْىَر واِحدا     ِمَف الن اِس، َأبقى َمْجُدُه الد ىَر ُمْطِعماَوَلْو َأف  

كمػػا أنيػػـ حممػػوا بيػػت عبػػد   بػػف قػػيس الرقيػػات الػػذي ورد فيػػو الضػػمير عاحػػدا 
 عمى المفعوؿ بو المتحخر رتبة ولفظا عمى الشذوذ وىو قولو : 

   ٖلو ساعد المْقُدوُر ينتصرُ لما رأي طاِلُبوه ُمْصَعبا ُذِعُروا     وكاد 
عود الضمير تترتب عمييا قوانيف نحوية  قضية فمف خْؿ ما سبؽ يتبف لنا أف

ذلػؾ أف عػود الضػمير كما تتناسب مع العقؿ والمنطػؽ أيضػا، مف جية صرامة 
 عمى متحخر في الرتبة والمفظ أشبو ما يكوف بالحكـ عمى المجيوؿ. 

                                                           

وقمت: ضرب زيد نْمو، أو: ضرب نْمػو زيػد، أو  قاؿ ابف اٍثير: ك فإذا تقّرر ذلؾ - ٔ
ث اٍوؿ، ولػػـ تجػػز الرابعػػة . أّمػػا  ضػػرب زيػػدا نْمػػو، أو: ضػػرب نْمػػو زيػػدا، جػػازت الػػثّْ
ّْ مػف الفاعػؿ والمفعػوؿ والمضػمر فػى مكانػو، وىػو جػار عمػى  اٍولى: فْ كْـ فييا، ٍّف كػ

ف تحّخر لفظا، ّو يضّر « زيد»فى نظـ الكْـ. وأّما الثانية: فإّنما جازت، ٍف النّية  الّتقديـ وا 
اُضػمار قبػؿ الػّذكر، فػإّف الّنيػة فيػو اّلتػحخير. وأّمػا الثّالثػة: فمثػؿ الثانيػة فػى الجػواز وأحسػف؛ 

ولّمػا تػػحّخر، وقػرف بػو الّضػػمير،  -والّنّيػػة فيػو الّتقػديـ  -ٍّنػو لػـ يتيّيػر عػػف مكانػو إّ الفاعػؿ 
ِذ وتقّدـ المفعوؿ، صار الّضمير م ذكورا بعد مف ىولو، فجازت المسحلة، ومنػو قولػو تعػالى: َواِ 

، وأّمػػا الّرابعػػة: فمػػـ تجػػز؛ ٍّف الفاعػػؿ والمفعػػوؿ وقعػػا فػػى  ـَ َرب ػػُو ِبَكِممػػاٍت فَػػَحَتم ُيف  اْبَتمػػى ِإْبػػراِىي
موضػػػعيما، ولػػػيس فػػػى أحػػػدىما نّيػػػة تقػػػديـ ّو تػػػحخير وقػػػد وقػػػع الّضػػػمير قبػػػؿ الػػػّذكر، لفظػػػا 

 ٜٛ/ٔلبديع وتقديراك. ا
، والتػػذييؿ والتكميػػؿ  ٜٕٓ، والضػراحر ّبػػف عصػػفور  ٜٖٕينظػر: البيػػت فػػي  الػػديواف  - ٕ
  ٜٗ٘/٘، الميني  ٛٓٔ/ٕ، وابف عقيؿ ٕٓٙ/ٕ
، ٕٓٙ/ٕ، والتػػػذييؿ والتكميػػػؿ  ٔٙٔ/ٔينظػػػر: البيػػػت فػػػي  شػػػرح التسػػػييؿ ّبػػػف مالػػػؾ  - ٖ

  ٙٓٔ/ٕوابف عقيؿ 



  يف كتابه تفسري القرآن العظيم التفكري النحوي عند ابن كثري من خالل عود الضمري

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٜٚٗٙ﴾  
  

اًف وبعد أف استعرضنا أىـ المبادئ النحوية التي تسػتند إلييػا قضػية عػود 
الضمير فإنو مف المنيجية بمكاف جدا أف نختـ بمْحظة مفادىا أف  النحاة وىـ 
يضػػعوف ىػػذه القواعػػد الصػػارمة كػػانوا أيضػػا عمػػى قػػدر كبيػػر مػػف المرونػػة التػػي 

مير جػػػادة المعياريػػػة تتطمبيػػػا وصػػػفية الميػػػة، فمػػػـ يمتزمػػػوا فػػػي مسػػػاحؿ عػػػود الضػػػ
نمػػا راىنػوا عمػػى وجػود نسػػبية فػي تطبيػػؽ القواعػد جعميػػـ يعترفػوف بػػحف  وحػدىا، وا 
ىناؾ حاّت تقتضي اّنزياح عف القاعدة. كمػا ىػو الحػاؿ فػي الحػاّت السػبع 

في الحاّت التي يعود فييا الضػمير عمػى متػحخر رتبػة  ٔالتي أوردىا ابف ىشاـ
 ولفظا وىي: 

 فوعا بنعـ أو بحس ّو يفسر إّ بالتمييز . أف يكوف الضمير مر  -ٔ
  عا بحوؿ المتنازعيف المعمؿ ثانييما. أف يكوف مرفو  -ٕ
 أف يكوف مخبرا عنو فيفسره خبره .  -ٖ
 ضمير الشحف والقصة  -ٗ
ر بالتمييز  -٘  ٕمجرور ُرب  المَفس 
 أف يكوف مبدّ منو الظاىر المفسر لو  -ٙ
 ر.  أف يكوف متصْ بفاعمو المقدـ ومفسره مفعوؿ مؤخ -ٚ

، ذلػػؾ أف  أبػػا حيػػاف واضػػع السػػبعة لػػـ يكػػف ابػػف ىشػػاـ أوؿ مػػف ذكرىػػاوىػػذه الم
 خض حض جض ُّ  سبقو ليا في سػياؽ رده عمػى الزمخشػري عنػد اًيػة الكريمػة:

 مق  حق مفخف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط  مض
[ ك ٙٗ]الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ :  َّ  مل خل حل جل مك لك خك حك جك

حيػػػػث ذكػػػػر أف ىنػػػػاؾ حػػػػاّت محصػػػػورة يجػػػػوز فييػػػػا اُبيػػػػاـ الػػػػذي ىػػػػو عػػػػود 
الضمير عمػى متػحخر رتبػة ولفظػا ُمعػدد ا اٍبػواب التػي يقػع فييػا ذلػؾ وىػي بػاب 

                                                           

   ٖٛ٘/٘ينظر: الميني  ٔ-
  ٘ٗ٘/٘والزمخشري يفسر الضمير بالتمييز في نير بابي ك نعـ وربك . الميني  - ٕ



  يف كتابه تفسري القرآن العظيم التفكري النحوي عند ابن كثري من خالل عود الضمري

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٚٗٚٓ﴾  
  

رب ، وبػػاب نعػػػـ وبػػحس، واُعمػػػاؿ، والبػػػدؿ، والمبتػػدأ والخبػػػر ثػػـ أضػػػاؼ إلييػػػا 
  ٔضمير الشحف.

الػػذي  )ضمممير الشمم ن(عػػد مػػا نجػػده فػػي كمػػا أف مػػف مظػػاىر اخػػتْؿ ىػػذه القوا 
كانت القواعد المتعمقة مثْ عمى خػرؽ اُجمػاع النحػوي المتعمػؽ بعػود الضػمير 

 ويظير ذلؾ فيما يمي : 
 أنو ّ يعود إّ عمى متحخر  -ٔ
 أف مفسره ّ يكوف إّ جممة  -ٕ
يبدؿ منو .  -ٖ  أنو ّ يتبع بتابع فْ يؤكد ّو يعطؼ ّو
 اّبتدام أو ما ىو مف لوازموأنو ّ يعمؿ فيو إّ  -ٗ
أنػػو مػػْـز لِفػػراد فػػْ يثنػػى ّو يجمػػع، ولعػػؿ عنصػػر المفارقػػة فػػي  -5

ىذا الضمير أنو الضمير اٍوحد التي لػـ يتقدمػو اسػـ ظػاىر يفسػره 
ّو يعود إّ عمى متػحخر وقػد كػاف الكوفيػوف عمػى صػواب بتسػميتو 

الضػمير . وسنبسط القػوؿ ّحقػا حػوؿ ىػذا ٕ )بالضمير المجيوؿ .
[. ٔاُخػْص:] َّ يل ىل مل خل ُّ  مف خْؿ قػوؿ   تعػالى:

  في مبحث خاص تتبع ا ٍقواؿ المفسريف والنحاة.
والحقيقػة أف الخػػوض فػػي النحػػو دوف معرفػػة القواعػد النحويػػة الكبػػري التػػي تمثػػؿ 

القواعػػػػد التفصػػػػيمية يحػػػػدث اضػػػػطرابا لػػػػدي الباحػػػػث فحػػػػيف  كميػػػػات النحػػػػو وبػػػػيف
قبيؿ أمف المبس التي عمييا مدار النحو كمو مع قاعدة  تتعارض مثْ قاعدة مف

صػػيري كقاعػػدة عػػود الضػػمير عمػػى متقػػدـ رتبػػة أو لفظػػا فػػإف ارتكػػاب مخالفػػػة 
القاعػػدة الصػػيري أقػػؿ خطػػرا وأىػػوف شػػحنا مػػف مخالفػػة القاعػػدة الكبػػري التػػي فػػي 
نقضيا نقض لعري النحو، وىذا ما يعطينا تفسػيرا لمحػاّت السػابع التػي أوردىػا 

 ف ىشاـ انفا.اب

                                                           

 ٕٔ٘/ٚينظر البحر المحيط  - ٔ
   ٘٘ينظر: معاني النحو  ٕ-



  يف كتابه تفسري القرآن العظيم التفكري النحوي عند ابن كثري من خالل عود الضمري

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٚٗٚٔ﴾  
  

وقعػوا فػي تصػادـ بػيف قاعػدتيف إحػداىما  )باب التنمازع(ومف ذلؾ أف النحاة في 
العطػػؼ عمػػى الجممػػة قبػػؿ تماميػػا وىػػذا مػػا يؤديػػو إعمػػاؿ الثػػاني مػػف المتنػػازعيف 
كما ىو مذىب البصػريف، أو الوقػوع فػي َشػَرِؾ اُضػمار قبػؿ الػذكر الػذي ينػت  

، وىذا التصادـ بيف القواعد يحتػاج ٔعنو إعماؿ اٍوؿ الذي ىو مذىب الكوفييف
ؽ نحو ترجيحو مف نير مرج ، وقد فيو النحوي  لعقمية ترجيحية تقيو مف اّنّز

كػػاف سػػيبويو فطنػػا حػػيف رأي أف ارتكػػاب مخالفػػة اُضػػمار قبػػؿ الػػذكر ىػػي أقػػؿ 
مػف القػوؿ بالثػاني، وذلػؾ  ا  خطر ا مػف إخػْم الفعػؿ مػف الفاعػؿ فقػاؿ بػاٍوؿ فػرار 

عػؿ [ إذ أوجبػوا إضػمار فٕٛٔ]النسام:  َّ ىل مل خل ُّ في قولو تعالى: 
مسػػتتر وجوب ػػا قبػػؿ )امػػرأة  مػػع أف فػػي ذلػػؾ إضػػمارا قبػػؿ الػػذكر ؛ ٍف  تػػرؾ ذلػػؾ 

 موقع في قطع عمؿ العامؿ المتييئ لمعمؿ.

 
 
 
 

                                                           

والمسػػحلة المختمػػؼ عمييػػا المتعمقػػة بعػػود الضػػمير فػػي بػػاب التنػػازع ىػػي قػػوؿ العػػرب :  - ٔ
يو فييػػا إضػػمار قبػػؿ الػػذكر، كضػػربوني وضػػربت قوَمػػؾك بالنصػػب ، فيػػذه المسػػحلة عنػػد سػػيبو 

وعنػػد الكسػػاحي والكػػػوفييف عمػػى حػػذؼ الفاعػػػؿ . وقػػد وجػػدت بعػػػض المحققػػيف يضػػع عْمػػػة 
الرفػػع عمػػى ) قومػػؾ  ظنػػا مػػنيـ أنػػو قػػوؿ سػػيبويو ، وقػػد أحسػػف العكبػػري عنػػدما مثػػؿ بقولػػو : 
ػا، فقػد سػمع مػف  ضربوني وضربت الزيديف . حتى ّ ُيمبس عمى القارئ ويكوف الكْـ مفيوم 

 كْـ العرب :
َم إنني   ليير جميؿ مف خميمي ميمؿ  جفوني ولـ أجُؼ اُخّْ

وأما تصحيحو عند الكساحي بالحذؼ فكحنو ّ فرؽ بيف العمدة والفضػمة ، وعنػد الفػرام تػحخير 
 ضمير مفصؿ ، واستدلوا بقوؿ الشاعر : 

 تعفؽ باٍرطى ليا وأرادىا    رجاؿ فبذ ْت نبميـ وكميب
، والبصػػػريات ٕٔٔ/ٔ، والتعمقيػػػة  ٛٚ/ٖ، وشػػػرح الكتػػػاب لمسػػػيرافي  ٛٚ/ٔينظػػػر: الكتػػػاب  

، وشػػرح أبيػػات مينػػي المبيػػب لمبيػػدادي  ٖٕٗٔ، واّرتشػػاؼ  ٕٔٛ، وثمػػار الصػػناعة  ٕٚ٘
ٙ/ٕٖٙ 



  يف كتابه تفسري القرآن العظيم التفكري النحوي عند ابن كثري من خالل عود الضمري

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٕٚٗٚ﴾  
  

 املبحث الثاني
 مرجع الضمري عند املفسرين

وقبؿ أف ندخؿ في المبحث فإف اٍمانة العممية تقتضي أف ننوه ببعض 
التفسير ومناى  المفسريف مثؿ )قاعدة عود الكتب واٍبحاث التي تناولت قواعد 

الضمير   ، فقد استفدنا منيا في ىذه المبحث إّ أف ىذه البحػوث فػي مجمميػا 
د أحسػنوا جمعيػػا وىػي مفيػدة حقػػا فقػ –كانػت دراسػات تطبيقيػة لقواعػػد المفسػريف 

تتفاوت بيف حسف الترتيػب وبػيف حسػف الصػيانة ووفػرة المػادة وترتيبيا كما أنيا 
لما تفرؽ في كتب المفسريف وكتب عمـو القراف، إّ أنيا كانت عامػة  جامعة -

 ؛ ٍف ىػدؼ تمػؾ اٍبحػاث كانػت منصػبا  لـ تيػص فػي أعمػاؽ الجوانػب الميويػة 
مرجػع الضػمير  -ٔالكتػب : لمفسريف وقواعػد تػرجيحيـ، ومػف ىػذه حوؿ أقواؿ ا

ـ ٕٔٔٓ ٕفي القراف الكريـ لمدكتور محمد حسنيف صبرة ، نشر دار نريب ط 
، إذ تعػد ىػػذه الدراسػة أضػػخـ الدراسػات المنجػػزة عػف مرجػػع الضػمير فػػي القػػراف 

 –قواعد الترجي  عنػد المفسػريف  -ٖقواعد التفسير لمدكتور خالد السبت ،  - ٕ
مرجػع الضػمير المختمػؼ  - ٗلمدكتور حسػف الحربػي ،  -دراسة نظرية تطبيقية

، فبفضػػؿ مػػي نػػزاؿ خوالػػدة ة لمحمػػد عيػػدراسػػة تحميم –فػػي تفسػػير القػػراف الكػػريـ 
ىػػػػػذه الدراسػػػػػات السػػػػػابقة اسػػػػػتطعنا أف نجمػػػػػع أىػػػػػـ قواعػػػػػد المفسػػػػػريف فػػػػػي عػػػػػود 

 الضمير. 
 النحوية في تفسير ابف كثير،ُتعد  قضية عود الضمير مف أىّـِ القضايا 

ىذا المبحث ىو تجمية مظاىر اىتماـ المفسريف وعنايتيـ بقضػية عػود الضػمير 
ف نحػػدد مػػاذا نعنػػي بيػػذه القضػػية  إف مسػػحلَة عػػود فإنػػو يجػػدر بنػػا فػػي البدايػػة أ

وتناوليػا  بتحميميػاالضمير مكونة مػف وجيػة نظرنػا مػف أجػزام ّ بػد  مػف العنايػة 
الػذي ىػو  تناّو تجزيحيا قبؿ النظر إلييا في إطارىا الكمي، إذ إف ىناؾ )العاحػد 

ْ  الػذي ، وىنػاؾ أيضػػا )مرجػع الضػػمير  الضػمير  ىػػو اّسػـ الظػػاىر جػيم أصػػ
ا عنو طمب ا لْختصػار ، وقػد أجمعػوا أن ػو ّ بػد  ويسػمى بالمفسػر بالضمير عوض 

َّ ُبػد لمضػمير لمضمير مف ُمفسر، يقوؿ  ابف ىشاـ فػي شػرح شػذور الػذىب : ك 



  يف كتابه تفسري القرآن العظيم التفكري النحوي عند ابن كثري من خالل عود الضمري

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٖٚٗٚ﴾  
  

مف ُمَفّسر يبيف َما ُيَراد ِبِو َفِإف َكاَف لمتكمـ َأو ُمَخاطب فمفسػره ُحُضػور مػف ُىػَو 
، ويقػػوؿ السػػيوطي:ك ّو بػػد لػػو مػػف مرجػػع ٔكلَػػُو واف َكػػاَف لَياحِػػب فمفسػػره َنْوَعػػاِف 

لكػف مػع ىػذا ّ يمػـز عنػد بعػض المفسػريف أف يكػوف معػاد الضػمير  ٕيعود إليوك
ؿ قػػػد تتعػػػدد الضػػػماحر ّسػػػـٍ ظػػػاىر واحػػػد، وىػػػذا اسػػػما ظػػػاىرا ظيػػػورا مباشػػػر، بػػػ

أحد أعػْـ التفسػير المعاصػر وىػو الطػاىر ابػف عاشػور الرأي ىو ما ذىب إليو 
 ٗ٘]المػػػدثر:  َّ   زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ُّ  عنػػػد قػػػوؿ   تعػػػالى :

يقوؿ ابف عاشور: كذكره يحتمؿ أف يعود عمى   عػز وجػؿ ولػـ يتقػدـ [  ٘٘ –
ر  ِمػف المقػػاـ ويحتمػُؿ َأْف َيعػوَد الضػميُر إلػى مػا َعػػاَد ّسػمو ذكػر ٍن ػُو ُمستحضػ
ـَ المفسػػػريف فػػػي قضػػػية عػػػود الضػػػمير ٖعميػػػو ضػػػمير )إنػػػو  ك ، ونجػػػد أف  اىتمػػػا

ولعػؿ ممػا ، محتاج إلى الػدرس النحػوي ؛ٍف  القضػيَة فػي أصػميا قضػية نحويػة 
ضػػػمير يجػػدر التنبيػػػو إليػػو أف  النحػػػاة والمفسػػػريف فػػي ىػػػذه القضػػػية يفرقػػوف بػػػيف 

الييبػػػة وضػػػمير الحضػػػور الػػػذي قػػػد ّ يحتػػػاج مفسػػػر ا أحيانػػػا اعتمػػػاد ا عمػػػى أف  
الحضػػور يرفػػع اُبيػػاـ الواقػػع فػػي الضػػمير، يقػػوؿ أبػػو حيػػاف: كضػػمير المػػتكمـ 
وضمير المخاطب تفسرىما المشاىدة، وأمػا ضػمير الياحػب فعػاٍر عػف المشػاىدة 

  ٗفاحتي  لما يفسره ك
ع إذ يػػري أنػػو ّ داعػػي لمقػػوؿ بعػػدـ إمكانيػػة ولمزمخشػػري رأي اخػػر فػػي الموضػػو 

عود الضمير عمى متعدد وحمػؿ الكػْـ عمػى ذلػؾ إذ يقػوؿ معمق ػا عمػى قػوؿ   
 ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل ُّ تعػػػػػػػالى:

                                                           

  ٘ٚٔينظر : شرح شذور الذىب  ٔ -
  ٜٚ٘/ٔينظر: اُتقاف في عمـو القراف  ٕ-
   ٖٕٖ/ٗٔينظر: التحرير والتنوير  ٖ-
   ٕٕ٘/  ٕينظر: التذييؿ والتكميؿ  ٗ-



  يف كتابه تفسري القرآن العظيم التفكري النحوي عند ابن كثري من خالل عود الضمري

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٚٗٚٗ﴾  
  

؛ٍنيـ في حكـ مرضي واحػد إذ رضػا  [ ٕٙ]التوبة:  َّحن جن يم
  ٔ  تعالى ىو رضا الرسوؿ.

فسػير اًيػة نفسػيا ومػذىب سػيبويو أما ابف عطية فمو رأي اخػر، إذ يقػوؿ فػي ت 
أنيما جممتاف حذفت إحداىما والتقدير عنده: و  أحؽ أف يرضوه ورسولو أحؽ 

ا، ومف ىذا بيت قيس بف الخطيـ:  أف يرضوه أيض 
 ٕنحُف بما ِعْنَدَنا َوَأْنَت بِػَمػا      ِعْنَدَؾ َراٍض والرأُي ُمخَتمُؼ 

ويكػػف إجمػػاؿ أقػػواؿ المفسػػريف فػػي مرجػػع الضػػمير حسػػب اسػػتقرام أحػػد البػػاحثيف 
 المعاصريف إلى ما يمي: 

 إذا أمكف حمؿ الضمير عمى نير الشحف فْ ينبيي الحمؿ عميو. – ٔ
 إعادة الضمير إلى مذكور أولى مف إعادتو إلى مقدر.  – ٕ
 لمحدث عنو أولى مف إعادتو إلى نيره .أف إعادتو إلى ا – ٖ
 توحيد مرجع الضمير في السياؽ الواحد أولى مف تفريقيما.  – ٗ
 ٖاٍصؿ إعادة الضمير إلى أقرب مذكور ما لـ يرد دليؿ بخْفو.  – ٘

ف كانت أصيمةو  -وىذه القسمة  عمػى صػاحبيا حػاّت لمرجػع  تفإنو قد فاتػ -ا 
 الضػػمير عنػػد المفسػػريف لػػـ يػػذكرىا ومنيػػا: أنػػو قػػد يراعػػى المعنػػى فيينػػي اّسػػـ
المذكور عف اّسـ نير المذكور ؛ٍنو يتضمنو، كما فات عميو أف الضمير قد 
يعػػػود عمػػػى متػػػحخر، قػػػد يراعػػػى فيػػػو السػػػياؽ فػػػْ يمكػػػف حينحػػػذ أف نفػػػرض عميػػػو 
مسػػممات خارجػػة عػػف مػػا يقتضػػيو نظػػـ السػػياؽ عممػػا أف  السػػياؽ أكثػػر محػػددات 

                                                           

نمػا وّحػَد الضػمير ؛ٍنػو ّ تفػاوت بػيف رضػا   وبػيف  ٕ٘ٛ/ٕينظر: الكشاؼ  - ٔ قاؿ:ك وا 
، وقاؿ زيد وجمالو نعشني وجبر منيك رضا رسولو فكانا في حكـ مرضي واحد كقوؿ حساف:

 : ٍف رضى الرسوؿ مندرج في رضا   .  ٕٗٔ/ٕوالبيوي ٘ٓٔ/ٕالسمعاني
، وابػػػف عطيػػػة  ٛ٘ٗ/ٕلمزجػػػاج ، معػػػاني القػػراف ٘ٚ/ٔالبيػػت مػػػف المنسػػػرح، فػػي الكتػػػاب ٕ-
ٕ/ٕٔٗ. 

  ٖٜ٘/ٕينظر : قواعد الترجي  عند المفسريف دراسة تطبيقية  ٖ-



  يف كتابه تفسري القرآن العظيم التفكري النحوي عند ابن كثري من خالل عود الضمري

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٚٗٚ٘﴾  
  

إلػػى أّف حػػاّت م وقػػد قادنػػا اّسػػتقراعػػود الضػػمير َمػػف اسػػتقرَأ تػػراث المفسػػريف، 
 مرجع الضمير في القراف ّ تخمو مف الحاّت التالية:

 زب رب يئ ىئ ُّ أف يعػػػود عمػػػػى اّسػػػػـ المتقػػػػدـ فقػػػػط كقػػػػوؿ   تعػػػػالى: -ٔ

 يثىث نث مث زث رث يت ىت نت  مت زترت يب ىب نب مب

فالضمير ىنا ّ يحتمؿ العودة إّ عمى  [ٔٔ]الجمعة:  َّىق يف ىف
 التجارة.

 مب ُّ أف يعػػػػػػػود عمػػػػػػػى اّسػػػػػػػـ المتػػػػػػػحخر فقػػػػػػػط، ومنػػػػػػػو اًيػػػػػػػة الكريمػػػػػػػة: – ٕ
 جخ مح جح مج حج مث هت مت  خت حت جت هب
 فالضمير ىنا ّ يحتمؿ العودة إّ عمى اّسـ اٍخير. [ٕٔٔ]النسام:  َّمخ
 جي يه  ىه مه جه ُّ أف يعػػود الضػػمير عمييمػػا معػػا كقػػوؿ تعػػالى: – ٖ
اّسػػػػػػػميف فالضػػػػػػػمير ىنػػػػػػػا يعػػػػػػػود عمػػػػػػػى  [٥٣١النسااااااا    ] َّ ىيمي خي حي

 . المذكوريف

واٍصؿ في الضمير أف يطابؽ مرجعو عددا وجنسا، وفي بعض اًيػات يكػوف 
تحديد مرجع الضمير مشكْ لمياية فيمجػح المفسػروف لمقػوؿ بػحف مرجػع الضػمير 
 ىنػػػػا يعتمػػػػُد عمػػػػى السػػػػياؽ الػػػػذي يسػػػػمونو بالمحػػػػد ث عنػػػػو، ففػػػػي قولػػػػو تعػػػػالى:

  من زن رن مم ام يل ىل مل  يكُّ 
]العنكبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوت:  َّيي ىي ني مي زي ريٰى ين ىن نن

يعػود الضػػمير عمػػى إبػػراىيـ عميػػو السػػْـ مػػع أنػػو نيػػر اٍقػػرب ولكػػف سػػوغ  [ٕٚ
، ويػدخؿ فػي ىػذا  ٔ عود الضمير إليو كونو صاحب القصة فيو المحّدث عنو.

 ين ىن منخن حن جن ُّرأي بعػػػػض المفسػػػػريف فػػػػي قػػػػوؿ   تعػػػػالى:
إذ يػػري أف  الضػػمير فػػي )بيػػنيـ  يعػػود عمػػى [  ٘ٚ]الزمػػر:  َّ ىه مه جه

                                                           

  سيحتي الحديث عف ىذه اًية في المبحث الثالث. - ٔ
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  ﴿ٚٗٚٙ﴾  
  

الفػػريقيف المػػؤمنيف والكػػافريف المػػذكوريف سػػمف ا ّو يعػػود عمػػى المْحكػػة مػػع أنيػػـ 
أقرب مػذكور ولكػف كػوف الفػريقيف ىمػا المحػدث عنيمػا ىنػا رجػ  عػود الضػمير 

ومع أف اٍصؿ في الضمير أف يطابؽ مرجعػو فػي العػدد والجػنس إّ  ٔ إلييما.
إذا دققنا النظػر -المطابقة لكننا  ـأف في القراف بعض الضماحر التي توحي بعد

وجدنا أف المطابقة حاصمة مػف وجػو مػف الوجػوه، إذ إف الحمػؿ عمػى المعنػى  –
يضؿ وارد ا وقد تنبو ليذا اٍمػر كثيػر مػف المفسػريف، قػاؿ الزمخشػري عنػد قولػو 

 حف جف مغ جغمع جع مظ حط مض  خض حض جض ُّ   تعػػػػالى:
. فالضػػمير [ ٚ٘]اٍعػػراؼ:  َّلك خك حك جك مق حق مف  خف
ْقناُه  لمسحاب عمى المفظ، ولو حمؿ عمى المعنى كالثقاؿ ٍنػث، كمػا لػو في )سُ 

 ٕحمؿ الوصؼ عمى المفظ لقيؿ ثقيْ ِلَبَمٍد َميٍِّت ٍجؿ بمد ليس فيو حيا  ولسقيو.
ولعػؿ مػػف ىػػذا مػػا يػػذكره المفسػػروف مػػف لفػػظ كمػػف ك الموصػػولية ممػػا يراعػػى فييػػا 

ذا راعيت المفظ والمعنى معا فإذا راعيت المفظ أفردت ا لضمير العاحد عمى مف وا 
المعنػػى أعدتػػو بصػػيية الجمػػع ولػػذلؾ نجػػد فػػي اًيػػة الكريمػػة فػػي سػػورة اٍنعػػاـ 

[ أمػا فػي سػورة يػونس ٕ٘]اٍنعػاـ:  َّ خضحض جض مص خص ُّ  راعت المفػظ:

 هسُّ  فقد روعي المعنى  فجمع الضمير العاحد عمى كمف ك في قولو تعػالى :

[، وممػػػػا ورد فػػػي القػػػػراف ممػػػا ظػػػػاىره عػػػػدـ ٕٗ]يػػػونس:  َّلك هش  مش

 خس حس  جس مخ ُّ المطابقػػة بػػيف الضػػػمير ومرجعػػو قػػوؿ   تعػػػالى:

 مع جع مظحط مض  خض حض جض مص خص حص مس

                                                           

وابػػف الجػػوزي يريػػاف أف الضػػمير يعػػود عمػػى الفػػريقيف أىػػؿ الجنػػة والنػػار ، وأمػػا  فػػالبيوي - ٔ
مػػا عمػػى المْحكػػة ، واسػػتظير أبػػو  الزمخشػػري فيػػري أنػػو يمكػػف أف يعػػود عمػػى جميػػع العبػػاد وا 

،  ٚٗٔ/ٗ، والكشػاؼ  ٕٓٔ/ ٗحياف عػود الضػمير عمػى المْحكػة. ينظػر : تفسػير البيػوي 
  ٕٕ٘/ٜيط ، والبحر المح ٕٛ/ٗوزاد التفسير 

   ٕٓٓ/ٕ، وبمثمو قاؿ البيوي  ٔٔٔ/ٕينظر: الكشاؼ  ٕ-
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  ﴿ٚٗٚٚ﴾  
  

ورد فػػي اًيػػة مفػػردا   َّ حف جف ُّ  [ فالضػػمير فػػي:ٓٛٔ]البقػػرة:  َّجغ
مػػذكرا رنػػـ أن ػػُو َعاحِػػد  َعمَػػى الوصػػيِة التػػي ىػػي المؤنػػث اٍمػػر الػػذي يقودنػػا بػػادئ 
الػػرأي بػػالقوؿ بالمخالفػػة بػػيف الضػػمير ومرجعػػو ىنػػا ،مػػع أف لممفسػػريف فػػي ىػػذا 
التعارض أقواّ ترفعو، منيا عمى سبيؿ المثاؿ أف الوصية ىنا بمعنػى اُيصػام 

درم التعػػارض بػػيف الضػػمير ومرجعػػو بواسػػطة الحمػػػؿ  وىػػو مػػذكر، وىنػػا يمكػػف
كمػا أف قػد حػاولوا رفػع التعػارض مػف خػْؿ   ٔعمى المعنى وىذا رأي الواحػدي،
نما ىو أمر  عاـ متبادر القوؿ بحف مرجع الضمير في ) بدّ  لو  ليس )الوصية  وا 

وقد خػالؼ أبػو حيػاف  ٕمف السياؽ تقديره: أمر الميت  وىذا القوؿ قالو الطبري.
قوؿ اُماـ الطبري ىذا معمقا عميو بقولو:ك والوجو اٍوؿ أولى ٍف الحمػؿ عمػى 

ومػػف  ٖ المعنػػى جػػار فػػي لسػػاف العػػرب والتػػذكير عمػػى المعنػػى وارد فػػي لسػػانيـ.
 جب هئ مئ خئ حئ جئيي ىي ني  مي  ُّ ىػػػػػذه اًيػػػػػات أيضػػػػػا  

ذلؾ أف  الضمير العاحػد مػف كممػة  [ٗ]النسام:  َّ حت جت هب  مب خب حب
َوَرَد في اًية مفرد ا مذكر ا مػع أنػو فػي اًيػة عاحػد عمػى )صػدقاتيف  وىػي  )منو 

جمػػع لمؤنػػث سػػالـ، وىنػػا وقعػػت المخالفػػة بػػيف الضػػمير ومرجعػػو عمػػى مسػػتوي 
بقولو: أو يرجػع  التعارض الظاىرالعدد والجنس، وقد حاوؿ الزمخشري أف يدرأ 

اف فإنػػو فػػي أمػػا أبػػو حيػػ ٗالضػػمير إلػػى مػػا ىػػو بمعنػػى الصػػدقات وىػػو الصػػداؽ.
البحػػر المحػػيط قػػد راـ التوفيػػؽ بػػيف الضػػمير ومرجعػػو فػػي اًيػػة عمػػى أسػػاس أف 
الضمير فػي مػنيـ يعػود عمػى المػاؿ وىػو نيػر مػذكور لكنػو متبػادر مػف السػياؽ 

  ٘كما أف الفعؿ أتوا يحيؿ عمى الماؿ ذىنيا.

                                                           

   ٜٗٔ/ٔينظر: تفسسر الواحدي  ٔ-
  ٕٕٕٔ/ٕينظر: تفسير الطبري  ٕ-
   ٘ٙٔ/ٕينظر: البحر المحيط  ٖ-
  ٖٙٚ/ٔينظر: تفسير الزمخشري  ٗ-
  ٖٔ٘/ٖينظر: البحر المحيط  ٘-
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 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية
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انطمقػػت مػػف  قػػدومػػف ىػػذا نسػػتن  أف جيػػود المفسػػريف المتعمقػػة بعػػود الضػػمير  
ات تػػري أنػػو ّ مندوحػػة مػػف المطابقػػة التامػػة بػػيف الضػػمير ومرجعػػو عػػددا مسػػمم

لمطابقػػة يتوجػػب حممػػو اوجنسػػا وأف أي أسػػموب قرانػػي ُوِجػػَد فيػػو مػػا ظػػاىره عػػدـ 
عمػػػى المطابقػػػة مػػػف خػػػْؿ اليتػػػيف أنتجيػػػا التفكيػػػر النحػػػوي لػػػدييـ وىػػػي القػػػػوؿ 

ود مقػػدر بالحمػػؿ عمػػى المعنػػى كمػػا نجػػده عنػػده بعػػض المفسػػريف، أو القػػوؿ بوجػػ
 ٔ محذوؼ يعود عميو الضمير كما ىو قوؿ اُماـ ابف جرير الطبري.

ىػو الطػاىر بػف  عمييـ قاعدة تنّبو ليا أحُد أعْـ التفسػير المعاصػربف توقد فات
عاشور في كتابو )التحرير والتنوير  وىي أنو عند تعارض مرجع الضمير فإنػو 
ّ مػػانع مػػف أف يعػػػاد كػػؿ ضػػمير عمػػػى مػػا ينسػػبو فيػػػرد اٍنسػػب مػػف الضػػػماحر 
لَنسػػػػب مػػػػف اٍلفػػػػاظ، والمعػػػػوؿ عميػػػػو ىنػػػػا ىػػػػو صػػػػحة المعنػػػػى ومػػػػا يرشػػػػد لػػػػو 

 . ٕالسياؽ.
ي عود الضمير عف مػني  النحػاة ولعؿ مف مظاىر اختْؼ مني  المفسريف ف 

أف ابػػف عاشػػور يػػري أنػػو فػػي بعػػض السػػياؽ القرانيػػة يمتنػػع عػػود الضػػمير عمػػى 
 رن مم ام ُّ  احلال يف اآلية الكرميةة  اٍقرب كما ىو مقرر عند النحاة ما ىو

[ فينػا جػـز ابػف عاشػور بػحف الضػمير )ىػف    ٕٕٛ]البقرة:  َّ  ننمن زن
)المطمقات  نير مبػاؿ بقاعػدة النحػاة ك الضػمير ّ يعود عمى اٍقرب الذي ىو 

  ّ يعود عمى نير اٍقرب إّ بدليؿك
جممػة مػف أقػواؿ المفسػريف حػوؿ مرجػع الضػمير وسػنحاوؿ تقدـ معنا فيما سػبؽ 

فػػػػي ىػػػػذه المبحػػػػث مػػػػف الدراسػػػػة أف نقػػػػؼ عمػػػػى أىػػػػـ الضػػػػوابط التػػػػي اسػػػػتطاع 
دوف أف نيمػؿ المفسروف وضعيا مف أجؿ ضبط العْقة بيف الضمير ومرجعػو 

إبراز أىـ مظػاىر اّسػتقْؿ المعرفػي لػدييـ، وذلػؾ مػف خػْؿ ذكػر أىػـ القواعػد 
 التي بنى عمييا المفسروف رأييـ استقّْ عف قواعد النحاة وىذه القواعد ىي : 

                                                           

  ٜٖٙ/ٖينظر: تفسير الطبري   ٔ-
   ٕٛٗ/ٓٔينظر: التحرير والتنوير  ٕ-
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 وجوب حمل كالم هللا تعالى عمى ما وافق معهود األسموب القرآني: –قاعدة 
د عمػػػى مػػػا يسػػػمى فػػػي مػػػدارس التفسػػػير وتقتضػػػي ىػػػذه القاعػػػدة ضػػػرورة اّعتمػػػا

بتفسػػػػير القػػػػراف بػػػػالقراف فيحمػػػػؿ الضػػػػمير عمػػػػى مػػػػا يقتضػػػػيو نالػػػػب اّسػػػػتعماؿ 
ف كػػػػانوا قػػػػد اعتمػػػػدوا القواعػػػػد  القرانػػػػي لمضػػػػمير، وىنػػػػا نْحػػػػظ أف المفسػػػػريف وا 
النحوية إّ أنيـ مع ذلؾ يستحضروف خصوصية كْـ   تعالى وتفػرد أسػموبو 

. 
ىػػذا الضػػابط منيػػا عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ ّ الحصػػر وقػػد خرجػػت ايػػات عػػدة وفػػؽ 

 جي يه ىه مه جه ين ىن منُّ  قػػػػػػػػػػػػػػػوؿ   تعػػػػػػػػػػػػػػػالى:

فقػػػد حصػػػؿ اخػػػتْؼ فػػػي مرجػػػع الضػػػمير [ ٓٚ]اٍنعػػػاـ:  َّىي مي خيحي
حولو بيف مف يري أف  الضػميَر  ّختْؼٍ مجرور بالبام مما اضطر المفسريف ال

يعػػوُد عمػػى )القػػراف ، بينمػػا رأي اخػػروف أن ػػو َيعػػوُد عمػػى )الػػديف ، وذىبػػت طاحفػػة 
أخري إلى أف مرجع الضمير ىنا يعود عمى )الحساب  والػذي عميػو رأي نالػب 
المفسريف ىو أف مرجػع الضػمير ىػو )القػراف  محتجػيف بوجػود ايػة أخػري ترشػد 

  [٘ٗ]ؽ:  َّ حس جس ُّ  تعالى: لمقوؿ بيذا الرأي قاؿ

 ضرورة تفسير كالم هللا باألفصح واألشهر من كالم العرب: –قاعدة 
وتسػػتوجب ىػػذه القاعػػدة ضػػرورة اّنطػػْؽ مػػف مسػػممة عمميػػة محػػؿ إجمػػاع مػػف 
كافػػػة المفسػػػريف وىػػػي أف ىػػػذا القػػػراف عربػػػي المسػػػاف نػػػزؿ وفػػػؽ أسػػػاليبيـ التػػػي 
يعرفونيا واستعماّتيـ التي يحلفونيػا وىػذا مػا يقودنػا لِقػرار بػحف حمػؿ كػْـ   

يحمػؿ عػود الضػمير تعالى عمى اٍفص  أمر ّ مندوحة عنو، وبنام عمى ىػذا 
فػػي القػػراف عمػػى مػػا يقتضػػيو أفصػػ  اسػػتعماؿ، وقػػد خرجػػت عمػػى ىػػذه القاعػػدة 

 مثهت مت خت ُّ  قػػػوؿ   تعػػػالى:، ايػػػات عديػػػدة منيػػػا عمػػػى سػػػبيؿ المثػػػاؿ
[عمػػػى  ٖٙ]التوبػػػة:  َّ خسحس  جس مخ جخ محجح مج حج

أسػػاس أف المعيػػود فػػي كػػْـ العػػرب أف العػػدد إذا كػػاف بػػيف الثْثػػة إلػػى العشػػرة 
ذا تجػػػاوز العشػػػرة أعيػػػد عميػػػو الضػػػمير  أعيػػػد عميػػػو الضػػػمير بصػػػيية الجمػػػع ، وا 
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بصيية اُفراد لػذا يتػرج  عػود الضػمير ىنػا عمػى اٍشػير اٍربعػة ّ عمػى كػؿ 
 لمبحث الثالث. اٍشير، ولنا وقفة مع ىذه اًية في ا

فقد اختمؼ المفسروف في مرجع الضمير  العاحد فػي ) رجعػو  إلػى قػوليف: يػري 
أحػدىـ أف الضػػمير فػي رجعػػو عاحػد عمػػى )المػػام  الػذي ىػػو أقػرب مػػذكور بينمػػا 
يػػػري أصػػػػحاب المػػػػذىب الثػػػػاني أف  الضػػػػمير عاحػػػػد عمػػػػى )اُنسػػػػاف  فػػػػي اًيػػػػة 

د رّجػَ  المفسػروف [، وقػ٘الطارؽ: ] َّ حي جي يه ىه ُّ المذكورة قبميا 
بػحف يعػػود الضػمير ىنػػا عمػى ) اُنسػػاف   إنػػو عمػى رجعػػو أي بعثػو بعػػد المػػوت 
وذلػػػػؾ استصػػػػحابا لقاعػػػػدة حمػػػػؿ كػػػػْـ   عمػػػػى المعػػػػروؼ مػػػػف كػػػػْـ العػػػػرب. 
والمػػػػرج  ىنػػػػا ىػػػػو أف جممػػػػة يػػػػـو تبمػػػػى السػػػػراحر متعمقػػػػة بيػػػػذا الضػػػػمير تعمقػػػػا 

  ٔيستحسف معو حمؿ الكْـ عمى المعنى السابؽ .
 أن األصل في كالم هللا أن يحمل عمى الحقيقة ال عمى المجاز:  –قاعدة 

وقد تكوف ىذه القاعدة مػربط الفػرس داخػؿ ىػذه القواعػد إذ إف مػف متطمباتيػا أف 
ف اقتضػػػى  يحمػػػؿ كػػػْـ   تعػػػالى عمػػػى مػػػا يقتضػػػيو مػػػحلوؼ الوضػػػع الميػػػوي وا 

ف اٍمػر ىنػا يكػوف اّستعماؿ الميوي عدـ إمكانية حممو عمى حقيقتو الميوية فػإ
استثنام ّ قاعدة ، إذ اٍصػؿ فػي اّسػتعماؿ الميػوي أف يكػوف عمػى الحقيقػة ّ 

 هت مت خت ُّ عمى المجاز، وقد خرجوا عمى ىذه القاعػدة قػوؿ   تعػالى:
[ مػػػػػػػػػػػرجحيف عػػػػػػػػػػػود ٔ]الفرقػػػػػػػػػػػاف:  َّ  جخ مح جح مج حج مث

ّ عمػػػى الفرقػػػاف ٍف  عػػػود  الضػػػمير المسػػػتتر فػػػي الفعػػػؿ يكػػػوف عمػػػى النبػػػي 
لضػػمير عمػػى الفرقػػاف موقػػع فػػي المجػػاز الػػذي سػػببو إسػػناد اُنػػذار إلػػى القػػراف ا

  .افاُنذار منو حاصؿ حقيقة ّ مجاز   خْف ا لعوده إلى النبي 

وجوب حمل كمالم هللا تعمالى عممى مقتضمى الظما ر مما لمم يم ِت دليمل  –قاعدة 
 ناقل عن ذلك: 

                                                           

، والبسػػػػػػيط  ٕ٘٘/ٖ، ومعػػػػػػاني القػػػػػػراف لمفػػػػػػرام  ٕٛ٘/ٕٗينظػػػػػػر: تفسػػػػػػير ابػػػػػػف جريػػػػػػر  -ٔ
 ٖٕٗ، خوالده  ٖٗٔ/ٖٕ



  يف كتابه تفسري القرآن العظيم التفكري النحوي عند ابن كثري من خالل عود الضمري

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٚٗٛٔ﴾  
  

وىذه القاعدة جميمة جدا يمكف أف تكوف سندا لنا في معرفة ما يختاره المفسروف 
ويرجحونػػو فػػي قضػػية عػػود الضػػمير بػػيف مػػف يػػري ضػػرورة عػػود الضػػمير عمػػى 
محػػذوؼ كػػيْ يخػػرج كػػْـ   عػػف مقتضػػى ظػػاىره الػػذي ىػػو اٍصػػؿ وبػػيف مػػف 
ورة يػػري حمػػػؿ الضػػمير عمػػػى المعنػػى متنكبػػػا مػػا تتطمبػػػو ىػػذه القاعػػػدة مػػف ضػػػر 

م المفسػػريف عػػذر ومسػػتند يتمثػػؿ فػػي قيػػاـ  الحمػػؿ عمػػى الظػػاىر وقػػد يكػػوف ليػػّؤ
الدليؿ الحامػؿ عمػى إخػراج الكػْـ عػف مقتضػى الظػاىر. وقػد خرجػوا عمػى ىػذه 

 ين ىن نن من  زن رن مم ام ُّ  القاعػػػدة اًيػػػة الكريمػػػة:

 َّخب حب جب هئ مئ خئحئ جئ  يي ىي ني مي زي ري ٰى

مرجحيف عود الضػمير عمػى قارعػة ّ عمػى النبػي صػمى   عميػو  [ٖٔ]الرعد: 
وسمـ لما في ذلؾ مف حمؿ لمقراف عمى مقتضى الظاىر ٍف  الفعَؿ تصيبو ىنػا 

 أنث، وىو ما اختاره ابف كثير. 
 الترجيح بالقراءات القرآنية : –قاعدة 

معنػػا وىػػذه القاعػػدة قاعػػدة جميمػػة ذات صػػمة وثيقػػة بالقاعػػدة اٍولػػى التػػي مػػرت 
وىػػػػي حمػػػػؿ القػػػػراف عمػػػػى مػػػػا يقتضػػػػيو اٍسػػػػموب القرانػػػػي، إذ مػػػػف المعمػػػػـو أف 
ػػا، وقػػد كانػػت ىػػذه  القػػرامات القرانيػػة وردت بحوجػػو مختمفػػة يصػػدؽ بعضػػيا بعض 
اٍوجػػو سػػندا لممفسػػريف فػػي بػػاب عػػود الضػػمير فرجحػػوا بيػػا، وخيػػر مثػػاؿ عمػػى 

طاف عنيػا عمػى ذلؾ أنو رجحوا عػود الضػمير فػي قػوؿ   تعػالى: فحزليمػا الشػي
الجنة ّ عمى الشجرة بدليؿ أف اُماـ حمزة قرأىا فحزاليا الشيطاف عنيػا فاُزالػة 
ّ تقػػع إّ مػػف الجنػػة، وسػػيكوف لنػػا حػػديث عػػف ىػػذه اًيػػة فػػي المبحػػث القػػادـ، 
ومػػػف متعمقػػػات ىػػػذه القاعػػػدة قاعػػػدة اّحتكػػػاـ إلػػػى أسػػػباب النػػػزوؿ فقػػػد رجحػػػوا 

 مث زث رث يت ىت ُّ ى :المفسروف عود الضمير فػي قولػو تعػال
عمػػى ) ولػػي المػػرأة  ّ عمػػى )زوجيػػا  اسػػتناد ا  [ٕٖٕ]البقػػرة:  َّىث نث

 إلى َسَبِب النزوؿ الوراد في ىذه اًية. 
 قاعدة االعتماد عمى السنة النبوية واألثر.  –قاعدة   



  يف كتابه تفسري القرآن العظيم التفكري النحوي عند ابن كثري من خالل عود الضمري

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٕٚٗٛ﴾  
  

وىػػذه القاعػػدة مػػف القواعػػد التػػي اعتمػػد عمييػػا المفسػػروف فػػي مسػػحلة تػػرجي  عػػود 
الضػػػمير، وىػػػي مػػػف صػػػميـ أولياتنػػػا المنيجيػػػة، إذ يمثػػػؿ اعتمادىػػػا أساسػػػا مػػػف 

وىػو موضػوع بحثنػا -اٍسس التي تنبني عميو مدرسة اٍثر التي يعد ابف كثير 
يػػػة وابػػػف القػػػيـ أحػػػد روادىػػػا الكبػػػار شػػػحنو شػػػاف ابػػػف جريػػػر الطبػػػري وابػػػف تيم -

 ونيرىـ ، وسيحتي الكْـ عف ىذا في مبحث مرجع الضمير عند ابف كثير. 
 َّ خي حي جي يهخل ُّ  وقػػػد خرجػػػوا عمػػػى ىػػػذه القاعػػػدة اًيػػػة الكريمػػػة :

مرجحيف عود الضمير في )حبو  عمػى المػاؿ ّ عمػى   تعػالى [ ٚٚٔ]البقرة: 
رت ىذا بالحديث النبوي أو عمى اّيتام المتبادر مف ) أتى  بدليؿ أف السنة فسّ 

، َتْخَشػػػى اْلَفْقػػػَر َوَتْحُمػػػُؿ اْلِيَنػػػى، َوَّ  الشػػػريؼ: كَأْف َتَصػػػد َؽ َوَأْنػػػَت َصػػػِحي   َشػػػِحي  
ٍف  َْ َّ َوقَػْد َكػاَف ِلفُػ ٍف َكػَذا، َأ َْ ٍف َكػَذا، َوِلفُػ َْ ُتْمِيَؿ َحت ى ِإَذا َبَمَيْت اْلُحْمُقوـَ ُقْمَت: ِلُف

رجػػ  فييػػا ابػػف كثيػػر وستسػػتدعي منػػا حػػديثا خاصػػا  وىػػذه مػػف اًيػػات التػػي ٔك
 نرجحو إلى وقتو.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

  ٙٔٚ/ٕ، صحي  مسمـ  ٓٔٔ/ٕ، صحي  البخاري  ٜ٘ٔٚينظر: مسند أحمد رقـ  ٔ-



  يف كتابه تفسري القرآن العظيم التفكري النحوي عند ابن كثري من خالل عود الضمري

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٖٚٗٛ﴾  
  

 املبحث الثالث 
 كثري عند ابنمرجع الضمري 

 ف الدراسػِة َيكػاُد َيكػوُف اٍصػؿَ ّ يخفى عمى المتحمِؿ أف  ىذا المبحَث مِ 
فمرجع الضمير في تفسير ابف كثير ُيعد  ُموضوع ا  ،الذي ُيْبَنى عميو البحث كمو

بكػػػر ا خصػػػب ا لػػػـ تتعػػػاوره اٍيػػػدي بعػػػد، ممػػػا يجعػػػؿ مػػػف دراسػػػتو ضػػػرورة  منيجيػػػة  
ٍف  نيػػػره مػػػف المباحػػػث لػػػيس سػػػوي توطحػػػة لػػػو، والػػػذي قادنػػػا  ؛ونايػػػة معرفيػػػة

منيجي استقيناه مف اُمػاـ ابػف كثيػر  بالمبحثيف السابقيف إنما ىو وعي  لِتياف 
الػػذي يظيػػر لنػػا مػػف خػػْؿ تتبػػع ورود المصػػطمحات لديػػو أن ػػو يفػػّرؽ فػػي تفسػػيره 

أدؿ  عمػػى ذلػػؾ مػػف أننػػا واجػػدوه شػػيم بػػيف أدوات النحػػاة وأدوات المفسػػريف، ّو 
  ٰى ٰر ٰذ ُّ  فػػػػي تفسػػػػير الفاتحػػػػة وىػػػػو يعمػػػػؽ عمػػػػى قػػػػوؿ   تعػػػػالى:

[ احتػػػػاج ٍف  ٚ]الفاتحػػػػة:  َّّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ
بػػػيف مصػػػطمحات النحػػػاة ومصػػػطمحات المفسػػػريف إذ  يتنبيػػػا عنػػػد ىػػػا لْخػػػتْؼ

يقوؿ:)صراط  ُمفسر  لمصراط، وبدؿ  عند النحاة ويجػوز أف يكػوف عطػؼ بيػاف، 
فيو بيذا يفرؽ بيف أدوات المفسريف وأدوات النحاة بشكؿ جمي ّ لبس فيو دوف 

، كما أف مف مظاىر وعي ابف كثير المنيجي بػالفرؽ ٔاّستينام عف أي منيما
موب التفسػػػيري واٍسػػػموب النحػػػوي أننػػػا نجػػػده يعػػػرض الػػػرأي اُعرابػػػي بػػػيف اٍسػػػ

 خس حس ُّ  بحسػػموب أىػػؿ التفسػػير كمػػا ىػػو الحػػاؿ فػػي تعميقػػو عمػػى اًيػػة الكريمػػة:
: أنػػو لػػو كػػاف فػػي [ ٕٕ]اٍنبيػػام: َّ مض خض حضجض مص خص حص مس

ومػػع أف ىػػذا  ٕالسػػمام واٍرض نيػػر   لفسػػدتا، فقػػدر كممػػة نيػػر موضػػع إّ.
التقدير موجود في كتب النحػاة لكػف لػيس مػف المتوقػع أف نجػد عنايػة ابػف كثيػر 

 بيا إذا عممنا أنو ليس معدودا مف جممة النحاة. 

                                                           

  ٕٗٔ/ٔينظر : تفسير القراف العظيـ ّبف كثير  - ٔ
 ٕٖٚ/٘انظر : تفسير ابف كثير  - ٕ



  يف كتابه تفسري القرآن العظيم التفكري النحوي عند ابن كثري من خالل عود الضمري

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٚٗٛٗ﴾  
  

إف  المتتبَع لقضية مرجع الضمير فػي تفسػير ابػف كثيػر َسػَيْفَجُؤه نػزارة القضػايا  
ـَ بالقضػػايا النحويػػة النحويػػة فيػػو وىػػذا أمػػر يثيػػر اىتمػػاـ الدراسػػيف ؛ٍف  اّ ىتمػػا

ومنيا مرجػع الضػمير أمػر  قػد ّ يكػوف متوقع ػا مػف تفسػيٍر ُيحسػب عمػى مدرسػة 
أىػػؿ اٍثػػر التػػي قػػد َيظػػف  نيػػر المطمػػع أن ػػو ّ شػػحف ليػػا بيػػذه القضػػايا وقػػد قادنػػا 
تتبع قضية مرجع الضمير في تفسير ابف كثير إلى نتيجة مؤداىا أنو في تناولو 

ا بثْثليذا القضية كاف م خيػارات: إمػا أف يػرج  فػي حػاؿ احتمػاؿ تعػدد  ةحكوم 
مرجع الضمير، أو أف يجمع  بيف أقواؿ المفسريف في القضػية عنػدما ّ يتعػذر 
الجمع، أو أف يتوقؼ في القضية وىذا ىو النادر فيو، ويقودنػا الحػس المنيجػي 

 أف نقسـ ىذا المبحث الذي بيف أيدينا لمنقاط التالية: 
 الترجيح:حاالت  – 1

سػػػػبؽ أف ذكرنػػػػا أف خيػػػػار التػػػػرجي  يعػػػػد أكثػػػػر الخيػػػػارات فػػػػي تفسػػػػير بػػػػف كثيػػػػر 
وسػػنحاوؿ فػػي ىػػذه المرحمػػة مػػف الدراسػػة أف نقػػؼ عمػػى أىػػـ النمػػاذج التػػي رجػػ  
فييػػا ابػػف كثيػػر عػػود الضػػمير عمػػى أحػػد مرجعيػػو المتنػػازعيف فيػػو، ثػػـ نحػػدد بعػػد 

أدؽ عمػػػػى أي قواعػػػػد  ذلػػػػؾ مسػػػػتنده الػػػػذي فيػػػػو اعتمػػػػد أثنػػػػام التػػػػرجي  أو بعبػػػػارة
المفسػػريف أو النحػػاة اعتمػػد فػػي ترجيحاتػػو، وسػػيجد القػػارئ الكػػريـ أننػػا فػػي إيرادنػػا 

ما لم يكن ورود اآلية عمى وجه  فيها ترتيب المصحف قد التزمناليذه اًيػات 
 . مجممين تحت كل قاعدة اآليات التي تندرج ضمنها التمثيل

 ٌّ  ٰى ٰر ٰذ ُّ  ففػػي قػػوؿ   تعػػالى مػػف سػػورة الفاتحػػة :
[  رج  عود الضمير ٚ]الفاتحة:  َّ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ

 ىب نب ُّ عمػػى اٍصػػناؼ اٍربعػػة الػػذيف ذكػػروا تفصػػيْ فػػي سػػورة النسػػام 

 مثزث رث يت ىت نت  مت زت رت يب

[، مسػػػػػتندا فػػػػػي ذلػػػػػؾ عمػػػػػى قاعػػػػػػدة ٜٙ]النسػػػػػام:  َّ  يث ىث  نث
الترجي  في القرنػآف ، ونظيػر ىػذا عنػده مػا حكػـ بػو مػف أرجحيػة لعػود الضػمير 
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 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّ      تعالى فػي سػورة البقػرةفي قوؿ 
 رت  يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئزئ  رئ
عمػػػػػػػى الييػػػػػػػود  [ ٜٙ]البقػػػػػػرة: َّ مث زث رث يت ىتنت مت زت

بػػػدليؿ نظيػػػر ىػػػذه اًيػػػة فػػػي سػػػورة الجمعػػػة وىػػػي التػػػي قػػػد صػػػرح فييػػػا بمرجػػػع 
 هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ُّ  الضػػمير الػػذي ىػػو الييػػود :

 . [ٙ]الجمعة:  َّ مت خت حت جت هب مب خب  حب جب

[ رجػ  عػود الضػمير ٕٗ]البقػرة:  َّحن جن  ُّ ففي قوؿ   تعالى:
،  ٔعمى )النار  بدليؿ استصحاب اٍصؿ الذي ىو عود الضمير عمى اٍوؿ. 

  :لػػػػى قواعػػػػد العربيػػػػة قػػػػوؿ   تعػػػػالىومػػػػف ىػػػػذه المواضػػػػع  التػػػػي اسػػػػتند فييػػػػا إ
[ ٘ٗ]البقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة:  َّمج حج مث هت مت ختحت جت هبُّ 

الصػػْة  ّ عمػػى )الوصػػية  استصػػحاب ا حيػػث رجػػ  عػػود الضػػمير ىنػػا عمػػى ) 
لمقاعػػػػدة النحويػػػػة القاحمػػػػة كإف ضػػػػمير الياحػػػػب ّ يعػػػػود عمػػػػى نيػػػػر اٍقػػػػرب إّ 

ومػػف مظػػاىر عنايػػة ابػػف كثيػػر بالقواعػػد النحويػػة أننػػا نػػراه فػػي موضػػع  ٕبػػدليؿك.
 ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ُّ  اخر يرج  عود الضمير في قولو تعػالى:

  يب ىب نب مب زب ربيئ ىئ نئ  مئ زئرئ
[ عمػػػػػػػى )نػػػػػػػوح   ؛ ٍنػػػػػػػو أقػػػػػػػرب ٗٛ]اٍنعػػػػػػػاـ:  َّنتمت زت رت

 ٖالمذكوريف.

                                                           

 ٖٚٓ/ٔانظر : تفسير ابف كثير  - ٔ
  ٖٖٛ/ٔانظر : تفسير ابف كثير  - ٕ
ػػَف عػػوده عمػى إبػػراىيـ ٍنػػو فػػي سػػياقو إّ أنػػو  ٕٚ٘/ٖانظػر : تفسػػير ابػػف كثيػػر  - ٖ ، وَحس 

 استشكؿ لوطا فإنو ليس مف ذرية إبراىيـ .
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ع اخر مف ىػذه السػورة نجػده يعتمػد عمػى قاعػدة مػف قواعػد المفسػريف وفي موض
 مض  ُّ فرج  عود الضمير مف قولػو تعػالى : القرآنية الترجيح بالقراءاتىي 

قرأىػػػػػا : فحزاليمػػػػػا  ا[ عمػػػػػى )الجنػػػػػة  ؛ٍف عاصػػػػػمٖٙ]البقػػػػػرة:  َّ مظ حط
الشػػيطاف، وىػػذا مػػػا يقتضػػي عػػود الضػػػمير فييػػا عمػػى )الجنػػػة  حصػػرا ّ عمػػػى 

 ٔ)الشجرة .
أننػا  بمعهمود األسمموب القرآنميوفي سياؽ اخػر نجػد عنايػة ابػف كثيػر بػالترجي  
 مم  ام يل ىل ُّ  نجػػده يػػرّج  عػػود الضػػمير فػػي قػػوؿ   تعػػالى:

 -)القػػػردة والحيتػػػاف  [ عمػػػى )القريػػػة  ّ عمػػػى ٙٙ]البقػػػرة:  َّ من زن رن
بػػدليؿ قػػوؿ   تعػػالى فػػي  -بعػػد أف سػػاؽ عػػدة احتمػػاّت فػػي مرجػػع الضػػمير 

[ فالعقوبػػػة ٕ٘]النازعػػػات:  َّ رب يئ ىئ نئ مئ ُّ  حػػػؽ فرعػػػوف:
إنما انصبت عمى أىؿ القريػة وأعيػد الضػمير عمػى القريػة والمقصػود أىميػا عمػى 

 من زن رن ُّ  قاعػػػػدة اُضػػػػمار كمػػػػا ىػػػػو الحػػػػاؿ فػػػػي قػػػػوؿ   تعػػػػالى:

 [ أي أىميا.ٕٛ]يوسؼ:  َّ ىي ني  ميزي ري ٰى ين ىن نن

 رن مم  ام ُّ  وقػػد ترتػػب عمػػى ىػػذا اّختيػػار أف يختػػار فػػي سػػياؽ اًيػػة ٕ
وفي موضوع اخر نجده يستند في ترجيحو إلى معيود  أي القري. َّ من زن

 ُّ  الػػػذي رجػػػ  بػػػو عػػػود الضػػػمير فػػػي قػػػوؿ   تعػػػالى: اٍسػػػموب القرانػػػي الكػػػريـ

[ بػػػػدليؿ ورود مػػػػا يشػػػػيد لػػػػذلؾ فػػػػي ٓ٘]الحاقػػػػة:  َّ مي  زي ري ٰى
 مض خض حض  جض مص ُّ القػػػػػػراف العظػػػػػػيـ وىػػػػػػو قولػػػػػػو تعػػػػػػالى:

َب  َ  ُّ  [ َوقَػػػاَؿ َتَعػػػاَلى:ٕٓٓ]الشػػػعرام: َّ َ َ ةةةا َيَ ةةة َة ََ َ  َويةَةةة َب ةةةَْة [ ٗ٘]سػػػبح:   َّ َوِحيةةةَب يَةيةَ

                                                           

 ٖٗ٘/ٔانظر : المرجع السابؽ  - ٔ
  ٖٙٗ/ٔانظر : تفسير ابف كثير  - ٕ
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َِ  ُّ وليػذا قػػاؿ ىػػا ىنػػا:  ػػْدُؽ ا َّ َوِإنَّةة ب حَلَةال اَلَيِ ةة ْلَحػػؽ  الػػِذي َّ ِمْرَيػػَة َأِي: اْلَخَبػػُر الصِّ
ـ  قَػػاَؿ: َأِي: ال ػػِذي َأْنػػَزَؿ َىػػَذا  َّ َفَسةةِِّحَ  يِاَمةةِ  َِّيحِةةَع اَلَ ِ ةةي ِ ُّ ِفيػػِو َوَّ َشػػؾ  َوَّ َرْيػػَب. ثُػػ

. ـَ اْلُقْراَف اْلَعِظي
 ٔ 

ومػػػف نيػػػر المسػػػتيرب أف نجػػػد ابػػػف كثيػػػر يػػػرج  اعتمػػػاد ا عمػػػى السػػػنة النبويػػػة 
حقيقػة سػارت بيػا الركبػاف ، فقػد َرّجػَ  عػود الضػمير فػي فانتسابو لمدرسة اٍثر 

]سػػػػبح:  َّىي مي خي حيجي يه ىهمه جه ين ىن ُّ  قولػػػػو تعػػػػالى :
[ عمػػػى المْحكػػػة ، إذ يقػػػوؿ : كوىػػػذا ىػػػو الحػػػؽ الػػػذي ّ مريػػػة فيػػػو لصػػػحة ٖٕ

اٍحاديػػث فيػػو واًثػػارك، وممػػا يثيػػر اّنتبػػاه ىنػػا أف  اُمػػاـ ابػػف كثيػػر فيمػػا تقػػدـ 
رّج  بصيغ نير حاسمة إلى أف وصؿ إلى ىذه اًيػة معنا مف ترجيحات كاف ي

التػػي تػػواترت فيػػو اٍحاديػػث فػػرّج  بصػػيغ جازمػػة حاسػػمة تؤكػػد انتماحػػو لمدرسػػة 
بالسمنة ديد تتضػ  لنػا عنايػة ابػف كثيػر وفي سياؽ ج ٕاٍثر انتمام ّ شية فيو.

 ىه مه جه ُّ  ، إذ نراه يرج  عود الضػمير فػي قػوؿ   تعػالى:النبوية
[ عمػػػػى )الطعػػػػاـ  ّ عمػػػػى )  تعػػػػالى  وكػػػػذلؾ فػػػػي قولػػػػو ٛ]اُنسػػػػاف:  َّيه

  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ  تعػػػػػػػػػػػػالى:

 يه ىه  مه جه ين ىن من خن حن جن

كمػا -ّ عمػى اُيتػام أو عمػى    ٖعمى المػاؿ ٚٚٔالبقرة:  َّخي حي جي
اعتمػاد ا عمػى مرجحػي أقػرب مػذكور واٍثػر مسػتبعدا   -ىو رأي بعض المفسريف

السػػػػياؽ فقػػػػد وردت أحاديػػػػث صػػػػحيحة واثػػػػار عػػػػف الصػػػػحابة والسػػػػمؼ تفيػػػػد أف 
الصػػػدقة ّ تكتمػػػؿ إّ مػػػع شػػػدة الحاجػػػة لمشػػػيم المتصػػػدؽ بػػػو مستشػػػيد ا بقػػػوؿ 

                                                           

 ٖٖٚ/ٚانظر : تفسير ابف كثير  - ٔ
 ٕٓٛ/ٗانظر : تفسير ابف كثير  - ٕ
 ٙٗٗ/ٚانظر : تفسير ابف كثير  - ٖ
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ـُ َأْجر ا  َقاَؿ: الرسوؿ صمى   عميو وسمـ:ك أَ  َدَقِة أَْعَظ َأْف َتَصد َؽ َوَأْنػَت »ي  الص 
  َٔصِحي   َشِحي   َتْخَشى الَفْقَر، َوَتْحُمُؿ الِيَنىك.

ب سمممباب ومػػػف قواعػػػد المفسػػػريف التػػػي اسػػػتند إلييػػػا ابػػػف كثيػػػر قاعػػػدة التػػػرجي    
 َّ لك اك يق ُّ  فقػػد رجػػ  عػػود الضػػمير فػػي قولػػو تعػػالى : النممزول

[ عمى )الزوج  فيو أحؽ برد زوجتو في الطْؽ الرجعي ما دامت ٕٕٛ]البقرة: 
فػي عػدتيا اسػتناد ا ٍسػباب النػزوؿ ؛ٍف حػاؿ نػزوؿ ىػذ اًيػة كػاف الرجػؿ أحػؽ 
ف طمقيا محة مرة فممػا قصػروا فػي اًيػة التػي بعػدىا عمػى ثػْث  برجعة امرأتو وا 

ا بسػػبب تطميقػػات صػػار لمنػػاس مطمقػػة بػػايف ونيػػر بػػايف، فاُمػػاـ ابػػف كثيػػر ىنػػ
الذي ىػو الظػرؼ الزمػاني الػذي يعػيف عمػى فيػـ مْبسػة -عنايتو بسبب النزوؿ 

ا  اسػتطاع أف يػرج  عػود مرجػع الضػمير فػي ىػذه  -ىػذه اٍحكػاـ تنػزيْ وتػدرج 
  ٕاًية التي ىي مف ايات اٍحكاـ والتي كثر الخْؼ فييا تفسيرا ولية وفقيا.

ومما يدؿ عمى نزارة القواعد التي يستند إلييا ابف كثير أننا فػي بعػض اٍحيػاف 
رضػي   عػنيـ فقػد رجػ   إلى فهم الصمحابةنجده يرّج  عود الضمير اسػتنادا 

 نن من زن رن مم ُّ  عمػػػوـ مرجػػػع الضػػػمير فػػػي قػػػوؿ   تعػػػالى:

]التوبػػػػػػػػة:  َّ مئ خئ حئ جئيي ىي ني مي  زيري ٰى ين ىن
فييػػا عمػػى المػػذكوريف وىػػـ القػػـو الػػذيف [ بحيػػث ّ يقصػػر مرجػػع الضػػمير ٖٓٔ

خمطػػوا عمػػْ صػػالحا واخػػر سػػيح ا وفػػي ىػػذا إبطػػاؿ لػػدعوي بعػػض مػػانعي الزكػػاة 
َعمَػى َفْيػػـِ الخميفػة أبػػي بكػػر  ّجػَ  ُمتوكحػػا  مػف أحيػػام العػرب فػػابف كثيػر ىنػػا إنمػػا ر 

 ٖالصديؽ رضي   عنو وأرضاه.

                                                           

 ٙٔٚ/ٕ، صحي  مسمـ  ٓٔٔ/ٕ، صحي  البخاري  ٜ٘ٔٚينظر: مسند أحمد رقـ  - ٔ
،  ٕٚ٘/ٙ، وىػػػذا اختيػػػار شػػػيخ اُسػػػْـ. الفتػػػػاوي ٙٚٔ/ٕانظػػػر : تفسػػػير ابػػػف كثيػػػر  - ٕ

 ٖ٘ٗ/ٔوالتمييد في أصوؿ الفقو 
  ٖٖٗ/ٗانظر : تفسير ابف كثير  - ٖ
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 رت يب ىب ُّ  :  لديػػو أننػػا نجػػده فػػي اًيػػة الكريمػػةومػػف مظػػاىر التػػرجي
 ىق يف ىفيث ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت
[ رج  عود الضمير في ٖٛ]يونس:  َّ  يك ىك مك لك اك  يق

) قومػػو   عمػػػى ) فرعػػػوف   ّ عمػػى موسػػػى، وىػػػذا خػػْؼ منيجػػػو ؛ ٍف الػػػذي 
جري عميو ابف كثير ىو ترجي  إعادة الضػمير عمػى اٍقػرب، واٍقػرب فػي ىػذه 

د التحمػؿ والتػدقيؽ نجػد أف ىنػاؾ اًية الكريمة ىو موسى ّ فرعوف ، ولكننا عنػ
أمػػػرا منيجيػػػا قػػػد حمػػػؿ ابػػػف كثيػػػر ىنػػػا عمػػػى مخالفػػػة منيجػػػو المعيػػػود فػػػي عػػػود 
الضػػمير ذلػػؾ أنػػو إنمػػا أعػػاد الضػػمير فػػي اًيػػة عمػػى نيػػر اٍقػػرب وىػػو فرعػػوف 

فػي  د مرجم  الضمميرو مي توحيمليحقؽ بذلؾ ناية منيجيػة ذات أىميػة قصػوي 
فتوحيػػد   َّ نث مث زث رث  يتُّ ف فػػي نيايػػة اًيػػةاًيػػة كميػػا إذ إ

بإعػػادة الضػػمير فػػي قومػػو عمػػى  مرجػػع كػػؿ ىػػذه الضػػماحر متوقػػؼ عمػػى القػػوؿ
وقػػد سػػمؾ فػػي ىػػذا مسػػمكا خاصػػا اسػػتطاع فيػػو أف يحمػػؿ معنػػى عمػػى  ،ففرعػػو 

مستحضرا فػي ذلػؾ سػياقات قرانيػة الذرية عمى خْؼ ما حممو عميو المفسروف 
وف الضػػماحر منسػػجمة فػػي تتعاضػػد مػػع راحػػو منيػػا : ومنيػػا إف قػػاروف وبيػػذا تكػػ

ف بػػػدا –خػػػيط واحػػػد يربطيػػػا  ىػػػو  -ذلػػػؾ لمػػػبعض مخالفػػػة صػػػريحة لمضػػػماحر وا 
الحديث عف فرعوف مف جية وعػف الذريػة التػي امنػت مػف قومػو ، وعػف خػوفيـ 

ع الضػماحر وفي ىذه اًية خػْؼ بػيف النحػاة والمفسػريف حػوؿ مرجػ مف فتنتيـ،
نيػر  امػا يػراه صػحيح ثيػر اختػار، ومْحيـ ويفتنيـ ، ولذلؾ فإف ابػف كفي قومو

، ميرٍ ابو بتحويْت النحاة والمفسريف مستبعدا رافضا ٍقػواؿ نحػاة الكوفػة فػي ضػ
َر َىػػَذا َفَكْيػػَؼ  َذا َتقَػػر  وموافقػػا ليػػـ فػػي ضػػمير اخػػر ففػػي سػػياؽ تفسػػيره يقػػوؿ: ك َواِ 

ـْ َبُنو ِإسْ  ي ة  ِمْف َقْوـِ ُموَسى، َوُى ّ  ُذرِّ  َراِحيَؿ .َيُكوُف اْلُمَراُد ِإ
ـْ َيُكػْف   َّ نث مث زث رث  يتُّ ، َولَػ ـْ ـْ َأْف َيْفتِػَنُي َأْي: َوَأْشَراِؼ قَػْوِمِي

يَمػاِف ِسػػَوي قَػاُروَف، َفِإن ػُو َكػػاَف  ُِْ ِفػي َبنِػي ِإْسػَراِحيَؿ َمػػْف َيَخػاُؼ ِمْنػُو َأْف َيفػػِتَف َعػِف ا
؛ َلِكن ُو َكاَف َطاِوي ػا ِإلَػى ِفْرَعػْوَف، ُمت ِصػ ـْ ْ  بِػِو، ُمَتَعمِّق ػا ِمْف َقْوـِ ُموَسى، َفَبَيى َعَمْيِي
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ػػػِميَر ِفػػػي َقْوِلػػػِو: َعاحِػػػد  ِإلَػػػى ِفْرَعػػػْوَف،  َّ نثُّ ِبِحَباِلػػػِو، َوَمػػػْف قَػػػاَؿ: ِإف  الض 
َقاَمػػػِة اْلمُ  َضػػػاِؼ ِإَلْيػػػِو َوِعَظػػػـِ اْلُمْمػػػِؾ ِمػػػْف َأْجػػػِؿ اتَِّباِعػػػِو َأْو ِبَحػػػْذِؼ كاِؿك ِفْرَعػػػْوَف، َواِ 

ْف كَ  َفَقد-َمَقاَمُو   .ٔ.اَف اْبُف َجِريٍر َقْد َحَكاُىَما َعْف َبْعِض الن َحاِة َأْبَعَد، َواِ 
فػػي اًيػػة  إلممى السممياقوفػػي سػػياؽ اخػػر نجػػد أف يػػرج  عػػود الضػػمير اسػػتنادا 

  ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل ُّ  الكريمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة:

[ فالضػػػػمير فػػػػي ٙٗٔ]البقػػػػرة:  َّ  ىن من خن حن جن يم
يعرفونػػو يعػػود عمػػى النبػػي محمػػد  صػػمى   عميػػو وسػػمـ بػػدليؿ السػػياؽ فػػي أوؿ 

 مي  زيري ٰى ين ىن نن من ُّ  اًيػػػػػات فػػػػػي فػػػػػي قولػػػػػو تعػػػػػالى:

[، وبػػدليؿ اًيػة التػػي بعػدىا، مبينػػا ذلػؾ بقولػػو : ٗٗٔ]البقػرة:  َّ ييىي ني
ـْ َمَع َىػَذا الت َحق ػ ـ  َأْخَبَر َتَعاَلى َأن ُي ْتقَػاِف اْلِعْمِمػيِّ :كث ُِْ  َّ خن حن ُّ ِؽ َوا

ك  ـْ ِمْف ِصَفِة الن ِبيِّ َصم ى اَّلل ُ َعَمْيِو َوَسم ـَ َأْي: َلَيْكُتُموِف الن اَس َما ِفي ُكتُِبِي
ٕ 

 حئ جئ ُّ  رّجػ  عػود الضػمير فػي قػوؿ   تعػالى:اخر نراه  موضعوفي 

[ عمػػػى إخػػػوة يوسػػػؼ ّ عمػػػى أصػػػحاب ٕٓ]يوسػػػؼ:  َّهئ مئ  خئ

 خب حب جب ُّ  السػػػػػػػػػيارة بػػػػػػػػػدليؿ نصػػػػػػػػػي قرانػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػو أف تتمػػػػػػػػػة اًيػػػػػػػػػة:

ّ  َعمَػػػػى إخػػػػوة يوسػػػػؼ ؛ٍف  ٕٓ]يوسػػػػؼ:  َّمب [ ّ يمكػػػػف أف ُتحمػػػػؿ إ
أصحاب السيارة لـ يكونػوا فيػو مػف الزاىػديف، وىػذا مػا يرجحػو ويعضػده قػوؿ   

 ٖ[.ٜٔ]يوسؼ:  َّ ىننن من زن رن ُّ  تعالى حكاية عف أصحاب السيارة:

                                                           

 ،  وىذا القوؿ الذي استبعده ىو قوؿ الفرام .  ٚٔٗ/ٗانظر : تفسير ابف كثير  - ٔ
 بي فيو خمسة أقواؿ مقويا قوؿ عمى اخر. فقد ساؽ السميف الحم   نث أما الضمير في قولو : 

   ٘ٔ/ٕانظر : تفسير ابف كثير  - ٕ
  ٜٜٗ/ٗانظر : تفسير ابف كثير  - ٖ
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مستنده السياؽ عند ابف كثير نجده يرّج  عػود الضػمير فػي ومف الترجي  الذي 
  يم ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل ُّ  قػػػػوؿ   تعػػػػالى :
[ عمى )عيسى ابف مريـ  ؛لكونػو ىػو المتحػّدث عنػو ٔٙ]الزخرؼ:  َّ جن

في ىذه اًيات مستبعد ا ارام بعض المفسريف التي تري عود الضمير ىنا عمػى 
  ٔ القراف العظيـ أو عمى معجزات عيسى.

ف تفسػػػير ابػػػف ومػػػف القواعػػػد التػػػي اسػػػتطعنا أف نسػػػتنجيا ونسػػػتخرجيا مػػػ
عمػػػى فيػػػرج   كثيػػػر أنػػػو أحيانػػػا يراعػػػي أقػػػواؿ المفسػػػريف إذا تعػػػددت فػػػي المسػػػحلة

، مف ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ ّ الحصر أنو في سورة يوسؼ رج  عود  أساسيا
 خس حس جس مخ جخ  مح ُّ الضػػػػػػػمير فػػػػػػػي قػػػػػػػوؿ   تعػػػػػػػالى:

عمػػػػى )صػػػػاحب يوسػػػػؼ النػػػػاجي  ّ [ ٕٗيوسػػػػؼ: ] َّ خص حص مس
 ، فقد عمّػؽ بعػد أف ذكػر الكثػرة الكػاثرة مػف  -عميو السْـ-عمى )النبي يوسؼ 

  ٕ أقواؿ المفسريف في أف  الضمير يعود عمى الناجي بقولو: وىذا ىو الصواب.
فقػد ابف كثير بالقواعد النحويػة ا ي سياؽ اخر تظير لنا مجددا عنايةُ وف

 مض خض حض جض مص ُّ قولػػػػػو تعػػػػػالى : رّجػػػػػَ  َعػػػػػود الضػػػػػمير فػػػػػي 
 ٚٔ]المزمػػػػػػػػػػػؿ:  َّ حق مف خف حفجف مغ جغ مع جع مظ  حط
[ عمػػػى )اليػػػوـ  المػػػذكور سػػػابقا خْفػػػا لمػػػرأي المنسػػػوب المػػػروي عػػػف ابػػػف ٛٔ –

ذيف يريػاف عػود الضػمير عمػى   جػؿ جْلػو مػعباس رضي   عنو ومجاىػد ال
لػػو ذكػػر وىػػو أمػػر  لػػـ يقبمػػو ابػػف كثيػػر الػػذي يقػػوؿ:ك ولػػيس بقػػوي ٍنػػو لػػـ يجػػر 

وىذا الترجي  الذي ماؿ إليو ابف كثير ىنػا مػدخوؿ مػف جيػة المعنػى إذ  ٖىاىناك
تقتضي عػود الضػمير عمػى  َّ حق مف خفُّإف اقتراف اًية بقولو تعالى:

                                                           

 ٕٛ٘/ٙانظر : تفسير ابف كثير  - ٔ
 ٘ٔ٘/ٗانظر : تفسير ابف كثير  - ٕ
 ٖٔٗ/ٚانظر : تفسير ابف كثير   - ٖ
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)  تعالى  كما ىو رأي ابف عباس اعتماد ا عمى أف  القاعدة تقوؿ:ك إذا تعػددت 
فإف ابػف كثيػر ىنػا كػاف  الضماحر توجب حمميا عمى مرجع واحدك ، ولِنصاؼ

وفيا  لمقواعد النحوية التي تتطمب حسب رأينا توحيد مرجع الضميريف في ك بو و 
وعده ك ولعؿ ىذا ما قاده لمقوؿ بعود الضمير في ) وعػده  عمػى ) اليػـو  أيضػا 
ْ  فػي  ف كاف قد سمؾ فيو مسمكا ّ يخمو مف تكمؼ، إذ جعؿ المصػدر عػام ، وا 

وتقػػػديره، واٍرجػػػ  أف يعػػػود الضػػػمير فػػػي ك وعػػػده ك المفعػػػوؿ مػػػع حػػػذؼ الفاعػػػؿ 
عمى   وحده وىو ما تشيد لو ايات كثيرة مشابية كما أف فيو إضافة المصدر 
ػػا إذا استحضػػرنا أف القػػاحميف  إلػػى فاعمػػو الػػذي ىػػو اٍصػػؿ، ويػػزداد اٍمػػر إلحاح 
سػناد السػبب إلػى اليػو  ـ بحرجحية عود الضمير عمى اليوـ يقولوف بسببية البػام وا 
مجازي أما إسناده إلى   تعالى فيو حقيقػة، وقػد تقػدـ معنػا فػي قواعػد التػرجي  
عند المفسريف أف حمؿ القراف عمى الحقيقة أولى مف حممػو عمػى المجػاز وبيػذا 
نػػدرأ احتمػػاؿ الواقػػع فػػي المجػػاز، بػػالقوؿ بعػػود الضػػمير عمػػى   تعػػالى، ولكػػي 

قع فييا خْؼ بيف المفسػريف أثػار تتبيف لنا جادة الصواب في ىذه اًية التي و 
انتباىنػػػا وفػػػت  لػػػدينا شػػػيية البحػػػث، سػػػعي ا ُحقػػػاؽ الحػػػؽ أّو ومحاولػػػة لمعرفػػػة 
السػػياؽ الػػذي تنػػدرج فيػػو شخصػػية ابػػف كثيػػر داخػػؿ كوكبػػة المفسػػريف، وقػػد قادنػػا 
تتبػػع أقػػػواؿ المفسػػريف فػػػي مرجػػػع الضػػمير ؛ٍف نقػػػؼ عمػػػى مػػذىب خمسػػػة فيػػػو 

 ىي: 
البػػام مػػع عػػود الضػػػمير عمػػى )اليػػوـ  وىػػو أمػػر موقػػع فػػػي القػػوؿ بسػػببية  – ٔ

 ٔ المجاز ّ محالة وقد قاؿ بو ابف كثير وجميور المفسريف عمى ذلؾ.
القػػوؿ بظرفيػػة البػػام وبعػػود الضػػمير عمػػى ) اليػػوـ  ويكػػاد يكػػوف ىػػذا الػػرأي  – ٕ

مكػػػْـ عمػػػى اٍقػػػرب إلػػػى نفوسػػػنا لمػػػا فيػػػو مػػػف ابتعػػػاد عػػػف المجػػػاز ومػػػف حمػػػؿ ل

                                                           

 ٖٔٗ/ٚانظر : تفسير ابف كثير   - ٔ
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قتيبة البيػوي القرطبػي مػف المفسػريف وابػف الشػجري مػف  وقد قاؿ بو ابفالحقيقة 
 ٔ النحاة.
القوؿ بحف البام لمجرد اّستعانة ّ لمسبيبة المطمقػة، وقػد تبنػى ىػذا القػوؿ  – ٖ

الرازي والزمخشري مع أنيـ أعادوا الضمير عمى اليوـ، وىذا ّ يرقى إلى درجػة 
سناد اّنفطار إل ى اليوـ إسناد مجازيا كما ىػو قػوؿ الطاحفػة القوؿ بسبية البام وا 

  ٕاٍولى.
الرأي الرابع يري أف البام سػبيبة وأف  الضػمير عاحػد عمػى   تعػالى، وىػذا  – ٗ

القوؿ قد ينشرح لو الصدر لكونو ييمؽ بػاب المجػاز، فيكػوف إسػناد اّنفطػار  
ىب تعػػػالى وأنػػػو مسػػػبب اٍسػػػباب ّو يضػػػر ىػػػذا القػػػوؿ اعتػػػراض أصػػػحاب المػػػذ

اٍوؿ بحف   لـ يجر لو ذكر ىنا ٍنو معموـ في اٍصؿ، وىذا المػذىب مػروي 
عف ابف عباس وبو قاؿ مجاىد وقد وقفنا عمى كونػو مػذىب الزجػاج والسػمعاني 

  ٗ، والجرجاني مف اٍشاعرة.ٖمف أىؿ السنة والجماعة
 الػرأي الخػػامس يػري أف البػػام ىنػا بمعنػػى عػف كمػػا ىػو الحػػاؿ فػي قػػوؿ   – ٘

ْف كػاف يسػتند إلػى ٜ٘]الفرقاف:  َّ رث  يت ىت ُّ  تعالى : [ وىذا الوجو وا 
 أف البام قد تحتي بمعنى ك عف ك إّ أنو عنػد التحقػؽ قػد يكػوف أضػعؼ اٍقػواؿ.

٘ 

 
ذا كانػت ىػذه ىػي أ  ىػـ الحػػاّت التػي رجػ  فييػا ابػػف كثيػر عػود الضػمير فإنػػو وا 

ىػػي أف ىػػذه القواعػػد التػػي رجػػ   ميمػػةمػػف المنيجيػػة بمكػػاف أف نشػػير لمْحظػػة 
                                                           

، تفسػػير القرطبػػي  ٓٚٔ/٘، وتفسػػير البيػػوي  ٜٗٗانظػػر : نريػػب القػػراف ّبػػف قتيبػػة  - ٔ
  ٔٚٗ/ٕ، وأمالي ابف الشجري  ٓ٘/ٜٔ
  ٕٗٙ/ٗالكشاؼ  - ٕ
 ،  ٖٛ/ٙ، وتفسير السمعاني  ٖٕٗ/٘انظر : معاني القراف لمزجاج  - ٖ
  ٔٚٙٔانظر : درج الدرر في تفسير اًي والسور لمجرجاني  - ٗ
 ٙٔ٘/ٛ، والدر المصوف   ٕٚٙ/ٕمعاني القراف لمفرام  انظر : - ٘



  يف كتابه تفسري القرآن العظيم التفكري النحوي عند ابن كثري من خالل عود الضمري

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٜٚٗٗ﴾  
  

يػػػا تجمػػػع بػػػيف مجػػػالي شػػػمولية منيجػػػو فػػػي التػػػرجي  ، إذ إن بيػػػا ىنػػػا تػػػدؿ عمػػػى
المنقوؿ والمعقوؿ النص والرأي ومع أف حظ المنقوؿ في الترجي  كػاف أكثػر إّ 
أف ىػػذا ّ يجعمنػػا نيفػػؿ مركزيػػة المعقػػوؿ لديػػو إذ نػػراه يتحػػدث حػػديث المتبصػػر 

ا الم حات النحويػػػػػة الدقيقػػػػػة دوف وجػػػػػؿ أو انبيػػػػػار، مصػػػػػطلعمػػػػػـ النحػػػػػو مسػػػػػتخدم 
ويقتضي منا الحرص المنيجي أف نقؼ عند إحدي ىذه الومضات الكاشفة عف 

 خس  حس جس مخ جخ ُّ  عمػػػؽ تفكيػػػره النحػػػوي ففػػػي قػػػوؿ   تعػػػالى :

 َّ مغجغ مع جع  مظ حط مض خض حضجض مص خص حص مس

[ حيػػػث أبػػػاف فػػػي ىػػػذه اًيػػػة عػػػف قاعػػػدة مػػػف قواعػػػد النحػػػاة وىػػػي  ٚٚيوسػػػؼ: ]
اُضمار قبؿ الذكر ، إذ ذكر أف في ىذه اًية دليْ عمى جواز اُضمار قبػؿ 

محتجػػا لػػػو بشػػػاىد   -وىػػػو عػػود الضػػػمير عمػػػى مػػا لػػػـ يسػػبؽ لػػػو ذكػػػر –الػػذكر 
 نحوي : 

 ٍٔؿ َكما ُيْجَزي ِسنِّمارَجَزي َبُنوُه أبا اْليْيِْف عْف ِكَبٍر   َوُحْسِف ِفعْ 
كثيػرة وب عمييػا فػي كتػاب النحػاة وشػواىده والحقيقة أف اُضػمار قبػؿ الػذكر مبػ

 تقدمت معنا شواىد شعرية.
ومف المْحظ أف اّماـ ابف كثير امتمؾ وعيػا حصػيفا باًثػار المترتبػة 

ف عػػػود عمػػػى تحديػػػد مرجػػػع الضػػػمير صػػػمة ووقفػػػا إذ نػػػراه فػػػي سػػػياؽ حديثػػػو عػػػ
 ممخم حم جم يل ىل مل خل ُّ  قوؿ   تعالى: الضمير في
 ىه  مه جه ين ىنمن خن حن جن يم  ىم
[ يػػرج  كػػوف الػػواو ) والشػػيدام  ىنػػا ٜٔ]الحديػػد:  َّ  حي جي يه

اسػػػتحنافية؛ ٍف مرجػػػع الضػػػمير محصػػػور فػػػي الشػػػيدام دوف الصػػػديقيف ، وقػػػد 
تكػػوف صػػدر  اأفػػاض فػػي المسػػحلة واسػػتدؿ ليػػا اسػػتدّّت نحويػػة أصػػيمة، وبيػػذ

                                                           

 ،  ٔٙٔ/ٔ، وشرح التسييؿ  ٚٛ٘/ٕالبيت مف البسيط شرح الكافية الشافية  - ٔ



  يف كتابه تفسري القرآن العظيم التفكري النحوي عند ابن كثري من خالل عود الضمري

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٜٚٗ٘﴾  
  

 حم جم يل ىل مل خل ُّ  ممػػة اًيػػة المتقدمػػة:اًيػػة مػػف تمػػاـ الج
  ٔ وىنا تظير عنايتو بقضايا التجويد الحساسة وقفا وابتدام . َّ ممخم

 حاالت الجم  : 
ذا كػػاف التػػرجي  أحػػػد الخيػػارات المنيجيػػػة التػػي تبناىػػا ابػػػف كثيػػر فػػػي  وا 
تحديػػده لمرجػػع الضػػمير المحتمػػؿ فػػإف الجمػػع كػػاف أحػػد الخيػػارات التػػي سػػمكيا، 

أف فػػي طريقتنػػا لعػػرض ىػػذه المسػػاحؿ خمػػْ منيجيػػا ناتجػػا عػػف وقػػد يظػػف ظػػاف 
تقديـ الترجي  عمى الجمع، مع أنو متقدـ عميػو مػف ناحيػة التػرجي  فػي اٍدلػة ، 
إّ أنػػو سػػيجد لنػػا العػػذر فػػي مسػػمكنا ىػػذا إذا استحضػػر أف قضػػايا التػػرجي  ىػػي 

ف كثير اٍكثر واٍنزر مف جية ، وأف اىتمامنا وتركيزنا ما داـ ينصب عمى اب
خاصة مف المفسريف فْ ضير أف نقدـ حاّت الترجي  لديو بما أنيا تمثػؿ لػّب 
وجػػوىر شخصػػيتو العمميػػة التػػي تظيػػر وتتجمػػى فػػي حػػاّت التػػرجي  أكثػػر مػػف 
حاّت الجمع والتوقؼ، ومع ىذا فقد تتبعنا أىـ المواضع التي سمؾ فييا طريقة 

 يػػا ، ومػػف ذلػػؾ أننػػا نجػػده عنػػدالجمػػع بػػيف اٍقػػواؿ دوف أف يميػػؿ لتػػرجي  أيٍّ من
[ يػػػػورد قػػػػوليف ٔٗ]البقػػػػرة:  َّ نثمث زث رث يت ىت ُّ  قػػػػوؿ   تعػػػػالى:

مختمفيف أوليما ٍبي العالية يري فيو عود الضمير في كبػو ك عمػى النبػي صػمى 
  عميػػو وسػػمـ ، وأمػػا الثػػاني فيػػو ّبػػف جريػػر الطبػػري يػػري فيػػو أرجحيػػة عػػود 

تنػػػاقض بػػػيف القػػػوليف مػػػا داـ أف مسػػػمؾ  الضػػػمير كبػػػو ك عمػػػى القػػػراف العظػػػيـ ّو
الجمػػػع مميػػػد كمػػػا يػػػري ابػػػف كثيػػػر، إذ يقػػػوؿ: ك وكػػػْ القػػػوليف صػػػحي  ٍنيمػػػا 
متْزماف ٍف  مف كفر بالقراف فقد كفر بمحمػد صػمى   عميػو وسػمـ ومػف كفػر 

  ٕبمحمد فقد كفر بالقرافك.
ويتجمػػى لنػػا الحػػس المنيجػػي الػػذي سػػمكو ابػػف كثيػػر فػػي الحػػاّت التػػي 

 رؽ فييا باب الجمع بػيف اٍقػواؿ بحسػموب نيػر متكمػؼ، ففػي قػوؿ   تعػالى:ط

                                                           

 ٙٗٗ/ٚانظر : تفسير ابف كثير  - ٔ
 ٖٚٙ/ٔانظر : تفسير ابف كثير   - ٕ



  يف كتابه تفسري القرآن العظيم التفكري النحوي عند ابن كثري من خالل عود الضمري

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٜٚٗٙ﴾  
  

[ ذىػػػػػػب إلػػػػػػى أف ىنػػػػػػاؾ مييعػػػػػػا ٔ]النحػػػػػػؿ:  َّ يفىف يث ىث نث مث ُّ 
يمكف أف يستقي منو القاحموف بعود الضمير عمى   تعالى وكذا القاحموف بعوده 

 ٔ عمى العذاب ؛ٍف  اٍمرَ ىنا متْـز عند ابف كثير.
 خي حي جي ُّ فييػػػا بػػػاب الجمػػػع قػػػوؿ   تعػػػالى: ومػػػف المواضػػػع التػػػي طػػػرؽ 
]الجػػف:  َّهث مث هت مت هب مب هئ مئ هي  مي
[ فالضػمير المسػتتر فػي يعمػـ متػػردد بػيف أف يعػود عمػى   تعػالى، أو عمػػى ٕٛ

  ٕ أىؿ الشرؾ، أو عمى النبي صمى   عمو وسمـ.

قػػواؿ وفػػي سػػياؽ اخػػر نجػػده يصػػرح بضػػرورة طػػرؽ بػػاب الجمػػع بػػيف اٍ
 ىب نب مب زب رب يئ  ىئ  ُّ  مجػػػػػػدد ا ، ففػػػػػػي قػػػػػػوؿ   تعػػػػػػالى:

[ جمػػػع بػػػيف رأي القػػػاحميف  بعػػػود الضػػػمير عمػػػى الػػػرب ٙ]اّنشػػػقاؽ:  َّيب
وبيف مف قػاؿ بعػوده عمػى العمػؿ، انطْقػا مػف أف  وكػْ القػوليف يسػتمـز اًخػر 
عنػػػد ابػػػف كثيػػػر، ومعنػػػاه مػػػْؽ ربػػػؾ فيجازيػػػؾ بعممػػػؾ ويكػػػافحكـ عمػػػى سػػػعيكـ ، 

لنػػا تمػػؾ السػػمة التػػي أسػػمفنا اُشػػارة إلييػػا وىػػي أف الشخصػػية العمميػػة وتتضػػ  
 ّٖبف كثير لػـ يكػف صػوتيا خافت ػا بػؿ كانػت شخصػية حاضػرة ترجيحػا وجمػع ،
إذ نجػػػده عنػػػدما يصػػػرح بػػػالجمع بػػػيف اٍقػػػواؿ يصػػػونو صػػػيانة جازمػػػة فعبارتػػػو 

ذا أمعنػػا النظػػر فػػي  الشػػييرة :كوىػػذا مػػتْـز مػػثْ ، أو كػػْ القػػوليف متْزمػػافك وا 
التفػػاوت الكمػػي بػػيف حػػاّت التػػرجي  وحػػاّت الجمػػع عنػػد ابػػف كثيػػر فسػػنجد أف 
ىذه تكاد تكوف خاصية بيف المقارنػة بييػره مػف المفسػريف والػذي يطيػى عنصػر 
الجمع عندىـ عمى عنصر الترجي  ممػا يفنػد مػا تقػرر فػي أذىػاف بعػض النػاس 

                                                           

 ٚٙٙ/ٗانظر : تفسير ابف كثير  - ٔ
 ٖٓٗ/ٚانظر : تفسير ابف كثير  - ٕ
 ٚٔ٘/ٚانظر : تفسير ابف كثير  - ٖ



  يف كتابه تفسري القرآن العظيم التفكري النحوي عند ابن كثري من خالل عود الضمري

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٜٚٗٚ﴾  
  

درايػة التػي مسػتندىا واليتيػا مف أف اُماـ ابػف كثيػر لػـ يكػف مػف أىػؿ العنايػة بال
 الترجي . 
ولكػػي ّ يظػػف ظػػاف أف  اُمػػاـ ابػػف كثيػػر ممػػف يزىػػد فػػي عمػػوـ العربيػػة  

وفنوف المساف العربي فإننا نقؼ بؾ أييػا القػارئ الكػريـ عنػد مظيػر مػف مظػاىر 
عنايتو بعموـ المية خالؼ فيو إماـ المفسػريف ابػف جريػر الطبػري وذلػؾ فػي قولػو 

 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىيمي  خي حي جي يه ُّ   تعػػػػػػػػػالى
 - ٛ٘ٔ]الصػػػػػػػػػػػافات:  َّ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ
[ فقد رج  كوف الضمير في :ك عما يصفوفك عاحد عمى الناس جميعا ثـ  ٓٙٔ

أستثني منو المخمصيف وىو فػي ىػذا يسػتند إلػى أصػؿ أثيػر مػف أصػوؿ العربيػة 
ػػػِميرُ  ّ  َأْف َيُكػػػوَف الض  ِفػػػي َقْوِلػػػِو:  وىػػػو صػػػحة اّسػػػتثنام مػػػف المسػػػتثنى بقولػػػو:ك ِإ

ـُ  ـُ اْلُمْخَمِصػػػػيَف، َوُىػػػػ ـ  اْسػػػػَتْثَنى ِمػػػػْنُي ػػػػا َيِصػػػػُفوَفك َعاحِػػػػد ا ِإلَػػػػى َجِميػػػػِع الن ػػػػاِس ثُػػػػ كَعم 
ْسػِتْثَناَم  ِّ اْلُمت ِبُعوَف ِلْمَحػؽِّ اْلُمَنػز ِؿ َعمَػى ُكػؿِّ َنبِػيٍّ َوُمْرَسػٍؿ. َوَجَعػَؿ اْبػُف َجِريػٍر َىػَذا ا

 َّ  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ  ِمػػػػػػػػػػػْف َقْوِلػػػػػػػػػػػِو:

وقػد ذىػب بعضػيـ أف   ٔ[ وفي ىذا الذي قالػو نظػرك.ٕٛٔ – ٕٚٔ]الصافات: 
 .ٕاّستثنام مف )جعموا  في أوؿ اًيات

 حاالت التوقف عند ابن كثير : 
وقػػد يكػػوف مػػف اُنصػػاؼ بعػػد أف ذكرنػػا مػػذىب ابػػف كثيػػر فػػي حػػاّت 

بيػػػا ضػػػمير التػػػرجي  والجمػػػع أف نػػػذكر ىنػػػا مػػػذىبا اخػػػر لػػػو فػػػي اًيػػػات التػػػي 
محتمػػؿ العػػود عمػػى أكثػػر مػػف مرجػػع، فقػػد يميػػؿ أحيانػػا عنػػدما ّ يجػػد مندوحػػة 

حتمػػاّت المتعػػددة لمرجػػع الضػػمير مػػف ّلمتػػرجي  أو فرصػػة لمجمػػع ٍف يػػذكر ا
 جئ يي ُّ  ذلػػؾ أننػا نجػده يتوقػػؼ فػي قػوؿ   تعػػالى:نيػر تػرجي  أو جمػع، 

                                                           

 ٔٓٗ/ٙانظر : تفسير ابف كثير  - ٔ
 ٜٗٓٔ/ٕانظر : التبياف في إعراب القراف لمعكبري  - ٕ



  يف كتابه تفسري القرآن العظيم التفكري النحوي عند ابن كثري من خالل عود الضمري

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٜٚٗٛ﴾  
  

بػيف  [ التي يتردد فييا مرجع الضػميرٕٖٔ]البقرة:  َّ مئ  خئ حئ
العود عمى الممة وىػي اُسػْـ أو عمػى الكممػة وىػي أسػممت لػرب العممػيف دوف 

 ٔالحاجة لمقوؿ بحرجحية أي اّحتماليف أو إمكانية الجمع بيف القوليف.
تصػر ا عمػى إيػراد ومف ىذه المواضع التي كاف موقؼ ابػف كثيػر فييػا مق

كتفػػى [ فقػػد إٗ]مػػريـ:  َّ حق مف خف ُّ  قولػػو تعػػالى :أقػػواؿ المفسػػريف 
ىنا بذكر أقواؿ المفسػريف فػي مرجػع الضػمير فػي ناداىػا دوف أف يحػدد مػف ىػو 
المنادي، مػوردا اٍقػواؿ فػي المسػحلة بػيف مػف يقػوؿ بحرجحيػة عػوده عمػى جبريػؿ 
وىو قوؿ جماعة مف الصحابة ومف المفسريف بػدليؿ تقػدـ ذكػره، وبػيف مػف يػري 

السػػياؽ أف السػػياؽ أف اٍرجػػ  عػػود الضػػمير عمػػى عيسػػى عميػػو السػػْـ بػػدليؿ 
حػػديث عػػاـ وىػػذه مػػف اًيػػات التػػي يشػػكؿ فييػػا عػػود الضػػمير إذ تحتػػاج معرفػػة 

وردت بػػػػػػػػالوجييف جػػػػػػػػارة  َّ حق مفُّ  دقيقػػػػػػػػة بعمػػػػػػػػـو القػػػػػػػػرامات مػػػػػػػػا داـ أف 
 ٕوموصولة، وىذا ما يترتب عميو اختْؼ بّيف في المعنى.

مػػػف ىػػػذه الحػػػاّت أيضػػػا أننػػػا نػػػراه يسػػػمؾ مسػػػمؾ التوقػػػؼ فييػػػا قولػػػو   
[ إذ يحتمػػػػػػػػؿ عػػػػػػػػود ٕٔ]عػػػػػػػػبس:  َّزت رت يب   ىب نب مب زب ُّ   تعػػػػػػػػالى

الضػػػمير ىنػػػا عمػػػى   تعػػػالى كمػػػا يمكػػػف أْف يعػػػود عمػػػى الػػػوحي بدّلػػػة الكػػػْـ 
عميػػو، ولػػـ يكمػػؼ اُمػػاـ ابػػف كثيػػر ىنػػا نفسػػو أف يوفػػؽ بػػيف ىػػذيف القػػوليف كمػػا 
فعػػؿ فػػي حػػاّت الجمػػع السػػابقة أو أف يػػرج  منيػػا مػػا يػػراه راجحػػا كمػػا ىػػو دأبػػو 

 ٖفي اًيات المتقدمة.
سػػيتبيف لػػو أف اُمػػاـ ينتسػػب  إف المتتبػػع لمػػني  ابػػف كثيػػر فػػي التػػرجي 

فقده ذلؾ استقْلو العممي، فخْفا لما َيظف  الظػانوف أف لمدرسة اٍثر دوف أف يُ 
كقضػية عػود الضػمير سػيكوف مجػرد نحوية تفسير ابف كثير وتعاممو مع قضية 

                                                           

 ٚٗٙ/ٔانظر : تفسير ابف كثير  - ٔ
 ٜٕٔ/٘انظر : تفسير ابف كثير  - ٕ
 ٓٛٗ/ٚانظر : تفسير ابف كثير  - ٖ



  يف كتابه تفسري القرآن العظيم التفكري النحوي عند ابن كثري من خالل عود الضمري

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٜٜٚٗ﴾  
  

ناقؿ ٍقواؿ المفسريف دوف دراية أو اجتياد وىو خْؼ مػا أثبتػو بحثنػا، فقرامتػو 
كفيمػة بػحف تعػدؿ الصػورة المرسػومة عػف مػني  ابػف كثيػر الميػوي النحػوي، إذ قػػد 
تبيف لنا سابقا أنو يرج  أحيانا مع توفر أقواؿ أحمة التفسير التي قد يعمؽ عمييا 

أف الصػػواب نيرىػػا، ولػػيس ترجيحػػو عػػود أحيانػػا تعميقػػا يثبػػت أّنػػو قػػد تػػرامي لػػو 
 مف خف حفجف مغ جغ ُّ الضػػمير عمػػى اليػػـو المػػذكور فػػي قولػػو تعػػالى: 

وىػػو  -فيمػػا تقػػدـ معنػػا  –[ ّ عمػػى اسػػـ الجْلػػة  ٛٔ] المزمػػؿ:  َّ  مق حق
الرأي المنسػوب ّبػف عبػاس إّ مثػاّ عمػى مػا سػقناه سػابقا مػف تفػرد شخصػيتو 

نتوقػؼ عنػد مثػاؿ اخػر خػالؼ فيػو  العممية، ويقتضي منػا الضػمير المنيجػي أف
اُمػػاـ ابػػف كثيػػر رأيػػا منسػػوب ا ّبػػف عبػػاس مػػع أنػػو قػػد رجػػ  فػػي المسػػحلة ذاتيػػا 
اسػػتناد ا لروايػػة أخػػري عػػف ابػػف عبػػاس ثبتػػت عػػف طريػػؽ أخػػري، إذ رجػػ  عػػود 

[  أنيػػا  ٘]التوبػػة:  َّ  خئ حئ جئ يي ُّ  الضػمير فػػي قولػػو تعػػالى
ود الضػمير عمػى مػذكور أولػى مػف اٍشير المذكورة في ايػة العيػد بػدليؿ أف كعػ

 مت خت ُّ  عػػوده عمػػى نيػػر مقػػدرك ، وليسػػػت ىػػي التػػي فػػي قولػػو تعػػػالى:
ف قاده ذلؾ إلى مخالفػة صػريحة ُمػاـ المفسػريف ابػف ٖٙ]التوبة:  َّمثهت [  وا 

جريػػػر الطبػػػري وتجػػػدر اُشػػػارة ىنػػػا إلػػػى أنػػػو قػػػد اسػػػتنَد أيضػػػا فػػػي تػػػرجي  عػػػود 
ونحػف نتتبػع مػني   –نسػتن  منػو  الضمير إلى دليػؿ اخػر ىػو السػياؽ، وىػذا مػا

أنو ّ يري بحسا في الترجي  فػي المسػحلة الواحػدة  –ابف كثير في عود الضمير 
 ٔاستنادا إلى دليميف.
ى أىػـ السػمات المنيجيػة لطػرؽ عػرض وتنػاوؿ ابػف لػنخمػص إوىنا يحؽ لنػا أف 

 ، وذلؾ ما يمكننا أف نجممو في النقاط التالية:كثير لقضية عود الضمير
أف البداىػػػة والحػػػس يفرضػػػاف عمينػػػا أف نعتػػػرؼ لِمػػػاـ ابػػػف كثيػػػر بخصػػػمة   -ٔ

عمميػة منيجيػة أصػمية وىػي اّىتمػاـ بػالتوفيؽ بػيف السػياقات القرانيػة المختمفػػة، 

                                                           

 ٕٕ٘/ٗانظر : تفسير ابف كثير  - ٔ



  يف كتابه تفسري القرآن العظيم التفكري النحوي عند ابن كثري من خالل عود الضمري

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٚ٘ٓٓ﴾  
  

وىػذا مػا قػاده ٍف يعتمػد أحيانػا فػي تػرجي  عػود الضػمير عمػى مراعػاة  مختمػؼ 
  ا.السياقات القرانية توفيق ا وتعاضد  

ف كثير لـ يرج  في حدود اطْعنػا إّ وىػو مسػتند إلػى قاعػدة أف  اُماـ اب -ٕ
ماثمػػة أمامػػو، سػػوام كانػػت ىػػذه القاعػػدة مػػف قواعػػد المفسػػريف السػػابقة وىػػذا ىػػو 
اٍنمب، أو كانت قاعدة نحوية فقد كاف لقواعد النحاة عنده مكانة يجيميا كثيػر 

 كشفيا. مف الناس، وىذ سرٌّ مف أسراِر ىذا العمؿ التي استطاَع َأْف يَ 
أف اُماـ ابف كثير لـ يتعمد في عود مخالفة ابػف عبػاس مخالفػة صػريحة  – ٖ

ما لـ يستند إلى رواية ّبف عباس في مقابؿ الرواية التػي يرفضػيا أو أف يعتقػد 
ضػػعؼ ضػػعفا فػػي اُسػػناد الػػذي تنسػػب فيػػو الروايػػة عػػف ابػػف عبػػاس ولعػػؿ فػػي 

  اًيتيف السابقتيف انفا خير مثاؿ عمى ما سقناه.
أف مػػف أكثػػر قواعػػد المفسػػريف التػػي اعتمػػدىا ابػػف كثيػػر فػػي التػػرجي  قاعػػدة  – ٗ

الترجي  بالسنة النبوية، وىو أمػر قػد ّ يكػوف موضػع نرابػة إذا عممنػا أننػا أحػد 
أحمػػة التفسػػير بػػاٍثر، أمػػا عنصػػر اليرابػػة ىنػػا فمعمػػو يكمػػؿ فػػي عنايػػة ابػػف كثػػر 

دة كاٍصػػؿ عػػود الضػػمير عمػػى عمػػى التػػرجي  بالقواعػػد النحويػػة، وقػػد تكػػوف قاعػػ
 مذكورك مف أكثر القواعد النحوية التي انتصر ليا ورج  بيا في تفسيره. 

أف مف أىـ مستندات اُماـ ابف كثير التي يرج  بيا عود الضمير مراعاة  – ٘
السػياؽ إذ كثيػرا مػػا نػراه يػرج  عػػود الضػمير المحتمػؿ بػػحكثر مػف مرجػع اسػػتناد ا 

اُمػػاـ ابػػف ذلػػؾ، وىػػذا ممػػا يػػدؿ عمػػى سػػعة بػػاع  إلػػى أف نظػػـ السػػياؽ يقتضػػي
ترجيحػػو بالسػػياؽ  وفطنتػػو ودرايتػػو وتعػػدد أوجػػو التػػرجي  لديػػو، ومػػف نمػػاذج كثيػػر

 مي خي حي جي يه  ىه مه جه ُّ  نقؼ عند قولػو تعػالى:

[ فقػػػػػد ٕٛٔ]البقػػػػػرة:  َّ  ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّٰى ٰر ٰذ يي ىي
مػػع أف ذريػػة نيػػرىـ أشػػمؿ مػػف  ٔرجػػ  عػػود الضػػمير فػػي )ذريتنػػا  عمػػى العػػرب

العرب كما قاؿ بذلؾ ابف جرير نير أف مقتضيات السياؽ جعمت ابف كثير ىنا 
                                                           

 ٕٗٙ/ٔتفسير ابف كثير انظر :  - ٔ



  يف كتابه تفسري القرآن العظيم التفكري النحوي عند ابن كثري من خالل عود الضمري

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٚ٘ٓٔ﴾  
  

يستشعر أخصية مرجع الضمير وأحقية العرب بو؛ ٍف دليؿ اّقتراف يشفع لػو، 
 ذلؾ أف اًية التي عطفت عمى ىذه اًية فييػا حػديث مخصػوص عػف العػرب:

 نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ُّ 

   [ٜٕٔ]البقرة:  َّ ىت نت مت زت رتيب  ىب
ومػػػف مظػػػاىر وعػػػي ابػػػف كثيػػػر بوحػػػدة السػػػياقات القرانيػػػة وترابطيػػػا أننػػػا   

ّ  إلػػى أنػػو قػػد بسػػط القػػوؿ فػػي ايػػة  نجػػده يػػوجز فػػي تفسػػير بعػػض اًيػػات اتكػػا
مشابية مف ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ أنو في سورة فػاطر لمػا وصػؿ إلػى الضػمير 

 حي  جي يه ىه ُّ  اٍصػناؼ الثْثػة :العاحد في قولو تعالى بعد ذكر 
 ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ ييىي مي خي
[ قػد ٖٖ – ٕٖ]فاطر:  َّ نب مب زب ُّ :إلى قولو   َّ ِّ

تحػػري اُيجػػاز ، وعنػػدما تتبعنػػا أسػػباب ذلػػؾ وجػػدنا أنػػو قػػد بسػػط القػػوؿ فيػػو ىػػذا 
اٍصناؼ الثْثة في سورة الماحدة ومسوغ ذلؾ عنده تشابو اًيتيف ، وايػة سػورة 

 جه  ين ىن من ُّ    تعػػػالى فػػػي حػػػؽ بنػػػي إسػػػراحيؿ :قػػػوؿ ىػػػي الماحػػػد 

 ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي يه ىه مه

[ ويميػؿ ابػف كثيػر إلػى الػرأي ٙٙ]الماحدة:  َّ ُِّّ َّ ٍّ ٌّٰى
القاحػػؿ بػػحف الضػػمير فػػي ) يػػدخمونيا   شػػامؿ لَصػػناؼ الثْثػػة :الظػػالـ لنفسػػو 

 ٔوالمقتصد والسابؽ وىذا اختياره. 
رجػػ  فييػػا ابػػف كثيػػر اعتمػػادا عمػػى والػػذي اسػػتدعى منػػا ىنػػا ذكػػر اًيػػات التػػي 

ىػػػو إظيػػػار العنايػػػة التػػػي يولييػػػا  –مػػػع أف اٍمػػػر قػػػد ذكرنػػػاه سػػػابقا  –السػػػياؽ 
 لقضية تكاد تكوف عقمية وىي السياؽ.

                                                           

  ٖٖٗ/ٖانظر : تفسير ابف كثير  - ٔ



  يف كتابه تفسري القرآن العظيم التفكري النحوي عند ابن كثري من خالل عود الضمري

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٕٚ٘ٓ﴾  
  

أف ابػػف كثيػػر كػػاف ذا عنايػػة بػػالترجي  اعتمػػادا عمػػى القػػرامات القرانيػػة، فقػػد  – ٙ
  عػػػود الضػػػمير فػػػي تعػػػدد عنػػػده اٍخػػػذ بيػػػذه القاعػػػدة إذ قػػػد تقػػػدـ معنػػػا أنػػػو رجػػػ

اًيػة: فحزليمػػا الشػػيطاف عنيػا عمػػى الجنػػة ّ عمػػى الشػجرة، بنػػام عمػػى القػػرامات 
اٍخػػري التػػي فييػػا تصػػري  بعػػدـ احتمػػاؿ عػػود الضػػمير إّ عمػػى الجنػػة، وىػػي 
قػػػػرامة ك فحزاليمػػػػا ك فاُزالػػػػة ّ تتصػػػػور إّ مػػػػف الجنػػػػة ولعػػػػؿ التػػػػرجي  بحسػػػػباب 

بعد الترجي  بالسنة والسياؽ وأقواؿ النحاة،  النزوؿ واقع عند ابف كثير في الرتبة
 ىث نث مث زث رث يت ىت ُّ  وكػػذلؾ فػػي قولػػو تعػػالى :

[ ىنػػػػػػا ابػػػػػػف ٕٖٕ]البقػػػػػػرة:  َّ مكلك اك يق ىق يف  ىف يث
كثيػر نجػػده يػرج  اسػػتنادا إلػى مرجحػػي سػػبب النػزوؿ حيػػث أف ىػذه اًيػػة نزلػػت 

 ٔفي معقؿ بف يسار وأختو والسنة معتمدا عمى رواية البخاري في صحيحو.
ف كػاف ممتزمػا فػي ترجيحاتػو فػي قواعػد المفسػريف والنحػاة  –إف ابف كثير  -ٚ وا 
سػػػػيره فقػػػد اسػػػتطاع أف يضػػػع مػػػا يشػػػبو القواعػػػد الخاصػػػة ، إذ إف المتتبػػػع لتف –

أىػـ خصػاحص ىػػذا مػف يسػػتند إليػو لعػؿ  خػاص   سيكتشػؼ أف اُمػاـ لديػو مػني 
أساسػيا نػري ابػف المني  التمسؾ بعد التقدير فيػذه النزعػة التحصػيمية التػي عمػى 

ّ   كثير ّ يتخذُ  بػيف احتمػاليف أحػدىـ يحتػاج  ا  فعنػدما يكػوف الخػْؼ داحػر  بيا بد
حػػذفا أو تقػػدير فػػػي الكػػْـ والثػػاني ّ تقػػػدير فيػػو فإنػػو ّ يتػػػردد فػػي أخػػذ القػػػوؿ 
الثػػػػاني وطػػػػرح القػػػػوؿ اٍوؿ ، وقػػػػد جمعنػػػػا نمػػػػاذج يضػػػػيؽ المقػػػػاـ عػػػػف ذكرىػػػػا 

 َّ جه هن من خن حن  جن  ُّ : كويحضػػػرنا موقفػػػو مػػػف اًيػػػة الكريمػػػة 

[ التػػػي تػػػردد فيػػػو الضػػػمير بػػػيف العػػػود عمػػػى )امػػػرأة العزيػػػز  وىػػػذا  ٕ٘]يوسػػػؼ: 
ظاىر الكْـ الذي ّ حاجة معو إلى تقػدير وىػو رأيػو الػذي دافػع عػف باسػتماتة 
ويعززه أنو يجعؿ اٍقواؿ محكية عػف قاحػؿ واحػد وىػي امػرأة العزيػز كمػا أف ىػذا 

إلى ركف شديد عندما ذكر أف ىذا ىػو مػذىب شػيخ القوؿ قد أوي فيو ابف كثير 
اُسػػػْـ ابػػػف تيميػػػة قػػػدس   روحػػػو، أو أف يعػػػود الضػػػمير عمػػػى يوسػػػؼ عميػػػو 
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السْـ مع أف ىػذا خػْؼ الظػاىر ويحوجنػا إلػى التقػدير ىػذا مػذىب ابػف جريػر 
وعميو أكثػر المفسػريف ، وقػد فصػؿ ابػف كثيػر معػالـ مػا اصػطمحنا عمػى تسػميتو 

ب اٍصػؿ الػذي يقتضػي تقػديـ مػا ّ تقػدير فيػو عمػى مػا فيػو بقاعدة : استصحا
 [ٕٙ]يوسػؼ:  َّ ريٰى ين ىن نن من ُّ  تقػدير ، إذ يقػوؿ :ك ِفػي َقْوِلػِو:

َتقُػػػوُؿ: ِإن َمػػػا اْعَتَرْفػػػُت ِبيَػػػَذا َعمَػػػى َنْفِسػػػي،  َّ جه هن من خن حن  جن  ُّ 
ن َمػا  َْكَبػُر، َواِ  ٍْ َْمػِر، َوَّ َوقَػَع اْلَمْحػُذوُر ا ٍْ ـْ َأُخْنػُو ِفػي َنْفػِس ا ـَ َزْوِجػي َأْف لَػ َذِلَؾ ِلػَيْعَم

ـَ َأّنِػ اب  ُمَراَوَدة ، َفاْمَتَنَع؛ َفِمَيَذا اعترفػُت ِلػَيْعَم  ٰه مه  ُّ ي َبِريَحػة ، َراَوْدُت َىَذا الش 

[ َتقػػػػػػػػػػوُؿ ٖ٘ – ٕ٘]يوسػػػػػػػػػػؼ:  َّ جميل ىل مل خل  هي مي خي حي جي
َن يَػا َأَمػاَرة   المرأة: َوَلسُت ُأَبرُِّئ َنفسي، َفِإف  النفس َتَتَحد ُث َوَتَتَمن ى؛ َوِلَيَذا راودتػُو ٍِ

ػػػػػوِم، ّ  َمػػػػػْف َعَصػػػػػَمُو اَّلل ُ َتَعػػػػػاَلى، َّ منخن  حن جن يم  ُّ   ِبالس   ين ىن  ُّ  َأْي: ِإ
ػػػػِة َّ مه جه َْنَسػػػػُب ِبِسػػػػَياِؽ الِقص  ٍْ . َوَىػػػػَذا اْلقَػػػػْوُؿ ُىػػػػَو اٍشػػػػير َواٍَلَيػػػػُؽ َوا

َمػُة   ْ ـُ اْلَع َمػا ُِْ . َوقَػْد َحَكػاُه اْلَمػاَوْرِدي  ِفػي َتْفِسػيِرِه، َواْنتَػَدَب ِلَنْصػِرِه ا ـِ َْ َوَمَعاِني اْلَكػ
 ، َفَحْفَرَدُه ِبَتْصِنيٍؼ َعَمى ِحَدٍة.َأُبو اْلَعب اِس اْبُف َتيمي ة، َرِحَمُو اَّلل ُ 

ـُ، ِمػْف َقْوِلػِو: َْ ـِ ُيوُسَؼ، َعَمْيِو الس  َْ  خن حن  جن  ُّ  َوَقْد ِقيَؿ: ِإف  َذِلَؾ ِمْف َك
ُسػػػوَؿ  َّ جهُِّفػػي َزْوَجتِػػػِو   َّ جه هن من َيتَػػػْيِف َأْي: ِإن َمػػػا َرَدْدُت الر  ًْ ا

ـَ اْلَعِزيػػػػػُز  ـَ اْلَمِمػػػػػُؾ َبَراَمتِػػػػػي َوِلػػػػػَيْعَم  ِفػػػػػي َزْوَجتِػػػػػوِ  َّ جه هن من خن  ُّ ِلػػػػػَيْعَم

 حم جميل ىل مل خل  هي مي خي حي جي ٰه مه  ُّ  َّ جهُّ
ـ  َيْحػِؾ اْبػُف َجِريػٍر َوَّ اْبػُف َأبِػي  َّ ىم مم خم َوَىَذا اْلَقْوُؿ ُىَو ال ِذي لَػ
َف  َحػػاتِ  ُؿ َأْقػػَوي َوُأْظِيػػُر؛ ٍِ َو  ٍْ ـٍ ِسػػَواُه ك. ثػػـ قػػّوي واسػػتظير اٍوؿ بقولػػو: كَواْلقَػػْوُؿ ا

ـْ َيُكػْف ُيوُسػُؼ، َعَمْيػِو  ـِ اْمػَرأَِة اْلَعِزيػِز ِبَحْضػَرِة اْلَمِمػِؾ، َولَػ َْ ـِ ُكمِِّو ِمػْف َكػ َْ ِسَياَؽ اْلَك
، َبْؿ َبْعَد َذِلَؾ أَ  ـْ ـُ، ِعْنَدُى َْ  ْٔحَضَرُه اْلَمِمُؾك.الس 
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أف وعي ابف كثير بالعْقػة المرجعيػة بػيف الضػمير ومػا يتقدمػو كػاف وعيػا  – ٛ
متقدما عمى زمانػو سػابقا لػو ذلػؾ أننػا نػراه يكػاد يتشػابو فػي تصػوره ليػذه العْقػة 

 –وىو الذي يرمى بالتقميد  -مع التصور المساني المعاصر فإذا كاف ابف كثير 
تػػي تقػػـو عمػػى إحالػػة اسػػـ اُشػػارة قػد صػػرح فػػي سػػورة البقػػرة بالعْقػػة اُشػارية ال

 ىل ُّ   إلػػى مرجعػػو إذ يقػػوؿ فػػي سػػياؽ تػػرجي  لمرجػػع اسػػـ اُشػػارة فػػي قولػػو 
،  ٔ[ مما أشير بو إلى ما تقدـ. ناقْ ذلؾ عػف الزمخشػري ٕ]البقرة: َّ يل

ـَ ِمػػػػَف  [٘البقػػػػرة: ] َّ  مب زب رب  يئ ُّ  وقولػػػػو تعػػػػالى : َوقَػػػػْد َتقَػػػػد 
ـُ  الت ْرِجيِ  َأف  َذِلَؾ ِصَفة   ، َواَّلل ُ أَْعَم ـْ َشاَرُة َعاِحَدة  َعَمْيِي ُِْ ِلْمُمْؤِمِنيَف َعام ة ، َوا

ٕ 
فإف ىذا بالضبط ما تقوـ عميو النظرية المسانية المعاصر التي اصطمحت عمى 
تسػػػمية العْقػػػة بػػػيف الضػػػمير ومرجعػػػو بػػػالمرجع اُشػػػاري ) العاحػػػد اُشػػػاري  ، 

 ٖتعود إلى شيم سبؽ ذكره كوىذا المصطم  ىو: ك إشارة نحوية 
 ىذا في أشعار العرب قاؿ ُخَفاُؼ بف َنْدَبَة: دَ جِ وقد وُ 

ْمُ  يَحِطُر َمْتَنُو تحم ؿ ُخفاف ا؛ إنني أنا َذِلَكا  ٗأقوؿ لو والر 
[ يعنػػي ٕ]البقػػرة:  َّ يل ىل ُّ   كمعنػػاه: تػػحممني فحنػػا ىػػو. وقػػاؿ   تعػػالى
مخاطبػة الياحػبك. ، فعمػى ىػذا يجػب ىػو ىػذا الكتػاب، والعػرب تخاطػب الشػاىد 

أف نشػير إلػى الػربط باُشػارة فػالعرب تػػربط باُشػارة كمػا تػربط بالضػمير، وىمػػا 
 يتعاقباف .
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ونحف في ختػاـ حػديثنا عػف التفكيػر النحػوي عنػد ابػف كثيػر أّ نتحػدث 
عػػف ميولػػو النحػػوي، ففػػي ذلػػؾ مػػا فيػػو مػػف تنكػػب المػػني  السػػوي، وىنػػا يحػػؽ لنػػا 

بحف صحبة تراث ابف كثير وأقوالو النحويػة قػد أوحػى لنػا بنتيجػة مؤداىػا :  القوؿ
أنػو لػـ يكػػف صػاحب مػػذىب نحػوي خػػاص بمػا يفرضػػو ذلػؾ مػػف تعصػب والتػػزاـ 
نمػػا كػػاف صػػاحب مػػني  خػػاص، يتخيػػر بموجبػػو  لَقػػواؿ ورد عمػػى المخػػالفيف، وا 

يف، كمػا المختار اٍقوي مػف مػذاىب النحػاة ولػو قػاده ذلػؾ لمخالفػة كبػار المفسػر 
أنػػو ّ يخفػػي إعجابػػو واستحسػػانو بمػػذىب ابػػف مالػػؾ النحػػوي، ولػػيس ثنػػاؤه عميػػو 
فػػي البدايػػة والنيايػػة وتبنػػي أقوالػػو فػػي التسػػييؿ سػػوي مظيػػر مػػف مظػػاىر قػػوة مػػا 

 ذىبنا إليو.
ونحف في مختتـ رحمتنػا مػع عػود الضػمير عنػد ابػف  -وبعد: فيحؽ لنا 

وصيات نصونيا في النقاط اًتية أف نخرج بجممة مف اّستنتاجات والت -كثير
 : 
أف قػػرامة ىػػذا البحػػث كفيمػػة بػػحف تعػػدؿ مػػف الصػػورة المرتسػػمة فػػي اٍذىػػاف  – ٔ

عػػف اُمػػاـ ابػػف كثيػػر، تمػػؾ الصػػورة التػػي يصػػر أنمػػب البػػاحثيف عمػػى أف يراىػػا 
 أحادية منكفحة عمى اٍثر، دوف عناية بعمـو المساف العربي وأقواؿ النحاة.

مػػف خػػْؿ ىػػذا البحػػث أف نثبػػت باٍدلػػة والقػػراحف أف اىتمػػاـ أننػػا اسػػتطعنا  – ٕ
 ابػػف كثيػػر بػػالنحو لػػيس رجمػػا بالييػػب أو كْمػػا مرسػػْ ّ يػػنيض عمػػى برىػػاف ،
بؿ إنو قد تحوؿ بفضؿ ىذا الجيد إلػى حقػاحؽ ممموسػة تعززىػا الشػواىد، إذ إننػا 
 قد وجدناه ييوص في أعماؽ النحو ويخوض في شوارده دوف حذر أو خشية. 

أف قضية عود الضمير كانػت أكثػر قضػايا النحػو حضػورا فػي تفسػير ابػف  – ٖ
كثيػػػر ّ تضػػػاىييا فػػػي ذلػػػؾ قضػػػية أخػػػري، ولعػػػؿ ىػػػذا نػػػابع مػػػف مركزيػػػة ىػػػذه 

 القضية في التراث النحوي. 
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أف مػػػني  ابػػػف كثيػػػر فػػػي عػػػود الضػػػمير مػػػني  وارؼ الظػػػْؿ يوفػػػؽ بػػػيف  – ٗ
ولػػدي تعػذر ىػاتيف اًليتػػيف  ،و اليالػب وبػيف الجمػػع بػيف اٍقػواؿالتػرجي  كمػا ىػػ

 إلى خيار التوقؼ.  يحويفإنو 
أف قضية عود الضمير قد تحولت عند ابف كثير مف مجػرد قضػية نحويػة  – ٘

فنجػػده نالبػػا يفسػػر اًيػػة اعتمػػادا عمػػى  ،لتصػػب  الػػة لمتفسػػير وقاعػػدة لػػو تتنػػاوؿ
 تحديد مرجع الضمير فييا.

بػػػت عمييػػا مواقػػػؼ عقديػػػة أف قضػػية عػػػود الضػػمير عنػػػد ابػػػف كثيػػر قػػػد ترت – ٙ
وقضػايا شػرعية وأحكػاـ فقييػة ّ يتحػدد الػرأي فييػا إّ بعػد حسػـ وتحديػد مفسػر 

 الضمير داخؿ اًية. 
كما نوصي الباحثيف في النحو والتفسير والبْنة بضرورة ولوج تراث ابف كثير 

ة أف لديػو قضػايا نحويػة لمػا تجػد اليني الخصب بشقيو النحوي والبْنػي خاصػ
التنػػػػػاوؿ مػػػػع أنػػػػػو تسػػػػػتحؽ ، ومػػػػػف ىػػػػذه القضػػػػػايا قضػػػػػايا العطػػػػػؼ  يػػػػا مػػػػػفحظ

لػػـ تبػػؿ  –عمػػى قمتيػػا  –واّسػػتثنام والحػػاؿ، ٍف الدراسػػات التػػي أنجػػزت حولػػو 
 الصدي بالشكؿ المطموب .  

كذلؾ نطالب بإعادة النظر في كػؿ التصػنيفات الجػاىزة التػي ّ تسػتند ّسػتقرام 
مػػف أعمػػى كمػػا أف حظػػو  اقمػػدا تقميػػد  تػػاـ لتػػراث ابػػف كثيػػر إذ لػػـ يكػػف ابػػف كثيػػر م

 التجديد لـ يكف نصيبا قميْ .
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أسرار العربية، ّبف اٍنباري، عني بتحقيقو محمد بيجة البيطار،  -ٔ

 مطبوعات المجمع العممي العربي بدمشؽ.
اٍشباه والنظاحر في النحو، لجْؿ الديف السيوطي، دار الكتب  -ٕ

 ـ.ٜٗٛٔ -ىػ٘ٓٗٔبيروت، لبناف، الطبعة اٍولى  العممية،
ارتشاؼ الضرب مف لساف العرب، ٍبي حياف اٍندلسي، تحقيؽ  -ٖ

وشرح ودراسة د. رجب عثماف محمد، الناشر: مكتبة الخانجي 
 ـ.ٜٜٛٔ -ىػٛٔٗٔبالقاىرة، الطبعة اٍولى 

اٍصوؿ في النحو، ّبف السراج البيدادي، تحقيؽ د. عبد الحسيف  -ٗ
 ـ.ٜٜٜٔ -ىػٕٓٗٔالناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة الرابعة  الفتمي،

 -بيروت –أضوام البياف لمشنقيطي لمشيخ محمد اّميف ، دار الفكر  -٘
 ىػ٘ٔٗٔ

إعراب القرامات السبع وعمميا، ّبف خالويو، تحقيؽ د. عبد الرحمف بف  -ٙ
 -ىػٖٔٗٔسميماف العثيميف، مكتبة الخانجي، القاىرة، الطبعة اٍولى 

 ـ.ٕٜٜٔ
إعراب القرامات الشواّذ، ٍبي البقام العكبري، دراسة وتحقيؽ محمد  -ٚ

لبناف، الطبعة اٍولى  -السيد أحمد عزوز، عالـ الكتب، بيروت
 ـ.ٜٜٙٔ-ىػٚٔٗٔ

إعراب القراف، ٍبي جعفر النحاس، تحقيؽ د. زىير نازي زاىد، عالـ  -ٛ
 ـ.ٜ٘ٛٔ -ىػ٘ٓٗٔالكتب، الطبعة الثانية 

: سمماف العيوني، مكتبة دار المنياج ، ألفية ابف مالؾ ، تحقيؽ -ٜ
 الرياض، 

أمالي ابف الشجري، ليبة   بف عمي بف محمد بف حمزة الحسيني  -ٓٔ
العموي، تحقيؽ ودراسة د. محمود محمد الطناجي، الناشر: مكتبة 

 ـ.ٕٜٜٔ -ىػٖٔٗٔالخانجي، القاىرة، الطبعة اٍولى 
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  ﴿ٚ٘ٓٛ﴾  
  

ّّد، تحقيؽ -ٔٔ د. زىير عبد  اّنتصار لسيبويو عمى المبرد، ّبف و
 ىػ.ٙٔٗٔالمحسف سمطاف، مؤسسة الرسالة، بيروت 

اُنصاؼ في مساحؿ الخْؼ بيف البصرييف والكوفييف، ٍبي البركات  -ٕٔ
ابف اٍنباري، تحقيؽ محمد محيي الديف عبد الحميد، المكتبة 

 ـ.ٖٜٜٔ -ىػٗٔٗٔالعصرية، صيدا، بيروت، 
اٍنصاري، تحقيؽ أوض  المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ، ّبف ىشاـ  -ٖٔ

محمد محيي الديف عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، 
 ىػ.٘ٔٗٔ

اُيضاح العضدي، ٍبي عمي الفارسي، تحقيؽ: د. حسف شاذلي  -ٗٔ
 ىػ.ٛٓٗٔفرىود، دار العموـ، الرياض، 

البرىاف في عموـ القراف  ، لمزركشي ، تحقيؽ محمد أبو الفضؿ .  -٘ٔ
 ىػٖٙٚٔ

حياف اٍندلسي، دار إحيام التراث العربي، البحر المحيط، ٍبي  -ٙٔ
 ـ.ٜٜٓٔ -ىػٔٔٗٔبيروت، لبناف، الطبعة اٍولى 

البديع في عمـ العربية، لمجد الديف ابف اٍثير، تحقيؽ د. فتحي أحمد  -ٚٔ
 ىػ.ٕٓٗٔعمي الديف، ود. صال  حسيف العابد، جامعة أـ القري، 

. عّياد بف البسيط في شرح جمؿ الزجاجي، ّبف أبي الربيع، تحقيؽ د -ٛٔ
 ىػ.ٚٓٗٔعيد الثبيتي، دار اليرب اُسْمي، بيروت، 

يمري، تحقيؽ د. فتحي أحمد عمى الديف،  -ٜٔ التبصرة والتذكرة، لمص 
ـّ القري، مكة   ىػ.ٕٓٗٔجامعة أ

التبياف في إعراب القراف لمعكبري ، محمد البجاوي ، عيسى البابي  -ٕٓ
 الحمبي

والكوفييف، ٍبي البقام التبييف عف مذاىب النحوييف البصرييف  -ٕٔ
العكبري، تحقيؽ د. عبد الرحمف بف سميماف العثيميف، مكتبة العبيكاف، 

 ـ.ٕٓٓٓ -ىػٕٔٗٔالرياض، الطبعة اٍولى، 
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التذييؿ والتكميؿ في شرح كتاب التسييؿ، ٍبي حي اف اٍندلسي،  -ٕٕ
 تحقيؽ أ.د. حسف ىنداوي، دار القمـ، دمشؽ، الطبعة اٍولى.

ر ، لمشيخ محمد الطاىر ابف عاشور ، دار النشر التحرير والتنوي -ٖٕ
 ـٖٜٛٔالتونسية 

التصري  بمضموف التوضي ، لخالد اٍزىري، تحقيؽ د. عبد الفتاح  -ٕٗ
بحيري إبراىيـ، الزىرام لِعْـ العربي، القاىرة، الطبعة اٍولى، 

 ىػ.ٛٔٗٔ
التوجيو النحوي لٌيات القرانية في تفسير القراف العظيـ لمحافظ ابف  -ٕ٘

مجمة جامعة كركوؾ لمدراسات  –ير، ـ. د . نوفؿ إسماعيؿ صال  كث
 ـ ٕٛٔٓ،  ٕعدد  ٖٔاُنسانية ، مجمد 

توضي  المقاصد والمسالؾ بشرح ألفية ابف مالؾ، لممرادي، تحقيؽ  -ٕٙ
بيروت، الطبعة اٍولى،  -أحمد محمد عزوز، المكتبة العصرّية، صيدا

 ـ.ٕ٘ٓٓ-ىػٕٙٗٔ
 ٍبي عمي الفارسي. التعميقة في شرح كتاب سيبويو ، -ٕٚ
التفسير البسيط، لمواحد تحقيؽ : طْب الدكتوراه في جامعة اُماـ  -ٕٛ

 محمد بف سعود أشرؼ عمى طباعتو أ.د. تركي بف سيو العتيبي .
تفسير البيوي )معالـ التنزيؿ  ، تحقيؽ : عبد الرزاؽ الميدي، دار  -ٜٕ

 ٕٓٗٔبيروت –إحيام التراث 
  تحقيؽ : أبو إسحاؽ الحويني أ. تفسير القراف العظيـ ) ّبف كثير  -ٖٓ

 ىػ ٖٔٗٔالسعودية  –د.حكمت ياسيف، دار ابف الجوزي 
 بيروت –التفسير الكبير لمرازي _)مفاتي  الييب  ، دار إحيام التراث  -ٖٔ
تفسير السمعاني ،أبو المظفر، المحقؽ: ياسر بف إبراىيـ وننيـ بف  -ٕٖ

 عباس، دار الوطف، الرياض 
محمد القرشي ، حققو عمي محمد  جميرة أشعار العرب أبو زيد  -ٖٖ

 البجادي، نيضة مصر
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الجامع ٍحكاـ القراف ) تفسير القرطبي ، ت: احمد البردوني دار  -ٖٗ
 ٖٗٛٔالكتب المصرية 

الحجة لمقرام السبعة، ٍبي عمي الفارسي، تحقيؽ بدر الديف قيوجي،  -ٖ٘
وبشير جويجاتي، دار المحموف لمتراث، دمشؽ، الطبعة الثانية، 

 ـ.ٖٜٜٔ -ىػٖٔٗٔ
خزانة اٍدب ولب لباب لساف العرب، لعبد القادر البيدادي، تحقيؽ  -ٖٙ

وشرح عبد السْـ محمد ىاروف، مكتبة الخانجي، القاىرة، الطبعة 
 ىػٛٔٗٔالرابعة، 

الخصاحص، ّبف جني، حققو محمد عمي النجار، عالـ الكتب،  -ٖٚ
 ـ.ٖٜٛٔ -ىػٖٓٗٔبيروت، الطبعة الثالثة، 

ب المكنوف، لمسميف الحمبي، تحقيؽ د. الدر المصوف في عموـ الكتا -ٖٛ
 -ىػٙٓٗٔأحمد محمد الخراط، دار القمـ، دمشؽ. الطبعة اٍولى 

 ـ.ٜٙٛٔ
طمعت صْح الفرحاف: درج الدرر في اًي والسور، لمجرجاني،  -ٜٖ

عماف، اٍردف الطبعة:  -محمد أديب شكور أمرير دار الفکر 
 ٖٓٗٔاٍولى، 

د. عبد الحميد السيد محمد  شرح اٍشموني ٍلفية ابف مالؾ، تحقيؽ -ٓٗ
 عبد الحميد، المكتبة اٍزىرية، القاىرة.

شرح اٍلفية ّبف عقيؿ ت. محمد محي الديف عبد الحميد ، دار  -ٔٗ
 ٓٓٗٔالتراث 

شرح التسييؿ ّبف مالؾ، تحقيؽ د. عبد الرحمف السيد، محمد بدوي  -ٕٗ
 ـ.ٜٜٓٔ -ىػٓٔٗٔالمختوف، ىجر، القاىرة، الطبعة اٍولى 

ّبف عصفور، تحقيؽ د.صاحب أبو جناح، عالـ  شرح الجمؿ، -ٖٗ
 ـ.ٜٜٜٔ -ىػٜٔٗٔالكتب، بيروت، الطبعة اٍولى، 

شرح الرضي عمى كافية ابف الحاجب، شرح وتحقيؽ د.عبد العاؿ سالـ  -ٗٗ
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، عالـ الكتب، القاىرة، الطبعة اٍولى،   ـ.ٕٓٓٓ-ىػٕٔٗٔمكـر
ىريدي،  شرح الكافية الشافية، ّبف مالؾ، حققو د. عبد المنعـ أحمد -٘ٗ

 ـ.ٕٜٛٔ -ىػٕٓٗٔجامعة أـ القري، مكة المكرمة، الطبعة اٍولى، 
شرح كتاب سيبويو ٍبي سعيد السيرافي، تحقيؽ د. رمضاف عبد  -ٙٗ

التواب، د. محمود فيمي حجازي، د. محمد ىاشـ عبد الدايـ، ونيرىـ. 
 ـ.ٜٙٛٔالييحة المصرية العامة لمكتاب 

 شرح المفصؿ ّبف يعيش، تحقيؽ -ٚٗ
ت ميني المبيب ،عبد القادر البيدادي المحقؽ: عبد العزيز شرح أبيا -ٛٗ

 أحمد دقاؽ، دار المحموف لمتراث، بيروت -رباح 
صحي  البخاري ،ٍبي عبد  محمد بف إسماعيؿ البخاري ، دار  -ٜٗ

 ـ.ٜٜٚٔىػ ػ ٚٔٗٔالسْـ ، الرياض، الطبعة اٍولى، 
 صحي  مسمـ، ٍبي الحسيف مسمـ بف الحجاج النيسابوري، دار -ٓ٘

 ـ.                                                         ٜٜٛٔىػٜٔٗٔالسْـ، الرياض، الطبعة اٍولى،
ضراحر الشعر، ّبف عصفور اُشبيمي، تحقيؽ السيد إبراىيـ محمد،  -ٔ٘

 دار اٍندلس، بيروت.
الضمير وتقسيماتو ودوره اُحالي بيف النحو والمسانيات، نعيمة سعدية  -ٕ٘

 ـ ٕٙٔٓكرة، حوليات المخبر، جامعة بس
عمؿ النحو، ٍبي الحسف الوراؽ، تحقيؽ ودراسة د. محمود جاسـ  -ٖ٘

 -ىػ ٕٓٗٔالدرويش، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة اٍولى، 
 ـ.ٜٜٜٔ

الكامؿ لممبرد، حققو د.محمد أحمد الدالي، مؤسسة الرسالة، بيروت،  -ٗ٘
 ـ.ٕٗٓٓ -ىػ ٕ٘ٗٔالطبعة الرابعة، 

قيؽ وشرح عبد السْـ ىاروف، الناشر: مكتبة الكتاب، لسيبويو، تح -٘٘
 ـ.ٜٛٛٔ -ىػٛٓٗٔالخانجي، القاىرة، الطبعة الثالثة، 

بيروت ط: الثالثة  –دار الكتاب العربي ،  لمزمخشري الكشاؼ، -ٙ٘
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 دار المعرفة، بيروت.    ىػ ،  ٚٓٗٔ
المباب في عمؿ البنام واُعراب لمعكبري، تحقيؽ نازي مختار  -ٚ٘

 ـ.ٕٔٓٓ -ىػٕٕٗٔمشؽ، الطبعة الثانية، طميمات، دار الفكر، د
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز) تفسير ابف عطية . )الطبعة  -ٛ٘

 اٍولى . بيروت: دار الكتب العممية
المساحؿ البصريات،ٍبي عمي الفارسي، المحقؽ: د. محمد الشاطر،  -ٜ٘

  ٘ٓٗٔ مطبعة المدني، اٍولى،
صداره د.عبد   بف عبد مسند اُماـ أحمد بف حنبؿ، أشرؼ عمى إ -ٓٙ

المحسف التركي، وشارؾ في التحقيؽ شعيب اٍرنؤوط ونيره، مؤسسة 
 ـ.ٖٜٜٔ -ىػٖٔٗٔالرسالة، بيروت، الطبعة اٍولى 

معاني القراف لَخفش، تحقيؽ د.ىدي قراعة، الحانجي بالقاىرة،  -ٔٙ
 ىػٔٔٗٔالطبعة اٍولى، 

عمي النجار،  معاني القراف لمفرام، تحقيؽ أحمد يوسؼ نجاتي ومحمد -ٕٙ
 دار السرور.

معاني القراف وا عرابو لمزجاج، شرح وتحقيؽ د.عبد الجميؿ عبده شمبي،  -ٖٙ
 ـٕ٘ٓٓ -ىػٕٙٗٔدار الحديث، القاىرة، سنة الطبع 

اٍردف  –معاني النحو د.فاضؿ صال  السامراحي، دار الفكر لمطباعة  -ٗٙ
 ىػ ٕٓٗٔالطبعة: اٍولى، 

، ّبف ىشاـ اٍنصاري، تحقيؽ ميني المبيب عف كتب اٍعاريب -٘ٙ
وشرح د.عبد المطيؼ محمد الخطيب، المجمس الوطني لمثقافة والفنوف 

 ـ.ٕٓٓٓ -ىػٕٔٗٔواًداب، الكويت، الطبعة اٍولى 
المقاصد الشافية في شرح الخْصة الكافية، لمشاطبي، تحقيؽ د. عبد  -ٙٙ

 الرحمف العثيميف، جامعة أـ القري، مكة المكرمة، الطبعة اٍولى
 ـ.ٕٚٓٓ -ىػٕٛٗٔ

المقتضب لممبرد، تحقيؽ محمد عبد الخالؽ عضيمة، لجنة إحيام  -ٚٙ



  يف كتابه تفسري القرآن العظيم التفكري النحوي عند ابن كثري من خالل عود الضمري

 (والثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاي العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٖٚ٘ٔ﴾  
  

 ـ.ٜٜٗٔ -ىػ٘ٔٗٔالتراث اُسْمي، القاىرة، 
النكت في تفسير كتاب سيبويو لمشنتمري، دراسة وتحقيؽ أ. رشيد  -ٛٙ

 -ىػٕٓٗٔبمحبيب، وزارة اٍوقاؼ والشؤوف اُسْمية، الميرب، 
 ـ.ٜٜٜٔ

ع الجوامع، لجْؿ الديف السيوطي، شرح ىمع اليوامع في شرح جم -ٜٙ
، عالـ الكتب، القاىرة،   -ىػٕٔٗٔوتحقيؽ أ.د عبد العاؿ سالـ مكـر

 ـ. ٕٔٓٓ
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