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 " قكاعد التفسير كالترجيح المتعمقة بالضمائر 

 بيف النظرية كالتطبيؽ "
 هناء عبد المحسف محمكد ماضى

جامعػة   -كمية الدراسات اإلسػالمية كالعربيػة لمبنػات بالمنصػكرة –قسـ التفسير كعمكـ القرآف 
 األزهر 

 Hanaamady.2070@azhar.edu.saلكتركنى : البريد اإل 
 الممخص

ككفػػى بػػ   --ييعػػد عمػػـ التفسػػير مػػف أهػػـ العمػػـك عمػػى اإلطػػالؽ   هلل ػػك متعمػػؽ بكػػالـ ا  
شػػرهللان   كيايػػة التفسػػير هػػك الكصػػكؿ إلػػى المعنػػى المػػراد مػػف ا يػػة   كهػػذا يػػتـ بعػػد معرهللػػة 

قكاعػػػد العمميػػػة لمتفسػػػير كالتػػػرجيح   كمػػػف ةػػػـ أبػػػرزت الباحةػػػة جممػػػة مػػػف قكاعػػػد التفسػػػير ال
كالتػرجيح المتعمقػػة بالضػػمائر   مبينػػة مكقػػؼ المفسػريف من ػػا   كمػػدل اعتمػػادهـ ل ػػا كبيػػاف 

 صحيح األقكاؿ مف سقيم ا.
خطػػة البحػػث: اقتضػػت طبيعػػة البحػػث أف تػػ تى هللػػى هللصػػميف يسػػبق ا مقدمػػة كتم يػػد كيفكق ػػا 

تمػػة كهلل ػػرس   كهللػػؽ الترتيػػب التػػالى :المقدمػػة : كهللي ػػا أهميػػة البحػػث كأسػػباب اختيػػار    خا
 كأهداهلل    كالدراسات السابقة   كمن ج البحث.  كخطت .ةمالتم يد : كيشمؿ ةالةة مباحث : 
المبحث األكؿ : نش ة القكاعد هللي التفسير كتطكرها.كالمبحث الةانى : مف ػكـ قكاعػد التفسػير 

 مبحث الةالث : مف كـ الضمائر   كأما هللصكؿ البحث هللكانت عمى النحك التالى:كالترجيح.ةال
الفصػػؿ األكؿ : قكاعػػد التفسػػير المتعمقػػة بالضػػمائر بػػيف النظريػػة كالتطبيؽ.كالفصػػؿ الةػػانى: 

 قكاعد الترجيح المتعمقة بالضمائر بيف النظرية كالتطبيؽ.
 ة أهما :تبرز أهمية المكضكع كأسباب اختيار  هللي األمكر التالي

أنػػ  يبحػػث هللػػي القػػرآف الكػػريـ كتفسػػير  كعمكمػػ  كهػػذا مػػف أجػػٌؿ العمػػـك كأشػػرهلل ا ألنػػ  يخػػتص 
كبيانػػ    هللتػػ تى األهميػػة مػػف مكضػػكع البحػػث كالمجػػاؿ الػػذل يبحةػػ .تظ ر  --بكػػالـ ا  

أهمية هذا المكضكع مف خالؿ تعمق  بجانب م ـ مػف جكانػب التفسػير   هلل ػك متعمػؽ بدراسػة 
كالتػرجيح المتعمقػة بالضػمائر   كمعرهللػة الػراجح مػف األقػكاؿ   كالمكازنػة بين ػا  قكاعد التفسير

مع بياف نكع الخالؼ.كظ كر القكاعد التفسيرية كالترجيحية بصكرة مف كمة ككاضحة يساعد 
 عمى هلل ـ القاعدة.

 الكممات المفتاحية: القكاعد   الضمائر   قكاعد التفسير   قكاعد الترجيح.
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"Rules Of Interpretation And Weighting Related To The 
Consciences Between Theory And Application" 

Hana Abdul Mohsen Mahmoud Madi 
 Department Of Interpretation And Qur'anic Sciences- Faculty Of 
Islamic And Arab Studies For Girls In Mansoura Al-Azhar 
University. 
E-mail: Hanaamady.2070@azhar.edu.sa 
Abstract  
The science of interpretation is one of the most important sciences 
of all, it is related to the word of God - and it is sufficient for honor, 
and the purpose of interpretation is to reach the meaning intended 
of the verse, This is done after knowing the scientific rules of 
interpretation and weighting, and then the researcher highlighted a 
number of rules of interpretation and weighting related to 
consciences, indicating the position of the interpreters, the extent to 
which they adopt them and the correct statement of the words of 
their values. 
Research plan: The nature of the research required that it come in 
two chapters preceded by an introduction and a preface and 
surpassed by a conclusion and index, in the following order: 
 introduction: in which the importance of research and the reasons 
for its selection, its objectives, previous studies, the research 
approach, and its plan. 
 Boot: Includes three investigations: The first research: the genesis 
of the rules in interpretation and their evolution. The second topic: 
the concept of the rules of interpretation and weighting. The third 
article: The concept of pronouns, and the chapters of the research 
were as follows: Chapter 1: The Rules of Interpretation relating to 
the pronouns between theory and practice. Chapter 2: Weighting 
rules relating to pronouns between theory and practice.  
The importance of the topic and the reasons for its selection are 
highlighted in the following matters:It researches the Holy Qur’an, 
its interpretation and its sciences, and this is for the sake of science 
and the most honorable because it is concerned with the word of 
God -- and its statement. With pronouns, knowing the most 
correct of sayings, and balancing them with a statement of the type 
of disagreement. The emergence of explanatory and preponderant 
rules in an understandable and clear way helps to understand the 
rule. 
Keywords: Rules- Pronouns- Rules Of Interpretation- Weighting 
Rules. 
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 قكاعد التفسير كالترجيح المتعمقة بالضمائر 

 بيف النظرية كالتطبيؽ 

 المقدمة :
الحمػػد   هللػػكؽ حمػػد الحامػػديف   كالشػػكر لػػ  هللػػكؽ شػػكر الشػػاكريف   كالصػػالة 
كالسالـ عمى مف بعة  رحمة لمعالميف   أشػرؼ الخالئػؽ أجمعػيف سػيد األنبيػاء 

 كآل  كأصحاب  أجمعيف. --كالمرسميف محمد األميف 
 أما بعد   

هللقد شػٌرؼ ا  تعػالى أمتنػا اإلسػالمية بػالقرآف الكػريـ كأمرهػا بتػدبر آياتػ    قػاؿ 
(   ِٗ)ص : (  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ)تعػػػالى : 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ )كجعم  هداية الطالػب لرضػا الػرحمف   قػاؿ تعػالى : 

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ  

  مػف ( كما جعم  شػامالن لمػا شػرع  لعبػادُٔ)المائدة : (  گ گ ڳ
الحػػػالؿ كالحػػػراـ مرجعػػػا لمبشػػػر عػػػف تفػػػاكت األهلل ػػػاـ   قاطعػػػا لمخصػػػاـ  شػػػاهلليان 

 لمسقاـ.
هللي تدبر كتاب ا    كالغكص هللي  –قديمان كحديةان  –كقد اجت د العمماء األعالـ 

بحكر معاني    هللاستخرجكا من  درران   كاستنبطكا مف آيات  أحكامان كقكاعد يػرران 
 سان كعبران.  كاستفادكا مف مكاعظ  درك 

كمف المعمـك أف شرؼ كؿ عمـ بمكضكع  كمتعمق ي  كمكضكع عمـ التفسير أهػـ 
ككفػى بػ  شػرهللا   كيايػة التفسػير هػك  --العمـك عمى اإلطالؽ هك كالـ ا  

الكصػػكؿ إلػػى المعنػػى المػػراد هللػػي ا يػػة   كهػػذا يػػتـ بعػػد كضػػع كبيػػاف القكاعػػد 
الضػػمائر   كلػػذلؾ جػػاءت قكاعػػد العمميػػة لعمميػػة التفسػػير كالتػػرجيح المتعمقػػة ب

 .--التفسير كالترجيح لف ـ معانى كتاب ا  
كلمػػا احتػػؿ عمػػـ التفسػػير هػػذ  المنزلػػة الرهلليعػػة مػػف بػػيف العمػػـك الشػػرعية كأك   

 –قػديمان كحػديةان  –اإلسالـ هذ  األهميػة كػاف اعتنػاء العممػاء األجػالء بػ  كبيػران 
هللػي مجػا ت مختمفػة مػف عمػـ  هللصنفكا هللي عمـ التفسػير مصػنفات عديػدة كذلػؾ

التفسػير  كعنػػدما دخػؿ الغػػث كالةمػػيف كالباطػؿ الكاضػػح كالحػػؽ المبػيف هللػػي عمػػـ 
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التفسير   كاحتيج األمر إلػى التمييػز بػيف مػا هػك مقبػكؿ مػف التفسػير كمػا هػك 
مػػردكد منػػ    شػػمر بعػػض المفسػػريف إلػػى كضػػع قكاعػػد كميػػة لضػػبط هػػذا العمػػـ 

 .(1)د التفسير كالترجيح "كترتيب  كتنسيق  كتسمى بػ " قكاع
تخمية كتب التفسير ضػركرة ممحػة    –هللكاف هذا البحث خطكة هللي هذا الطريؽ 

ينى ألمة اإلسالـ عن ا لت خذ تفسير كتػاب ا  تعػالى نبعػان صػاهلليان كمػكردان ز  ن 
هللشػحذت ال مػػة كقكيػت العػػـز عمػى خػػكض يمػار مػػا كتبػ  األكائػػؿ  سػػتخراج  –

الضػػمائر كيعػػرؼ ب ػػا الصػػكاب هللػػي تفسػػير كتػػاب ا  قكاعػػد كضػػكابط متعمقػػة ب
 تعالى   كينقي  مف كؿ دخيؿ هللي    كمف كؿ ضعيؼ كشاذ هللي أقكال ـ.

هللػػ برزت الباحةػػة جممػػة مػػف قكاعػػد التفسػػير كالتػػرجيح المتعمقػػة بالضػػمائر بػػيف 
النظرية كالتطبيؽ   مبينة مكقؼ المفسريف من ػا كمػدل اعتمػادهـ ل ػا   كذلػؾ 

ہ ھ ھ ھ ھ )ريـ قػػػد نػػػزؿ بمسػػػاف عربػػػى مبػػػيف : ألف القػػػرآف الكػػػ

(  كمف ةـ هللإف القكاعد التي يحتاج إلي ا المفسر هللػي  ِ) يكسؼ : (  ے
هلل ـ القرآف الكريـ ترتكػز عمػى قكاعػد العربيػة كهلل ػـ أسسػ ا  كتػذكؽ أسػمكب ا   
دراؾ أسػػرارها   كلػػذلؾ كمػػ  هللصػػكؿ متنػػاةرة   كمباحػػث مستفيضػػة هللػػي هللػػركع  كا 

كمػػف ةػػـ تتنػػاكؿ الباحةػػة قكاعػػد التفسػػير كالتػػرجيح المتعمقػػة  العربيػػة كعمكم ػػا  
بالضمائر بيف النظرية كالتطبيؽ   حيث أن ا مف األمػكر ال امػة هللػي التفسػير   

 كيجب عمى المفسر أف يككف ممما ب ا حتى يتسنى ل  هلل ـ المعنى المراد.
 
 

 أهمية البحث كأسباب اختيار  :
 هللي األمكر التالية :تبرز أهمية المكضكع كأسباب اختيار  

                                 
سػػميع الحػػؽ : قكاعػػد التفسػػير نشػػ ت ا كتطكرهػػا   الجامعػػة اإلسػػالمية العالميػػة   إسػػالـ ( ُ)

 . ُْٖت ( ص آباد   ) د. 

ابف تيمية   تقى الديف أحمد : مقدمة هللي أصكؿ التفسير   تحقيؽ عػدناف زرزكر   -
 .  ّّدار القرآف الكريـ=  بيركت   لبناف   د.ت   ص 
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أنػػ  يبحػػث هللػػي القػػرآف الكػػريـ كتفسػػير  كعمكمػػ  كهػػذا مػػف أجػػٌؿ العمػػـك  -ُ
كبيانػػ    هللتػػ تى األهميػػة مػػف  --كأشػػرهلل ا ألنػػ  يخػػتص بكػػالـ ا  

 مكضكع البحث كالمجاؿ الذل يبحة .
تظ ػػر أهميػػة هػػذا المكضػػكع مػػف خػػالؿ تعمقػػ  بجانػػب م ػػـ مػػف جكانػػب  -ِ

كاعػػػد التفسػػػير كالتػػػرجيح المتعمقػػػة التفسػػػير   هلل ػػػك متعمػػػؽ بدراسػػػة ق
بالضمائر   كمعرهللة الراجح مف األقكاؿ   كالمكازنػة بين ػا مػع بيػاف نػكع 

 الخالؼ.
ظ كر القكاعد التفسيرية كالترجيحية بصكرة مف كمػة ككاضػحة يسػاعد  -ّ

 عمى هلل ـ القاعدة.

الف ػػػـ السػػػميـ لمعػػػانى القػػػرآف الكػػػريـ هػػػك نتيجػػػة القكاعػػػد التفسػػػيرية  -ْ
 كالترجيحية.

ف قكاعػػد التفسػػير كالتػػرجيح المتعمقػػة بالضػػمائر قػػد أٌصػػؿ ل ػػا   كهػػذ  أ -ٓ
الدراسػػة تطبيػػؽ لتمػػؾ القكاعػػد هللػػي بيػػاف أةرهػػا هللػػي الد لػػة عمػػى أرجػػح 

 األقكاؿ.

مػػف أبػػرز أسػػاليب المغػػة العربيػػة قيام ػػا عمػػى ا ختصػػار   كمػػف أشػػ ر  -ٔ
األساليب هللي تحقيؽ ذلؾ : استخداـ الضمير  كا ختصار هللف مف هللنكف 

الية   كيحتاج المستمع كالقارئ إلدراك  إلى هلل ـ سميـ  كتتبع سػديد الب
   كمن  عائد الضمير   كا   كقع لبس هللي تحصيؿ المعانى كهلل م ا.

 أهداؼ البحث :

 بياف اإلشكاليات الكاردة هللي مف ـك قكاعد التفسير كالترجيح. -ُ

معرهللة منزلػة قكاعػد التفسػير كالتػرجيح المتعمقػة بالضػمائر مػف  -ِ
 قرآف كعمـ التفسير كأصكؿ التفسير.عمـك ال

استخراج قكاعد التفسير كالترجيح المتعمقة بالضمائر كدراسػت ا  -ّ
   كمكازنت ا بترجيحات كأقكاؿ عمماء التفسير.

 استكشاؼ كاقع الدراسات القرآنية هللي بابو مف أجؿ أبكاب ا. -ْ

 الدراسات السابقة :
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ير كالترجيح المتعمقة بعد البحث كتتبع الدراسات التي تناكلت قكاعد التفس
  لػػػـ نقػػػؼ عمػػػى أيػػػة دراسػػػة تناكلػػػت هػػػذا  كالتطبيػػػؽبالضػػػمائر بػػػيف النظريػػػة 

 المكضكع   كياية ما كقفنا عمي  هك أربع دراسات   كهلليما يمى بيان ا :

قكاعػػػد تفسػػػير القػػػرآف   أسسػػػ ا المنطقيػػػة   اسػػػتنباطات ا قطعيت ػػػا    -
لككهللػػػة   ماجسػػػتير ييػػػر منشػػػكرة  هػػػادل حسػػػيف عمػػػراف   جامعػػػة ا

 ـ.ََُِهػ/ُُّْ
المصنفات هللي أصػكؿ التفسػير كقكاعػد    دراسػة نقديػة مكازيػة   دكتػكرا  ييػر  -

منشػػػكرة  ركاف هللػػػكزاف الحديػػػد   كميػػػة الدراسػػػات العميػػػا بالجامعػػػة األردنيػػػة   
 ـ.َُِٓهػ/ُّْٓ

قكاعػػػد التػػػرجيح عنػػػد المفسػػػريف   دراسػػػة نظريػػػة تطبيقيػػػة   ماجسػػػتير ييػػػر  -
الحربى   كمية أصكؿ الديف   جامعة اإلماـ محمد بػف منشكرة  حسيف بف عمى 

 هػ.ُُْٕسعكد اإلسالمية  الرياض   

كالباحةة ستبحث هللي قكاعد التفسير كالتػرجيح المتعمقػة بالضػمائر بػيف النظريػة 
 كالتطبيؽ   كهك مكضكع لـ أجد مف سبؽ إلي  هللي حدكد عمـ الباحةة.

 من ج البحث :

المتبػػع هللػػي كتابػػة مةػػؿ هػػذ  البحػػكث التزمػػت الباحةػػة بػػالمن ج العممػػى 
 العممية   كالمتمةؿ هللي األمكر التالية :

 أعزك ا يات إلى سكرها   مع ذكر أرقام ا هللي متف البحث. -

 تخريج األحاديث مف مصادرها األصمية. -
 أعرؼ باألعالـ الكرادة هللي البحث ما أمكف. -

   كاألحاديػث النبكيػة}{أجعؿ القكسػاف المزهػراف لايػات القرآنيػة -
 قكسيف هاللييف ) (.

 أبيف معانى المصطمحات العممية مف مراجع ا. -

 أبيف أقكاؿ المفسريف كأعزكها إلى أصحاب ا. -

 أخرج بنتائج كتكصيات هللي ن اية البحث. -

 أقـك بعمؿ هلل رس يتضمف المصادر كالمراجع كترتبي ا أبجديان. -
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 خطة البحث : 

كهللؽ الترتيب  يتككف البحث مف مقدمة كتم يد كهللصميف كخاتمة كهلل رس  
 التالى :

المقدمة : كهللي ا أهمية البحث كأسباب اختيار    كأهداهلل    كالدراسات السابقة 
   كمن ج البحث.

 التم يد : كيشمؿ عمى مبحةيف :
 المبحث األكؿ : مف ـك قكاعد التفسير كالترجيح   كيشتمؿ عمى ما يمى :

 أك  : مف ـك القاعدة لغة كاصطالحان.
 كاعد التفسير كمعرهللت ا.ةانيا : أهمية ق

 ةالةا : تعريؼ قكاعد التفسير ) التعريؼ بالمركب اإلضاهللى قكاعد التفسير (.
 رابعا : مف ـك قكاعد الترجيح 

 .تعريؼ الترجيح لغة كاصطالحان 

 .التعريؼ بالمركب اإلضاهللى قكاعد الترجيح 
 خامسا : الفرؽ بيف قكاعد التفسير كقكاعد الترجيح.

 ف ـك الضمائر   كيشتمؿ عمى ما يمى :المبحث الةانى : م

 أك  : مف ـك الضمائر لغة كاصطالحان.
 ةانيا : أسباب استعماؿ الضمير.

 ةالةا : أقساـ الضمائر هللي القرآف الكريـ.
 رابعا : أهمية الضمير.

الفصؿ األكؿ : قكاعد التفسير المتعمقة بالضمائر بيف النظرية كالتطبيؽ   كهللي  
 أربعة مباحث :
 ث األكؿ : ضمير الفصؿ.المبح

 المبحث الةانى : اإلظ ار هللي مكاضع اإلضمار.
 المبحث الةالث : ا لتفات بالضمائر.

 المبحث الرابع : تككيد الضمائر.
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الفصؿ الةانى: قكاعد الترجيح المتعمقة بالضمائر بيف النظرية كالتطبيؽ  كهللي  
 سبعة قكاعد:

ذككر أكلى مف إعادت  القاعدة األكلى : قاعدة إعادة الضمير إلى م
 إلى مقدر.

القاعدة الةانية : قاعدة إعادة الضمير إلى المحدث عن  أكلى مف 
 إعادت  إلى يير .

القاعدة الةالةة : قاعدة تكحيد مرجع الضمائر هللي السياؽ الكاحد 
 أكلى مف تفريق ا.

القاعدة الرابعة : قاعدة األصؿ إعادة الضمير إلى أقرب مذككر ما لـ 
 بخالهلل . يرد دليؿ

القاعدة الخامسة : إذا أمكف حمؿ الضمير عمى يير الش ف هللال 
 ينبغي الحمؿ عمي .

القاعدة السادسة : إذا كاف هللي ا ية ضمير عكدة إلى أكةر مف 
 مذككر   كأمكف حمم  عمى الجميع حمؿ عمي .

القاعدة السابعة : إذا اجتمع هللي الضمائر مراعاة المفظ كالمعنى بدئ 
 لمعنى.بالمفظ ةـ با

 الخاتمة :
كتتضمف أهـ النتائج كالتكصيات التي تكصمت إلي ا مف خالؿ 

 البحث.
 هلل رس المصادر كالمراجع أبجديان.
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 التم يد : كيشتمؿ عمى مبحةيف مباحث
 المبحث األكؿ : مف ـك قكاعد التفسير كالترجيح.

 المبحث الةانى : مف ـك الضمائر.
 الترجيحمف ـك قكاعد التفسير ك المبحث األكؿ : 

 أك  : مف ـك القاعدة لغة كاصطالحان 
 القاعدة لغة :

 (2)  كالقكاعد أساهللؿ الشئ (1)القاعدة أصؿ الشئ كأساس    قكاعد البيت أساس 
   (3)  القكاعػػد جمػػع قاعػػدة   كالقاعػػدة : أصػػؿ األسع   كالقكاعػػد هػػي األسػػاس

: قكاعػػػد    كقيػػػؿ (6)كهػػػى أسػػػاس البيػػػت (5)  كالمركػػػز (4)كاألسػػػاس كاألصػػػكؿ
 . (8)  كأصكؿ حيطان  (7)البيت : هي أساطيف البناء التي تعمد 

 كبالتالي هللالقاعدة هي األساس   كاألصؿ   كالمركز.
 األدلة مف القرآف الكريـ :

                                 
(   دار صادر ِّٔ/ّابف منظكر   محمد بف مكـر األهللريقي المصرل : لساف العرب   )( ُ)

   بيركت   لبناف   د.ت .
(   تحقيػػؽ : محمػػد ُّٕ/ُنصػػكر محمػػد بػػف أحمػػد : ت ػػذيب المغػػة   )األزهػرل   أبػػك م( ِ)

 ـ . َُُِعكض مرعب   دار إحياء التراث العربى   بيركت   لبناف   
 (   مرجع سابؽ . ِّٔ/ّابف منظكر   محمد مكـر : لساف العرب   )( ّ)
 .  (   مرجع سابؽُّٕ/ ُاألزهرل   أبك منصكر محمد بف أحمد : ت ذيب المغة   )( ْ)
ينظر : الزمخشرل   أبك القاسـ محمكد بف عمر : أساس البالية   دار الفكػر   بيػركت ( ٓ)

 .  ُٔٓهػ   صُّٗٗ  لبناف   
بػراهيـ ُّْ/ُالفراهيدل   الخميؿ بف أحمد : العيف   )( ٔ) (   تحقيؽ : م دل المخزكمى كا 

 السامرائى   دار ال الؿ   بيركت   لبناف   د.ت . 
 (   مرجع سابؽ . ِّٔ/ ّ  محمد مكـر : لساف العرب   )ابف منظكر ( ٕ)
(   دار العمـ لممالييف   ِٔٔ/ِابف دريد   أبك بكر محمد بف الحسف : جم رة المغة   )( ٖ)

 ـ . ُٕٖٗبيركت   لبناف   
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ) قاؿ تعالى: -1

 .(1)(   أم : أساس البيت ُِٕ) البقرة : (  ٺ ٺ 

ېئ ېئ ېئ  ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ) قاؿ تعالى : -2

(   أم  ِٔ)النحػػؿ :  (  ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ
 .(2): مف األساس

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ):قػػػػػػاؿ تعػػػػػػالى -ّ

النػػػػكر : ) (  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ
(   أم : الجالسػػػػػات كالمتركػػػػػزات هللػػػػػي بيػػػػػكت ف كالعػػػػػاجزات عػػػػػف َٔ

   كعف القياـ بشئكف الحياة. (3)التصرؼ

) (  ی ی ی جئ حئ مئ ىئېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ) قاؿ تعالى : -5
 .(4)(   أم : مراكز يقفكف هللي اُُِآؿ عمراف : 

 مما تقدـ يتبيف أف معنى القكاعد هللي المغة يطمؽ عمى األصؿ كاألساس. 

القاعدة اصطالحا : ذكر العممػاء هللػي تعريػؼ القاعػدة اصػطالحا عػدة تعػاريؼ   
 نختار من ا ما يمى :

. أك (1)يػرة تيف ػـ أحكام ػا منػ هي : األمػر الكمػى الػذل ينطبػؽ عمػى جزيئػات كة
  أك هي : حكـ كمى يتعرؼ ب   (2)هي : حكـ أيمبى ينطبؽ عمى معظـ جزيئات 

                                 
( ْٔٓ/ُالطبرل   أبك جعفر بف جرير بف يزيد : جامع البياف عف ت كيػؿ آل القػرآف   )( ُ)

 هػ .  َُْٓيركت   لبناف     دار الفكر   ب
(   مرجػػع ٕٗ/ْالطبػػرل   محمػػد بػػف جريػػر : جػػامع البيػػاف عػػف ت كيػػؿ آل القػػرآف    )( ِ)

 سابؽ . 
/ ُِالقرطبػػى   أبػػك عبػػد ا  محمػػد بػػف أحمػػد األنصػػارل : الجػػامع ألحكػػاـ القػػرآف   )( ّ)

 (   دار الشعب   القاهرة   د.ت . َّٗ
(   ِِٗ/ُ: الػػكجيز هللػػي تفسػػير الكتػػاب العزيػػز   ) الكاحػػدل   الحسػػف عمػػى بػػف أحمػػد( ْ)

 هػ . ُُْٓتحقيؽ : صفكاف عدناف داككدل   دار القمـ   دمشؽ   
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  أك هػػػػي : قضػػػػية كميػػػػة منطقيػػػػة عمػػػػى جميػػػػع  (3)بػػػػ  عمػػػػى أحكػػػػاـ جزئياتػػػػ 
 .(5)  أك هي : حكـ كمى ينطبؽ عمى جزئيات  ليتعرؼ أحكام ا من  (4)جزئيات ا

  هللػالمعنى كاحػد كاأللفػاظ متغػايرة   كالقاعػدة مما تقػدـ تبػدك التعػاريؼ متقاربػة 
ب ػػذا المػػدلكؿ المػػذككر تشػػمؿ كػػؿ مػػا يطمػػؽ عميػػ  قاعػػدة هللػػي العمػػـك كاهللػػة   

                                                                             
(   َّ/ُابػػف النجػػار   محمػػد بػػف أحمػػد الفتػػكحى الحنبمػػى : شػػرح الكككػػب المنيػػر   )( ُ)

حيػػاء التػػراث   جامعػػة أـ  تحقيػػؽ : محمػػد الزحيمػػى  نزيػػ  حمػػاد   مركػػز البحػػث العممػػى كا 
 ـ .َُِْالقرل   المممكة العربية السعكدية   

(   دار الفكػػػر   ْٔٗ/ ِ  ) ٗالزرقػػػاء   مصػػػطفى أحمػػػد : المػػػدخؿ الفق ػػػى العػػػاـ   ط( ِ)
 ـ .ُٖٔٗدمشؽ   

(   دار ابػػف ِّ/ُ  ) ّالسػػبت   خالػػد بػػف عةمػػاف : قكاعػػد التفسػػير جمعػػا كدراسػػة   ط( ّ)
 ـ .َُُِهػ/ُِّْعفاف   القاهرة   

هػػ( ُٖٔ – َْٕنى : هك عمى محمد بف عمى   المعركؼ بالشػريؼ الجرجػانى )الجرجا( ْ)
: هلليمسكؼ مف كبار العمماء بالعربيػة   كلػد هللػي تػاكك كدرس هللػي شػيراز كتػكهللى ب ػا . مػف 
أش ر مؤلفات  : التعريفات   كشرح مكاقػؼ األيجػى   لػ  ترجمػة هللػي : الفكائػد الب يػة هللػي 

 تراجـ الحنفية   كاإلعالـ( .
الجرجػػانى   عمػػى بػػف محمػػد : التعريفػػات   تحقيػػؽ : إبػػراهيـ األبيػػارل   دار الكتػػاب ينظػػر : 

 .  ُِٗهػ   ص َُْٓالعربى   بيركت   لبناف   
هػػ(   ُٕٗ – ُِٕالتفتازانى : هك سعد الديف مسعكد بف عمر بف عبػد ا  التفتػازانى )( ٓ)

اهللعى لكػػف التحقيػػؽ أنػػ  مػػف عممػػاء العربيػػة كالبيػػاف كالمنطػػؽ ....   يينسػػب لممػػذهب الشػػ
حنفى المذهب كما خرج بذلؾ الشيخ عبد الفتػاح أبػك يػدة   حيػث قػاؿ هللػي تحقيػؽ لكتػاب 

(   كالحؽ أنػ  حنفػى المػذهب   هللقػد كلػى قضػاء الحنفيػة   ُٕ)إقامة الحجة لمكنكل ص 
هػػ ُِٕكل  هللي الفق  الحنفى تآليؼ ...   كلد التفتازانى بتفتػازاف مػف بػالد خراسػاف سػنة 

هػ   ل  عدة مؤلفات من ا : التمكيح   شرح العقائد النسػقية   الفكائػد الب يػة   ِِٕ كقيؿ
 اإلعالـ .

ينظر : التفتازانى   سػعد الػديف مسػعكد بػف عمػر الشػاهللعى : شػرح التمػكيح عمػى التكضػيح   
 هػ . ُُْٔ(   تحقيؽ: زكريا عميرات   دار الكتب العممية   بيركت   لبناف   ّٓ/ُ)
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كالقاعػػػدة األصػػػكلية " األمػػػر يقتضػػػى الكجػػػكب "   كالقاعػػػدة النحكيػػػة " الفاعػػػؿ 
مرهللكع "   كالقاعدة الفق ية "   ضرر ك  ضرار"   كالقاعػدة الترجيحيػة " القػكؿ 

  سيس مقدـ عمى القكؿ بالت كيد " كييرها مف القكاعد.بالت
 ةانيا : أهمية دراسة قكاعد التفسير كمعرهللت ا:

 إف معرهللة قكاعد التفسير بالنسبة لمناظر كالمفسر ذك أهمية بالغة   لما ي تي :
إف هذ  القكاعد هي أحكاـ عامة كمية تشتمؿ عمى جزئيات كهللركع كةيرة  -ُ

ب ا عمى معانى األلفاظ كالنصكص   مما يمكف المفسر التعرؼ 
 المنطكية تحت ا.

إف المفسر  بد ل  مف قانكف كمى كأصؿ صحيح يرجع إلي  هللػي تفسػير  -ِ
كالـ ا  تعػالى   كيحػتكـ إليػ  هللػي التػرجيح بػيف المحػتمالت كاألقػكاؿ   
كيميػػػز بػػػيف المعػػػانى الصػػػحيحة كالباطمػػػة   كهػػػذ  القكاعػػػد تمةػػػؿ ذلػػػؾ 

ر المقبكؿ مػف المػردكد   يقػكؿ الزركشػى : القانكف   هلل ى تحدد التفسي
كمعمـك أف تفسير  يككف بعض  مف قبيؿ بسػط األلفػاظ الػكجيزة ككشػؼ 
معاني ػػا   كبعضػػ  مػػف قبيػػؿ تػػرجيح بعػػض ا حتمػػا ت عمػػى بعػػض   
لباليت    كلطؼ معاني    كل ذا   يستغنى عػف قػانكف عػاـ يعػكؿ هللػي 

رهللػػة مفػػردات ألفاظػػ  تفسػػير  عميػػ    كيرجػػع هللػػي تفسػػير  إليػػ    مػػف مع
كمركبات ا   كسياق    كظاهر  كباطن    كييػر ذلػؾ ممػا   يػدخؿ تحػت 

 .(1)الكهـ   كيدؽ عن  الف ـ

                                 
(  تحقيػؽ  ّٔ/ُ  بد الديف محمد بف عبد ا  : البرهػاف هللػي عمػكـ القػرآف   ) الزركشى( ُ)

 هػ . ُُّٗ: محمد أبك الفضؿ إبراهيـ   دار المعرهللة   بيركت   لبناف   
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ةالةا : تعريؼ قكاعد التفسػير ) التعريػؼ بالمركػب اإلضػاهللى ( قكاعػد التفسػير   
 أك مف ـك قكاعد التفسير مركبا :

 ا :هناؾ تعريفات متعددة لقكاعد التفسير لعؿ أبرزه

هك : األحكاـ الكمية التي يتكصؿ ب ا إلى استنباط معانى القرآف الكريـ  -
  كب ذا صار عمـ قكاعد التفسير عمما  (1)كمعرهللة كيفية ا ستفادة من ا

مستقال مف عمـك القرآف ل  مكضكعات  كمباحة  كيايت  كيرض  
 كهللائدت .

 .(2)هك : األمكر المنضبطة التي يستخدم ا المفسر هللي تفسير  -
 رابعا : مف ـك قكاعد الترجيح 

 تعريؼ الترجيح لغة كاصطالحان:

 : الترجيح لغة 
قػػاؿ ابػػف هللػػارس : الػػراء كالجػػيـ كالحػػاء   أصػػؿ كاحػػد يعػػدؿ عمػػى رزانػػةو كزيػػادة   
كيقػػػاؿ : رجػػػح الشػػػئ   كهػػػك راجػػػح إذا رزف  كرجػػػح الميػػػزاف   يػػػرجيحي ريجكحػػػا 

كريجاحانا   كترجحت األرجكحة بالغالـ  أم مالت
(3). 

 :الترجيح اصطالحان 
 .(4)هللي اصطالح األصكلييف : تقكية إحدل األمارتيف عمى األخرل لدليؿ

كعرهلل  حسيف الحربى : ب ن  تقكية أحد األقكاؿ هللي تفسير ا ية لدليؿ أك قاعػدة 
تقكية   أك لتضعيؼ أك رد ما سكا    ةػـ شػرح هػذا التعريػؼ هللقػاؿ : "لتضػعيؼ 

                                 
 (   مرجع سابؽ . َّ/ُ )ّالسبت  خالد بف عةماف: قكاعد التفسير جمعا كدراسة  ط( ُ)
  دار ابػػف  ّصػكؿ هللػى أصػػكؿ التفسػير   ط( الطيػار   مسػاعد بػػف سػميماف بػف ناصػػر : هللِ)

 .  ٕٖهػ   ص َُِْالجكزل   الرياض   المممكة العربية السعكدية   
(   تحقيػػؽ : ْٖٗ/ِ( ابػػف هللػػارس   الحسػػيف أحمػػد بػػف زكريػػا : معجػػـ مقػػاييس المغػػة   )ّ)

 ـ . ُٕٗٗهػ/ُّٗٗعبد السالـ محمد هاركف   دار الفكر   بيركت   لبناف   
(   ُٔٔ/ْ   ) ِالحنبمى   تقى الديف أبك البقاء : شرح الكككب المنير   طابف البخار ( ْ)

 ـ . ُٕٗٗهػ/ُُْٖتحقيؽ : محمد الزحيمى كنزي  حماد   مكتبة العبيكاف   
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يير  مف األقكاؿ صار ذلؾ حصػرا لمصػكاب هلليػ  أك رد ما سكا  " ألن  إذا ضعؼ 
 .(1)  كهذا مف أكج  الترجيح

 : التعريؼ بالمركب اإلضاهللى قكاعد الترجيح 
عرهلل ا الحربى بقكل  : هي ضكابط كأمكر أيمبية ييتكصؿي ب ا إلى معرهللة الػراجح 

 .(2)مف األقكاؿ المختمفة هللي تفسير كتاب ا 
بقكاعد الترجيح هللي تفسير القرآف الكريـ    كعرهلل ا مساعد الطيار بقكل  : المراد

أحكػػاـ عمميػػة كميػػة كأيمبيػػة   مصػػكية بعػػد اسػػتقراء يعمم ػػا المفسػػر ليظ ػػر 
 .(3)الراجح مف بيف األقكاؿ المختمفة هللي بياف معانى القرآف الكريـ

 خامسا : الفرؽ بيف قكاعد التفسير كقكاعد الترجيح 
عمػػـك القرآنيػػة   كالنسػػبة بين مػػا تعتبػػر قكاعػػد التفسػػير جػػزء مػػف أشػػرؼ كأهػػـ ال

كبيف قكاعد الترجيح هي نسبة الجزء لمكؿ   هذا كقد تطمؽ قكاعد التفسير عمى 
جممة عمـك القرآف هللتدخؿ قكاعد الترجيح ضمن ا   كهذا مػف بػاب إطػالؽ الجػزء 

   (4)عمى الكؿ. هللقكاعد التفسير المػراد ب ػا تمػؾ الكميػات كالضػكابط المخصكصػة
الكميػػة التػػي يتكصػػؿ ب ػػا إلػػى اسػػتنباط معػػانى القػػرآف العظػػيـ أك هػػي األحكػػاـ 

 .(5)كمعرهللة كيفية ا ستفادة من ا

                                 
(   دار ّٓ/ُحسػػيف الحربػػى   حسػػيف بػػف عمػػى : قكاعػػد التػػرجيح عنػػد المفسػػريف   )( ُ)

 ـ . ُٔٗٗهػ/ُُْٕالقاسـ   الرياض   
 ( .ّٗ/ُفس  )المرجع ن( ِ)
الطيار   مساعد بف سميماف بف ناصر : التحريػر هللػي أصػكؿ التفسػير   مركػز الدراسػات ( ّ)

 .  َّٕـ   ص َُِّهػ/ُّْٓبمع د اإلماـ الشاطبى   
ـ   ََُِ( الخطيب   أحمد سػعد : مفػاتيح التفسػير   دار ابػف حػـز   بيػركت   لبنػاف   ْ)

 .  ُُّص 
(   مرجػػع َْ/ُ  ) ّكاعػػد التفسػػير جمعػػا كدراسػػة   طالسػػبت   خالػػد بػػف عةمػػاف : ق( ٓ)

 سابؽ . 
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قكاعد الترجيح : هي ضكابط كأمكر أيمبية   يتكصؿ ب ا إلى معرهللة الراجح مف 
 .(1)األقكاؿ المختمفة هللي تفسير كتاب ا و 

كصػؿ ب ػا إلػى قكل ـ : يتكصؿ ب ا إلى معرهللة الراجح   خرج ب  القكاعد التي يت
نمػا هػك نظػر  استنباط األحكاـ كييرها   كالتػرجيح   يسػتنبط هلليػ  مػف ا يػة   كا 

 هللي األقكاؿ هللي ا ية   كالترجيح بين ا مف خالؿ هذ  القاعدة.
كمف هنا نجػد أف قكاعػد التفسػير تطمػؽ عمػى جممػة القكاعػد هللػي تفسػير القػرآف 

 الكريـ   كقكاعد الترجيح كا ختيارات هي ضمن ا.
ذان : هللقكاعد التفسير أحكاـ كمية يتكصؿ ب ػا إلػى اسػتنباط معػانى القػرآف   أمػا إ

قكاعد الترجيح هلل ى ضكابط يتكصؿ ب ا إلى معرهللة الراجح مف األقػكاؿ المختمفػة 
هللي التفسير   كقكاعد التػرجيح مختصػة لمعرهللػة الػراجح هللقػط   كقكاعػد التفسػير 

 أكسع كأعـ  ستنباط معانى القرآف الكريـ.

                                 
(   مرجػع َّ/ُحسػيف الحربػى   حسػيف بػف عمػى : قكاعػد التػرجيح عنػد المفسػريف   )( ُ)

 سابؽ . 
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 مبحث الةانى : مف ـك الضمائر   كيشتمؿ عمى ما يمى :ال
 أك  : الضمائر لغة كاصطالحان 

الضمير لغة : م خكذ مف الضمكر كهك دقة هللي الشئ   كذلؾ ألف حركهلل  قميمة 
بالنسػػبة إلػػى الظػػاهر   أك هػػك مػػ خكذ مػػف الضػػمير   ألنػػ  كنايػػة عمػػا هلليػػ  مػػف 

 .(1)سترا سـ الظاهر   كهذا األصؿ يدؿ عمى ييبة كت
كجػػاء هللػػي معجػػـ مقػػاييس المغػػة : " الضػػاد كالمػػيـ كالػػراء أصػػالف صػػحيحاف   

(   كهللػى 2أحدهما يدؿ عمى دقة هللي شيء   كا خر يػدؿ عمػى ييبػة كتسػتر ")
القامكس المحيط : الضميري : ال زاؿ   كلحاؽ البطف   كأضمر  : أخفا 

(3). 
هللي المغة هػك الخفػاء  كيظ ر مف خالؿ هذ  التعاريؼ المغكية أف معنى الضمير

 كالتستر.
كالضمير اصطالحان : هللمف تعريفات النحكييف لمضمير أنػ  : المفػظ المحتػاج هللػي 

 تفسير إلى لفظ منفصؿ عن  إف كاف يائبان   أك قرين  تكمـ أك خطاب.
هللقػػػكل ـ : " إلػػػى لفػػػظ " احتػػػراز مػػػف ألفػػػاظ اإلشػػػارة ألنػػػ   بػػػد أف يكػػػكف مع ػػػا 

عن  " احتراز مف المكصك ت ألن   بد أف تتصػؿ   كقكل ـ: " منفصؿ  (4)مفسر
" ليػػدخؿ هلليػػ  ضػػمير المػػتكمـ  خطػػابصػػالت ا ب ػػا. كقػػكل ـ : " قرينػػة تكمػػـ أك 

                                 
األصػػف انى   أبػػك القاسػػـ الحسػػف بػػف محمػػد الرايػػب : المفػػردات هللػػي يريػػب القػػرآف   ( ُ)

هػػ   ُُِْالقمـ   بيركت   لبناف    (   تحقيؽ : صفكاف عدناف الداكدل   دارُِٓ/ُ)
 مادة ضمر . 

(   تحقيػؽ : عبػد السػالـ ُّٕ/ّابف هللارس   أحمدبف زكريا : معجػـ مقػاييس المغػة   )( ِ)
 ـ   مادة ضمر . ُٕٗٗهػ/ُّٗٗمحمد هاركف   دار الفكر   بيركت  لبناف   

(   ِْٗ/ُ  ) ٖالفيركزآبػػادل   مجػػد الػػديف محمػػد بػػف يعقػػكب : القػػامكس المحػػيط   ط( ّ)
تحقيؽ : مكتب تحقيؽ التراث هللي مؤسسة الرسالة   مؤسسة الرسالة   بيػركت   لبنػاف   

 ـ . ََِٓهػ/ُِْٔ
(   تحقيػؽ : خالػد عبػد ُْٔ/ُبابشاذ   طػاهر بػف أحمػد : شػرح المقدمػة المحسػبة   )( ْ)

 ـ . ُٕٕٗالكريـ   المطبعة العصرية   الككيت   
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كالمخاطب   ألن    يحتاج إلػى معرهللػة لفػظ ظػاهر   بػؿ قرينػة الػتكمـ كالخطػاب 
 .(1)كاهللية هللي ذلؾ

آف الكػػريـ   كلمضػػمائر قكاعػػدها المغكيػػة التػػي اسػػتنبط ا عممػػاء المغػػة مػػف القػػر 
كمف مصادر العربية األصمية   كمف الحػديث النبػكل   كمػف كػالـ العػرب الػذيف 

هللػػي بيػػاف الضػػمائر  (2)يستشػػ د بكالم ػػـ نظمػػا كنةػػرا  كقػػد ألػػؼ ابػػف األنبػػارل
نحػك :  مػتكمـ  كالضمير هػك عبػارة عمػا دؿ عمػى  (3)الكاقعة هللي القرآف مجمديف

   (4)ما   أك يائب نحك : هك  كهمػاأنا   كنحف   أك مخاطب نحك : أنت   كأنت
كالضمير مصطمح بصرل   كيسمي  الككهلليكف : الكناية كالمكنى   كهك بالمعنى 

 .(6)لالختصار هللي األصؿ الضمير. كيكضع (5)نفس 

                                 
(   َُِ/ُ  بػف عبػد ا  : شػرح التسػ يؿ  بػف مالػؾ   )ابف مالؾ   محمػد بػف عبػد ا( ُ)

تحقيػػػؽ : عبػػػد الػػػرحمف السػػػيد كمحمػػػد المختػػػكف   هجػػػر لمطباعػػػة كالنشػػػر كالتكزيػػػع   
 ـ . َُٗٗهػ/َُُْ

ابف األنبارل   هك : أبك بكر األنبارل اإلماـ الحاهللظ المغػكل   المقػرئ النحػكل   كلػد هللػي ( ِ)
ف  نشػ  هللػي بيػت عمػـ إذ كػاف كالػد  مػف كبػراء عممػاء األنبار سػنة إحػدل كسػبعيف كمػائتي

 الككهللييف هللي عصر    كاف ذكيا عرؼ بكةرة حفظ  . 
انظػػر : ابػػف األنبػػارل   أبػػك بكػػر محمػػد بػػف القاسػػـ : سػػيرت  كمؤلفاتػػ    تحقيػػؽ : حػػاتـ    

 ـ . ََِْهػ/ُِْٓصالح الضامف   دار البشائر لمطباعة كالنشر   دمشؽ   
(   تحقيػؽ : َُٖ/ِالرحمف جالؿ الديف : اإلتقاف هللي عمكـ القػرآف   )السيكطى   عبد ( ّ)

 مصطفى ديب البيغا   دار ال دل   الجزائر   د.ت . 
( ابػػػف هشػػػاـ   عبػػػد ا  بػػػف يكسػػػؼ : شػػػرح شػػػذكر الػػػذهب هللػػػى معرهللػػػة كػػػالـ العػػػرب   ْ)

  (   تحقيؽ : عبد الغنى الدقر   الشركة المتحدة لمتكزيع   سكريا   د.ت .ُٕٓ/ُ)
(   دار الفكػػػر   عمػػػاف   ُْ/ُ  ) ّالسػػػامرائى   هللاضػػػؿ صػػػالح : معػػػانى النحػػػك   ط( ٓ)

 ـ . ََِٖهػ/ُِْٗاألردف   
(   مرجػػع ٕٗٓ/ُالسػيكطى   عبػػد الػػرحمف جػػالؿ الػػديف : اإلتقػػاف هللػػي عمػػكـ القػػرآف   )( ٔ)

 سابؽ .
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ألن    يضمر حتى يعػرؼ كذلػؾ ألنػؾ   يضػمر حتػى يعػرؼ  المعارؼكهك أكؿ 
  شيء مػف ذلػؾ حتػى تعرهللػ  كذلؾ   تقكؿ : مررتي ب    مررت    ك  ذهب   ك 

 .(1)كتدرل إلى مف يرجع هذا الضمير
كأما مرجػع الضػمير هلل ػك ا سػـ الػذل يعػكد عميػ    كيبػيف المػراد بػ    كيسػمى 

  كالضمائر بعض ا أعرؼ مػف بعػض هللاعرهلل ػا ضػمير  (2)أيضا : مفسر الضمير
غيػر  مدلكلػ    كبعػدـ صػالحيت  ل كبمشػاهدةالمتكمـ ألن  يدؿ عمى المراد بنفس  

كبتمييز صكرت    ةـ ضمير المخاطب ألنػ  يػدؿ عمػى المػراد بنفسػ  كبمشػاهدة 
 .(3)مدلكل    ةـ ضمير الغائب ألن  عار عف المشاهدة هللاحتاج إلى ما يفسر 

 ةانيا : أسباب استعماؿ الضمير 
 الضمير   ل  أسباب من ا ما يمى : استعماؿأسباب 

في اآليات التي كثرت االختصار : ومثال ذلك واضح جدا ، وخصوصا  -1

}إَِّْ اٌُّْغٍِّْنِيَ ًَاٌُّْغٍَِّْبثِ ًَاٌُّْؤِِْننِيَ ًَاٌُّْؤِِْنَبثِ  ضمائرها ، ومنها قوله تعالى :

ثِ ًَاٌْمَبِٔخِنيَ ًَاٌْمَبِٔخَبثِ ًَاٌصَّبدِلِنيَ ًَاٌصَّبدِلَبثِ ًَاٌصَّببِشَِّٓ ًَاٌصَّببِشَاثِ ًَاٌْخَبشِعِنيَ ًَاٌْخَبشِعَب

خَصَذِّلِنيَ ًَاٌُّْخَصَذِّلَبثِ ًَاٌصَّبئِِّنيَ ًَاٌصَّبئَِّبثِ ًَاٌْحَبفِظِنيَ فُشًُجَيُُْ ًَاٌْحَبفِظَبثِ ًَاٌزَّاوِشَِّٓ ًَاٌُّْ

، قال السيوطى:  [53اٌٍَّوَ وَثِريًا ًَاٌزَّاوِشَاثِ أَعَذَّ اٌٍَّوُ ٌَيُُ َِّغْفِشَةً ًَأَجْشًا عَظًِّْب{]األحضاة:

 }أَعَذَّ اٌٍَّوُ ٌَيُُ َِّغْفِشَةً ًَأَجْشًا عَظًِّْب{لالختصار ولهذا قاموأصل وضع الضمير 

 .(4)مقام خمسة وعشرين كلمة لو أتى مظهره

                                 
د الخالؽ (   تحقيؽ : محمد عبِْٖ – َِٖ/ْالمبرد   محمد بف يزيد : المقتضب   )( ُ)

 عظيمة   عالـ الكتب   بيركت   لبناف   د.ت . 
 (   مرجع سابؽ . ٓٓ/ُ  ) ّالسامرائى   هللاضؿ صالح : معانى النحك   ط( ِ)
السيكطى   الحاهللظ جالؿ الديف عبػد الػرحمف : همػع ال كامػع هللػي شػرح جمػع الجكامػع   ( ّ)

هلليقية   د.ت   بتصػرؼ (   تحقيؽ : عبد الحميد هنداكل   المكتبة التك ِّٔ – ُِِ/ُ)
 . 

(   ْٕٓ/ُالسيكطى   الحاهللظ جالؿ الػديف عبػد الػرحمف : اإلتقػاف هللػي عمػكـ القػرآف   )( ْ)
 ـ . ََِٕتحقيؽ : محمد متكلى منصكر   دار التراث   القاهرة   
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}ًَلًُ ٌٍُِّّْؤِِْنَبثِ َّغْضُضَْٓ ِِْٓ أَبْصَبسِىَِّٓ ًََّحْفَظَْٓ فُشًُجَيَُّٓ ًَالَ ُّبْذَِّٓ صِّنَخَيَُّٓ إِالَّ  وفى قوله تعالى :

أًَْ آبَبء بُعٌٌَُخِيَِّٓ  ِِنْيَب ًٌََْْضْشِبَْٓ بِخُُّشِىَِّٓ عٍَََ جٌُُْبِيَِّٓ ًَالَ ُّبْذَِّٓ صِّنَخَيَُّٓ إِالَّ ٌِبُعٌٌَُخِيَِّٓ أًَْ آبَبئِيَِّٓ َِب ظَيَشَ

ِ أَخَوٌَاحِيَِّٓ أًَْ ِٔغَوبئِيَِّٓ أًَْ َِوب ٍََِىَوجْ     أًَْ أَبْنَبئِيَِّٓ أًَْ أَبْنَبء بُعٌٌَُخِيَِّٓ أًَْ إِخٌَْأِيَِّٓ أًَْ بَنِِ إِخْوٌَأِيَِّٓ أًَْ بَنِو  

ٌْسَاثِ اٌنِّغَوبء ًَالَ  أََّّْبُٔيَُّٓ أًَِ اٌخَّببِعِنيَ غَْْشِ أًٌُِِْ اإلِسْبَتِ َِِٓ اٌشِّجَبيِ أًَِ اٌطِّفًِْ اٌَّزَِّٓ ٌَُْ َّظْيَشًُا عٍَََ عَو 

ٓ صِّنَوووخِيَِّٓ ًَحٌُبُووٌا إٌَِووَ اٌٍَّوووِ جَِّْعًوووب أَّميَووب اٌُّْؤِِْنُووٌَْ ٌَعٍََّىُوووُْ      َّضْووشِبَْٓ بِووجَسْجٍُِيَِّٓ ٌِووُْعٍََُْ َِوووب ُّخْفِوونيَ ِِوو     

: " ليس هللي كتاب ا  آية أكةر ضمائر مػف هػذ   (1)قاؿ مكى [53حُفٍِْحٌُْ{]اٌنٌس:
 .(2)  جمعت خمسة كعشريف ضميرا لممؤمنات   مف مخفكض كمرهللكع

}إِرَا صٌُْضٌَِوجِ األَسُُْ    تعػالى : تفخيـ ش ف المضمر عن  كتعظيم  : كمن  قكل -ِ

: ) زلزال ػػػػا ( أبمػػػػل مػػػف " زلػػػػزا  " دكف إضػػػػاهللة إلي ػػػػا    [3صٌِْضَاٌَيَب{]اٌضٌضٌوووت: 
كأضػػيؼ الزلػػزاؿ إلػػى األرض   إذ المعنػػى زلزال ػػا الػػذل تسػػتحق  كيقتضػػي  

  ك" إلهللادة تمكن  من ا كتكرر    حتى ك ن  عرؼ بنسبت   (3)جرم ا كعظم ا
 .(4)رة اتصال  "إلي ا   لكة

                                 
هػػك : أبػػك محمػػد   مكػػى بػػف أبػػى طالػػب   كاسػػـ ابػػف أبػػى طالػػب حمػػكش بػػف محمػػد بػػف ( ُ)

رئ   مػف مؤلفاتػ  : تفسػير ال دايػة   كمشػكؿ إعػراب القػرآف   مختار القيسى   نحكل مقػ
كالتبصػػرة هللػػي القػػراءات السػػبع   تػػكهللى سػػنة سػػبع كةالةػػيف كأربعمائػػة   انظػػر : طبقػػات 

 (   دار الكتب العممية   بيركت   لبناف . ُّّ/ُالمفسريف لمداككدل )
تحقيػػؽ : عػػادؿ  (  َٓٓ/ٔأبػػك حيػػاف األندلسػػى   محمػػد بػػف يكسػػؼ : البحػػر المحػػيط )( ِ)

أحمػػػد عبػػػد المكجػػػكد   كعمػػػى محمػػػد معػػػكض   دار الكتػػػب العمميػػػة   بيػػػركت   لبنػػػاف   
 ـ . ُّٗٗ

ابػػف عطيػػة األندلسػػى   أبػػى محمػػد عبػػد الحػػؽ بػػف يالػػب : المحػػرر الػػكجيز هللػػي تفسػػير ( ّ)
 (   كزارة األكقاؼ كالشئكف اإلسالمية بالمغرب   د.ت . ّْٕ/ُٔالكتاب العزيز   )

(   الػدار التكنسػية لمنشػر ُْٗ/ُٓشػكر  محمػد الطػاهر : التحريػر كالتنػكير   )ابف عا( ْ)
 ـ . ُْٖٗكالتكزيع   تكنس   



 

 
355 

}َّبأَّميَب اٌنَّبطُ وٌٍُُاْ َِِّّب فِِ األَسُِْ حَالَالً طَِّْببً ًَالَ  التحقير : ومن أمثلة ذلك ، قال تعالى : -5

}إَِّٔووُ ظَوَّٓ أَْ ٌَّوٓ    وقاال تعاالى: [368حَخَّبِعٌُاْ خُطٌَُاثِ اٌشَّْْطَبِْ إَِّٔوُ ٌَىُُْ عَذًٌُّ ِمبِني{]اٌبموشة: 

 .(1)[31مبق:َّحٌُس{]االٔش

َّوُذ م        كمما يحتمؿ التحقير: قػاؿ تعػالى :  ٌَّوِزُ  ٌَِه ا َُّىوزُِّة ِببٌوذِّّٓ ذ َفوَز ٌَّوِزُ  ّْوَج ا }َأَسَأ

 .[2- 3اٌَْْخُِْ{]املبعٌْ:

قاؿ األلكسى : كالمعنػى : هػؿ عرهللػت الػذل يكػذب بػالجزاء أك باإلسػالـ   إف لػـ 
  ككضػع اسػػـ اإلشػػارة تعرهللػ  هللػػذلؾ ) الػذل يكػػذب " بػذلؾ هػػك الػػذل يػدع اليتػػيـ 

 .(2)مكضع الضمير   لمد لة عمى التحقير   كقيؿ : لإلشعار بعمة الحكـ أيضا "

}ىٌَُ اٌَّزُِ بَعَثَ فِِ األُِِِّّْنيَ سَعٌُالً ِِّنْيُُْ َّخٌٍُْ عٍََْْيُِْ آَّبحِوِ التككيد : كمن  قكل  تعالى :  -4

[   ِ]الجمعة:َّتَ ًَإِْ وَبٌُٔا ِِٓ لَبًُْ ٌَفِِ ضَالَيٍ ِمبِني{ًَُّضَوِّْيُِْ ًَُّعٍَُِّّيُُُ اٌْىِخَبةَ ًَاٌْحِىْ
هللابتداء الجممة بضمير اسـ الجاللة لتككف الجممة اسمية هللتقيد تقكية هذا 

 .(3)الحكـ كت كيد  أل : أف النبى مبعكث مف ا    محالة

 ةالةا : أقساـ الضمير هللى القرآف الكريـ 
 : ينقسـ الضمير إلى ةالةة أقساـ

}فَغَخَزْوُشًَُْ َِب أَلُوٌيُ ٌَىُوُْ ًَأُفَوٌُُِّ أَِْوشُِ     األكؿ : ما كضع لممتكمـ مةؿ قكل  تعالى : 

 .[11إٌََِ اٌٍَّوِ إَِّْ اٌٍَّوَ بَصِريٌ بِبٌْعِبَبد{]غبفش:

                                 
(   ِّ/ ْ  ) ِالزركشى   بدر الديف محمد بف عبد ا  : البرهاف هللي عمكـ القػرآف   ط( ُ)

 . ـ ُِٕٗهػ/ُُّٗتحقيؽ : محمد أبك الفضؿ إبراهيـ   دار المعرهللة   بيركت   لبناف   
( األلكسػػى   محمػػكد شػػكرل : ركح المعػػانى هللػػى تفسػػير القػػرآف العظػػيـ كالسػػبع المةػػانى   ِ)

 (   دار إحياء التراث العربى   بيركت   لبناف   د.ت .ّٔٓ/ُٓ)
 (   مرجع سابؽ . َِٕ/ُّابف عاشكر   محمد الطاهر : التحرير كالتنكير   )( ّ)
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 }صِشَاطَ اٌَّزَِّٓ أَٔعَّجَ عٍََْيُِْ غَريِ املَغضٌُةِ عٍََْيُِْ ًَالَالةانى : ما كضع لممخاطب مةؿ : 

   كهذا   يحتاجاف إلى مرجع اكتفاء بد لة الحضكر عن . (1) [7اٌضَّبٌِّني{]اٌفبحتت:

( كينقسػـ مرجػع 2الةالث : الداؿ عمى الغائب   ك بد ل  مف مرجع يعػكد عميػ )
 ضمير الغيبة إلى أقساـ :

أحػػػدها : كهػػػك األصػػػؿ أك يعػػػكد إلػػػى شػػػئ سػػػبؽ ذكػػػر  هللػػػى المفػػػظ بالمطابقػػػة 
،  [12} ًََٔوبدٍَ ُٔوٌ ٌ ابْنَووُ {]ىوٌد:      كقكل  :  [323سَبَّوُ فَغٌٍََ{]طو: } ًَعَصََ آدََُنحك

 .[14} إِرَا أَخْشَجَ َّذَهُ ٌَُْ َّىَذْ َّشَاىَب{]اٌنٌس: وقوله :
ةاني ا : أف يعكد عمى مذككر هللى سياؽ الكالـ مؤخر هللػى المفػظ مقػدـ هللػى النيػة 

} َالَ ُّغْوجَيُ عَوٓ     كقكلػ  :  [67ٌعَوَ{]طو: }فَجًَْجَظَ فِِ َٔفْغِوِ خِْفَتً ِمكقكل  تعالى: 

}فٌَََِْْئِزٍ الَّ ُّغْجَيُ عَٓ رَٔبِوِ إِٔوظٌ ًَالَ  [   كقكل  تعالى : ٖٕ]القصص:رٌُُٔبِيُُِ اٌُّْجْشٌُِِْ{

 [.ّٗ]الرحمف:جَبْ{
} اعْوذٌٌُِاْ  ةالة ا : أف يدؿ المفظ عمى صاحب الضمير بالتضػمف كقكلػ  تعػالى : 

}ًَالَ [ هللإنػ  عائػد عمػى العػدؿ المف ػـك مػف اعػدلكا  ٖ]المائدة:ٍخَّمٌٍَْ {ىٌَُ أَلْشَةُ ٌِ

[. هللالضػمير يرجػع للكػؿ ُُِ]األنعػاـ:حَجْوٌٍُُاْ َِِّّب ٌَُْ ُّزْوَشِ اعُُْ اٌٍّوِ عٍََْْوِ ًَإَِّٔوُ ٌَفِغْوكٌ { 
[ إلػػػػػى قكلػػػػػ  ٖ]النسػػػػػاء:}ًَإِرَا حَضَوووووشَ اٌْمِغْوووووَّتَ{لد لػػػػػة ) تػػػػػ كمكا ( كقكلػػػػػ  : 

[ أل المقسـك لد لة القسمة عمي    كيحتمػؿ ٖ]النساء:} فَبسْصُلٌُىُُ ِِّنْوُ {لىتعا
ف كاف بعيدا.  أف يعكد عمى ما ترك  الكالداف كاألقربكف ألن  مذككر كا 

                                 
 رل( كالتاء هللي )أنعمت( .( كالضمير الياء  هللي )أمٕسكرة الفاتحة )( ُ)
  دار ابػف  ِْٗانظر : شرح مقدمة هللي أصكؿ التفسير لشيخ اإلسالـ ابف تيمية   ص ( ِ)

 .  ِٓٗ – ِْٗـ   ص ََِٓهػ/ُِْٔالجكزل   القاهرة   
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}فٍََوٌْالَ إِرَا بٍََغَوجِ   رابعا : أف يدؿ عمي  با لتزاـ كإضمار النفس هللػى قكلػ  تعػالى : 

[ اضػمر الػنفس لد لػة ِٔ]القيامػة:الَّ إِرَا بٍََغَجْ اٌخَّشَالِوِ{ }وَ، [85اٌْحٍُْمٌَُ{]اٌٌالعت:
 ذكر الحمقـك كالتراقى عمي ا.

خامسا : أف يدؿ عمي  بالسياؽ هلليضمر ةقػة بف ػـ السػامع كإضػمار األرض هللػى 
}وًُُّ َِوْٓ  [   كقكل  تعالى : ْٓ]هللاطر:}َِب حَشَنَ عٍَََ ظَيْشِىَب ِِٓ دَابَّتٍ {قكل  تعالى: 

 .[26ب فَبْ{]اٌشمحٓ:عٍََْْيَ
سادسػػ ا : أ  يعػػكد عمػػى مػػذككر ك  معمػػـك بالسػػياؽ أك ييػػر    كهػػك الضػػمير 
المج ػػكؿ الػػػذل يمزمػػػ  التفسػػير بجممػػػة أك مفػػػرد   هللػػالمفرد هللػػػى نعػػػـ كبػػػئس   

[ أل الشػ ف ُ]اإلخػالص:}لًُْ ىٌَُ اٌٍَّووُ أَحَوذ{  كالجممة ضمير الش ف كالقصة نحك
 .(1)ا  أحد

 لضمير رابعا : أهمية ا
بعػػػد تعريػػػؼ الضػػػمير كذكػػػر أقسػػػام    يػػػ تى الحػػػديث عػػػف مرتبتػػػ  هللػػػى الكػػػالـ 

 كأهميت    كيظ ر ذلؾ هللى جكانب كةيرة من ا ما يمى :
 المتفؽ عمي ا   كليس مف النكرات. (2)أف الضمير أحد المعارؼ الستة -ُ
أف الضمير مقدـ بيف المعارؼ عند النحكييف   مع اختالهلل ـ هللى الترتيػب    -ِ

ـ يقدمكف الضمير   كقاؿ ابف هشاـ عف الضمير : إنمػا بػدأت بػ    إ  أن 
 .(1)ألن  أعرؼ األنكاع الستة عمى الصحيح

                                 
(   ّٔٗ/ِالزركشػػى   بػػدر الػػديف محمػػد بػػف عبػػد ا  : البرهػػاف هللػػي عمػػكـ القػػرآف   )( ُ)

 مرجع سابؽ . 
سػػتة هػػي: الضػػمير   كالعمػػـ   كاسػػـ اإلشػػارة   كا سػػـ المكصػػكؿ   كالمعػػرؼ المعػػارؼ ال( ِ)

بػػاأللؼ كالػػالـ  كالمضػػاؼ إلػػى مػػا تقػػدـ   كيضػػيؼ بعضػػ ـ نكعػػا سػػابعا : كهػػى النكػػرة 
 المقصكدة مف بيف أنكاع المنادل مةؿ: يا رجؿ تعاؿ  إذا كنت تقصد كاحدان بعين  .

(   دار ِٖ/ُالسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ   )انظر : الفكزاف   عبد ا  بف صالح : دليؿ 
 ـ . ُٗٗٗهػ/ُُْٔالمسمـ لمنشر كالتكزيع   الرياض   السعكدية   
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كأش ر ا راء هللى الترتيب التفصيمى لممعارؼ هػك : ضػمير المػتكمـ   ةػـ ضػمير 
المخاطػػب   ةػػـ العمػػـ   كهػػك درجػػات متفاكتػػة القػػكة هللػػى درجػػة التعريػػؼ كيمحػػؽ 

بػػة   ةػػـ ضػػمير الغائػػب الػػذل تعػػيف مرجعػػ    ةػػـ اسػػـ بعمػػـ الشػػخص العمػػـ بالغم
اإلشارة   كالمنادل " النكػرة المقصػكدة " كهمػا هللػى درجػة كاحػدة   أمػا المضػاؼ 
إلػػى معرهللػػة هلل ػػك هللػػى درجػػة المضػػاؼ إليػػ    إ  إذا كػػاف مضػػاهللا لمضػػمير هللإنػػ  

 .(2) يككف هللى درجة العمـ...

ألنػػ  لك هػػا لطػػاؿ مػػع قػػاؿ ابػػف بابشػػاذ : ككم ػػا إنمػػا أتػػى ب ػػا لالختصػػار    -ّ
المظ ر التكرار هللى كؿ مكضع مف أنكاع اإلخبار أك ا سػتخبار   كهػذا بػيف 
نمػػػا أتػػػى  ا يحتػػػاج إلػػػى اإلكةػػػار كبػػػا  التكهلليػػػؽ   كقػػػاؿ ابػػػف يعػػػيش : كا 

 .(3)بالمضمرات مف اإليجاز احترازا مف اإللباس

ذكػر الربط بيف الجمؿ : ذكر ابف هشاـ ركابط الجممة بما هى خبر عن    ك  -5
أكؿ رابط كهك الضمير كقاؿ : كهك األصؿ   كلذلؾ يربط ب  مػذككرا : كزيػد 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ )ضربت    كمحذكهللا مرهللكعا 

( كمنصػػػكبا  ّٔ) القصػػػص : (  ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ
ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی ): قكل  تعػالى :  (4)كقراءة ابف عامر

يػػد لفظػػى لنظيرهػػا مػػف قكلػػ  : (   ) هلليػػ  ( تكك ّٖ – ّٕ) القمػػـ : (  جئ

                                                                             
ابف هشاـ   عبد ا  بف يكسؼ : شرح شذكر الذهب هللي معرهللة كالـ العػرب   تحقيػؽ : ( ُ)

 .  ُٕٖعبد الغنى الدقر   الشركة المتحدة لمتكزيع   سكريا   د.ت   ص 
 ( مرجع سابؽ . ِٖ/ُف  عبد ا  بف صالح: دليؿ السالؾ إلى ألفية ابف مالؾ  )( الفكزاِ)
(   تحقيؽ : ْٖ/ّالزمخشرل   ابف يعيش )أبك البقاء مكهللؽ الديف( : شرح المفصؿ   )( ّ)

 ـ . ََُِإميؿ بديع يعقكب   دار الكتب العممية   بيركت   لبناف   
يزيػد بػف تمػيـ الدمشػقى   مقػرئ الشػاـ   مػف  هك : أبك عمراف   عبد ا  بف عػامر بػف( ْ)

 القراء السبعة   تكهللى سنة ةماني عشرة كمائة .
(   تحقيػؽ : ِِٗ/ٓانظر : الذهبى   شمس الديف محمد بف أحمد : سير أعالـ النػبالء   )

 هػ . َُْٓ  مؤسسة الرسالة   بيركت   لبناف    ّشعيب األرنؤكط   ط
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) هللي  تدرسكف ( قصد مػف إعػاد ل ػا مزيػد ربػط الجممػة بػالتى قبم ػا   كمػا 
ڃ ڃ ڃ ڃ چ )أعيػػدت كممػػة " مػػف " هللػػى قكلػػ  تعػػالى : 

كلـ   (1)(  ٕٔ) النحؿ :   (چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ
 .يقؿ : ) هللي  ( الةانية لما هلل ـ خصكص ذلؾ الكتاب

(  ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿڀ ڀ ٺ ٺ )كقكلػػػػ  تعػػػػالى : 

عػػػادة لفػػػظ المبتػػػدأ أينػػػت عػػػف  ّ –ُ)القارعاااة  ( قػػػاؿ ابػػػف عاشػػػكر : كا 
 .(2)الضمير الرابط بيف المبتدأ أك جممة الخبر

كةرة استعماؿ الضمير هللى الكالـ العربى الفصيح جدا   كهذا األمر كاضح  -ٓ
جمى هللى القرآف بكةرة عجيبة عند مف تتبع    كهك ما يدؿ عمى مرتبت  

 كأهميت .

د األشػػياء إلػػى أصػػكل ا : كأمةمػػة هػػذ  الفائػػدة أكةرهػػا صػػرهللية   قػػاؿ ابػػف ر  -ٔ
جنى : اإلضمار يرد األشياء إلى أصكل ا هللى كةيػر مػف المكاضػع   أ  تػرل 
أف مف قاؿ : أعطيتكـ درهمػا   هللحػذؼ الػكاك التػى كانػت بعػد المػيـ كأسػكف 

تصػػاؿ المػػيـ   إذا أضػػمر الػػدرهـ قػػاؿ : أعطيتكمػػك    هللػػرد الػػكاك   ألجػػؿ ا
 .(3)الكممة بالمضمر

                                 
 (   مرجع سابؽ . ْٗ/ُْالتحرير كالتنكير   )ابف عاشكر   محمد الطاهر : ( ُ)
 ( . ُُّ/ُْالمرجع السابؽ   )( ِ)
(   دار الكتب العمميػة   َُّ/ُ( ابف جنى   أبك الفتح عةماف : سر صناعة اإلعراب   )ّ)

 ـ . َََِهػ/ُُِْبيركت   لبناف   
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لضمائر مف المكضكعات التي اعتنى ب ا العمماء قديما كحديةا   كهللى تعد ا
 التفسير خاصة.

 المبحث األكؿ : ضمير الفصؿ

يعرؼ ب ن  ضمير يتكسط بيف المبتدأ كخبر  قبؿ دخكؿ العكامؿ المفظية كبعد    
إذا كاف الخبر معرهللة أك مضػارعان لػ  هللػي امتنػاع دخػكؿ حػرؼ التعريػؼ عميػ    

مػػر  ب نػػ  خبػػر   نعػػت   كليفيػػد ضػػربان مػػف التككيػػد. كيسػػمي  ليػػؤذف مػػف أكؿ أ
البصػػريكف هللصػػالن   كالككهلليػػكف عمػػادان. كذلػػؾ هللػػي قكلػػؾ : " زيػػد هػػك المنطمػػؽ " 

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ) كزيػد هػػك أهللضػؿ مػػف عمػرك   كقػػاؿ تعػػالى :

) األنفػػػػػػػػاؿ : (  ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى 
ف كػػاف النحػػاة عنػػد تعرضػػ ـ لػػ  يركػػزكف(1)(ِّ عمػػى نقطتػػيف أساسػػيتيف  . كا 

 هما : هللصم  بيف الخبر كالنعت   كأف الخبر معرهللة أك ما قارب ا مف النكرات.
كاخػػتالؼ النحػػاة هللػػي تسػػمية يػػؤةر هللػػي تػػرجيح دكر  هللػػي الكػػالـ   إذ إف تسػػمية 
الفصؿ تؤذف ب ن  يفصػؿ بػيف الخبػر كالكصػؼ   أمػا تسػمية الككهلليػكف لػ  ب نػ  

كل هللػػي الكػػالـ   إذ إنػػ  يػػدعـ بػػ  الكػػالـ أم عمػػادا أك دعامػػة تشػػرح دكر  المعنػػ
 .(2)يقكل كيؤكد

كالغرض مف ضمير الفصؿ يفيد الت كيد هك األقرب إلػى الكاقػع   ألف معنػى زيػد 
هػك القػائـ : زيػد نفسػ  القػائـ   لكنػ  ت كيػد هللػي المسػتكل الػد لى   كلػيس هللػي 

 .(3)المستكل التركيبى   أك بالمعنى ا صطالحى عند النحاة

                                 
يػػة   دار ( الزمخشػػرل   أبػػك البقػػاء مكهللػػؽ الػػديف )ابػػف يعػػيش( : المفصػػؿ هللػػى عمػػـ العربُ)

 .  ٕٔ -ٔٔالجيؿ   بيركت   لبناف   د.ت   ص 
(   َْٔ/ِ  ) ِ( السػػيكطى   عبػػد الػػرحمف جػػالؿ الػػديف : اإلتقػػاف هللػػى عمػػكـ القػػرآف   طِ)

تحقيػػؽ : عبػػد المػػنعـ إبػػراهيـ   مكتبػػة نػػزار مصػػطفى البػػاز   مكػػة المكرمػػة   الريػػاض   
 ـ . ََِّالمممكة العربية السعكدية   

ميؿ : آراء هللي الضمير العائد كلغة أكمػكنى البراييػث   دار البشػير   عمػاف   عمايرة   خ( ّ)
 .  ْٕـ   ص ُٖٗٗاألردف   



 

 
335 

ما يمتبس أمػر الضػمير بػيف احتمػاليف : الفصػؿ أك ا بتػداء   هللفػي قكلػ   ككةيرا
ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ) تعػػػػػالى :

﮾   ﮻  ﮼﮽  ﮺  ﮹  ﮶  ﮷﮸  ﮳  ﮴﮵  ۓ﮲ 

        ﯁  ﮿﯀ 

) التكبػػػػػػػػػػػة :  (             
( هلليجػػػػكز  ٖٓ) الػػػػذاريات : ( گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ) ( كقكلػػػػ  تعػػػػالى : َْ

منفصػمة هللػي ا يػات السػابقة ضػمائر هللصػؿ   محػؿ ل ػا مػػف اعتبػار الضػمائر ال
اإلعػػراب   كأن ػػا جػػاءت لتككيػػد األسػػماء قبم ػػا   كيجػػكز إعراب ػػا مبتػػدآت كمػػا 

 بعدها أخباران ل ا.
إف السمة التي تميز ضػمير الفصػؿ هللػي األمةمػة السػابقة هػك إمكػاف حػذؼ هػذا 

(   ألف المسػند    الضمير الكاقع بيف طرهللػى اإلسػناد ) هللػي ييػر القػرآف الكػريـ
 يمتبس بالصفة إذا ما حذؼ   كعمي  هللإف عمة كجكد  نحكيان منتفية.

كمما يةير هذا ا لتباس أفع النحاة قد اشترطكا لتعييف الفصػؿ كا بتػداء شػركطان 
يير حاسمة لمتفريؽ بين ما   هللاشترطكا هللي ) الفصؿ ( أف يقع بعد مبتدأ كقبػؿ 

ـي اٍلميٍفًمحيكف{]البقرة:}كىأيكٍ خبر   نحك قكل  تعالى :   .[ٓلىػًئؾى هي
قػػاؿ الزمخشػػرل : هللائدتػػ  الد لػػة عمػػى أف مػػا بعػػد  خبػػر   صػػفة   كالتككيػػد   

يجاب أف هللائػدة المسػند ةابتػة لممسػند إليػ  دكف ييػر    كمػن ـ مػف اشػترط  (1)كا 
لىًكػػف كىػػانيكا هيػػكقكعػػ  قبػػؿ المنصػػكبات   نحػػك قكلػػ  تعػػالى :  ـٍ كى ػػا ظىمىٍمنىػػاهي مى ـي }كى

  كقػػػد يكػػػكف المتقػػػدـ عمػػػى الضػػػمير اسػػػما ظػػػاهرا أك  [ٕٔالظعػػاًلًميف{]الزخرؼ:
ـي المٌػػ ي ًمػػف ضػػميرا   نحػػك قكلػػ  تعػػالى :  ػػا آتىػػاهي ميػػكفى ًبمى }كى ى يىٍحسىػػبىفع العػػًذيفى يىٍبخى

ـٍ {]آؿ عمػراف: ٍيرنا لع يػ . يقػكؿ الزمخشػرل هللػي تفسػيرها : " ك  [َُٖهللىٍضًمً  هيكى خى

                                 
(   تحقيػػؽ : ْٔ/ُ( الزمخشػػرل   أبػػك القاسػػـ محمػػكد بػػف عمػػر بػػف أحمػػد : الكشػػاؼ   )ُ)

عادؿ أحمد عبػد المكجػكد كعمػى محمػد معػكض   مكتبػة العبيكػاف   الريػاض   المممكػة 
 ـ . ُٖٗٗكدية   العربية السع
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يف يبخمكف ( بخم ػـ   ) هػك خيػرا ل ػـ ( كالػذل سػٌكغ حذهللػ  د لػة يحسبف ) الذ
 .(1)) يبخمكف ( عمي  "

كىًممىةي الٌمً  ًهػيى اٍلعيٍميىػا {]التكبػة:كأما هللي قكل  تعالى :    ) هػي ( ضػمير  [َْ} كى
هللصؿ   محػؿ لػ  مػف اإلعػراب   كمػا قبم ػا مبتػدأ كمػا بعػدها خبػر   كهللػى قكلػ  

ـي اتعالى :    ) هـ ( ضمير هللصؿ يفيد التككيػد  [ٕٔلظعاًلًميف{]الزخرؼ:} كىانيكا هي
كالتخصيص   ك) الظػالميف ( خبػر كػاف   كهكػذا. كالشػئ نفسػ  يقػاؿ هللػي قكلػ  

ًف أىنىا أىقىػؿع تعالى :  نعتىؾى قيٍمتى مىا شىاء المع ي  ى قيكعةى ًإ ع ًبالمعً  ًإف تيرى ٍمتى جى لىٍك ى ًإٍذ دىخى }كى
ػا ن كى  لىػدنا{]الك ؼ:ًمنؾى مى   هللضػمير الفصػؿ ) أنػا ( لمتككيػد كالتخصػيص    [ّٗكى

مىا تيقىدِّميكا ألىنفيًسكيـ ك)أقؿ( مفعكؿ ب  ةاف أك حاؿ   ككذلؾ هللي قكل  تعالى :  } كى
كا المعػ ى ًإفع المعػ ى يىفيػك  ـى أىٍجػرنا كىاٍسػتىٍغًفري ٍيػرنا كىأىٍعظىػ ٍيػرو تىًجػديك ي ًعنػدى المعػً  هيػكى خى ره مٍِّف خى

  ) خيػػػػرا ( مفعػػػػكؿ بػػػػ  ةػػػػاف   كالضػػػػمير قبم ػػػػا لمتككيػػػػد  [َِرعًحيـ{]المزمػػػػؿ:
 كالتخصيص.

ًكيـ{]النمػػؿ:أمػػا هللػػي قكلػػ  تعػػالى :  هللػػإف  [ٗ}يىاميكسىػػى ًإنعػػ ي أىنىػػا المعػػ ي اٍلعىًزيػػزي اٍلحى
كهػك هللػي مكضػع اسػـ إٌف   ك  (2)الظاهر أف الضمير هللػي ) إنػ  ( ضػمير الشػ ف

مكضػػع الخبػػر   كضػػمير الشػػ ف   يؤكػػد   ك  يصػػمح أف ) أنػػا ا  ( جممػػة هللػػي 
 .(3)يككف هللصال لممخالفة هللي التكمـ كالغيبة 

أىفع المٌػػػ ى هيػػػكى التعػػػكعابي الرعًحيـ{]التكبػػػة:كأمػػػا هللػػػي قكلػػػ  تعػػػالى :    كقكلػػػ   [َُْ}ى
ؿع هللىػتعالى :  مىف يىتىكى كفى النعاسى ًباٍلبيٍخًؿ كى يىٍ ميري ميكفى كى ًإفع المعػ ى هيػكى اٍلغىًنػي  }العًذيفى يىٍبخى

ًميد{]الحديد: يجكز أف الضػمير ) هػك ( ضػمير هللصػؿ أك مبتػدا   كلكػف  [ِْاٍلحى

                                 
 ( . ٔٔٔ/ُالمرجع نفس    )( ُ)
(   ٓٓ/ٕأبك حياف األندلسػى   محمػد بػف يكسػؼ بػف عمػى : تفسػير البحػر المحػيط   )( ِ)

تحقيؽ : عادؿ أحمد عبد المكجكد كعمى محمد معكض   دار الكتب العممية   بيػركت   
 ـ . ُّٗٗلبناف   

 ( . ٔٓ/ٕالمرجع نفس    )( ّ)
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القكؿ بالفصؿ هك األحسف   ألف هللي  ) إحالة ( إلى متقدـ   تحقؽ الصػمة بػيف 
 المتقدـ كالمت خر تتضمف تككيدا معنكيا.

الكػػريـ قػػد كرد هللػػي كممػػا سػػبؽ يتبػػيف لنػػا أف مكقػػع ضػػمير الفصػػؿ هللػػي القػػرآف 
صكر متعددة   ككضع النحاة قاعػدة تحكػـ القػكؿ بالفصػمية أك عػدم ا   هللجػاء 
هللي مكاضع قد تعيف القكؿ هللي ا بالفصمية كأخرل تعيف إعراب  مبتدأ   كحينئذ   

 .(1)ي خذ أحكاـ ضمير الفصؿ 
 المبحث الةانى : اإلظ ار هللي مكاضع اإلضمار.

 الضمير مف كج يف :األصؿ أف يؤتى هللي مكاف الضمير ب
األكؿ : أنػػ  أبػػيف لممعنػػى   ألنػػؾ إذا أظ ػػرت هللػػي مكضػػع اإلضػػمار هللقػػد يظػػف 

 الظاف أف هذا الكالـ   يرجع ك  يعكد إلى ما سبؽ.
كالةانى : أن  أخصر   ألف الضمير ما كنى ب  عف الظاهر اختصارا  كيدؿ ل ذا 

ٍغًفػػرىةن كىأى قكلػػ  تعػػالى :  ػػدع المعػػ ي لى يػػـ مع ػػا{]األحزاب:} أىعى . أرأيػػت لػػك [ٍّٓجػػرنا عىًظيمن
قيؿ : أعد ا  لممسمميف كالمسػممات كالمػؤمنيف كالمؤمنػات كالقػانتيف كالقانتػات 

 كالصابريف كالصابرات... الخ.
مػػاذا يكػػكف الكػػالـ   يكػػكف طػػكيال مػػف كجػػ    كركيكػػا مػػف كجػػ  آخػػر   هللجػػاء 

 .(2)الضمير لينكب عف عشريف كممة كهذا كاضح
 ار هللي مكضع اإلضمار :هللكائد اإلظ 

 ل  عدة هللكائد من ا ما يمى :
الحكـ عمى مرجع  بما يقتضي  ا سـ الظاهر   هللإذا كاف ا سػـ الظػاهر  -ُ

يقتضى الكفر حكمنا عمى مرجع  ب نػ  كػاهللر   أك يقتضػى الظمػـ حكمنػا 
 عمى مرجع  ب ن  ظالـ   أك يقتضى الفسؽ كذلؾ.

 بياف عمة الحكـ. -ِ

                                 
(   دار الكتػػب العمميػػة   بيػػركت   ِٓ/ِ  رضػػى الػػديف : شػػرح الكاهلليػػة   ) ا سػػتراباذل( ُ)

 لبناف   د.ت.
 (.ِٔ/ِالمرجع نفس )( ِ)
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يقتضي  ا سـ الظاهر   يعنى إرادة عمـك الحكـ لكؿ متصؼ بما  -ّ
.  العمـك

التنبي    ككج  ذلؾ أن  إذا كاف مجرل الكالـ عمى نسػؽ كاحػد ةػـ جػاء  -ْ
. كأمةمػة ذلػؾ (1)ما يخالؼ هذا النسؽ هللإف ذلؾ سكؼ يؤدل إلى التنبيػ 

فَئَِّْ اٌٍّووَ عَوذًٌُّ    }َِٓ وَبَْ عَذًًُّا ٌٍِّّوِ ًََِآلئِىَخِوِ ًَسُعٍُِوِ ًَجِبْشًَِّ ًَِِْىَبيَقكل  تعالى : 

 كلـ يقؿ هللإف ا  عدك ل    هلل هللاد هذا اإلظ ار :  [ٖٗ]البقرة:ٌٍِّْىَبفِشِّٓ{

الحكػػـ بػػالكفر عمػػى مػػف كػػاف عػػدكا   كمالئكتػػ  كرسػػم  كجبريػػؿ  - أ
 كميكائيؿ.

 أف ا  عدك ل ـ لكفرهـ بخالؼ ما قاؿ : " هللإف ا  عدك ل  ". - ب

 أف كؿ كاهللر هللا  عدك ل . - ت

الىةى ًإنعا  ى نيًضيعي   قكل  تعالى : مةاؿ آخر  }كىالعًذيفى ييمىسعكيكفى ًباٍلًكتىاًب كىأىقىاميكٍا الصع
كلػػـ يقػػؿ : إنػػا   نضػػيع أجػػرهـ هلل هللػػاد ةالةػػة  [َُٕأىٍجػػرى اٍلميٍصػػًمًحيف{]األعراؼ:

 أمكر :

 الحكـ باإلصالح لمذيف يمسككف الكتاب كيقيمكف الصالة. - أ

 أف ا  أجرهـ إلصالح ـ. - ب
 كؿ مصمح هللم  أجر يير مضاع عند ا  تعالى. أف - ت

كقد يتعػيف اإلظ ػار كمػا لػك تقػدـ الضػمير مرجعػاف يصػمح عػكدة إلػى كػؿ 
من مػػا   كالمػػراد أحػػدهما   مةػػؿ : الم ػػـ أصػػمح لممسػػمميف ك ة أمػػكرهـ كبطانػػة 
ك ة أمكرهـ   إذ لك قيؿ : " كبطانت ـ " ألكهـ أف يككف المراد بطانػة المسػمميف 

قاعػػدة معركهللػػة هللػػي النحػػك : أنػػ  إذا خيػػؼ ا لتبػػاس كجػػب أف يحػػكؿ   كهنػػاؾ 
 .(2)الكالـ إلى ما ليس هللي  التباس

 المبحث الةالث : ا لتفات بالضمائر

                                 
 (ِٖ/ِ( المرجع نفس  )ُ)
الزمخشرل   أبك البقاء مكهللؽ الػديف )ابػف يعػيش ( : المفصػؿ هللػى عمػـ العربيػة   مرجػع ( ِ)

 .ٗٔ-ٖٔسابؽ   ص 
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 مف ـك ا لتفات لغة كاصطالحان:
: لفت يمفت  : لٌكا  كصرهلل  عف رأي  : كمنػ  (1)لغة : جاء هللي القامكس المحيط 
 شجر : قشر .ا لتفات كالتمفت كالمحاء عف ال

: ا لتفات : هك العػدكؿ عػف الغيبػة أك الخطػاب    (2)كجاء هللي معجـ التعريفات
 أك التكمـ   أك العكس.

 اصطالحان:
كعرهللػػ  الػػبعض ب نػػ  : ا نتقػػاؿ باألسػػمكب مػػف صػػيغة المػػتكمـ أك الخطػػاب أك 
الغيبػة إلػى صػػيغة أخػرل مػف هػػذ  الصػيل شػرط أف يكػػكف الضػمير هللػي المتنقػػؿ 

هللػػي نفػػس األمػػر إلػػى المتمفػػت عنػػ  بمعنػػى أف يعػػكد الضػػمير الةػػانى  إليػػ  عائػػدان 
  أك هك التحكيؿ هللي التعبيػر  (3)عمى نفس الشئ الذل عاد عمي  الضمير األكؿ

الكالمى مف اتجػا  إلػى آخػر   أم نقػؿ الكػالـ مػف أسػمكب إلػى آخػر مػف الػتكمـ 
 .(4)إلى الخطاب أك مف الخطاب إلى الغيبة إلى يير ذلؾ

كػػػال مػػػف التعريػػػؼ المغػػػكل كا صػػػطالحى يشػػػتركاف هللػػػي التحكيػػػؿ  كعميػػػ  هللػػػإف
 كا نصراؼ.

 أهداؼ ا لتفات بالضمائر :

                                 
  تحقيػؽ : محمػد  ٖف يعقكب: القػامكس المحػيط   طالفيركزآبادل   مجد الديف محمد ب( ُ)

 (   مرجع سابؽ . ُٗٓ/ُنعيـ العرقسكس   )
الشريؼ الجرجانى   عمى بف محمد السػيد : معجػـ التعريفػات   تحقيػؽ : محمػد صػديؽ ( ِ)

 .  ِّالمنشاكل   دار الفضيمة   القاهرة   د.ت   ص 
 .  َِٕلكتب   بيركت    د.ت   ص ( حسيف   عبد القادر : هللف البالية   دار عالـ اّ)
الميػػدانى   عبػػد الػػرحمف حسػػف حنبكػػة : الباليػػة العربيػػة أسسػػ ا   عمكم ػػا   هللنكن ػػا   ( ْ)

 ـ . ُٔٗٗ(   دار القمـ   دمشؽ   ْٕٗ/ُ)
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لاللتفات أهداؼ عامة كخاصة   هللمف العامػة التفػنف كا نتقػاؿ مػف أسػمكب إلػى 
آخر لما هللي ذلؾ مف تنشيط لمسامع كاسػتجالب بصػفائ  كاتسػاع مجػارل الكػالـ 

 .(1)كلفت انتباه 
الزمخشرل : إف الكالـ إذا نقؿ مف أسمكب إلى أسمكب كػاف ذلػؾ كهللى هذا يقكؿ 

يقاظػػان لإلصػػغاء إليػػ  مػػف إجرائػػ  عمػػى أسػػمكب  أحسػػف نظريػػة لنشػػاط السػػامع كا 
 .(2)كاحد كقد تختص مكاقع  بفكائد

 كما أف لاللتفات أهداؼ خاصة نذكر من ا ما يمى :
ٍمػػػدي لمٌػػػ تعظػػػيـ شػػػ ف المخاطػػػب كمػػػا جػػػاء هللػػػي قكلػػػ  تعػػػالى : -ُ ً  رىبِّ }اٍلحى

يعػػػػػػاؾى  ػػػػػػػاًلًؾ يىػػػػػػٍكـً الػػػػػػدِّيف ًإيعػػػػػػاؾى نىٍعبيػػػػػػدي كاً  اٍلعىالىًمينالرعٍحمػػػػػػػًف الػػػػػػرعًحيـ مى
 .[ٓ - ُنىٍستىًعيف{]الفاتحة:

مىا ًلي التنبي  عمى ما حؽ الكالـ أف يككف كرادا عمي  كقكل  تعالى :  -ِ }كى
عيكف{]يس: لىٍيً  تيٍرجى  .[ِِ ى أىٍعبيدي العًذم هللىطىرىًني كىاً 

 يككف الفرض ب  التتمػيـ بػ  لمعنػى مقصػكد لممػتكمـ كقكلػ  تعػالى : أف -ّ
بِّػػػؾى ًإنعػػػ ي هيػػػكى السعػػػًميعي  ػػػف رع ػػػةن مِّ ػػػٍف ًعنػػػًدنىا ًإنعػػػا كينعػػػا ميٍرًسػػػًميف رىٍحمى }أىٍمػػػرنا مِّ

  [ٔ - ٓاٍلعىًميـ{]الدخاف:

ٍيفى قصػػػػػد المبالغػػػػػة   كقكلػػػػػ  تعػػػػػالى :  -ْ ػػػػػرى جى ـٍ هلًلػػػػػي اٍلفيٍمػػػػػًؾ كى } ًإذىا كينػػػػػتي
  ك نػ  يػذكر لغيػرهـ حػال ـ ليعجػب ـ منػا كيسػتدعى  [ِِـ {]يكنس:ًب ً 

 من ـ اإلنكار كالتقبيح هللائدت  المبالغة.

يىػاحى قصد الد لة عمى ا ختصاص كقكل  تعالى :  -ٓ ػؿى الرِّ }كىالمع ي العًذم أىٍرسى
ابنا هللىسيٍقنىا ي ًإلىى بىمىدو معيِّتو هللى ىٍحيىٍينىا ًبً  {]هللػاطر: هللإنػ  لمػا كػاف  [ٗهللىتيًةيري سىحى

حيػػاء األرض بعػػد مكت ػػا د ؿ عمػػى  سػػكؽ السػػحاب إلػػى البمػػد الميػػت كا 

                                 
 – ِّٓ/ ّالزركشػػى   بػػدر الػػديف محمػػد بػػف عبػػد ا  : البرهػػاف هللػػي عمػػكـ القػػرآف   )( ُ)

 (   مرجع سابؽ. ِّٔ
رل   أبػػك القاسػػـ محمػػكد بػػف عمػػرك بػػف أحمػػد : الكشػػاؼ عػػف حقػػائؽ يػػكامض الزمخشػػ( ِ)

 .  ِٗـ   ص ََِٗهػ/َُّْ  تحقيؽ: خميؿ م مكف شيحا    ِالتنزيؿ   ط
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القدرة الباهرة التػي   يقػدر عمي ػا ييػر    كقكلػ  : )سػقنا( ك ) أحيينػا( 
 د لة عمى ا ختصاص.

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ):  قصػػد ا هتمػػاـ كقكلػػ  تعػػالى -5

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ
(. ا لتفػػػات هنػػػا جػػػاء لمد لػػػة عمػػػى ا هتمػػػاـ  ُِ – ُُ) هللصػػػمت : 

باألخبػار عػف نفسػ  هللإنػ  تعػالى جعػػؿ الككاكػب هللػي سػماء الػدنيا لمزينػػة 
 .كالحفظ

﮴  )قصػػد التػػكبيخ   كقكلػػ  تعػػالى :  -ٕ ﮳  ے ے ۓ ۓ﮲ 

( ا لتفات هنا جاء لمد لة عمى أف  ٖٗ – ٖٖ)مريـ :  (   ﮵ ﮶﮷ 
 ـ ينبغػػي أف يكػػكف مكبخػػا كمنكػػرا عمػػي ـ   هلل دهللػػ  إذف القائػؿ مةػػؿ قػػكل

  (1)[ٖٗتكبيخ المفتريف عمى ا  ل ذا قاؿ : }لىقىٍد ًجٍئتيـٍ شىٍيئنا ًإدًّا{]مريـ:

 أقساـ ا لتفات بالضمائر :

 األكؿ : ا لتفات مف التكمـ إلى الخطاب 
ػػا ًلػػي  ى }كى ا نتقػػاؿ مػػف الػػتكمـ إلػػى الخطػػاب : كمػػف أمةمػػة ذلػػؾ قكلػػ  تعػػالى :  مى

عيكف{]يس: لىٍيً  تيٍرجى   هللفي هذ  ا ية التفات مف ضمير  [ِِأىٍعبيدي العًذم هللىطىرىًني كىاً 
ًنػي {المتكمـ هللي قكل  تعالى :  مىا ًلػي  ى أىٍعبيػدي العػًذم هللىطىرى إلػى ضػمير الخطػاب  }كى

عيكف{هللي قكل  تعالى :  لىٍيً  تيٍرجى ػا }ًإنعا هللى ككذلؾ هللي قكل  تعالى :  } كىاً  تىٍحنىا لىػؾى هللىٍتحن
ًبيننا ًليىٍغًفرى لىؾى المعػ ي {]الفػتح:   هللانتقػؿ مػف ضػمير الػتكمـ هللػي قكلػ  تعػالى: "  [ُم 

ليػػ   هللتحنػػا " إلػػى ضػػمير الخطػػاب هللػػي قكلػػ  تعػػالى : " ليغفػػر لػػؾ " األصػػؿ : " كا 
أرجع " هللالتفت مف الػتكمـ إلػى الخطػاب   كهللائدتػ  أنػ  أخػرج الكػالـ هللػي معػرض 

عالمػان أنػ  يريػد  لنفسػ    ةػػـ مناصػحت  لن فسػ  كهػك يريػد نصػح قكمػ  تمطفػان كا 

                                 
 – ِِٖ/ّالزركشػػى   بػػدر الػػديف محمػػد بػػف عبػػد ا  : البرهػػاف هللػػي عمػػكـ القػػرآف   )( ُ)

 (   مرجع سابؽ . َِّ
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  كقػد أنكػر الزركشػى  (1)التفت إلي ـ لككن  هللي مقاـ تخكيف ـ كدعكت ـ إلى ا 
كقػػكع ا لتفػػات هللػػي ا يػػة السػػابقة   كعمػػؿ ذلػػؾ بقكلػػ  إنمػػا يكػػكف منػػ  إذا كػػاف 

كػذلؾ لجػكاز أف القصد اإلخبارل عف نفسػ  هللػي كمتػا الجممتػيف   كهػا هنػا لػيس 
المخاطبيف كلـ يرد نفس  كيؤيد  ضػمير  {ى ى ائ)يككف أراد بقكل  : 

 .(2)الجمع كلك أراد نفس  لقاؿ: ) نرجع ( 
 الةانى : ا لتفات مف التكمـ إلى الغيبة 
بِّػػػػػػؾى كمػػػػػػف أمةمػػػػػػة ذلػػػػػػؾ قكلػػػػػػ  تعػػػػػػالى :  ػػػػػػؿِّ ًلرى ػػػػػػٍكةىر هللىصى }ًإنعػػػػػػا أىٍعطىٍينىػػػػػػاؾى اٍلكى

ر{]الككةر: هللفػي هػذ  ا يػة جػاء الكػالـ أك ن عمػى طريقػة الػتكمـ هللػي  [ِ -ُكىاٍنحى
ػؿِّ ةـ انتقؿ إلػى أسػمكب الغائػب هللػي قكلػ  :  }ًإنعا أىٍعطىٍينىاؾى اٍلكىٍكةىر {قكل  :  } هللىصى

ر{ بِّؾى كىاٍنحى ًلرى
  كمقتضى الظاهر أف يقكؿ : هللصؿ لنا   كهلليػ  إشػارة إلػى حةػ   (3)

ك نػػ  يقػػكل داعػػى الصػػالة بػػذكر عمػػى الصػػالة ألن ػػا لربػػ  الػػذل دعػػا  كربػػا  هلل
 .(4)رب 

 الةالث: ا لتفات مف الخطاب إلى التكمـ 
بِّػػػػي رىًحػػػػيـه كمػػػػف ذلػػػػؾ قكلػػػػ  تعػػػػالى :  ـع تيكبيػػػػكٍا ًإلىٍيػػػػً  ًإفع رى ـٍ ةيػػػػ بعكيػػػػ كٍا رى }كىاٍسػػػػتىٍغًفري

ديكد{]هػػكد: ػػمىنىا يىٍكتيبيػػكفى كقكلػػ  تعػػالى:  [َٗكى ٍكػػرنا ًإفع ريسي ػػا } قيػػًؿ المٌػػ ي أىٍسػػرىعي مى مى
كف{]يػػكنس: كهللػػى هػػذا الشػػ ف يػػذكر صػػاحب كتػػاب هللػػف الباليػػة عبػػد  [ُِتىٍمكيري

                                 
(   مرجػػع ِْٔ/ّف : اإلتقػػاف هللػػي عمػػكـ القػػرآف   )السػيكطى   جػػالؿ الػػديف عبػػد الػػرحم( ُ)

 سابؽ . 
(   ُّٓ/ّ( الزركشػػى   بػػدر الػػديف محمػػد بػػف عبػػد ا  : البرهػػاف هللػػى عمػػكـ القػػرآف   )ِ)

 مرجع سابؽ .
القزكينػى   محمػػد بػػف عبػػد الػػرحمف جػػالؿ الػػديف الخطيػػب : اإليضػػاح هللػػي عمػػكـ الباليػػة ( ّ)

راهيـ شمس الديف   دار الكتب العممية   بيركت   المعانى كالبياف كالبديع   تحقيؽ : إب
 .  ٖٔـ   ص ََِّهػ/ُِْْلبناف  

  مكتبػػػة كهبػػػة   القػػػاهرة    ْأبػػػك مكسػػػى   محمػػػد محمػػػد : خصػػػائص التراكيػػػب   ط( ْ)
 .  ُِٓـ   ص ُٔٗٗهػ/ُُْٔ
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القادر حسيف ب ن  سػبحان  كتعػالى نػٌزؿ نفسػ  منزلػة المخاطػب   هللالضػمير قػؿ 
  يير أف هناؾ مف الباليييف مف لـ يعةر عمى (1)لممخاطب كهللى رسمنا لممتكمـ 

 هذا النكع مف ا لتفات كاستش د ب بيات شعرية.
 بع : ا لتفات مف الخطاب إلى الغيبة الرا

تعػى ًإذىا كينػتيـٍ كمف أمةمة ذلؾ قكل  تعالى :  ـٍ هلًلػي اٍلبىػرِّ كىاٍلبىٍحػًر حى }هيكى العًذم ييسىيِّريكي
ـي  ػػاءهي جى اءٍت ىػػا ًريػػحه عىاًصػػؼه كى ػػكٍا ًب ىػػا جى هللىًرحي ٍيفى ًبً ػػـ ًبػػًريحو طىيِّبىػػةو كى ػػرى جى هلًلػػي اٍلفيٍمػػًؾ كى

ػكيٍا المٌػ ى ميٍخًمًصػيفى لىػ ي الػدِّيفى لىػًئٍف  اٍلمىٍكجي ًمف كيؿِّ  ـٍ دىعى ـٍ أيًحػيطى ًبً ػ ظىن ػكٍا أىنع يػ مىكىػافو كى
ٍيتىنىا ًمٍف هىػًذً  لىنىكيكنىفِّ ًمفى الشعاًكًريف{]يكنس: }هيػكى :  --  هللفي قكلػ   [ِِأىنجى
تعى ًإذىا كينتيـٍ هللً  ـٍ هلًلي اٍلبىرِّ كىاٍلبىٍحًر حى الكالـ جار عمى أسػمكب  ي اٍلفيٍمًؾ {العًذم ييسىيِّريكي

ٍيفى ًبً ػػـ ًبػػًريحو طىيِّبىػػةو الخطػػاب ةػػـ انتقػػؿ إلػػى أسػػمكب الغائػػب هللػػي قكلػػ  :  ػػرى جى } كى
اءٍت ىا ًريحه عىاًصؼه { كٍا ًب ىا جى هللىًرحي  .كى

كقيؿ : ألن ـ كقت الركػكب حضػركا ألن ػـ خػاهللكا ال ػالؾ كتقمػب الريػاح هللنػاداهـ 
اح لما جرت بما تشت ى النفكس كآمنت ال الؾ لػـ نداء الحاضريف   ةـ إف الري

يبؽ حضكرهـ كما كاف عمى ما هي عادة اإلنسػاف أنػ  إذا أمػف يػاب قمبػ  عػف 
ٍيفى ًبً ـ { رى جى رب    هللمما يابكا ذكرهـ ا  بصيغة الغيبة هللقاؿ : } كى

(2). 
 الخامس : ا لتفات مف الغيبة إلى التكمـ 

ابنا هللىسيٍقنىا ي ًإلىى }كىالمع كمف أمةمة ذلؾ قكل  تعالى :  يىاحى هللىتيًةيري سىحى  ي العًذم أىٍرسىؿى الرِّ
ػػػذىًلؾى الن شيػػػكر{]هللاطر: ٍكًت ىػػػا كى . كمكضػػػع [ٗبىمىػػػدو معيِّػػػتو هللى ىٍحيىٍينىػػػا ًبػػػً  األىٍرضى بىٍعػػػدى مى

ا لتفػات هللػػي هػذ  ا يػػة يظ ػر مػػف خػالؿ ا نتقػػاؿ مػف ضػػمير الغيبػة هللػػي قكلػػ  
ػؿى تعالى : ) الم ػـ  هللى ىٍحيىٍينىػا((   )هللىسيػٍقنىا ي ضػمير المػتكمـ هللػي قكلػ  : ) ( إلػى أىٍرسى

                                 
 .  ُِٖعبد القادر   حسيف : هللف البالية   مرجع سابؽ   ص ( ُ)
(   مرجػػع ُٔٔ/ّد الػػرحمف : اإلتقػػاف هللػػى عمػػكـ القػػرآف   )( السػػيكطى  جػػالؿ الػػديف عبػػِ)

 سابؽ . 
(   مرجع سابؽ ِِٖ/ِ  ) ِالزركشى   بدر الديف : البرهاف هللى عمـك القرآف   ط -

 . 
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مػػف مقػػاطع المعنػػى ألف سػػكؽ السػػحاب إلػػى األرض الميتػػة هللتحيػػا  ضػػرب مػػف 
قسػػػمة األرزاؽ هللناسػػػب أف ينقػػػؿ اإلسػػػناد إلػػػى ضػػػمير ذم الجاللػػػة سػػػبحان    

يػػة هللا لتفػات هنػا يشػير إلػى أف ا  سػبحان  كتعػالى يسػكؽ السػحاب بذاتػ  العم
 .(1)كبقسم  رحمة كرزقا بيدي  ك  يدع ذلؾ ألحد مف خمق 

 السادس : ا نتقاؿ مف الغيبة إلى الخطاب 
ٍمػػدي لمٌػػً  رىبِّ كمػػف أمةمػػة ذلػػؾ قكلػػ  تعػػالى :  }ًبٍسػػـً المٌػػً  الرعٍحمػػػىًف الػػرعًحيـ ْ اٍلحى

ػػػػػػاًلًؾ يىػػػػػٍكـً الػػػػػدِّيف ْ ًإيعػػػػػا يعػػػػػاؾى اٍلعىػػػػػالىًميف ْ الرعٍحمػػػػػػًف الػػػػػرعًحيـ ْ مى ؾى نىٍعبيػػػػػدي كاً 
 .[ٓ - ُنىٍستىًعيف{]الفاتحة:

ٍمػدي لمٌػً  رىبِّ هللي ا ية األسمكب جار كهللؽ أسمكب الغائب هللػي قكلػ  تعػالى :  } اٍلحى
يعػاؾى ةـ انتقػؿ إلػى أسػمكب الخطػاب هللػي قكلػ  تعػالى :  اٍلعىالىًميف { } ًإيعػاؾى نىٍعبيػدي كاً 
مشػيرا إلػى تصػاعد اإلحسػاس بػالجالؿ   كهكذا يككف ا لتفػات هنػا  (2)نىٍستىًعيف{

حتػػى تخمػػص الػػنفس هللػػي مراحػػؿ عركج ػػا مػػف شػػئكن ا األرضػػية هللتشػػاهلل  الحػػؽ 
 .(3)كتعمف هناؾ ياية العبكدية كا ستسالـ 

هللفي قكل  " إياؾ " التفات ألن  انتقاؿ مف الغيبة إلى الخطاب   إذ لك جرل عمى 
إيػاؾ ( هػك ا      كهللائػدة نسؽ كاحد لكاف ) إيا  (  أ  ترل أف المخاطػب بػػ ) 

هذا ا لتفات هك إظ ار العبكدية كالخضكع     ككذلؾ أتى بػالنكف التػي تكػكف 
لػ  كلغيػػر    هللكمػا أف الحمػػد يسػتغرؽ الحامػػديف كػذلؾ العبػػادة تسػتغرؽ المػػتكمـ 

 . (4)كيير  

                                 
 .  ِٔٔ – ِٓٓأبك مكسى   محمد محمد : خصائص التراكيب   مرجع سابؽ   ص ( ُ)
/ ُيػة أسسػ ا كعمكم ػا كهللنكن ػا   )الميدانى   عبد الرحمف حسف حنبكة : البالية العرب( ِ)

 (   مرجع سابؽ . ّْٗ -ْٖٖ
العمكل التميمػى   يحيػى بػف حمػزة بػف عمػى : كتػاب الطػراز المتضػمف ألسػرار الباليػة   ( ّ)

 .  ِٔٔـ   ص ُٓٗٗهػ/ُُْٓدار الكتب العممية   بيركت  لبناف   
(   ُُْ/ُحػيط   )أبك حياف األندلسى   محمد بف يكسؼ بف عمػى : تفسػير البحػر الم( ْ)

 مرجع سابؽ . 
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يعػاؾى }ًإيعاؾى نىٍعبيػدي كيقكؿ اإلماـ النسفى عف ا لتفات عند تفسير  لقكل  تعالى :  كاً 
: كالعػػرب يسػػتكةركف منػػ  كيػػركف الكػػالـ إذا انتقػػؿ مػػف أسػػمكب إلػػى  نىٍسػػتىًعيف{

أسػػمكب أدخػػؿ هللػػي القبػػكؿ عنػػد السػػامع كأحسػػف نظريػػة لنشػػاط  كأمػػال  سػػتمذاذ 
إصػػغائ  كقػػد تخػػتص مكاقعػػ  بفكائػػد كلطػػائؼ قممػػا تتضػػح إ  لمحػػذاؽ الم ػػرة 

 .(1)كالعمماء النحارير كقميؿ ما هـ
بؽ مف خالؿ تتبعنا لصكر ا لتفات هللي القرآف الكػريـ أف لاللتفػات تتبيف مما س

قيمػػة كبيػػرة هللػػي تحقيػػؽ التػػرابط الضػػميرل هللػػي الػػنص القرآنػػى   باإلضػػاهللة إلػػى 
قيمتػػ  هللػػي التككيػػد كالتخصػػيص كلفػػت ا نتبػػا . كمػػا أف لػػ  يػػرض آخػػر كهػػك 

مػف  التشكيؽ كرهللع السآمة عف المتمقى   هللينتقؿ مػف الخطػاب إلػى الغيبػة   أك
المتكمـ إلى الخطػاب   أك الغيبػة إلػى الػتكمـ   ألف الكػالـ المتػكالى عمػى ضػمير 

 .(2)كاحد   يستطاب 
 المبحث الرابع : تككيد الضمائر

  (3)التككيد لغة : جاء هللػي مختػار الصػحاح : أكػد الشػئ كككػد    كالػكاك أهللصػح
 .(4)أكدت  هللت كد   كيقاؿ عمى البدؿ : ككدت  كمعنا  التقكية

 ككيد اصطالحان :الت
الت كيد تابع يقرر أمر المتبكع هللي النسبة أك الشمكؿ   كقيؿ : عبارة عف إعادة 

  كبعبػػارة أخػػرل هػػك أف يكػػكف المفػػظ لتقريػػر المعنػػى  (1)المعنػػى الحاصػػؿ قبمػػ 
 .(2)الحاصؿ قبم  كتقكيت  كيسمى إعادة

                                 
( النسػػػفى   عبػػػد ا  بػػػف أحمػػػد بػػػف محمػػػكد : تفسػػػير النسػػػفى )مػػػدارؾ التنزيػػػؿ كحقػػػائؽ ُ)

(   تحقيؽ : محمد دركيػش   دار ابػف كةيػر   بيػركت   لبنػاف   ٕ/ُ  ) ٖالت كيؿ(   ط
 ـ . َُِٖهػ/ُّْٗ

   مرجع سابؽ .( ُّْ/ّالزركشى   بدر الديف : البرهاف هللي عمكـ القرآف   )( ِ)
  تحقيػؽ : مصػطفى ديػب البغػا    ْالرازل   محمػد بػف أبػى بكػر : مختػار الصػحاح   ط( ّ)

 .  ُِ   ص  َُٗٗدار ال دل   الجزائر   
 .  ٕ  ص َُٗٗالفيكمى   أحمد : المصباح المنير  مكتبة لبناف   بيركت   لبناف   ( ْ)
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 : (3)كيطمؽ الت كيد اصطالحان عمى معنييف
 الشئ مقررا هللي ذهف المخاطب. أحدهما : التقرير أم جعؿ -
كةاني مػػا : المفػػظ الػػداؿ عمػػى التقريػػر أم المفػػظ المؤكػػد الػػذل يقػػرر بػػ   -

كهك ما قصدك  بقكل ـ : " الت كيد لفظ يفيد تقكية ما يفيػد  لفػظ آخػر   
 كهك أعـ مف أف يككف تابعا ل  ".

كالتككيػػد بمعنػػا  ا صػػطالحى الػػذل يتناكلػػ  البحػػث هػػك كػػؿ مػػا يكسػػب  -
كة كيزيػػد  ةبتػػا كتمكنػػا هللػػي النفػػكس مػػف كػػؿ مػػا ذكػػر  النحػػاة المعنػػى قػػ

 متفرقا منةكرا هللي أبكاب  هنا كهناؾ.

 كمف أنماط تككيد الضمائر هللي القرآف الكريـ ما يمى :

األكؿ : ت كيد المنفصؿ كهػك كقكلػؾ : أنػت أنػت   كأنػا أنػا كهللائػدة ذلػؾ المبالغػة 
ا  مػف األكصػاؼ الدالػة  هللي المدح ب بمل مػا يكػكف   هللإنػ  لػك مدحػ  بمػا شػاء

عمى الةناء لما سد مسد قكل  أنت أنت   ك ن  قاؿ : أنػت المشػار إليػ  بالفضػؿ 
 دكف يير .

الةػػانى : ت كيػػد المتصػػؿ بمةمػػ  كمةالػػ  قكلػػ  تعػػالى هللػػي سػػكرة الك ػػؼ هللػػي آيػػة 
ػػٍبرنا{]الك ؼ:السػػفينة بعػػد المخالفػػة :  ًعػػيى صى مػػف  [ٕٔ}قىػػاؿى ًإنعػػؾى لىػػف تىٍسػػتىًطيعى مى

ًعػي ير ت كيد ةـ قاؿ هللي آية القتؿ الةانية: ي ـٍ أىقيؿ لعؾى ًإنعػؾى لىػف تىٍسػتىًطيعى مى }قىاؿى أىلى
ٍبرنا{]الك ؼ: بالت كيػد   كالتفرقػة بػيف األمػريف هػك أنػ  أكػد الضػمير هللػي   [ٕٓصى

الةانية دكف األكلى   ألف المخالفة هللي الةانيػة أعظػـ جرمػا كأدخػؿ هللػي التعنيػؼ 
 المخالفة   هللم ذا كرد العتاب مؤكدا بعد الخالؼ لما ذكر.ألجؿ اإلصرار عمى 

                                                                             
حقيػؽ : إبػراهيـ اإلبيػارل   دار الكتػاب   ت ّالجرجانى   عمى بف محمد : التعريفات   ط( ُ)

 .  ُٕ  ص  ُٔٗٗالعربى   بيركت   لبناف   
  تحقيػؽ :  ِالكفكل   أبك البقاء : الكميػات )معجػـ المصػطمحات كالفػركؽ المغكيػة(   ط( ِ)

 .  ِٕٔ  ص  ُٖٗٗعدناف دركيش كمحمد المصرل   مؤسسة الرسالة   بيركت   
( ّٖ/ُالقاضي الفاركقى : كشاؼ اصطالحات الفنكف   )الت انكل   محمد بف عمى بف ( ّ)

 ـ . ُٖٗٗ  تحقيؽ : أحمد حسف بسج   دار الكتب العممية   بيركت   لبناف   
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 الةالث : تككيد المتصؿ بالمنفصؿ 
ػٍؼ ًإنعػؾى أىنػتى كمةال  قكل  تعالى :  }هللى ىٍكجىسى هلًلي نىٍفًسً  ًخيفىةن م كسىى ْ قيٍمنىػا  ى تىخى

هلل ذا الت كيد قػد دؿ عمػى طم نينػة نفػس مكسػى كعمػى الغمبػة  [ٖٔاألىٍعمىى{]ط :
ن ايػػة الباليػة بػػدليؿ أمػػكر  } ًإنعػػؾى أىنػتى األىٍعمىػػى{ ر كالنصػػر   كهللػى قكلػػ  : بػالق

 ستة :
 أما أك  : هللإتياف " إف " المشددة هللي أكؿ الخطاب لت كيد األمر كتقرير ةبكت .

كأمػػا ةانيػػا : هللت كيػػد الضػػمير المتصػػؿ بالمنفصػػؿ مبالغػػة هللػػي تخصيصػػ  بػػالق ر 
 كالغمبة.

ـ التعريؼ هللػي قكلػ  " األعمػى " كلػـ يقػؿ أعمػى ك  عػاؿ كأما ةالةا : هللاإلتياف بال
ألن ا دالة عمى ا ختصاص ك نػ  قػاؿ : أنػت األعمػى دكف ييػرؾ كهلليػ  تعػريض 

بطاؿ لما هـ عمي  مف أمر السحر.  ب مرهـ   كت كـ بحال ـ   كا 
كأما رابعا : هللقكل  " األعمى " إنما جػاء بمفػظ أهللعػؿ كلػـ يقػؿ العػالى ألف مجيئ ػا 

 الزيادة هللي تمؾ الحصمة لممبالغة.عمى ج ة 
كأما خامسا : هللتحقيؽ الغمبػة بقكلػ  " األعمػى " ألف معنػا  األيمػب   كعػدؿ إلػى 

 لفظ األعمى لما هللي  مف الد لة عمى الغمبة بالفكقية   بالمساكاة.
كأما سادسا : هلللن  أتى بقكل  إنؾ أنت األعمػى عمػى ج ػة ا سػتئناؼ كلػـ يقػؿ 

نت األعمى   ألنػ  لػـ يجعػؿ عػدـ الخػكؼ سػببا لككنػ  يالبػا قمنا   تخؼ ألنؾ أ
نما نفى عن  الخكؼ بقكل    تخؼ   ةـ است نؼ الكالـ بقكل  " إنػؾ  عمي ـ   كا 
أنت األعمى " هللال جػـر كػاف أبمػل هللػي شػرح صػدر مكسػى كأقػر لعينػ  هللػي الق ػر 

 .(1)كا ستيالء 
هللػػي القػػرآف الكػػريـ كب ػػذا القػػدر أكػػكف قػػد تكممػػت قػػدر المسػػتطاع عػػف الضػػمائر 

كالقكاعد المتعمقة ب ا مف ج ة اإلعراب أك مػف ج ػة المعنػى كا  المكهللػؽ كهػك 
 نعـ المكلى كنعـ النصير.

                                 
التميمػػى   اإلمػػاـ يحيػػى بػػف حمػػزة بػػف عمػػى العمػػكل : كتػػاب الطػػراز المتضػػمف ألسػػرار ( ُ)

 .  ِِٕ – ُِٕالبالية   مرجع سابؽ   ص 
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 الفصؿ الةانى
 قكاعد الترجيح المتعمقة بمرجع الضمير

 بيف النظرية كالتطبيؽ كهللي  سبعة قكاعد :
إعادتػػ  إلػػى  القاعػػدة األكلػػى : قاعػػدة إعػػادة الضػػمير إلػػى مػػذككر أكلػػى مػػف

 مقدر.
القاعدة الةانية : قاعدة إعػادة الضػمير إلػى المحػدث عنػ  أكلػى مػف إعادتػ  

 إلى يير .
القاعدة الةالةة : قاعدة تكحيد مرجع الضػمائر هللػي السػياؽ الكاحػد أكلػى مػف 

 تفريق ا.
القاعدة الرابعة : قاعدة األصػؿ إعػادة الضػمير إلػى أقػرب مػذككر مػا لػـ يػرد 

 دليؿ بخالهلل .
اعػػدة الخامسػػة : إذا أمكػػف حمػػؿ الضػػمير عمػػى ييػػر الشػػ ف هللػػال ينبغػػي الق

 الحمؿ عمي .
القاعدة السادسة : إذا كػاف هللػي ا يػة ضػمير عػكدة إلػى أكةػر مػف مػذككر   

 كأمكف حمم  عمى الجميع حمؿ عمي .
القاعدة السابعة : إذا اجتمع هللي الضمائر مراعاة المفظ كالمعنى بػدئ بػالمفظ 

 ةـ بالمعنى.
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 عدة األكلى : إعادة الضمير إلى مذككر أكلى مف إعادت  إلى مقدرالقا
معنػى القاعػػدة : إذا احتمػػؿ السػػياؽ إعػػادة الضػمير إلػػى مػػذككر أك إعادتػػ  إلػػى 
مقػػدر كاختمػػؼ العممػػاء عمػػى ا حتمػػاليف   هللإعػػادة الضػػمير إلػػى المػػذككر أكلػػى 

هلليػ  إخػراج  كأحسف   ألف اإلعػادة إلػى المقػدر مػع إمكػاف اإلعػادة إلػى المػذككر
لايػػة عػػػف نظم ػػػا دكف مكجػػػب   هػػػذا هللػػػي حالػػػة احتمػػػاؿ الضػػػمير للمػػػريف   
كاختالؼ العمماء عمى القػكليف   أمػا إذا لػـ يقػع خػالؼ بػيف العممػاء هللػي إعػادة 
الضػػمير إلػػى أحػػدهما هللػػال يػػدخؿ تحػػت هػػذ  القاعػػدة ألن ػػا قاعػػدة ترجيحيػػة بػػيف 

 .(1)األقكاؿ المختمفة ك  خالؼ

 التطبيق :
   ـٍ هلًلي ىػػا {]المائػػدة:تعػػالى : قكلػػ مىػػٍيً  كىتىٍبنىػػا عى هلل عيػػد هلليػػ  الضػػمير  [ْٓ}كى

إلى مذككر كلػـ يقػع هلليػ  خػالؼ   هللالضػمير هللػي ) عمػي ـ ( عائػد عمػى 
 .(2)الي كد السابؽ ذكرهـ بإجماع

  : مىٍي ىػػا ًمػػف دىآبعػػةو {]النحػػؿ:كقكلػػ  تعػػالى ػػا تىػػرىؾى عى هلل عيػػد هلليػػ   [ُٔ} مع
 خالؼ   هللالضمير هللي ) عمي ا ( راجع إلى الضمير إلى يير مذككر بال

يير مذككر كهك األرض   ألف قكل  تعالى : ) مف دابػة ( يػدؿ عميػ    
 .(3)ألف مف المعمـك أف الدكاب إنما تدب عمى األرض

 : ًمػفى  كقاؿ تعالى ب ؾى ًإلىى النعٍحًؿ أىًف اتعًخًذم ًمفى اٍلًجبىػاًؿ بيييكتنػا كى ى رى }كىأىٍكحى
ًر كى  بًِّؾ ذيليالن الشعجى ًممعا يىٍعًرشيكف ْ ةيـع كيًمي ًمف كيؿِّ الةعمىرىاًت هللىاٍسميًكي سيبيؿى رى

يىٍخريجي ًمف بيطيكًن ىػا شىػرىابه م ٍختىًمػؼه أىٍلكىانيػ ي هلًليػً  ًشػفىاء ًلمنعػاًس ًإفع هلًلػي ذىًلػؾى 
كف{]النحؿ:  .[ٗٔ يىةن لِّقىٍكـو يىتىفىكعري

                                 
 (   مرجع سابؽ . ّٗٓ/ِ: قكاعد الترجيح عند المفسريف   ) الحربى   حسيف بف عمى( ُ)
الشػػػنقيطى   محمػػػد األمػػػيف بػػػف محمػػػد : أضػػػكاء البيػػػاف هللػػػي إيضػػػاح القػػػرآف بػػػالقرآف   ( ِ)

 هػ . ُّٖٔ(   عالـ الكتب   بيركت   لبناف   َُِ/ِ)
   ّابػػػف الجػػػكزل   أبػػػى هللػػػرج عبػػػد الػػػرحمف بػػػف عمػػػى : زاد المسػػػير هللػػػي التفسػػػير   ط( ّ)

 هػ . َُْْ(   المكتب اإلسالمي   بيركت   لبناف   ْٗٓ/ْ)
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 } هلًليػػً  ًشػػفىاء ًلمنعػػاًس { هللػػي قكلػػ  تعػػالى : اختمػػؼ المفسػػركف هللػػي هػػاء الضػػمير
 :(1)عمى قكليف

تعػكد   } هلًليػً  ًشػفىاء ًلمنعػاًس { القكؿ األكؿ : أف هاء الضػمير هللػي قكلػ  تعػالى :
 عمى العسؿ  قكؿ قتادة.

تعػػكد عمػػى  } هلًليػػً  ًشػػفىاء ًلمنعػػاًس { القػػكؿ الةػػانى : الضػػمير هللػػي قكلػػ  تعػػالى :
 إلي  ابف العربى. قكؿ مجاهد   كذهب –القرآف 

كالقكؿ الذل ترجح  هذ  القاعدة الترجيحية هك قػكؿ مػف قػاؿ أف هػاء الضػمير 
تعػكد عمػى العسػؿ   ألف سػياؽ ا يػة   } هلًليػً  ًشػفىاء ًلمنعػاًس { هللي قكل  تعػالى :

كم  عمى العسؿ ك  دليؿ عمى رجكع ) هاء ( الضمير عمػى أمػر آخػر هللػي ا يػة 
} هلًليػػً   رانى هللػػي تفسػػير  حيػػث قػػاؿ   قػػاؿ تعػػالى :  كهػػذا مػػا رجحػػ  اإلمػػاـ الكػػك 

نكع من    هللالتنكيف لمتعظيـ   كقيؿ هللي  شفاء مف كؿ داء   كقد  ًشفىاء ًلمنعاًس {
ركل هللي الحديث   هللعمى هػذا يكػكف هلليػ  شػفاء لكػؿ داء إمػا بسػيطا أك مركبػا   
ك  يقتضى كجػكد الشػفاء هللػي كػؿ كقػت   بػؿ يعتبػر هللػي ذلػؾ   مصػادهللة الكقػت 
الالئؽ كنضج المادة   كسػائر طبػا   كبػذلؾ يػؤكؿ الحػديث الػذل ركا  قتػادة  : 

هللقاؿ : أخى يشتكى بطن    هللقاؿ : " اسػق  عسػال "  --) أف رجال أتى النبى 
هللقاؿ : سقيت كما نفع   هللقاؿ : " اسق  عسال " هللقاؿ : صدؽ ا    ككذب بطف 

 .(2)أخيؾ(

                                 
(   ّٔٓ/ْالطبرل   أبك جعفر محمد بف جرير : جامع البياف عف ت كيػؿ آل القػرآف   )( ُ)

 ـ . ُْٗٗهػ/ُُْٓتحقيؽ : عصاـ هللارس   مؤسسة الرسالة   بيركت   لبناف   
(   حػػديث ُّٕٔ/ْ) مسػػمـ   أبػػى الحسػػيف بػػف الحجػػاج النيسػػابكرل : صػػحيح مسػػمـ  ( ِ)

(   كتػػاب: السػػالـ   بػػاب : التػػداكل بسػػقى العسػػؿ   دار الكتػػب العمميػػة   ُِِٕرقػػـ )
 ـ .ُُٗٗهػ/ُِِْبيركت   لبناف   
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 .(1)مقرآف   كهك بعيد جدا ةـ قاؿ اإلماـ الككرانى : قيؿ الضمير ل
كالذل يظ ر مػف خػالؿ تفسػير ل ػذ  ا يػة الكريمػة أنػ  رجػح العسػؿ كذلػؾ مػف 
خالؿ سياؽ الكػالـ   إضػاهللة إلػى إيػراد األحاديػث الصػحيحة التػي تشػ د لصػحة 

 هذا القكؿ.
كابف العربى حرر هذ  القاعػدة هللػي معػرض رد  لقػكؿ مجاهػد كييػر  هللػي تفسػير 

قالكا : ال اء هللي ) هللي  ( يعكد عمى القػرآف   ًشفىاء ًلمنعاًس { } هلًلي ً قكل  تعالى : 
  كهك قكؿ بعيػد   مػا أرا  يصػح عػن ـ   كلػك صػح نقػال لػـ يصػح عقػال   هللػإف 
مساؽ الكالـ كم  لمعسؿ   ليس لمقرآف هللي  ذكر   ككيؼ يرجع ضػمير هللػي كػالـ 

ف كػػاف كمػػ  منػػ    كلكنػػ  إنمػػا يراعػػ ى مسػػاؽ إلػػى مػػا لػػـ يجػػر لػػ  ذكػػر هلليػػ    كا 
 .(2)الكالـ كمنحى القكؿ

 القاعدة الةانية : إعادة الضمير إلى المحدث عن  أكلى مف إعادت  إلى يير .
معنػػى القاعػػدة : إذا جػػاء ضػػمير هللػػي سػػياؽ قرآنػػى   كتعػػددت ا حتمػػا ت هللػػي 
مرجع    هللرجكع  إلى المحػدث عنػ  هللػي السػياؽ أكلػى مػف رجكعػ  إلػى ييػر    

لي  يتج  الخطابألن  هك المقصكد بالكالـ ك   .(3)ا 
" المحػػدث عنػػ  "   قػػاؿ أبػػك حيػػاف المحػػدث عنػػ  أحػػد جزئػػى اإلسػػناد   كييػػر 

 .(4)المحدث عن  هك ما ذكر  هللضم    عمد 

                                 
الككرانى   ش اب الديف أحمد بف إسماعيؿ : يايػة األمػانى هللػي تفسػير الكػالـ الربػانى   ( ُ)

ة  الريػػاض   المممكػػة (   تحقيػػؽ : حامػػد بػػف يعقػػكب   دار الحضػػار ُُِ – َُِ/ْ)
 هػ . ُّْٖالعربية السعكدية   

ابف العربى   أبى بكر محمد بف عبد ا  : أحكاـ القرآف   تحقيؽ : محمػد عبػد القػادر   ( ِ)
 ـ . ََِّهػ/ُِْْ(   دار الكتب العممية   بيركت   لبناف  ُّٖ/ّ)

 (   مرجع سابؽ . َّٔ/ِالحربى   حسيف بف عمى : قكاعد الترجيح عند المفسريف   )( ّ)
   ِٖٖ   ُ/ّأبى حياف األندلسى   محمد بف يكسؼ : البحر المحيط هللػي التفسػير   )( ْ)

 (   مرجع سابؽ . َّٖ
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كاإلسناد هللػي عػرؼ النحػاة : عبػارة عػف ضػـ إحػدل الكممتػيف إلػى األخػرل عمػى 
 .(1)كج  اإلهللادة التامة

 : (2)كهك إما كالمحدث عن  مف جزئى اإلسناد هك المسند إلي 
 الفاعؿ لمفعؿ التاـ أك شب  . -ُ
 نائب الفاعؿ. -ِ
 المبتدأ هللي الجممة ا سمية. -ّ

 أسماء النكاسخ " أم ما أصم  المبتدأ ". -ْ

المفعػػػػكؿ األكؿ لظػػػػف كأخكات ػػػػا ) أم مػػػػا أصػػػػم  المبتػػػػػدأ أك  -ٓ
 الخبر (.

 المفعكؿ الةانى ألرل كأخكات ا ) أم ما أصم  المبتدأ كالخبر (. -ٔ

لقكاعػد التػي اعتمػدها هللػي التػرجيح أئمػة التفسػير هللمػن ـ مػف هذ  القاعدة مػف ا
يػػنص عمي ػػا أةنػػاء ترجيحػػ  ب ػػا   كمػػن ـ مػػف يػػرجح القػػكؿ الػػذل ترجحػػ  هػػذ  
القاعدة مما يشعر باعتماد  ل ا كمف هؤ ء األئمة الزركشػى هللػي البرهػاف حيػث 
قاؿ : " إذا جاء مضاؼ كمضاؼ إلي    كذكر بعدهما ضمير عاد إلػى المضػاؼ 

 .(3)ن  المحدث "  أل 

ػا كمن ـ السميف الحمبى حيث قاؿ : هللي تفسير قكل  تعالى :  لىٍك شىػاء المٌػ ي مى } كى
) أم السػػػابؽ ذكػػػر  هللػػػي  –الضػػػمير المنصػػػكب لمقتػػػؿ  [ُّٕهللىعىميػػػك ي{ ]األنعػػػاـ:

                                 
   مرجع سابؽ .  ُِٗالجرجانى   عمى بف محمد : التعريفات   ص ( ُ)

   ِالكفكرل   أبك البقاء : الكميات )معجـ هللي المصػطمحات كالفػركؽ المغكيػة(   ط -
ـ   ُٖٗٗؽ : عدناف دركيش كمحمد المصرل   مؤسسة الرسالة   بيركت   تحقي
 .  ََُص 

  دار الكتػب  ٔال اشمى   السيد أحمد : جكاهر البالية هللي المعانى كالبياف كالبديع   ط( ِ)
 .  ْْ – ّْالعممية   بيركت  لبناف   د.ت   ص 

 (   مرجع سابؽ . ّْٗ/ِالزركشى   بدر الديف : البرهاف هللي عمكـ القرآف   )( ّ)
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{ ]األنعػػػاـ:ا يػػة ـٍ ـٍ شيػػرىكىآؤيهي لمتصػػريح بػػػ  كألنػػ  المسػػػكؽ  [ُّٕ} قىٍتػػؿى أىٍك ىًدًهػػػ
 .(1)لمحديث عن  

 التطبيؽ : 
  : مىػؽى هللي قكل  تعالى مىقىػةن هللىخى ـع كىػافى عى ًنػي  ييٍمنىػى ْ ةيػ ـٍ يىؾي نيٍطفىةن مِّف مع }أىلى

ٍيًف الػػػذعكىرى كىاألينةىى{]القيامػػػة: ٍكجى عىػػػؿى ًمٍنػػػ ي الػػػزع  [ّٗ - ّٕهللىسىػػػكعل ْ هللىجى
 هللضمير ) من  ( هللي  قك ف :

ذكر   كذهب إلي  : البغكل   األكؿ : أن  يعكد عمى المنى   ألن  محدث عن  م
 .(2)كابف عطية   كابف الجكزل 

الةػػانى : أنػػ  يعػػكد عمػػى اإلنسػػاف   كذهػػب إليػػ  : الكاحػػدل   كالنسػػفى   كأبػػك 
. كممػػف حكػػى القػػكليف : السػػمعانى   كالشػػككانى   (3)السػػعكد   كالفخػػر الػػرازل 

 .(4)كاأللكسى
قريػب منػ  إعادتػ  عمػى كالذل يظ ر لنػا أف المػراد المنػى ألنػ  محػدث عنػ    ك 

 اإلنساف باعتبار ما سيككف أك كاف.
  : ـى يىابىًني ًإٍسػرىاًئيؿى ًإنِّػي رىسيػكؿي كهللى قكل  تعالى ٍريى ٍذ قىاؿى ًعيسىى اٍبفي مى }كىاً 

ميبىشِّػرنا ًبرىسيػػكؿو يىػٍ ًتي ًمػػف  ػػا بىػٍيفى يىػػدىمع ًمػفى التعػػٍكرىاًة كى ػدِّقنا لِّمى المعػً  ًإلىػػٍيكيـ م صى
ػػػػػػاءهيـ ًباٍلبىيِّنىػػػػػػاًت قىػػػػػػاليكا هىػػػػػػذىا ًسػػػػػػٍحره بىٍعػػػػػػًدم  ػػػػػػا جى ػػػػػػدي هللىمىمع اٍسػػػػػػمي ي أىٍحمى

                                 
(   تحقيػػؽ : َُٖ/ٓالحمبػػى   السػػميف : الػػدر المصػػكف هللػػي عمػػكـ الكتػػاب المكنػػكف   )( ُ)

 ق . َُْٔأحمد محمد الخراط   دار القمـ   دمشؽ   
(   ُُٖ/ُٔ(   كالمحػػرر الػػكجيز  بػػف عطيػػة )ِْٓ/ْانظػػر : معػػالـ التنزيػػؿ لمبغػػكل )( ِ)

  ( .ُُٔ/ٖكزاد المسير  بف الجكزل   )
(   كمػػدارؾ ّٖٕ/َُ(   كالتفسػػير الكبيػػر لمػػرازل )ُُٔٓ/ِانظػػر : الػػكجيز لمكاحػػدل )( ّ)

رشاد العقؿ السميـ )ٕٓٓ/ِالتنزيؿ )  ( . ٗٔ/ٗ(  كا 
(   كركح المعػػانى ِّْ/ٓ(   كهللػػتح القػػدير )ُُُ/ٔانظػػر : تفسػػير القػػرآف لمسػػمعانى )( ْ)

 (.ِٔٓ/ُٔلللكسى )
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هللفػػػي ضػػػمير ) هػػػـ ( المنصػػػكب المتصػػػؿ مػػػف : )  [ٔم ًبيف{]الصػػػؼ:
 جاءهـ ( قك ف :

 القكؿ األكؿ : أف يعكد عمى بنى إسرائيؿ هللي ع د عيسى.
 .(1)كفارالقكؿ الةانى : أف يعكد عمى بنى إسرائيؿ يير الذيف دعاهـ عيسى كال

 .(2)كذكر ا حتماليف دكف ترجيح : ابف عطية كالفخر الرازل 
كقد رجح الطبرل كابف كةير عكدة عمى القريب   كهك أحمد ) ص ( كعزا   بف 

. هلليكػػػكف التقػػػدير : هللممػػػا جػػػاء أحمػػػد ) ص ( بالبينػػػات قػػػاؿ الكفػػػار (3)جػػػريج
 المخالفكف : هذا سحر مبيف.

األكؿ. قػػػاؿ أبػػػك حيػػػاف : كالظػػػاهر أف كرجػػػح أبػػػك حيػػػاف كابػػػف عاشػػػكر القػػػكؿ 
 .(4)الضمير المرهللكع هللي ) جاءهـ ( يعكد عمى عيسى ألن  المحدث عن 

  : ػػػػا ظىنىنػػػػتيـٍ أىف لعػػػػف يىٍبعىػػػػثى المعػػػػ ي كهللػػػػى قكلػػػػ  تعػػػػالى ـٍ ظىن ػػػػكا كىمى }كىأىنع يػػػػ
دنا{]الجف:  جاء لممفسريف هللي عكد ضمير ) أن ـ ( قك ف : [ٕأىحى

عائػػدا عمػػى اإلنػػس   أم : ظننػػت اإلنػػس كمػػا ظنػػت القػػكؿ األكؿ : أف يكػػكف 
. كذهػػب إليػػ  : الزمخشػػرل   كابػػف عطيػػة   كأبػػك (5)الجػػف   كهػػذا قػػكؿ مقاتػػؿ

 .(6)السعكد   كابف عاشكر

                                 
 ( .ِٖ/ُّ  كالتحرير كالتنكير ) (َٔٓ/ُٓانظر : المحرر الكجيز )( ُ)
 ( .ِٗٓ/َُ(   كالتفسير الكبير )َٔٓ/ُٓانظر : المحرر الكجيز )( ِ)
 .(ُُُ/ٖالقرآف العظيـ  بف كةير )(   كتفسير ِٖ/ُِانظر : جامع البياف لمطبرل )( ّ)
 ( .ُٕٖ/ُْ(   كالتحرير كالتنكير )ّٓٔ/ٖانظر : البحر المحيط )( ْ)
( َْٔ/ّحسف مقاتؿ بف سميماف بف بشير : تفسير مقاتؿ بف سػميماف )األزدل   أبك ال( ٓ)

 هػ. ُِّْ  تحقيؽ : عبد ا  محمكد شحات    دار إحياء التراث   بيركت   لبناف   
رشػاد العقػؿ السػميـ )ّٓٔ/ُٔ(   كالمحرر الكجيز )ِّٔ/ْالكشاؼ )( ٔ) (   َِْ/ْ(   كا 

 ( .ِِٔ/ُْكالتحرير كالتنكير )
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القػػػكؿ الةػػػانى : أف يكػػػكف عائػػػدا عمػػػى الجػػػف   أم : ظنػػػت الجػػػف كمػػػا ظنػػػت 
بغػكل   كابػف   كذهب إليػ  : الطبػرل   كالكاحػدل   كال (1)اإلنساف   قال  الكمبى

 .(2)الجكزل   كالقرطبى   كالنسفى   كالشككانى
كمػػف المفسػػريف مػػف ذكػػر أف الضػػمير محتمػػؿ كلػػـ يػػرجح: كالبيضػػاكل   كابػػف 

 .(3)عادؿ   كالشككانى   كاأللكسى
 القاعدة الةالةة : تكحيد مرجع الضمائر هللي السياؽ الكاحد أكلى مف تفريق ا

هللػػػي سػػػياؽ كاحػػػد   كاحتممػػػت هللػػػي  معنػػػى القاعػػػدة : إذا جػػػات ضػػػمائر متعػػػددة
عادت ا إلى شيء كاحػد أكلػى كأحسػف  مرجع ا أقكا  متعددة   هللتكحيد مرجع ا كا 
 نسجاـ النظـ   كاتساؽ السياؽ كقكة اإلعجاز ماداـ األمػر محػتمال   ك  حجػة 

 .(4)تكجب تفريق ا   كت بى تكحيدها 
 التطبيؽ :

  : ػػا أيبىػػرِّلءي نىٍفًسػػي إً هللػػي قكلػػ  تعػػالى مى ػػا }كى ػػارىةه ًبالس ػػكًء ًإ ع مى فع الػػنعٍفسى ألىمع
بِّي يىفيكره رعًحيـ{]يكسؼ: بِّيى ًإفع رى ـى رى  .[ّٓرىًح

مىا أيبىرِّلءي نىٍفًسي {اختمؼ المفسركف هللي قكل  تعالى :   عمى قكليف : }كى
مىا أيبىرِّلءي نىٍفًسي {القكؿ األكؿ :   مف كالـ يكسؼ ) عمي  السالـ (.  }كى

ػػا أيبىػػرِّلءي نىٍفًسػػي {ةػػانى : القػػكؿ ال مى ػػا أيبىػػرِّلءي مػػف كػػالـ المػػرأة هللقالػػت :    }كى مى }كى
هللكج  كالم ا ا عتذار عف كقكع ا هلليما يقع هللي  البشر مف الش كات    نىٍفًسي {

                                 
 ( . ِٓٔ/ُِمع البياف )انظر : جا( ُ)
(   كزاد َِْ/ْ(   كمعػػػالـ التنزيػػػؿ )َُُْ/ِ(   كالػػػكجيز )ِٓٔ/ُِجػػػامع البيػػػاف )( ِ)

 ( .َّٓ/ٓ(   كهللتح القدير )ُْ/ُٗ(   كالجامع ألحكاـ القرآف )ُِٕ/ٔالمسير )
(   كهللػتح القػدير ُْٖ/ُٗ(   كالمباب هللػي عمػـك الكتػاب )ّْٓ/ِانظر : أنكار التنزيؿ )( ّ)

 ( . ُْٖ/ِٗ  كركح المعانى ) َّٗٓ/ٓ)
(   مرجػع ّّٖ/ِالسيكطى   عبػد الػرحمف بػف أبػى بكػر : اإلتقػاف هللػي عمػكـ القػرآف   )( ْ)

 سابؽ . 
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ك ن ا قالت : كمػا هػذا ببػدع ك  ذلػؾ نكيػر عمػى البشػر هللػ برئ أنػا منػ  نفسػى   
 .(1)كالنفكس أمارات بالسكء مائمة إلي 

كرجػػح أبػػك حيػػاف القػػكؿ الةػػانى   كالظػػاهر أف هػػذا مػػف كػػالـ امػػرأة العزيػػز أم 
ػا أيبىػرِّلءي اعتذرت عما كقعت هللي  مما يقع هللي  البشر مف الش كات بقكل ػا :  مى }كى

 .(2)  كالنفكس مائمة إلى الش كات أمارة بالسكء  نىٍفًسي {
لقػكؿ األكؿ ا (**)  كابػف عطيػة كابػف جػريج(*)كرجح ابػف القػيـ كالصػنعانى

 .(3) (عمي  السالـكقاؿ أن  مف كالـ يكسؼ )
كابف تيميػة اسػتعمؿ القاعػدة هنػا هلل شػار بتكحيػد الضػمير هللػي السػياؽ بػد  مػف 

مىا أيبىػرِّلءي نىٍفًسػي ًإفع الػنعٍفسى ألىمعػارىةه ًبالس ػكًء ًإ ع تفريؽ مراجع الضمير هللقكل  :  }كى
بِّيى { ـى رى ة العزيز   كقاؿ ذلػؾ بنػاء عمػى سػياؽ ا يػات جعم  مف قكؿ امرأ مىا رىًح

                                 
(   مرجػع ِْٓ   ِّٓ/ّانظر : المحرر الكجيز هللي تفسير الكتاب العزيز  بف عطية )( ُ)

 سابؽ . 
 مرجع سابؽ.  (  ِٖٖ/ٔانظر : البحر المحيط هللي التفسير  بف حياف )( ِ)
الصػػنعانى هػػك : عبػػد الػػرازؽ بػػػف همػػاـ بػػف نػػاهللع اإلمػػػاـ   أبػػك بكػػر الحميػػرل مػػػك هـ ( ْ)

الصنعانى   أحد األعالـ الةقات   قدـ الشاـ بتجارة هللحج   كسمع ابف جػريج   كاألكزاعػى 
  كرحػػؿ النػػاس إليػػ  : مػػن ـ أحمػػد كػػاف يحفػػظ نحػػكا مػػف سػػبعة عشػػر ألػػؼ حػػديث   لػػ  

هللػي الحػػديث   قػاؿ الػذهبى : كهػك خزانػػة عمػـ   ك) تفسػير القػػرآف(   ك)  )الجػامع الكبيػر(
 المصنؼ هللي الحديث( .

(   دار الفكػر   بيػركت   َُّ/ٔانظر : العسقالنى ابف حجر : ت ػذيب الت ػذيب   ) -
 هػ . َُْْ

ابف جريج هك : عبد الممؾ بف عبػد العزيػز بػف جػريج   هللقيػ  الحػـر المكػى   كػاف إمػاـ  ()ْْ
حجػػاز هللػػي عصػػر    كهػػك أكؿ مػػف صػػنؼ التصػػانيؼ بمكػػة   ركمػػى األصػػؿ   مكػػى أهػػؿ ال

 المكلد كالكهللاة . 

( ُِٕ/ُانظر : الذهبى   شمس الديف أبى عبد ا  محمد بف أحمد : تذكرة الحاهللظ   )
 ـ . ُٖٗٗهػ/ُُْٗ  دار الكتب العممية   بيركت   لبناف   

 (   مرجع سابؽ. ِْٓ/ّزيز  بف عطية )انظر : المحرر الكجيز هللي تفسير الكتاب الع (ّ)
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كما تدؿ عمي    كما أشارت القاعدة كخالفت بػذلؾ قػكؿ مػف قػاؿ أنػ  مػف قػكلى 
 .(1)(( كهذا هك األظ ر كا  أعمـ عمي  السالـنبى ا  يكسؼ ))

 : ـٍ لىمع  كهللى قكل  تعالى ارًًه كا لىييٍزًلقيكنىؾى ًب ىٍبصى ف يىكىادي العًذيفى كىفىري ا سىًمعيكا }كىاً 
ػا هيػكى ًإ ع ًذٍكػره لٍِّمعىػالىًميف{]القمـ: مى يىقيكليػكفى ًإنعػ ي لىمىٍجنيػكف  ْ  كى  ُٓالذٍِّكرى كى

- ِٓ]. 
هللفي مػػا ضػػميراف : ضػػمير هللػػي قكلػػ  تعػػالى : ) إنػػ  لمجنػػكف ( كهػػك عائػػد عمػػى 

 .(2)با تفاؽ –--محمد 

مىا هيكى ًإ ع ًذٍكره لٍِّمعىالىًميف{كأما ضمير   : هللفي  قك ف} كى

  كذهػب إليػ  : الطبػرل   كالقرطبػى. --القكؿ األكؿ : أن  يعكد عمػى محمػد 
ػػا هيػػكى ًإ ع ًذٍكػػره لٍِّمعىػػالىًميف{ قػػاؿ الطبػػرل : مى   كمػػا محمػػد إ  ذكػػر ذكػػر ا  بػػ   } كى

 .(3)العالميف الةقميف
  كذهػػػب إليػػػ  : (4)القػػكؿ الةػػػانى : أنػػػ  يعػػػكد عمػػػى القػػػرآف   كهػػػك قػػػكؿ مقاتػػػؿ

الكاحدل   كالبغكل   كالزمخشرل   كابف عطية   كابف الجكزل   كالفخػر الػرازل 
  كرجحػػ  السػػمعانى  (5)  كالبيضػػاكل   كأبػػك حيػػاف   كالسػػعدل   كعطيػػة سػػالـ

 كاأللكسى.

                                 
 (.ِٓٓ/ّالمرجع نفس  ) (ُ)

(   كالكشػاؼ ّٖٓ/ْ(  كمعػالـ التنزيػؿ لمغػكل )َِْ/ُِانظر : جامع البياف لمطبػرل ) (ِ)
رشػػػاد العقػػػؿ ِِِ/ُٖ(   كالجػػػامع ألحكػػػاـ القػػػرآف لمقرطبػػػى )ٔٗٓ/ْلمزركشػػػى ) (   كا 

 (. َِ/ٗالسميـ ألبى السعكد )
 ( مرجع سابؽ. َِْ/ُِلمطبرل )جامع البياف  (ّ)
 ( .ُّٗ/ّهللى تفسير  ) ( ْ)
(   كمعػالـ التنزيػؿ لمبغػكل ُُِٓ/ِانظر : الكجيز هللي تفسير الكتاب العزيػز لمكاحػدل )( ٓ)

(   كالمحػػرر الػػكجيز هللػػي تفسػػير الكتػػاب العزيػػز  بػػف ٕٗٓ/ْ(   كالكشػػاؼ )ُّٔ/ْ)
ر الكػريـ الػرحمف لمسػعدل (   كتيسػئٕ/ٖ(   كزاد المسػير )ّٓٓ/ٓعطية األندلسػى )

 (. ّْٓ/ٖ(   كتكممة أضكاء البياف لعطية سالـ )ِٖٖ)
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 .(1)قاؿ السمعانى : كاألظ ر أف القرآف الكريـ ذكر لمعالميف
 أما ابف عاشكر هللقد أشار إلى تالـز القكليف هللقاؿ :

  كالمعنػػػى : يقكلػػػكف ذلػػػؾ  --مير ) إنػػػ  لمجنػػػكف ( عائػػػد إلػػػى النبػػػى كضػػػ
اعتال  ألنفس ـ إذ لـ يجدكا هللي الذكر يسمعكن  مػدخال لمطعػف هلليػ    هللانصػرهللكا 

ب نػػ  مجنػػكف   لينتقمػػكا مػػف ذلػػؾ إلػػى أف الكػػالـ --إلػػى الطعػػف هللػػي صػػاحب  
مػذلؾ أبطػؿ الجارل عمى لسان    يكةؽ ب    ليصرهللكا دهماءهـ عػف سػماع    هلل

ػػا هيػػكى ًإ ع ًذٍكػػره لٍِّمعىػػالىًميف{ ا  قػػكل ـ : ) إنػػ  لمجنػػكف ( بقكلػػ  :  مى أم : مػػا } كى
القرآف إ  ذكر لمناس كم ـ   كلػيس بكػالـ المجػانيف   كينتقػؿ مػف ذلػؾ إلػى أف 

 . (2)الناطؽ ب  ليس مف المجانيف هللي شيء 
   كا  أعمـ.كهذا يدؿ عمى تقارب القكليف كدخكؿ أحدهما هللي ا خر 

القاعدة الرابعة : األصؿ إعادة الضمير إلى أقرب مذككر أكلى ما لـ يرد دليؿ 
 بخالهلل 

معنػػػى القاعػػػدة : هػػػذ  القاعػػػدة تقػػػرر أف األصػػػؿ هللػػػي المغػػػة العربيػػػة أف يرجػػػع 
الضمير إلى أقرب مذككر   هللمذلؾ إذا اختمؼ العمماء هللي عائد أحد الضمائر هللي 

كاؿ هللػي هػذا الخػالؼ القػكؿ الػذل يعيػد الضػمير إلػى القرآف الكريـ   هللػ رجح األقػ
أقرب مذككر   هللإعادت  إلى القريب أكلى مف إعادت  لمبعيد هذا إذا لـ يدؿ عمػى 

  كمػف هػذ  األدلػة  (3)خالؼ ذلؾ   كاألصؿ هللي الضمير عكدة إلى أقرب مػذككر
 ما يمى :

                                 
(   ِّ/ٔالسمعانى   أبك المظفر منصكر بف محمد بف عبد الجبػار : تفسػير القػرآف   )( ُ)

 تحقيؽ : ياسر بف إبراهيـ كينيـ بف عباس   مرجع سابؽ .
 (   مرجع سابؽ . َُٖ/ُْابف عاشكر   محمد الطاهر : التحرير كالتنكير   )( ِ)
(   مرجػع ّٗ/ْالزركشى   بدر الديف محمد بف عبد ا  : البرهاف هللػي عمػكـ القػرآف   )( ّ)

 سابؽ . 
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ر القرينة هللي السياؽ : هللإذا دلت القرينة عمى تعييف مفسر الضمير صي -ُ
إلي ا ككجب النزكؿ عمى ما تقتضي    يػذ عمي ػا كحػدها المعػكؿ كهػى 

 .(1)القكؿ الفصؿ هللي اإليضاح هنا
سياؽ الجمؿ المذككر قبؿ الضمير المختمؼ هللي  كبعػد  هلل ػى تػدؿ عمػى  -ِ

 .(2)تعييف أك ترجيح مرجح الضمير
 كعمى ذلؾ إذا تنازعت القكاعد الةالث أعنػى هػذ  القاعػدة كالقاعػدتاف السػابقتاف
المتعمقتاف بمرجع الضمير قدمت قاعدة " إعادة الضمير إلى المحدث عن  أكلى 
مف إعادت  إلى يير  " كذلؾ  رتكازهـ عمى المعنى كمكارد الكالـ كتقديـ المعنى 
أكلى   كقد قرر هذا الترجيح بيف القكاعد اإلماـ أبك حيػاف حيػث قػاؿ هللػي تنػازع 

أف يقػػكؿ إف الضػػمير إذا كػػاف صػػالحا هػػذ  القكاعػػد هللػػي المةػػاؿ الكاحػػد : كلقائػػؿ 
ألف يعػػكد عمػػى األقػػرب كعمػػى األبعػػد كػػاف عػػكد  عمػػى األقػػرب راجحػػا كقػػد نػػص 
النحكيػكف عمػػى هػػذا.. كالجػكاب أنػػ  إذا كػػاف أحػػدهما هػك المحػػدث عنػػ  كا خػػر 

 .(3)هللضم  كاف عكد  عمى المحدث عن  أرجدح ك  يمتفت إلى القريب

 ا ) تطبيقات ا ( ما يمى :أما القاعدة التي معنا هللمف أمةمت 

 : نعػةي  قكل  تعالى لىقىٍد رىآ ي نىٍزلىةن أيٍخرىل ْ ًعندى ًسٍدرىًة اٍلميٍنتى ىى ْ ًعندىهىا جى }كى
 هللضمير ) عندها ( هللي  قك ف : [ُٓ - ُّاٍلمىٍ كىل{]النجـ:

                                 
(   دار المعػػارؼ   مصػػر   ِِٔ – ِٔٓ/ُ  ) ٓحسػػف   عبػػاس : النحػػك الػػكاهللى   ط( ُ)

 د.ت   بتصرؼ.
(   ِِٕ – ِِٔ/ُ) السيكطى   جالؿ الديف : همع ال كامع هللي شرج جمػع الجكامػع  ( ِ)

تحقيؽ : عبػد السػالـ هػاركف كعبػد العػاؿ مكػـر   مؤسسػة الرسػالة   بيػركت   لبنػاف   
 هػ . ُُّْ

(   َّّ/ٕأبػػى حيػػاف األندلسػػى   محمػػد بػػف يكسػػؼ : البحػػر المحػػيط هللػػي التفسػػير   )( ّ)
 هػ . ُُِْتحقيؽ : صدقى محمكد جميؿ   دار الفكر   بيركت   لبناف   
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لي  يذهب : الطبرل   كالماكردل   كأبك  القكؿ األكؿ : أف يعكد عمى السدرة   كا 
 .(1)نسب  الماكردل لمجم كرحياف  ك 

القكؿ الةانى : أف يعكد عمى النزلة   ذكر  أبك حياف احتما    كلـ ينسػب  ألحػد 
(2). 

قػػاؿ األلكسػػى هلليػػ  : كجػػكاز أف يكػػكف الضػػمير لمنزلػػة   كهػػك نػػازؿ عػػف رتبػػة 
 .(3)القبكؿ 

كأحسف األلكسى حيف ضػعؼ إعػادة الضػمير لمنزلػة   ألنػ  أبعػد هللػي الػذكر مػف 
   كاألصؿ هللي الضمير أف يعكد عمى أقرب مذككر.السدرة 
  : ب ػًؾ تىٍحتىػًؾ كهللػى قكلػ  تعػالى عىػؿى رى ًنػي قىػٍد جى }هللىنىادىاهىػا ًمػف تىٍحًت ىػا أى ع تىٍحزى

 اختمؼ هللي ضمير ) هللناداها ( عمى قك ف : [ِْسىًريًّا{]مريـ:
 القكؿ األكؿ : المنادل هك جبريؿ عمي  السالـ.

ناداهػػػا مػػػف تحت ػػػا هػػػك عيسػػػى   جبريػػػؿ ) عمي مػػػا  القػػػكؿ الةػػػانى : إف الػػػذل
عميػػػ  . كهػػػذا القػػػكؿ ترجحػػػ  هػػػذ  القاعػػػدة   كذلػػػؾ ألف عيسػػػى ))(4) السػػػالـ (
( ( هػػك أقػػرب المػػذككريف إلػػى الضػػمير هللػػي ) هللناداهػػا ( كذلػػؾ هللػػي قكلػػ  السػػالـ
مىٍت ي هللىانتىبىذىٍت ًبً  مىكىاننا قىًصيًّا{]مريـ:تعالى :  مى عادة الضمير كما بعدها كا   [ِِ}هللىحى

 إلى أقرب مذككر أكلى ما لـ يصرهلل  عن  صارؼ ك  صارؼ هنا.

 كقد رجح هذا القكؿ جماعة مف أئمة التفسير اعتمادا عمى هذ  القاعدة.

                                 
(   كالجػػػػامع ألحكػػػػاـ القػػػػرآف لمقرطبػػػػى ّٔٗ/ٓت كالعيػػػػكف لممػػػػاكردل )انظػػػػر : النكػػػػ( ُ)

(   كهللػػتح ِِٔ/ٖ(   كالتسػػ يؿ .كالبحػػر المحػػيط هللػػي التفسػػير ألبػػى حيػػاف )ْٖٗ/ُٕ)
 ( .َُٕ/ٓالقدير لمشككانى )

 (   مرجع سابؽ . ُٕٓ/ُُانظر : جامع البياف لمطبرل )( ِ)
(   مرجػػع ِٖ/ِٕالمةػػانى لللكسػػى )ركح المعػػانى هللػػي تفسػػير القػػرآف العظػػيـ كالسػػبع ( ّ)

 سابؽ . 
(   تفسػير ّْٔ/ّ(   كالنكت كالعيكف لممػاكردل )ٕٔ/ُٔانظر : جامع البياف لمطبرل )( ْ)

 (   مرجع سابؽ . ُِٖ/ِالقرآف العظيـ  بف كةير )
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كقػػاؿ الطبػػرل : بعػػد أف حكػػى الخػػالؼ السػػابؽ : أكلػػى القػػكليف هللػػي ذلػػؾ 
نػ  مػف (( كذلػؾ أل عميػ  السػالـعندنا قكؿ مف قاؿ: الذل ناداها ابن ا عيسػى ))

كناية ذكر  أقرب من  مف ذكر جبريؿ هللػرد  عمػى الػذل أقػرب إليػ  أكلػى مػف رد  
مىٍت ي هللىانتىبىػذىٍت ًبػً  مىكىاننػا عمى الذل هك أبعد من    أ  ترل هللي سياؽ قكل  :  مى }هللىحى

يعنى ب  هللحممت عيسى هللانتبذت ب    ةػـ قيػؿ : هللناداهػا عمػى  [ِِقىًصيًّا{]مريـ:
 رع ن .ذلؾ مف ذكر عيسى كالخب
كلـ تشػر إليػ    إ  كقػد عممػت أنػ   }هللى ىشىارىٍت ًإلىٍيً  {كلعمة أخرل : كهى قكل  : 

ناطؽ هللي حالػة تمػؾ   كلمػذل كانػت قػد عرهللػت ككةقػت بػ  منػ  بمخاطبتػ  إياهػا 
ب ػػًؾ تىٍحتىػػًؾ سىػػًريًّا{بقكلػػ  :  عىػػؿى رى ًنػػي قىػػٍد جى كمػػا أخبػػر ا  عنػػ  أنػػ  قػػاؿ  } أى ع تىٍحزى

إلي    كلػك كػاف ذلػؾ قػك  مػف جبريػؿ   لكػاف خميقػان أف يكػكف هللػي  أشيرل لمقـك
 .(1)ظاهر الخير مبينا أف عيسى سينطؽ كيحتج عن ا لمقـك 

القاعدة الخامسة : إذا أمكف حمؿ الضمير عمى يير الش ف هللال ينبغي الحمؿ 
 عمي 

معنػػى القاعػػدة : إذا تنػػازع العممػػاء هللػػي ضػػمير مػػا   هللقائػػؿ يقػػكؿ : هػػك ضػػمير 
ف كالقصة  كآخر يقكؿ : ليس هك ضمير الش ف كالقصة    هللإذا كاف لقكؿ الش 

ا خر كج  صحيح هللي العربية كهللى السػياؽ هلل ػك أكلػى بحمػؿ ا يػة عميػ    ك  
يقػػاؿ بضػػمير الشػػ ف إ  إذا لػػـ يكػػف لػػ  محمػػؿ صػػحيح ييػػر    ألجػػؿ مخالفتػػ  

 :كهذا ما سنكضح  هللي األمةمة التالية  (2)لمقياس مف كجك  مختمفة
 إيضاح ألفاظ القاعدة :

                                 
 ( مرجع سابؽ . ٗٔ – ٖٔ/ُٔانظر : جامع البياف لمطبرل )( ُ)
اعد الترجيح عند المفسريف دراسػة نظريػة تطبيقيػة الحربى   حسيف بف عمى حسيف : قك ( ِ)

(   تحقيػػػػػػػؽ : منػػػػػػػاع بػػػػػػػف خميػػػػػػػؿ القطػػػػػػػاف   دار القاسػػػػػػػـ   بيػػػػػػػركت   ٖٓٓ/ُ  )
 ـ . ُٔٗٗهت/ُُْٕ
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الشػػ ف هػػك : الحػػاؿ كاألمػػر الػػذل يتفػػؽ كيصػػمح   ك  يقػػاؿ إ  هلليمػػا ييعظػػـ مػػف 
 .(1)األحكاؿ كاألمكر

كضمير الش ف هك : ضمير ي تي عمى صكرة الغائب المفرد   مب ما ةـ يفسر   
 .(2)كيقصد بذلؾ تعظيـ األمر كالش ف

ينبغػي ( كرد اسػتعمال  هللػي كػالـ  كقكل ـ : ) هللال ينبغي الحمػؿ عميػ  ( : لفػظ )
ا  ككػػالـ رسػػكل  مطػػردا هللػػي المحظػػكر شػػرعا أك قػػدرا كهللػػى المسػػتحيؿ الممتنػػع 

لىػدنا{]مريـ:كقكل  تعػالى :  ػا يىنبىًغػي ًلمػرعٍحمىًف أىف يىتعًخػذى كى مى ػا   كقكلػ  :  [ِٗ}كى مى }كى
مىا يىٍستى  ـٍ كى مىا يىنبىًغي لى ي   [ُُِ - ًَُِطيعيكف{]الشعراء:تىنىزعلىٍت ًبً  الشعيىاًطيف ْ كى

 .(3) كقكل  ) ص ( : ) إف ا    يناـ ك  ينبغي ل  أف يناـ (
 التطبيؽ :

  : عىٍمنىػا هللي قكل  تعالى ـٍ ًإنعػا جى ٍكنى ي ٍيػثي  ى تىػرى قىًبيمي ي ًمػٍف حى ـٍ هيكى كى } ًإنع ي يىرىاكي
هللضمير ) إن  يػراكـ (  [ِٕؼ:الشعيىاًطيفى أىٍكًليىاء ًلمعًذيفى  ى ييٍؤًمنيكف{]األعرا

 هللي  قك ف :
كذهب إلي  :  (4)القكؿ األكؿ : أف يعكد عمى الش ف   ك  ضركرة تدعك إلى هذا

 .(5)أبك حياف
  كقػػد  (6)القػػكؿ الةػػانى : أف   يعػػكد عمػػى الشػػ ف   كذهػػب إليػػ  : الزمخشػػرل

اعتمػػد جممػػة مػػف المفسػػريف هػػذ  القاعػػدة   هللنقػػؿ السػػميف الحمبػػى هللػػي الػػدر 

                                 
الرايػػب األصػػف انى   أبػػك القاسػػـ الحسػػف بػػف محمػػد : المفػػردات هللػػي يريػػب القػػرآف   ( ُ)

 (   مرجع سابؽ .َْٕ/ُ)
 (   مرجع سابؽ . ِِٓ/ُ  ) ٓحسف   عباس : النحك الكاهللى   ط( ِ)
أخرجػػ  مسػػمـ هللػػي صػػحيح    كتػػاب : اإليمػػاف   بابػػا : قكلػػ  )ص( : إف ا    ينػػاـ   ( ّ)

 ( .ِّٗحديث رقـ )
 (   مرجع سابؽ . ّّ/ٓابى حياف األندلسى  : البحر المحيط )( ْ)
 المرجع نفس  . ( ٓ)
 (  مرجع سابؽ.ٖٓ/ّصؿ)( الزمخشرل  ابف يعيش)ابك البقاء مكهللؽ الديف(: شرح المفٔ)
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نحػػك عبػػارة أبػػى حيػػاف  (3)كييرهمػػا (2)  كصػػديؽ خػػاف هللػػي تفسػػير  (1)لمصػػكفا
 السابقة الذكر المقررة لمقاعدة.

  : هللضػػمير )  [ِّ} ًإنعػػ ي  ى ييٍفًمػحي الظعاًلميكف{]يكسػػؼ:كهللػى قكلػػ  تعػالى  
 إن    يفمح ( هللي  قك ف:

القػػػكؿ األكؿ : أف يعػػػكد عمػػػى األمػػػر كالشػػػ ف هللقػػػط   كذهػػػب إليػػػ  كأيػػػد  ابػػػف 
 .(4)عطية

القػػكؿ الةػػانى : أف يعػػكد ) ال ػػاء ( عمػػى ضػػمير الشػػ ف لػػيس إ    كذهػػب إليػػ  
 .(5)كأيد  السميف الحمبى

  : ـٍ كهللػػى قكلػػ  تعػػالى ـي ًسػػرعكي هلًلػػي األىٍرًض يىٍعمىػػ }كىهيػػكى المٌػػ ي هلًلػػي السعػػمىاكىاًت كى
جى ػػرى  ػػا تىٍكًسػػبيكف{]األنعاـ:كى ـي مى يىٍعمىػػ ـٍ كى اختمػػؼ العممػػاء هللػػي الضػػمير  [ّكي

 )هك( عمى قكليف :
القكؿ األكؿ : هك ضمير عائد عمى ما عػادت إليػ  الضػمائر قبمػ  كهػك ) ا  ( 

 .(6)كهذا قكؿ الجم كر

                                 
(   مرجػػع ِّٗ/ٓانظػػر : الػػدر المصػػكف هللػػي عمػػكـ الكتػػاب المكنػػكف لمسػػميف الحمبػػى )( ُ)

 سابؽ . 
(   تحقيػػؽ: عبػػد ِّٓ/ْالقنػػكجى   محمػػد صػػديؽ : هللػػتح البيػػاف هللػػي مقاصػػد القػػرآف   )( ِ)

 هػ. ُُِْا  بف إبراهيـ األنصارل   المكتبة العصرية   بيركت   
(   مرجػػع َُٓ/ُمػػد عبػػد الخػػالؽ : دراسػػات ألسػػمكب القػػرآف الكػػريـ   )عضػػيمة   مح( ّ)

 سابؽ . 
 (   مرجع سابؽ . ِٕٕ/ٗانظر : المحرر الكجيز  بف عطية )( ْ)
(   مرجػػع ْٔٔ/ٔانظػػر : الػػدر المصػػكف هللػػي عمػػكـ الكتػػاب المكنػػكف لمسػػميف الحمبػػى )( ٓ)

 سابؽ . 
(   كالبحػر المحػيط ٔ/ٔز  بػف عطيػة )انظر : المحػرر الػكجيز هللػي تفسػير الكتػاب العزيػ( ٔ)

(   كالػػدر المصػػكف هللػػي عمػػكـ الكتػػاب المكنػػكف لمسػػميف الحمبػػى ّّْ/ْألبػػى حيػػاف )
(ْ/ِٖٓ. ) 
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القكؿ الةانى : ) هك ( ضمير يعػكد عمػى ضػمير الشػ ف   ك) ا  ( مبتػدأ خبػر  
 .(2)كرجح  أبك عمى الفارسى (1)كالجممة مفسرة لضمير الش فما بعد    

كقكؿ الجم كر أكلى القكليف بتفسير ا ية   ألن  متػى أمكػف الحمػؿ عمػى ييػر 
 ضمير الش ف هللال يحمؿ عمي .

كقػػػاؿ أبػػػك حيػػػاف : كالظػػػاهر أف ) هػػػك ( ضػػػمير عائػػػد عمػػػى مػػػا عػػػادت عميػػػ  
 .(3)الضمائر قبم  كهذا قكؿ الجم كر

ادسة : إذا كاف هللي ا ية ضمير عكد  إلى أكةر مف مذككر كأمكف القاعدة الس
 حمم  عمى الجميع حمؿ عمي 

معنػى القاعػدة : أسػمكب القػػرآف معجػز   لػذلؾ احتمػؿ كةيػػرا مػف المعػانى ككةيػػرا 
مف الكجك   كمف ذلؾ أيضان : صػالحية الضػمير ألف يعػكد عمػى أشػياء متنكعػة 

)ران جداسبقت    كقع ذلؾ هللي القرآف الكريـ كةي  .(4ًن

 التطبيؽ :
  : ا هللفػػػػي قكلػػػػ  تعػػػػالى ػػػػٍدحن بِّػػػػؾى كى ػػػػاًدحه ًإلىػػػػى رى ػػػػافي ًإنعػػػػؾى كى }يىاأىي  ىػػػػا اإًلنسى

هللفػػي الضػػمير ) ال ػػاء ( مػػف ) مالقيػػ  ( أربعػػة  [ٔهللىميالىًقي {]ا نشػػقاؽ:
 أقكاؿ :

                                 
(   َّٖ/ُالقفطػػى   أبػػى الحسػػف عمػػى بػػف يكسػػؼ : إنبػػا  الػػركاة عمػػى أبنػػاء النحػػاة )( ُ)

بنػػػاف   تحقيػػػؽ : محمػػػد أبػػػك الفضػػػؿ إبػػػراهيـ   مؤسسػػػة الكتػػػب الةقاهلليػػػة   بيػػػركت   ل
 هػ . َُْٔ

هك : الحسف بف أحمد بف عبد الغفار الفارسى النحكل   كاف بارعا هللي النحػك   كصػنؼ ( ِ)
 كتبا عجيبة حسنة لـ يسبؽ ل ا مةم ا   تكهللى سنة سبع كسبعيف كةمةمائة .

 (   مرجع سابؽ . َّٖ/ُانظر : إنبا  الركاة عمى أنباء النحاة )
 (   مرجع سابؽ . ّّْ/ْالبحر المحيط ألبى حياف )( ّ)
العكبرل الحنبمى   الحسف بف ش اب الحسف : رسالة هللي أصكؿ الفقػ    تحقيػؽ :مكهللػؽ ( ْ)

 :مكهللؽ بف عبد ا  بف عبد القادر .



 

 
355 

   (1)القػػكؿ األكؿ : أف يعػػكد إلػػى ا  سػػبحان  كتعػػالى   كهػػذا قػػكؿ ابػػف عبػػاس
  كالطبػػرل   كابػػف عطيػػة   كالسػػعدل   كابػػف  (2): يحيػػى بػػف سػػالـكذهػػب إليػػ  

 .(4)كهك مذهب الجم كر (3)عاشكر   كأبك حياف   كاأللكسى
   (5)القػػػكؿ الةػػػانى : أف يعػػػكد عمػػػى مالقػػػاة الكػػػدح كالعمػػػؿ   قػػػاؿ بػػػ  : مقاتػػػؿ

. كذهػػب إليػػ  : الكاحػػدل   كالبغػػكل   كالنسػػفى   كابػػف (6)كالكمبػػى   كالضػػحاؾ
 .(7)كةير

 القكؿ الةالث : مالقاة جزاء العمؿ   ألف العمؿ عرض   يبقى.
 .(8)كذهب إلي  : النسفى   كالخازف

ػٍف أيكًتػيى ًكتىابىػ ي القكؿ الرابع : مالقػاة كتػاب العمػؿ   كيػدؿ عميػ  مػا بعػد  }هللى ىمعا مى
كا ًكتىاًبي {]الحاقػػػػة: ؤي ـي اٍقػػػػرى زل   قالػػػػ  : الفحػػػػر الػػػػرا [ًُٗبيىًميًنػػػػً  هللىيىقيػػػػكؿي هىػػػػاؤي

 .(9)كالنسفى

                                 
 (   مرجع سابؽ . ِِٔ/ُٔانظر : المحرر الكجيز هللي تفسير الكتاب العزيز )( ُ)
 (   مرجع سابؽ . ِّٓ/ٔانظر : النكت كالعيكف لمماكردل )( ِ)
(   ِِٔ/ُٔ(   كالمحػرر الػكجيز  بػف عطيػة )َٔٓ/ُِانظر : جامع البياف لمطبػرل ) (ّ)

  كالتحرير كالتنػكير  ُٕٗكتيسير الكريـ الرحمف هللي تفسير كالـ المناف لمسعدل   ص 
(   كركح المعػػانى ِّٓ/ٖ(   كالبحػػر المحػػيط ألبػػى حيػػاف )ِِِ/ ُٓ بػػف عاشػػكر )

 ( .ُّْ – ُِْ/ُٔلللكسى )
(   ِِٔ/ُٔالمحػرر الػػكجيز هللػي تفسػػير الكتػاب العزيػز  بػػف عطيػة األندلسػػى ) انظػر :( ْ)

 مرجع سابؽ . 
 (   مرجع سابؽ . ّْٔ/ْانظر : تفسير مقاتؿ بف سميماف )( ٓ)
 ( . ّْٔ/ْانظر : معالـ التنزيؿ لمبغكل )( ٔ)
احػػدل (   كالػػكجيز هللػػي تفسػػير الكتػػاب العزيػػز لمك ّْٔ/ْانظػػر : معػػالـ التنزيػػؿ لمبغػػكل )( ٕ)

(   كتفسير القرآف العظيـ  بػف كةيػر ٖٖٕ/ ِ(   كمدارس التنزيؿ لمنسفى )ُُِٖ/ِ)
(ٖ/ّٓٔ . ) 

 ( . ِِْ/ٕ(   كلباب الت كيؿ لمخازف )ٖٖٕ/ِانظر : مدارؾ التنزيؿ لمنسفى )( ٖ)
 ( . ٖٖٕ/ِ(   كمدارؾ التنزيؿ لمنسؼ )ٖٗ/ُُ( انظر : التفسير الكبير لمرازل) ٗ)
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كقػػػد ذكػػػر ا حتمػػػاليف األكلػػػيف إجمػػػا : الزجػػػاج  كالسػػػمعانى  كابػػػف الجػػػكزل  
 .(1)كالسميف الحمبى

كقاؿ ابف كةير : كعمى هذا هللكال القكليف متالـز   أم : أف مالقاة ا  تعنى أنػ  
 .(2)سيجازي  بعمم   كيكاهللئ  عمى سعي 

}العػػًذيفى يىظين ػػكفى أىنع يػػـ م الىقيػػك كلػػ  : كدليػؿ مالقػػاة العبػػد لربػػ  سػػبحان  كتعػالى   ق
ـٍ ًإلىٍيً  رىاًجعيكف{]البقرة: ـٍ كىأىنع ي بًِّ   .[ْٔرى

}يىػٍكـى تىًجػدي كيػؿ  كدليؿ مالقاة العبد لعمم  ككدح  كسػعي  قكلػ  سػبحان  كتعػالى : 
ًممىػػٍت ًمػػف سيػػكىءو {]آؿ ع ػػا عى مى ػػرنا كى ٍيػػرو م ٍحضى ًممىػػٍت ًمػػٍف خى ػػا عى    [َّمػػراف:نىٍفػػسو مع

ػػٍؿ ًمٍةقىػػاؿى ذىرعةو شىػػرًّا كقكلػػ  تعػػالى :  ػػف يىٍعمى مى ٍيػػرنا يىػػرى  ْ كى ػػٍؿ ًمٍةقىػػاؿى ذىرعةو خى ػػف يىٍعمى }هللىمى
 .[ٖ - ٕيىرى {]الزلزلة:

كأما القكؿ الةالػث هلليجػاب عنػ  : بػ ف أمػكر ا خػرة   تقػاس بعقػكؿ الخمػؽ هللػي 
 دنياهـ.

تػاب قبػؿ الضػمير   كالػذل سػبؽ كيجاب عف القكؿ الرابع : ب ف األصػؿ ذكػر الك
 الضمير هللي الذكر هنا شيئاف هما :

 ذكر ا  تعالى   كذكر كدح اإلنساف   كا  أعمـ.
 : سى ىؿى سىاًئؿه ًبعىذىابو كىاًقع ْ لٍِّمكىاهلًلريفى لىٍيسى لى ي دىاهلًلع ْ  كهللى قكل  تعالى{

كحي ًإلىٍيً  هلًلي يىػٍكـو كىػافى ًمٍقػدىاري ي مِّفى المعً  ًذم اٍلمىعىاًرج ْ تىٍعريجي اٍلمىالىًئكىةي كىالر  
نىػرىا ي  ٍكنىػ ي بىًعيػدنا ْ كى ـٍ يىرى ًمػيالن ْ ًإنع يػ ٍبرنا جى ٍمًسيفى أىٍلؼى سىنىة ْ هللىاٍصًبٍر صى خى

                                 
عرابػ  لمزجػاج   ) الزجاج   أبى( ُ) (   َّْ/ٓإسحاؽ إبراهيـ بف السػرل : معػانى القػرآف كا 

ـ ُٖٖٗهػػ/َُْٖتحقيؽ : عبد الجميؿ عبد  شمبى   عػالـ الكتػب   بيػركت   لبنػاف   
 . 

(   كالػػػػدر ِِٕ/ٖ(   كزاد المسػػػػير  بػػػػف الجػػػػكزل )ُٕٖ/ٔكتفسػػػػير القػػػػرآف لمسػػػػمعانى )
 (   مرجع سابؽ . ّْٕ/َُبى )المصكف هللي عمكـ الكتاب المكنكف لمسميف الحم

 (   مرجع سابؽ . ّٔٓ/ٖانظر : تفسير القرآف العظيـ  بف كةير )( ِ)
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ٍكنىػػ ي هللالضػػمير هللػػي قكلػػػ  : ) [ٕ - ُقىًريبنا{]المعػػارج: نىػػرىا ي ( )يىرى ( هلليػػػ   كى
 قك ف :

إليػ  : الطبػرل   كالةعمبػى   كالبغػكل    القكؿ األكؿ: يعكد عمى العذاب   كذهب
 .(1)كالقرطبى

القكؿ الةانى : يعكد عمى القيامة   كذهب إلي  : الكاحػدل   كالسػعدل   كيف ػـ 
 .(2)مف كالم  أف سبب اختيار هذا القكؿ أن  أعـ هللي المعنى

 (3)ككال القكليف صحيح   ألن  تقدـ هللي الذكر قبؿ   كقد جمػع بين مػا ابػف كةيػر
  أعمـ.  كا 

القاعدة السابعة : إذا اجتمع هللي الضمائر مراعاة المفظ كالمعنى بدئ بالمفظ ةـ 
 بالمعنى.

قاؿ الزركشػى : إذا اجتمػع هللػي الضػمائر مراعػاة المفػظ كالمعنػى بػدئ بػالمفظ ةػـ 
نعػا المعنى   هذا هك الجادة هللي القرآف   قاؿ تعالى :  ًمفى النعػاًس مىػف يىقيػكؿي آمى }كى

ػػٍؤًمًنيف{]البقرة:ًبالمٌػً  كى  ػا هيػػـ ًبمي مى ػػٍؤًمًنيف{ةػػـ قػاؿ: [ًٖبػػاٍليىٍكـً ا ًخػػًر كى ػػا هيػػـ ًبمي مى  } كى
ًمػٍن يـ معػف يىٍسػتىًمعي   ككػذا : (4)أهللرد أك ن باعتبار المفظ ةـ جمع باعتبار المعنػى }كى

{]األنعػاـ: ـٍ مىى قيميكًبً  عىٍمنىا عى جى ًمػٍن يـ معػف يىقيػكؿي اٍئػذىف   [ًِٓإلىٍيؾى كى لِّػي كى ى تىٍفًتنِّػي }كى
 .[ْٗأى ى هلًلي اٍلًفٍتنىًة سىقىطيكٍا{]التكبة:

                                 
(   كمعػالـ ّٕ/َُ(   كالكشؼ كالبياف لمةعمبى )ِِٗ/ُِانظر : جامع البياف لمطبرل )( ُ)

(   مرجع سابؽ ِْٕ/ُٖ(   كالجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبى )ّّٗ/ْالتنزيؿ لمبغكل )
 . 

(   كتيسػير الكػريـ الػرحمف ُِّ/ِنظر : الػكجيز هللػي تفسػير الكتػاب العزيػز لمكاحػدل )ا( ِ)
 . ٖٖٔ... لمسعدل   ص 

رشػاد العقػؿ السػميـ ألبػى السػعكد ِِْ/ٖانظر : تفسير القرآف العظيـ  بػف كةيػر )( ّ) (   كا 
 (   مرجع سابؽ . ََُ/ُٔ(   كركح المعانى ... لللكسى )َّ/ٗ)

 (   مرجع سابؽ . ّٖٔ/ِلديف : البرهاف هللي عمكـ القرآف   )الزركشى   بدر ا( ْ)
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كلـ يجػئ هللػي القػرآف البػداءة بالحمػؿ عمػى المعنػى إ  هللػي مكضػع كاحػد   كهػك 
مىػػى قكلػػ  تعػػالى:  ـه عى ػػرع ميحى ػػةه لِّػػذيكيكًرنىا كى اًلصى ػػا هلًلػػي بيطيػػكًف هىػػػًذً  األىٍنعىػػاـً خى قىػػاليكٍا مى }كى

هلل تػػت ) خالصػػا ( حمػػال عمػػى معنػػى ) مػػا ( ةػػـ راعػػى  [ُّٗاـ:أىٍزكىاًجنىػػا {]األنعػػ
رـٌ (  المفظ   هللذكر هللقاؿ : ) ميحى
(1). 

كقاؿ محمكد بف حمزة هللي كتاب العجائب : كليس هللي كالـ العرب ك  هللػي شػيء 
مػػف العربيػػة الرجػػكع مػػف المعنػػى إلػػى المفػػظ إ  هللػػي حػػرؼ كاحػػد اسػػتخرج  ابػػف 

مىف يي مجاهد   كهك قكل  تعالى :  نعاتو تىٍجًرم }كى ا ييٍدًخٍم ي جى اًلحن يىٍعمىٍؿ صى ٍؤًمف ًبالمعً  كى
اًلػػًديفى هلًلي ىػػا {]الطػػالؽ: ػػد هللػػي ) يػػؤمف( ك )يعمػػؿ(  [ًُُمػػف تىٍحًت ىػػا األىٍن ىػػاري خى كحع

د هللػي قكلػ  :  } أىٍحسىػفى المعػ ي لىػ ي ك)يدخم ( ةـ جمع هللي قكل  : ) خالديف ( ةـ كحع
 لتكحيد.هللرجع بعد الجمع إلى ا ًرٍزقنا{

ًمػفى النعػاًس مىػف ييٍعًجبيػؾى كقد يجرل الكالـ عمى أكل  هللي اإلهللراد كقكلػ  تعػالى :  }كى
ػػػػػا هلًلػػػػػي قىٍمًبػػػػػً  كىهيػػػػػكى أىلىػػػػػد   مىػػػػػى مى ييٍشػػػػػً دي المٌػػػػػ ى عى يىػػػػػاًة الػػػػػد ٍنيىا كى قىٍكليػػػػػ ي هلًلػػػػػي اٍلحى

اـ{]البقرة: ا يتيف هللكػرر هللي ػا ةالةػة ضػمائر كم ػا عائػدة عمػى لفػظ  [َِْاٍلًخصى
ف ( كلػػـ يرجػػع من ػػا شػػيء عمػػى معناهػػا مػػع أف المعنػػى عمػػى الكةػػرة   كقػػد ) مػػ

ػػػف يىٍسػػػتىًمعيكفى يقتصػػػر عمػػػى معناهػػػا هللػػػي الجميػػػع كقكلػػػ  تعػػػالى :  ًمػػػٍن يـ مع }كى
 .[ًِْإلىٍيؾى {]يس:

 

                                 
 ( . ْٖٔ/ِالمرجع نفس  )( ُ)
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 الخاتمة :

هللي األخير ككخالصة ل ػذا العمػؿ اسػتنتجت جممػة مػف النتػائج كالتكصػيات لعػؿ 
 أهم ا ما يمى:

 تائج أك  : الن
 حاجة السمؼ لقكاعد التفسير لـ تكف كحاجة مف بعدهـ. -
تبيف أف مف ـك القكاعد لغة يدكر حػكؿ ةالةػة معػاف : األصػؿ كاألسػاس  -

 كالمركز   كالتفسير لغة يدكر حكؿ الكشؼ كالبياف.
أهللضؿ التعاريؼ التي كتبت هللي قكاعد التفسير هك تعريؼ السػبت : هػي  -

لػػى اسػػتنباط معػػانى القػػرآف العظػػيـ   األحكػػاـ الكميػػة التػػي يتكصػػؿ ب ػػا إ
 كمعرهللة كيفية ا ستفادة من .

مف ػػـك قكاعػػد التفسػػير تػػدكر حػػكؿ عػػدة إشػػكاليات هللػػي المف ػػـك المغػػكل  -
 كا صطالحى كالتركيبى.

تسػػتمد قكاعػػد التفسػػير مػػف القػػرآف الكػػريـ نفسػػ    كمػػف السػػنة النبكيػػة  -
مف أصكؿ الفق  كمف أقكاؿ الصحابة كالتابعيف رحم ـ ا    كما تستمد 

 كقكاعد المغة العربية ككتب عمـك القرآف كمقدمات كتب التفسير.

لقكاعػػػد التفسػػػير أنػػػكاع متعػػػددة   كيمكػػػف تمخيصػػػ ا هللػػػي قكاعػػػد عامػػػة  -
كقكاعد الترجيح   كيقصد بالقكاعػد العامػة القكاعػد التػي تشػمؿ التفسػير 

تػػي كالعمػػـك األخػػرل كالفقػػ  كأصػػكل    كأمػػا القكاعػػد الترجيحيػػة هلل ػػى ال
يسػػتفاد من ػػا هللػػي المكازنػػة كالمقارنػػة بػػيف األقػػكاؿ المتعارضػػة كمػػف ةػػـ 

 ترجيح بعض ا عمى بعض.

ييعد عمـ قكاعد الترجيح مف بػيف العمػـك الم مػة التػي يجػب عمػى مفسػر  -
القػػرآف الكػػريـ أف يكػػكف مممػػان ب ػػا كذلػػؾ مػػف خػػالؿ التطمػػع عمػػى كتػػب 

كالصػػكاب مػػف الػػرأم التفسػػير كا راء التفسػػيرية   كالتمييػػز بػػيف الػػرأم 
 السقيـ.

لقكاعد الترجيح أةر بارز هللي الكشؼ عف مراد ا  تعالى كهذا ظاهر مف  -
خالؿ قكاعد الترجيح   كذلؾ مف خالؿ ترجيح القكؿ الصػائب كيستشػ د 

 إما بالقرآف الكريـ أك السنة النبكية كب قكاؿ الصحابة كالتابعيف.
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ا يػػات   أك تحقيػػؽ لػػـ يقتصػػر دكر الضػػمائر عمػػى الػػربط بػػيف الجمػػؿ ك  -
الترابط النصى عمى مستكل السكرة هللحسب   بؿ كاف ل ػا باإلضػاهللة إلػى 
زالػػػة المػػػبس كاإلب ػػػاـ عػػػف كةيػػػر مػػػف  ذلػػػؾ دكر بػػػارز هللػػػي التفسػػػير   كا 
السػػػياقات   كذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ التعػػػرؼ عمػػػى مرجػػػع الضػػػمير   كمػػػدل 

 ا نسجاـ المعنكل بين ما.

فتػرؽ عػف الضػمير الحقيقػى ضمير الفصؿ ليس ضميران حقيقيػان   ألنػ  ي -
 هللي أمكر كةيرة.

اخػػتالؼ النحػػاة هللػػي إعػػراب ضػػمير الفصػػؿ   نػػابع مػػف اخػػتالهلل ـ حػػكؿ  -
 تحديد  هؿ هك اسـ أـ حرؼ.

كرد ضمير الفصؿ كةيران هللي كتاب ا    تنكع هللي ا إعراب  كمكقعػ    كمػا  -
 تنكعت د لت  كهللكائد  حسب مكقع .

عمػػى المعػػانى كالتراكيػػب ممػػا  ضػػمير الفصػػؿ لػػ  آةػػار  الكبيػػرة كالمتنكعػػة -
 يزيد المعنى كضكحا كبيانا.

تنػاكؿ المحػػدةكف أسػػمكب ا لتفػػات كتنػػاكؿ أسػػالهلل ـ القػػدامى كا خػػتالؼ  -
 بين ما كاف طفيفا.

 –مػف أهػػداؼ ا لتفػات تعظػػيـ شػ ف المخاطػػب التنبيػ  عمػػى حػؽ الكػػالـ  -
 ا هتماـ كالتكبيخ.

كػػـ حصػػرها هللػػي  تختمػػؼ أقسػػاـ ا لتفػػات مػػف باليػػى إلػػى آخػػر هللمػػن ـ -
 الضمائر كمن ـ مف كسع دائرة األقساـ   كا نتقاؿ بيف األعداد.

التككيػػد مػػف أجػػكد األسػػاليب البالييػػة هللػػي تحقيػػؽ الكظيفػػة التكاصػػمية  -
 المتكخاة مف النص القرآنى   كما يساهـ هللي عممية اإلقناع كا متناع.

نػ   كػاف ييػر ذلػؾ هذا ما تكصمنا إلي  مػف نتػائج   هللػإف كػاف صػكابان هللمػف ا  كا 
 هللمنا كمف الشيطاف   كا  تعالى برئ   كرحـ ا  امرءان أهدل إلينا عيكبنا.
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 ةانيا : التكصيات كالمقترحات 

كهللى األخير نقدـ بعض التكصيات كا قتراحات ب ذا المكضكع الذل مػا يػزاؿ هللػي 
 حاجة لمزيد مف البحث.

 ر.دراسة أسباب اختالؼ المفسريف المتعمقة بمرجع الضمي -
 دراسة قكاعد مرجع الضمير هللي القرآف الكريـ. -

دراسة حكؿ نش ة قكاعد التفسير لمكقكؼ عمى بدايات  كتطكرات .
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 قائمة المصادر كالمراجع
 .القرآف الكريـ 

  : ابف األنبارل   أبك بكر محمد بف القاسـ : سيرت  كمؤلفاتػ    تحقيػؽ
شػػػػؽ   حػػػػاتـ صػػػػالح الضػػػػامف   دار البشػػػػائر لمطباعػػػػة كالنشػػػػر   دم

 ـ.ََِْهػ/ُِْٓ
  ابف الجكزل   أبى هللرج عبد الرحمف بف عمى : زاد المسير هللي التفسػير

 هػ.َُْْ  المكتب اإلسالمى   بيركت   لبناف    ّ  ط

  ) ابف العربى   أبى بكر محمد بف عبد ا  : أحكاـ القرآف ) ابف القرآف
     تحقيػػؽ : محمػػد عبػػد القػػادر عطػػا   دار الكتػػب العمميػػة   بيػػركت

 ـ.ََِّهػ/ُِْْلبناف   

    ابف النجار   محمد بف أحمد الفتكحى الحنبمى : شرح الكككب المنيػر
حيػػاء  تحقيػػؽ : محمػػد الزحيمػػى   نزيػػ  حمػػاد   مركػػز البحػػث العممػػى كا 

 هػ.َُِْالتراث   جامعة أـ القرل   المممكة العربية السعكدية   

  ح الكككػب المنيػر ف ابف النجار الحنبمػى   تقػى الػديف أبػك البقػاء : شػر
  تحقيػػػػؽ : محمػػػػد الزحيمػػػػى كنزيػػػػ  حمػػػػاد   مكتبػػػػة العبيكػػػػاف    ِط

 ـ.ُٕٗٗهػ/ُُْٖ

  ابف تيمية   أحمػد بػف عبػد الحمػيـ بػف عبػد السػالـ : شػرح مقدمػة هللػي
 ـ.ََِٓهػ/ُِْٔأصكؿ التفسير   دار ابف الجكزل   القاهرة   

   تحقيػؽ :  ابف تيمية   تقى الديف أحمػد : مقدمػة هللػي أصػكؿ التفسػير
 عدناف زرزكر   دار القرآف الكريـ   بيركت   لبناف   د.ت.

  ابػػػف جنػػػى   أبػػػك الفػػػتح عةمػػػاف : سػػػر صػػػناعة اإلعػػػراب   دار الكتػػػب
 ـ.َََِهػ/ُُِْالعممية   بيركت   لبناف   

  ابػػف دريػػد   أبػػػك بكػػر محمػػػد بػػف الحسػػف : جم ػػػرة المغػػة   دار العمػػػـ
 ـ.ُٕٖٗلممالييف   بيركت   لبناف  

 عاشكر   محمد الطاهر : التحرير كالتنكير   الدار التكنسية لمنشر  ابف
 ـ.ُْٖٗكالتكزيع   تكنس   
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  ابف عطية   أبك محمد عبد الحؽ بف يالب األندلسى : المحرر الكجيز
هللي تفسير الكتاب العزيز   تحقيؽ : عبػد السػالـ عبػد الشػاهللى محمػد   

 هػ.ُُّْدار الكتب العممية   بيركت  لبناف   

 بف هللارس   الحسيف أحمد بف زكريا : معجـ مقاييس المغة   تحقيػؽ : ا
عبػػػػػػد السػػػػػػالـ محمػػػػػػد هػػػػػػاركف   دار الفكػػػػػػر   بيػػػػػػركت   لبنػػػػػػاف   

 ـ.ُٕٗٗهػ/ُّٗٗ

  ابػػف كةيػػر  أبػػى الفػػدا إسػػماعيؿ بػػف عمػػر الدمشػػقى : تفسػػير القػػرآف
العظيـ   تحقيؽ : عبد العزيز ينيـ كآخركف   مطبعة الشعب   القاهرة 

   د.ت.

  ابف مالؾ   محمد بف عبد ا  بف عبد ا  : شرح التسػ يؿ  بػف مالػؾ
  تحقيؽ : عبد الرحمف السيد كمحمد المختكف  هجر لمطباعػة كالنشػر 

 ـ.َُٗٗهػ/ َُُْكالتكزيع كاإلعالف  

  ابف منظكر   محمػد بػف مكػـر األهللريقػي المصػرل : لسػاف العػرب   دار
 صادر   بيركت   لبناف   د.ت.

  عبد ا  بف يكسؼ : شرح شػذكر الػذهب هللػي معرهللػة كػالـ ابف هشاـ  
العرب   تحقيؽ: عبد الغنى الػدقر   الشػركة المتحػدة لمتكزيػع   سػكريا 

   د.ت.

 مكتبػة كهبػة    ْأبك مكسى   محمد محمد : خصػائص التراكيػب   ط  
 ـ.ُٔٗٗهػ/ُُْٔالقاهرة   

 تفسػير   أبى حياف األندلسى   محمد بف يكسؼ : البحر المحيط هللػي ال
تحقيؽ : عػادؿ أحمػد عبػد المكجػكد كعمػى محمػد معػكض   دار الكتػب 

 .ُّٗٗهػ/ُُّْالعممية   بيركت   لبناف   

  ا جػػرل   الحػػاهللظ أبػػى بكػػر محمػػد بػػف الحسػػيف بػػف عبػػد ا  : كتػػاب
أخالؽ حممة القرآف   تحقيؽ كتعميػؽ : هللػؤاد أحمػد رمػزل   دار الكتػاب 

 العربى   بيركت   لبناف   د.ت.
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 ألزدل   أبك الحسف مقاتػؿ بػف سػميماف بػف بشػير : تفسػير مقاتػؿ بػف ا
سػػػميماف   تحقيػػػؽ : عبػػػد ا  محمػػػكد شػػػحات    دار إحيػػػاء التػػػراث   

 هػ.ُِّْبيركت   

  األزهرل   أبك منصكر محمد بف أحمد : ت ذيب المغة   تحقيؽ : محمد
 ـ.َُُِعكض مرعب   دار إحياء التراث العربى   بيركت   لبناف   

  ا ستراباذل   رضى الديف : شرح الكاهللية   دار الكتب العممية   بيركت
   لبناف   د.ت.

  األصػػف انى   أبػػك القاسػػـ الحسػػيف بػػف محمػػد الرايػػب : المفػػردات هللػػي
يريب القرآف   تحقيؽ: صفكاف عػدناف الػداككدل   دار القمػـ   بيػركت 

 هػ.ُُِْ  لبناف   

 الرايػػب : مقدمػػة جػػامع  األصػػف انى   أبػػى القاسػػـ الحسػػف بػػف محمػػد
التفاسير   تحقيؽ: أحمد حسف هللرحات   طبعة دار الػدعكة   الككيػت   

 هػ.َُْٓ

  األلكسػػى   محمػػكد شػػكرل : ركح المعػػانى هللػػي تفسػػير القػػرآف العظػػيـ
 هػ.َُْٖكالسبع المةانى   دار الفكر   بيركت   لبناف   

 ظػػيـ األلكسػػى   محمػػكد شػػكرل : ركح المعػػانى هللػػي تفسػػير القػػرآف الع
 كالسبع المةانى   دار إحياء التراث العربى   بيركت   لبناف   د.ت.

  البغكل   أبك محمػد الحسػيف بػف مسػعكد بػف محمػد بػف الفػراء : معػالـ
التنزيػػؿ هللػػي تفسػػير القػػرآف ) تفسػػير البغػػكل (   تحقيػػؽ : عبػػد الػػرازؽ 

 هػ.َُِْالم دل   دار إحياء التراث العربى   بيركت   لبناف   

  انى   سعد الديف مسعكد بف عمر الشػاهللعى : شػرح التمػكيح عمػى التفتاز
التكضػػػيح   تحقيػػػؽ: زكريػػػا عميػػػرات   دار الكتػػػب العمميػػػة   بيػػػركت   

 هػ.ُُْٔلبناف   

  التميمػػى   يحيػػى بػػف حمػػزة بػػف عمػػى العمػػكل : كتػػاب الطػػراز المتضػػمف
ألسػػػػػػػػرار الباليػػػػػػػػة   دار الكتػػػػػػػػب العمميػػػػػػػػة   بيػػػػػػػػركت   لبنػػػػػػػػاف   

 ـ.ُٓٗٗهػ/ُُْٓ
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  الت ػػػانكل  محمػػػد بػػػف عمػػػى بػػػف القاضػػػي الفػػػاركقى الحنفػػػى : كشػػػاؼ
اصطالحات الفنكف   تحقيؽ : أحمد حسف بسج   دار الكتب العممية   

 ـ.ُٖٗٗبيركت   لبناف   

 

 تحقيػػػؽ: إبػػػراهيـ  ّالجرجػػػانى   عمػػػى بػػػف محمػػػد : التعريفػػػات   ط  
 هػ.َُْٓاألبيارل   دار الكتاب العربى   بيركت   لبناف   

 ربػػػى   حسػػػيف بػػػف عمػػػى : قكاعػػػد التػػػرجيح عنػػػد المفسػػػريف   دار الح
 ـ.ُٔٗٗهػ/ُُْٕالقاسـ   الريا ض  المممكة العربية السعكدية   

  : الحمبى   السميف : الدر المصكف هللي عمـك الكتاب المكنكف   تحقيؽ
 هػ.َُْٔأحمد محمد الخراط   دار القمـ   دمشؽ   

  دار ابػػف حػػـز   بيػػركت   الخطيػػب   أحمػػد سػػعد : مفػػاتيح التفسػػير  
 ـ.ََُِلبناف   

  الداككدل   محمد بف عمى بف أحمد شػمس الػديف : طبقػات المفسػريف
   دار الكتب العممية   بيركت   لبناف.

    الذهبى   شمس الديف أبى عبػد ا  محمػد بػف أحمػد : تػذكرة الحػاهللظ
 ـ.ُٖٗٗهػ/ُُْٗدار الكتب العممية  بيركت   لبننا   

 س الػػديف أبػػى عبػػد ا  محمػػد بػػف أحمػػد : سػػير أعػػالـ الػػذهبى   شػػم
  تحقيؽ: شعيب األرنػاؤكط   مؤسسػة الرسػالة   بيػركت  ّالنبالء   ط
 هػ.َُْٓ لبناف   

 طبعػة دار الكتػب  ِالذهبى   محمد حسيف: التفسير كالمفسػركف   ط  
 ـ.ُٕٔٗهػ/ُّٔٗالحديةة   بيركت   لبناف   

 ر بػف الحسػف بػف الحسػيف الممقػب الرازل   أبػك عبػد ا  محمػد بػف عمػ
بفخػػر الػػديف : ن ايػػة اإليجػػاز هللػػي درايػػة اإلعجػػاز   تحقيػػؽ : نصػػر ا  

 ـ.ََِْحاجى   دار صادر   بيركت   لبناف  
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  الػػرازل  أبػػك عبػػد ا  محمػػد بػػف عمػػر بػػف الحسػػف بػػف الحسػػيف الممقػػب
  دار  ّبفخػػػر الػػػديف الػػػرازل: مفػػػاتيح الغيػػػب ) التفسػػػير الكبيػػػر (   ط

 هػ.َُِْء التراث العربى   بيركت   لبناف   إحيا

 دار الفكػػر    ٗالزرقػػا   مصػػطفى أحمػػد : المػػدخؿ الفق ػػى العػػاـ   ط  
 ـ.ُٖٔٗدمشؽ   

 دار القمػػـ    ِالزرقػػا   مصػػطفى احمػػد : شػػرح القكاعػػد الفق يػػة   ط  
 ـ.ُٖٗٗدمشؽ   

    الزرقانى   محمد بػف عبػد العظػيـ : مناهػؿ العرهللػاف هللػي عمػـك القػرآف
 قق  : هانى الحاج   دار الفكر   بيركت   لبناف   د.ت.ح

    الزركشى   بدر الديف محمد بػف عبػد ا  : البرهػاف هللػي عمػـك القػرآف
تحقيػػؽ : محمػػد أبػػك الفضػػؿ إبػػراهيـ   دار المعرهللػػة   بيػػركت   لبنػػاف   

 هػ.ُُّٗ

 دار العمػـ لمماليػيف   بيػركت    ٕالزركمى   خير الديف : اإلعػالـ   ط  
 ـ.ُٖٔٗاف   لبن

  الزمخشرل   أبك القاسـ محمكد بف عمر : أساس الباليػة   دار الفكػر
 هػ.ُّٗٗ  بيركت   لبناف   

  الزمخشػػرل   أبػػك القاسػػـ محمػػكد بػػف عمػػر بػػف أحمػػد : الكشػػاؼ عػػف
  تحقيػػؽ : عػػادؿ أحمػػد عبػػد المكجػػكد  ّحقػػائؽ يػػكامض التنزيػػؿ   ط

لمممكػػة العربيػػة كعمػػى محمػػد معػػكض   مكتبػػة العبيكػػاف   الريػػاض   ا
 ـ.ُٖٗٗالسعكدية   

  الزمخشرل   أبك القاسـ محمكد بف عمر بػف أحمػد : المفصػؿ هللػي عمػـ
 العربية   دار الجيؿ   بيركت   لبناف   د.ت.

    الزمخشرل   أبك القاسـ محمػكد بػف عمػر بػف أحمػد : شػرح المفصػؿ
تحقيػػؽ : إميػػؿ بػػديع يعقػػكب   دار الكتػػب العمميػػة   بيػػركت   لبنػػاف   

 ـ ََُِ
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 دار الفكػر   عمػاف    ّالسامرائى   هللاضؿ صالح : معانى النحػك   ط  
 ـ.ََِٖهػ/ُِْٗاألردف   

 دار  ّالسبت   خالد بػف عةمػاف : قكاعػد التفسػير جمعػا كدراسػة   ط  
 ـ.َُُِهػ/ُِّْابف عفاف   القاهرة  

  السػػمعانى   أبػػك المظفػػر منصػػكر بػػف محمػػد بػػف عبػػد الجبػػار : تفسػػير
يػػؽ : ياسػػر بػػف إبػػراهيـ كينػػيـ بػػف عبػػاس   دار الػػكطف   القػػرآف   تحق

 ـ.ُٕٗٗهػ/ُُْٖالرياض   السعكدية   

  السيكطى   الحاهللظ جالؿ الديف عبد الرحمف : اإلتقاف هللي عمػـك القػرآف
   دار الفكر   بيركت   لبناف   د.ت.

  السيكطى   الحاهللظ جالؿ الديف عبد الػرحمف : همػع ال كامػع هللػي شػرح
تحقيػػػؽ: عبػػػد السػػػالـ هػػػاركف كعبػػػد العػػػاؿ مكػػػـر   جمػػػع الجكامػػػع   

 هػ.ُُّْمؤسسة الرسالة   بيركت   لبناف   

  السيكطى   عبد الرحمف بف أبػى بكػر جػالؿ الػديف : طبقػات المفسػريف
العشػػػػريف   تحقيػػػػؽ: عمػػػػى محمػػػػد عمػػػػر   مكتبػػػػة كهبػػػػة   القػػػػاهرة   

 ـ.ََُِهػ/ُّٔٗ

 عريفػػػػات   الشػػػػريؼ الجرجػػػػانى  عمػػػػى بػػػػف محمػػػػد السػػػػيد : معجػػػػـ الت
 تحقيؽ : محمد صديؽ المنشاكل   دار الفضيمة   القاهرة   د.ت.

  الشنقيطى   محمد أميف بػف محمػد : أضػكاء البيػاف هللػي إيضػاح القػرآف
 هػ.ُّٖٔبالقرآف   عالـ الكتب   بيركت   لبناف   

  الشككانى   محمد بف عمى بف محمد بف عبد ا  : هللتح القدير الجػامع
درايػػة مػػف عمػػـ التفسػػير   تحقيػػؽ : عبػػد الػػرحمف بػػيف هللنػػى الركايػػة كال

 هػ.ُُْْعميرة   دار الكمـ الطيب   بيركت   لبناف   

  الطبرل   أبك جعفر محمد بػف جريػر بػف يزيػد بػف خالػد : جػامع البيػاف
 هػ.َُْٓعف ت كيؿ آل القرآف  دار الفكر   بيركت   لبناف   



 

 
355 

 لبيػػاف عػػف الطبػػرل   أبػػك جعفػػر محمػػد بػػف يكسػػؼ بػػف جريػػر : جػػامع ا
ت كيؿ آل القرآف   تحقيؽ: عصاـ هللارس   مؤسسة الرسالة   بيركت   

 ـ.ُْٗٗهػ/ُُْٓلبناف   

    الطيار   مساعد بف سميماف بف ناصر : هللصػكؿ هللػي أصػكؿ التفسػير
  دار ابػػػػف الجػػػػكزل   الريػػػػاض   المممكػػػػة العربيػػػػة السػػػػعكدية    ّط

 هػ.َُِْ

 ر الفكر   بيركت   لبنػاف العسقالنى   ابف حجر : ت ذيب الت ذيب   دا
 هػ.َُْْ  

  العسقالنى   أبك الفضؿ أحمد بف عمػى بػف حجػر : هللػتح البػارل " شػرح
 صحيح البخارل "   دار إحياء التراث العربى   بيركت   لبناف.

  العسقالنى   أبك الفضؿ أحمػد بػف عمػى بػف حجػر : هللػتح البػارل بشػرح
دار الريػػاف    تحقػػي ؽ: محػػب الػػديف الخطيػػب   ّصػػحيح البخػػارل  ط

 هػ.َُْٕلمتراث   بيركت  لبناف  

  العكبػػرل   أبػػك عمػػى الحسػػف بػػف شػػ اب الحنبمػػى : رسػػالة هللػػي أصػػكؿ
الفق    تحقيؽ : مكهللؽ عبد القادر   المكتبػة المكيػة   مكػة المكرمػة   

 هػ.ُُّْ

  الفراهيػػدل   الخميػػؿ بػػف أحمػػد : العػػيف   تحقيػػؽ : م ػػدل المخزكمػػى
براهيـ السامرائى  دار ا  ل الؿ   بيركت   لبناف   د.ت.كا 

  الفكزاف   عبد ا  بف صالح : دليؿ السػالؾ إلػى ألفيػة ابػف مالػؾ   دار
المسػػػػػػػػػمـ لمنشػػػػػػػػػر كالتكزيػػػػػػػػػع   الريػػػػػػػػػاض   المممكػػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػػة   

 ـ.ُٗٗٗهػ/ُُْٔ

 ٖالفيركزآبادل   مجد الديف محمد بف يعقػكب : القػامكس المحػيط   ط 
ة الرسػػػالة   مؤسسػػػة   تحقيػػػؽ : مكتػػػب تحقيػػػؽ التػػػراث هللػػػي مؤسسػػػ

 ـ.ََِٓهػ/ُِْٔالرسالة   بيركت   لبناف   

    الفيكمى   أحمد : المصػباح المنيػر   مكتبػة لبنػاف   بيػركت   لبنػاف
 ـ.َُٗٗ
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  القرطبػػى   أبػػك عبػػد ا  محمػػد بػػف أحمػػد األنصػػارل : الجػػامع ألحكػػاـ
 هػ.َُّٖالقرآف   دار الشعب   القاهرة   

 بػػػف أحمػػػد : الجػػػامع ألحكػػػاـ القػػػرآف  القرطبػػػى   أبػػػى عبػػػد ا  محمػػػد
) تفسير القرطبى (   تحقيؽ : عبد المحسف التركى   مؤسسة الرسالة 

 ـ.ََِِهػ/ُِْٕ  بيركت   لبناف   

  القزكينى   محمد بف عبد الرحمف جالؿ الديف الخطيػب : اإليضػاح هللػي
عمػػػـك الباليػػػة   المعػػػانى كالبيػػػاف كالبػػػديع   تحقيػػػؽ : إبػػػراهيـ شػػػمس 

 ـ.ََِّهػ/ُِْْار الكتب العممية   بيركت   لبناف   الديف  د

  القفطى   أبى الحسف عمى بف يكسؼ : إنبا  الػركاة عمػى أنبػاء النحػاة
  تحقيؽ : محمد أبك الفضؿ إبراهيـ   مؤسسة الكتب الةقاهللية   بيركت 

 هػ.َُْٔ  لبناف   

  : القنػػكجى   محمػػد صػػديؽ : هللػػتح البيػػاف هللػػي مقاصػػد القػػرآف   تحقيػػؽ
ا  بػػف إبػػراهيـ النصػػارل   المكتبػػة العصػػرية   بيػػركت   لبنػػاف    عبػػد

 هػ.ُُِْ

  القيسى   مكى بف أبى طالب : مشكؿ إعػراب القػرآف   تحقيػؽ : محمػد
 محى الديف عبد الحميد   دار الكتاب العربى   بيركت   لبناف   د.ت.

  الكفػػػػكرل   أبػػػػك البقػػػػاء : الكميػػػػات ) معجػػػػـ المصػػػػطمحات كالفػػػػركؽ
  تحقيؽ: عػدناف دركيػش كمحمػد المصػرل   مؤسسػة  ِ(   ط المغكية

 ـ.ُٖٗٗالرسالة   بيركت   

  الككرانى   ش اب الديف أحمد بف إسماعيؿ : يايػة األمػانى هللػي تفسػير
الكالـ الربانى   تحقيؽ : حامد بف يعقػكب   دار الحضػارة   الريػاض   

 هػ.ُّْٖالمممكة العربية السعكدية   

 عمػى بػف محمػد : النكػت كالعيػكف   دار الكتػب  الماكردل   أبى الحسف
 هػ.ُُِْالعممية   بيركت   لبناف   

  المبػػرد   محمػػد بػػف يزيػػد : المقتضػػب   تحقيػػؽ : محمػػد عبػػد الخػػالؽ
 عظيمة   عالـ الكتب   بيركت   لبناف   د.ت.
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    الميػػػدانى   عبػػػد الػػػرحمف حسػػػف حنبكػػػة : الباليػػػة العربيػػػة أسسػػػ ا
 ـ.ُٔٗٗلقمـ   دمشؽ   عمكم ا   هللنكن ا   دار ا

  النسػػفى   عبػػد ا  بػػف أحمػػد بػػف محمػػكد : تفسػػير النسػػفى ) مػػدارؾ
  تحقيػػؽ : محمػػد دركيػػش   دار ابػػف  ٖالتنزيػػؿ كحقػػائؽ الت كيػػؿ(  ط

 ـ.َُِٖهػ/ُّْٗكةير   بيركت   لبناف   

    ال اشمى   السيد أحمد : جكاهر البالية هللي المعانى كالبيػاف كالبػديع
 العممية   بيركت   لبناف   د.ت.  دار الكتب  ٔط

  الكاحدل   أبك الحسف عمى بف أحمد بف محمػد بػف عمػى : الػكجيز هللػي
تفسير الكتاب العزيز   تحقيػؽ : صػفكاف عػدناف داككدل   دار القمػـ   

 هػ.ُُْٓدمشؽ   

    الكاحدل   الحسف عمى بف أحمد : الكجيز هللػي تفسػير الكتػاب العزيػز
 هػ.ُُْٓ  دار القمـ   دمشؽ    تحقيؽ : صفكاف عدناف داككدل

 دار المعارؼ   مصر   د.ت. ٓحسف   عباس : النحك الكاهللى   ط   

  حسيف   عبد القادر : هللف البالية   دار عػالـ الكتػب   بيػركت   لبنػاف
   د.ت.

  عضيمة   محمد عبد الخالؽ : دراسات ألسمكب القرآف الكريـ   جامعػة
عربيػػػة كالعمػػػـك ا جتماعيػػػة   اإلمػػػاـ محمػػػد بػػػف سػػػعكد   كميػػػة المغػػػة ال

 ـ.ُٕٓٗالسعكدية   

  عمايرة   خميػؿ : آراء هللػي الضػمير العائػد كلغػة أكمػكنى البراييػث   دار
 ـ.ُٖٗٗالبشير   عماف   األردف   

 دار الفكر العربى    ّقميقمة   عبد العزيز : البالية ا صطالحية   ط  
 ـ.ُِٗٗهػ/ُُِْالقاهرة   

 حجػػاج النيسػػابكرل : صػػحيح مسػػمـ   دار مسػػمـ   أبػػى الحسػػيف بػػف ال
 ـ.ُُٗٗهػ/ُِِْالكتب العممية   بيركت   لبناف   
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qayimat almasadir walmarajie 

•quran alkarim.  

• abn al'anbaraa  ،'abu bakr muhamad bin alqasim : 

siratuh wamualafatuh , tahqiq : hatim salih aldaamin , 

dar albashayir liltibaeat walnashr , dimashq , 

1425h/2004m.  

• abn aljawzaa  ،'abaa faraj eabd alrahman bin ealaa : 

zad almasir fi altafsir , ta3 , almaktab al'iislamaa , 

bayrut , lubnan , 1404h.  

• abn alearbaa  ،'abaa bikr muhamad bin eabd allah : 

'ahkam alquran ( abn alquran ) , tahqiq : muhamad eabd 

alqadir eata , dar alkutub aleilmiat , bayrut , lubnan , 

1424h/2003m.  

• abn alnajaar , muhamad bin 'ahmad alfatuhaa 

alhunbalaa : sharah alkawkab almunir , tahqiq : 

muhamad alzuhaylaa , nazih hamaad , markaz albahth 

alealmaa wa'iihya' alturath , jamieat 'ami alquraa , 

almamlakat alearabiat alsueudiat , 1402hi.  

• abn alnajaar alhunbalaa , taqaa aldiyn 'abu albaqa' : 

sharh alkawkab almunir n ta2 , tahqiq : muhamad 

alzuhaylaa wanazih hamaad , maktabat aleabikan , 

1418h/1997m.  

• abin taymiat , 'ahmad bin eabd alhalim bin eabd 

alsalam : sharh muqadimat fi 'usul altafsir , dar abn 

aljawzaa , alqahirat , 1426h/2005m.  

• abn taymiat , taqaa aldiyn 'ahmad : muqadimatan fi 

'usul altafsir , tahqiq : eadnan zarzur , dar alquran 

alkarim , bayrut , lubnan , da.t.  

• abin jinaa  ،'abu alfath euthman : siru sinaeat al'iierab , 

dar alkutub aleilmiat , bayrut , lubnan , 1421h/2000m.  

• abn durayd , 'abu bakr muhamad bin alhasan : 

jamharat allughat , dar aleilm lilmalayin , bayrut , 

lubnan, 1987m.  
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• abin eashur , muhamad altaahir : altahrir waltanwir , 

aldaar altuwnusiat lilnashr waltawzie , tunis , 1984m.  

• abin eatiat , 'abu muhamad eabd alhaqi bin ghalib 

al'andalsaa : almuharir alwajiz fi tafsir alkitab aleaziz , 

tahqiq : eabd alsalam eabd alshaafaa muhamad , dar 

alkutub aleilmiat , bayrut, lubnan , 1413h.  

• abin faris , alhusayn 'ahmad bin zakariaa : muejam 

maqayis allughat , tahqiq : eabd alsalam muhamad 

harun , dar alfikr , bayrut , lubnan , 1399h/1979m.  

• abin kathir ,'abaa alfida 'iismaeil bin eumar 

aldimashqaa : tafsir alquran aleazim , tahqiq : eabd 

aleaziz ghunim wakhrun , matbaeat alshaeb , alqahirat , 

da.t.  

• abin malik , muhamad bin eabd allh bin eabd allh : 

sharah altashil liabn malik , tahqiq : eabd alrahman 

alsayid wamuhamad almakhtuna, hajar liltibaeat 

walnashr waltawzie wal'iielani, 1410hi/ 1990m.  

• abn manzur , muhamad bin makram al'afriqiu 

almusraa : lisan alearab , dar sadir , bayrut , lubnan , 

da.t.  

• abin hisham , eabd allah bin yusuf : sharh shudhur 

aldhahab fi maerifat kalam alearab , tahqiqu: eabd 

alghinaa alduqar , alsharikat almutahidat liltawzie , 

suria , da.t.  

• 'abu musaa , muhamad muhamad : khasayis altarakib , 

ta4 , maktabat wahbat , alqahirat , 1416h/1996m.  

• 'abaa hayan al'andalsaa , muhamad bin yusif : albahr 

almuhit fi altafsir , tahqiq : eadil 'ahmad eabd almawjud 

waealaa muhamad mueawad , dar alkutub aleilmiat , 

bayrut , lubnan , 1413h/1993.  

• alajraa , alhafiz 'abaa bikr muhamad bin alhusayn bin 

eabd allah : kitab 'akhlaq hamlat alquran , tahqiq 

wataeliq : fuad 'ahmad ramzaa , dar alkitaab alearbaa , 

bayrut , lubnan , da.t.  
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• al'azdaa  ،'abu alhasan muqatil bin sulayman bin 

bashir : tafsir muqatil bin sulayman , tahqiq : eabd allah 

mahmud shahaatuh , dar 'iihya' alturath , bayrut , 

1423hi.  

• al'azharaa  ،'abu mansur muhamad bin 'ahmad : 

tahdhib allughat , tahqiq : muhamad eawad mureib , dar 

'iihya' alturath alearbaa , bayrut , lubnan , 2011m.  

• aliastirabadhaa , ridaa aldiyn : sharh alkafiat , dar 

alkutub aleilmiat , bayrut , lubnan , da.t.  

• al'asfuhanaa  ،'abu alqasim alhusayn bin muhamad 

alraaghib : almufradat fi ghurayb alquran , tahqiqu: 

safwan eadnan aldaawudaa , dar alqalam , bayrut , 

lubnan , 1412h.  

• al'asfuhanaa  ،'abaa alqasim alhasan bin muhamad 

alraaghib : muqadimat jamie altafasir , tahqiqu: 'ahmad 

hasan farahat , tabeat dar aldaewat , alkuayt , 1405hi.  

• al'ulusaa , mahmud shukraa : ruh almueanaa fi tafsir 

alquran aleazim walsabe almuthanaa , dar alfikr , 

bayrut , lubnan , 1408h.  

• al'ulusaa , mahmud shukraa : ruh almueanaa fi tafsir 

alquran aleazim walsabe almuthanaa , dar 'iihya' 

alturath alearbaa , bayrut , lubnan , da.t.  

• albughwaa  ،'abu muhamad alhusayn bin maseud bin 

muhamad bin alfara' : maealim altanzil fi tafsir alquran 

( tafsir albaghwaa ) , tahqiq : eabd alraaziq almuhadaa , 

dar 'iihya' alturath alearbaa , bayrut , lubnan , 1420h.  

• altiftazanaa , saed aldiyn maseud bin eumar 

alshaafieaa : sharah altalwih ealaa altawdih , tahqiqu: 

zakariaa eumayrat , dar alkutub aleilmiat , bayrut , 

lubnan , 1416h.  

• altamimaa , yahyaa bn hamzat bin ealaa alealwaa : 

kitab altiraz almutadamin li'asrar albalaghat , dar 

alkutub aleilmiat , bayrut , lubnan , 1415h/1995m.  
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• alatihanuaa, muhamad bin ealaa bin alqadi alfaruqaa 

alhanfaa : kashaaf aistilahat alfunun , tahqiq : 'ahmad 

hasan bisajin , dar alkutub aleilmiat , bayrut , lubnan , 

1998m. 

• aljirjania , ealaa bin muhamad : altaerifat , ta3 , 

tahqiqu: 'iibrahim al'abyaraa , dar alkitaab alearbaa , 

bayrut , lubnan , 1405h.  

• alharbaa , husayn bin ealaa : qawaeid altarjih eind 

almufasirin , dar alqasim , alrayaa da, almamlakat 

alearabiat alsueudiat , 1417h/1996m.  

• alhalbaa , alsamin : aldur almasuwn fi eulum alkitaab 

almaknun , tahqiq : 'ahmad muhamad alkharaat , dar 

alqalam , dimashq , 1406hi.  

• alkhatib , 'ahmad saed : mafatih altafsir , dar abn 

hazam , bayrut , lubnan , 2010m.  

• aldawudaa , muhamad bn ealaa bn 'ahmad shams 

aldiyn : tabaqat almufasirin , dar alkutub aleilmiat , 

bayrut , lubnan.  

• aldhuhbaa , shams aldiyn 'abaa eabd allh muhamad bn 

'ahmad : tadhkirat alhafiz , dar alkutub aleilmiati, 

bayrut , labinana , 1419h/1998m.  

• aldhuhbaa , shams aldiyn 'abaa eabd allah muhamad 

bin 'ahmad : sayr 'aelam alnubala' , ta3 , tahqiqu: 

shueayb al'arnawuwt , muasasat alrisalat , 

bayrut ,lubnan , 1405h.  

• aldhuhbaa , muhamad husaynin: altafsir 

walmufasirun , ta2 , tabeat dar alkutub alhadithat , 

bayrut , lubnan , 1396h/1976m.  

• alraazaa  ،'abu eabd allah muhamad bin eumar bin 

alhasan bin alhusayn almulaqab bifakhr aldiyn : nihayat 

al'iijaz fi dirayat al'iiejaz , tahqiq : nasr allah hajaa , dar 

sadir , bayrut , lubnan, 2004m.  

• alraazaa ،'abu eabd allah muhamad bin eumar bin 

alhasan bin alhusayn almulaqab bifakhr aldiyn alraazaa: 
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mafatih alghayb ( altafsir alkabir ) , ta3 , dar 'iihya' 

alturath alearbaa , bayrut , lubnan , 1420h.  

• alzarqa , mustafaa 'ahmad : almadkhal alfiqhaa 

aleamu , ta9 , dar alfikr , dimashq , 1968m.  

• alzarqa , mustafaa aihmad : sharh alqawaeid alfiqhiat , 

ta2 , dar alqalam , dimashq , 1989m.  

• alzarqanaa , muhamad bn eabd aleazim : manahil 

aleirfan fi eulum alquran , haqaqah : hanaa alhaji , dar 

alfikr , bayrut , lubnan , da.t.  

• alzarkashaa , badr aldiyn muhamad bin eabd allah : 

alburhan fi eulum alquran , tahqiq : muhamad 'abu 

alfadl 'iibrahim , dar almaerifat , bayrut , lubnan , 1391h.  

• alzirkalaa , khayr aldiyn : al'iielam , ta7 , dar aleilm 

lilmalayin , bayrut , lubnan , 1986m.  

• alzamkhashraa  ،'abu alqasim mahmud bin eumar : 

'asas albalaghat , dar alfikr , bayrut , lubnan , 1399h.  

• alzamkhashraa  ،'abu alqasim mahmud bin eumar bin 

'ahmad : alkashaaf ean haqayiq ghawamid altanzil , ta3 , 

tahqiq : eadil 'ahmad eabd almawjud waealaa muhamad 

mueawad , maktabat aleabikan , alriyad , almamlakat 

alearabiat alsueudiat , 1998m.  

• alzamkhashraa  ،'abu alqasim mahmud bin eumar bin 

'ahmad : almufasal fi eilam alearabiat , dar aljil , bayrut , 

lubnan , da.t.  

• alzamkhashraa  ،'abu alqasim mahmud bin eumar bin 

'ahmad : sharh almufasal , tahqiq : 'iimil badie yaequb , 

dar alkutub aleilmiat , bayrut , lubnan , 2001m  

• alsamarayaa , fadil salih : mueanaa alnahw , ta3 , dar 

alfikr , eamaan , al'urduni , 1429h/2008m.  

• alsabt , khalid bin euthman : qawaeid altafsir jamean 

wadirasatan , ta3 , dar abn eafaan , alqahirati, 

1432h/2011m.  

• alsimeanaa  ،'abu almuzafar mansur bin muhamad bin 

eabd aljabaar : tafsir alquran , tahqiq : yasir bin 
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'iibrahim waghanim bin eabaas , dar alwatan , alriyad , 

alsueudiat , 1418h/1997m.  

• alsyutaa , alhafiz jalal aldiyn eabd alrahman : al'iitqan 

fi eulum alquran , dar alfikr , bayrut , lubnan , da.t.  

• alsyutaa , alhafiz jalal aldiyn eabd alrahman : hamae 

alhawamie fi sharh jame aljawamie , tahqiqu: eabd 

alsalam harun waeabd aleal makram , muasasat 

alrisalat , bayrut , lubnan , 1413h.  

• alasiutaa , eabd alrahman bin 'abaa bikr jalal aldiyn : 

tabaqat almufasirin aleishrin , tahqiqu: ealaa muhamad 

eumar , maktabat wahbat , alqahirat , 1396h/2010m.  

• alsharif aljirjanaa, ealaa bin muhamad alsayid : 

muejam altaerifat , tahqiq : muhamad sidiyq 

almunshawaa , dar alfadilat , alqahirat , da.t.  

• alshanqitaa , muhamad 'amin bin muhamad : 'adwa' 

albayan fi 'iidah alquran bialquran , ealim alkutub , 

bayrut , lubnan , 1386h.  

• alshukanaa , muhamad bin ealaa bin muhamad bin 

eabd allh : fath alqadir aljamie bayn funaa alriwayat 

waldirayat min eilm altafsir , tahqiq : eabd alrahman 

eumayrat , dar alkalm altayib , bayrut , lubnan , 1414h.  

• altubraa  ،'abu jaefar muhamad bin jarir bin yazid bin 

khalid : jamie albayan ean tawil aa alqurani, dar alfikr , 

bayrut , lubnan , 1405h.  

• altubraa  ،'abu jaefar muhamad bin yusif bin jarir : 

jamie albayan ean tawil aa alquran , tahqiqu: eisam 

faris , muasasat alrisalat , bayrut , lubnan , 1415h/1994m. 

• altayaar , musaeid bin sulayman bin nasir : fusul fi 'usul 

altafsir , ta3 , dar abn aljawzaa , alriyad , almamlakat 

alearabiat alsueudiat , 1420hi.  

• aleuthaymin , muhamad bin salih : 'usul fi altafsir , dar 

abn aljawzaa , alqahirat , 1426h/2005m.  

• aleasqalanaa , abn hajar : tahdhib altahdhib , dar 

alfikr , bayrut , lubnan , 1404hu.  
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• aleasqalanaa  ،'abu alfadl 'ahmad bin ealaa bin hajr : 

fath albaraa " sharh sahih albukharaa " , dar 'iihya' 

alturath alearbaa , bayrut , lubnan.  

• aleasqalanaa  ،'abu alfadl 'ahmad bin ealaa bin hajr : 

fath albaraa bisharh sahih albukharaa, ta3 , tahaqiy qi: 

muhibi aldiyn alkhatib , dar alrayaan lilturath , bayrut, 

lubnan, 1407h.  

• aleakbiraa  ،'abu ealaa alhasan bin shihab alhanbalaa : 

risalat fi 'usul alfiqh , tahqiq : muafaq eabd alqadir , 

almaktabat almakiyat , makat almukaramat , 1413hi. 

• alghazalaa , abaa hamid : mieyar aleilm fi fani 

almantiq , ta2 , tahqiq : mahyaa aldiyn sabraa alkardaa , 

almatbaeat alearabiat , alqahirat , 1346hi.  

• alfarahidaa , alkhalil bin 'ahmad : aleayin , tahqiq : 

mahdaa almakhzumaa wa'iibrahim alsaamurayia, dar 

alhilal , bayrut , lubnan , da.t.  

• alfawazan , eabd allh bin salih : dalil alsaalik 'iilaa 

'alfiat abn malik , dar almuslim lilnashr waltawzie , 

alriyad , almamlakat alearabiat , 1416h/1999m.  

• alfiruzabadaa , majd aldiyn muhamad bin yaequb : 

alqamus almuhit , ta8 , tahqiq : maktab tahqiq alturath fi 

muasasat alrisalat , muasasat alrisalat , bayrut , lubnan , 

1426h/2005m.  

• alfiumaa  ،'ahmad : almisbah almunir , maktabat 

lubnan , bayrut , lubnan , 1990m.  

• alqurtabaa  ،'abu eabd allh muhamad bin 'ahmad 

al'ansaraa : aljamie li'ahkam alquran , dar alshaeb , 

alqahirat , 1380hi.  

• alqurtabaa  ،'abaa eabd allah muhamad bin 'ahmad : 

aljamie li'ahkam alquran ( tafsir alqurtabaa ) , tahqiq : 

eabd almuhsin alturkaa , muasasat alrisalat , bayrut , 

lubnan , 1427h/2002m.  

• alqazwinaa , muhamad bin eabd alrahman jalal aldiyn 

alkhatib : al'iidah fi eulum albalaghat , almueanaa 
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walbayan walbadie , tahqiq : 'iibrahim shams aldiyni, dar 

alkutub aleilmiat , bayrut , lubnan , 1424h/2003m.  

• alqaftaa  ،'abaa alhasan ealaa bin yusuf : 'iinbah 

alruwat ealaa 'anba' alnuhaat , tahqiq : muhamad 'abu 

alfadl 'iibrahim , muasasat alkutub althaqafiat , bayrut , 

lubnan , 1406h.  

• alqanujaa , muhamad sidiyq : fatih albayan fi maqasid 

alquran , tahqiq : eabd allah bin 'iibrahim alnasaraa , 

almaktabat aleasriat , bayrut , lubnan , 1412h.  

• alqisaa , makaa bin 'abaa talib : mushkil 'iierab 

alquran , tahqiq : muhamad mahaa aldiyn eabd 

alhamayd , dar alkitaab alearbaa , bayrut , lubnan , da.t.  

• alkufuraa  ،'abu albaqa' : alkuliyaat ( muejam 

almustalahat walfuruq allughawia ) , ta2 , tahqiqu: 

eadnan darwish wamuhamad almusraa , muasasat 

alrisalat , bayrut , 1998m.  

• alkuranaa , shihab aldiyn 'ahmad bin 'iismaeil : ghayat 

al'amanaa fi tafsir alkalam alrabanaa , tahqiq : hamid bn 

yaequb , dar alhadarat , alriyad , almamlakat alearabiat 

alsueudiat , 1438hi.  

• almawardaa  ،'abaa alhasan ealaa bn muhamad : alnukt 

waleuyun , dar alkutub aleilmiat , bayrut , lubnan , 

1412h.  

• almabrad , muhamad bin yazid : almuqtadab , tahqiq : 

muhamad eabd alkhaliq eazimat , ealim alkutub , 

bayrut , lubnan , da.t.  

• almaydanaa , eabd alrahman hasan hanbakat : 

albalaghat alearabiat 'asasaha , eulumuha , fununuha , 

dar alqalam , dimashq , 1996m.  

• alnusfaa , eabd allah bin 'ahmad bin mahmud : tafsir 

alnasfaa ( madarik altanzil wahaqayiq altaawili), ta8 , 

tahqiq : muhamad darwish , dar aibn kathir , bayrut , 

lubnan , 1439h/2018m.  
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• alhashmaa , alsayid 'ahmad : jawahir albalaghat fi 

almueanaa walbayan walbadie , ta6 , dar alkutub 

aleilmiat , bayrut , lubnan , da.t.  

• alwahdaa  ،'abu alhasan ealaa bin 'ahmad bin 

muhamad bin ealaa : alwajiz fi tafsir alkitaab aleaziz , 

tahqiq : safwan eadnan dawudaa , dar alqalam , 

dimashq , 1415hi.  

• alwahdaa , alhasan ealaa bin 'ahmad : alwajiz fi tafsir 

alkitaab aleaziz , tahqiq : safwan eadnan dawudaa , dar 

alqalam , dimashq , 1415hi.  

• hasan , eabaas : alnahw alwafaa , ta5 , dar almaearif , 

misr , da.t.  

• hasayn , eabd alqadir : fanu albalaghat , dar ealam 

alkutub , bayrut , lubnan , da.t.  

• eadimat , muhamad eabd alkhaliq : dirasat li'uslub 

alquran alkarim , jamieat al'iimam muhamad bin sueud , 

kuliyat allughat alearabiat waleulum aliajtimaeiat , 

alsueudiat , 1975m.  

• eamayrat , khalil : ara' fi aldamir aleayid walughat 

'aklunaa albaraghith , dar albashir , eamaan , al'urduni , 

1989m.  

• qliqilat , eabd aleaziz : albalaghat aliastilahiat , ta3 , dar 

alfikr alearbaa , alqahirat , 1412h/1992m.  

• mislim , 'abaa alhusayn bin alhajaaj alnaysaburaa : 

sahih muslim , dar alkutub aleilmiat , bayrut , lubnan , 

1422h/1991m. 

 


