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إىداء
إىل الشهداء الذين بذلوا أنفسهم يف سبيل اهلل ،خالصة لوجو اهلل ،ألجل رفع كلمة اهلل يف
األرض ،وقيام عدلو ،وٖتكيم شريعتو.
إىل أم ياسر أول شهيدة يف اإلسبلم ،وسائر الشهداء من صحابة رسول اهلل خاصة.
إىل سائر الشهداء مذ أن خلق اهلل آدم إىل أن يرث اهلل األرض ومن عليها.
عسى اهلل تعاىل أن يرزقٍت صحبتهم بشهادة صادقة خالصة لوجهو أنا ،وأىلي ،وولدي ٚتيعنا،
وكل من رغب يف الشهادة بصدق.
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مقدمة:
اٟتمد هلل الذي آثرنا ٔتحمد ،فبعثو فينا نبيا ىاديا بشَتا ونذيرا ،وأمت نعمتو علينا بكتابو القرآن ،فجعلو
فينا شرعة ومنهاجا ،واختارنا أمة خا٘تة ،واختار لنا الدين ا٠تامت ،فاٟتمد هلل الذي أنعم علينا بنعمة
اإلسبلم ،وكفى ّٔا نعمة.
وأصلي على من ال نيب بعده٤ ،تمد وآلو وصحبو ،صلى اهلل عليو ،وعلى من شهد لو بالنبوة والرسالة،
وارتضى اإلسبلم دينا ،و٤تمدا نبيا ورسوال ،والقرآن شرعة ومنهاجا.
إن أعظم وأكرم ما يشغل ا١تسلم بو نفسو ىو كتاب اهلل ،وما أعظم دعاء النيب  البن عباس
ٔ
علي أن صرفٍت إىل البحث والنظر
" :اللهم فَ ّْقو يف الدين وعلمو التأويل"  ،ولقد كان من فضل اهلل َّ

والدراسة يف كتاب اهلل ،فكانت رسالة ا١تاجستَت والدكتوراه كلتيهما يف باب [إعجاز القرآن وببلغتو]

حيث كان موضوع ا١تاجستَت [القصر باألدوات يف القرآن الكرًن دراسة إحصائية ببلغية تفسَتية] ،أما
الدكتوراه فموضوعها [توجيو ا١تتشابو اللفظي يف القرآن الكرًن بُت القدامى واحملدثُت ،أٛتد الغرناطي
وفاضل السامرائي :دراسة مقارنة].
ِ
علي من فضل اهلل!
ف لكم َك ْم أمتعٍت ىاتان الدراستان! وكما أفاضتا َّ
وال أستطيع أن أص َ
َّدة مل يسبقك إليها أحد!
فما أعظم أن تقف على فكرة جديدة ،تقوم على حجج قوية وجيهة ُم َسد َ
وما أعظم أن تبٍت فكرة جديدة ،ينتفع ّٔا غَتك ،وتود لو مؤلت األرض شرقا وغربا؛ ليمتد نفعها مكانا
حىت تعم األرض ،وزمانا حىت تعيش أبدا!

1

السلسلة الصحيحة ،األلباين٤ ،تمد ناصر ،الرياض ،مكتبة ا١تعارف ،ج ،ٙص.ٛٛ
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وما أعظم أن ٕتلس بُت يدي العلماء ،تسمع إليهم ،وتناقشهم ،وٖتاورىم!
وما أعظم أن ٕتمع عقلك إىل عقول َم ْن قبلك ،فتزداد الفكرة جبلء وبيانا وسدادا!
لقد شغلٍت ضمَت الفصل يف القرآن الكرًن شغبل عظيما ،وبدأ انشغايل بو أثناء ْتثي للماجستَت،
ولوال أين رأيت أنو ٭تتاج إىل دراسة خاصة قائمة بو ،ألدخلتو ضمن ْتث ا١تاجستَت ،لكٍت تركتو إىل
لفت نظري أنو ال يوجد ْتث أو مؤلف خاص
حُت،
وعزمت أن أُفْ َرَده ببحث ودراسة تقوم بو ،ولقد َ
ُ
ت ،وإ٪تا ٕتده مبحثا قصَتا يف كتب النحو ،أو كتب
ْتثت طويبل ،فما َح َّ
ص ْل ُ
بضمَت الفصل ،فقد ُ

قلت أن ىذا الكتاب ْ -تسب علمي -ىو أول مصنف يصنف يف ضمَت
الببلغة ،وإين ال أبالغ إذا ُ
الفصل يف القرآن.
انتهيت من الدكتوراه ،وطباعة ونشر ْتث ا١تاجستَت ،واإلعداد لنشر ْتث الدكتوراه ،حىت
وما إن
ُ

صرفت نظري إىل ضمَت الفصل يف القرآن الكرًن ،فبدأت ّتمع مواضعو يف القرآن ،و٘تييزىا ٍ
بعض من
ُ
بعض وتصنيفها.
قمت بتمييز مواطن ضمائر الفصل اليت ٖتقق فيها القصر والفصل لكنها فيها شبهة تدعو
كما ُ

إىل إخراجها من ٚتلة ضمائر الفصل ،فقمت بدراستها وإثبات باألدلة والرباىُت أهنا ٖتقق فيها الشروط،
وأقعدهتا بُت مواطن الفصل بضمائر الفصل.
أثبت
لت الشُّبهة اليت قد تعلو بعض مواطن الضمائر اليت يبدو كأهنا من ضمائر الفصل ،و ُ
كما أز ُ
باألدلة أهنا التدخل ضمن ضمائر الفصل.
وقد جاءت ىذه الدراسة يف ثبلثة فصول ،جعلت الفصل األول منها لدراسة ضمَت الفصل لغويا
و٨تويا وببلغيا ،وخصصت الفصل الثاين إلحصاء وتصنيف ودراسة ضمائر الفصل يف القرآن الكرًن ،أما
الفصل الثالث فجاء يف مبحثُت ،جعلت ا١تبحث األول منو لدراسة الم االبتداء ا١تزحلقة ،ودخو٢تا على
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ضمَت الفصل ،ومواطن دخو٢تا على ضمائر الفصل يف القرآن ،وسقوطها أحياناِ ،
وعلَل ذلك ،أما
اختلفت يف ثبوت الضمَت الفصل يف بعضها،
تشأّت لفظا ،و
ا١تبحث الثاين فجعلتو لدراسة مواطن
ْ
ْ
قمت بدراسة ىذه ا١تواطن ،والكشف عن أسباب ثبوت الضمَت حُت
وإسقاطو من البعض اآلخر ،ف ُ
ُس ِقط.
ثبت ،وأسباب إسقاطو حُت أ ْ
أسأل اهلل تعاىل أن ينفع ّٔذه الدراسة ،وٯتد نفعها مدا ،فتشمل األرض مكانا ،ويدوم نفعها
أبدا ،وأسألو  -عز وجل -أن يستخدمٍت يف طاعتو ،ويشرفٍت بالقيام على خدمة كتابو العزيز الكرًن،
واهللَ أسأل أن ٬تعل ىذا الكتاب وعملي ٚتيعا خالصا لوجهو الكرًن ،وال ٬تعل ألحد غَته فيو شيئا.

عيويب.

إيل
وبعد :فما من كتاب خبل كتاب اهلل إال وفيو خلل ونقصان ،فجزى اهلل خَتا َم ْن أىدى َّ
د٤ .تمد رجائي أٛتد اٞتبايل
dr.mohamedelgebaly@gmail.com
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الفصل األول:

ضمير الفصل لغويا ونحويا وبالغيا
المبحث األول :ضمير الفصل لغة واصطالحا
أوال :الضمَت لغة
ثانيا :الفصل لغة
ضمَت الفصل اصطبلحا
المبحث الثاني :ضمير الفصل نحويا
ا١تطلب األول :شروط ضمَت الفصل
أوال :شرطان يف ذات الضمَت
ثانيا :شرطان يف االسم الذي قبلو
ثالثا :شرطان يف االسم الذي بعده
أسباب اشًتاط وقوع الضمَت بُت معرفتُت
مواضع ٖتقق شروط ضمَت الفصل
ا١تطلب الثاين :إعراب ضمَت الفصل
٪تاذج إعرابية توضح مذاىب النحاة يف إعراب ضمَت الفصل

المبحث الثالث :ضمير الفصل بالغيا
الوظائف الببلغية لضمَت الفصل
الوظيفة األوىل :إزالة اللبس
الوظيفة الثانية :التخصيص والقصر
الوظيفة الثالثة :التوكيد
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الفصل األول
ضمير الفصل لغويا ونحويا وبالغيا
المبحث األول :ضمير الفصل لغة واصطالحا:
أوال :الضمير لغة واصطالحا:
حُت ننظر يف ا١تعاجم نبحث حول ا١تعاين اليت تدور حو٢تا مادة [ضمر] سنجد أهنا تدور حول ثبلثة
ٍ
معان ىي :الضآلة وا٠تفاء والغيبة.
ضمر ضموراَ :ىَزَل وقَ َّل َٟتْ ُمو ،وانكمش وانضم بعضو إِ َىل بعض ،وأضمر الشيء :أخفاه
الرقِيق يُ َقال ٚتل ضامر وناقة ضامر وضامرة َوِيف التَّ ْن ِزيل الْ َع ِزيز 
الضامر :الْ َقلِيل اللَّ ْحم َّ

 

وض َو ِام ُرٔ.
ض ُمٌر َ
         اٟتج ،واٞتمعُ :
ٕ
ض ِمره :ي ْ ِ
صَر
وتَ َ
وجهو :انضمت ِج ْلدتُو ،وأ ْ
ض ّم َر ُ
ضع ُفوُ ويُ َقلّْلُوُ  ،ويف اٟتديث قال " :إِذا أَبْ َ
َض َمَرهُ يُ ْ ُُ ُ
ض ِم ُر ما يف نفسو"ٖ.
أَح ُدكم امرأَةً فَ ْليأْت أ َْىلَو فِإن ذلك يُ ْ

وأضمرت األرض الرجلَ :غيَّبْتو ،إما بس َف ٍر أو ٔتَو ٍ
تٔ.
ُ
َ َُ
ْ
َ

1

ا١تعجم الوسيط٣ ،تمع اللغة العربية ا١تصري ،طبعة دار الدعوة ،جٔ ،ص.ٕٜٗ

 2لسان العرب ،ابن منظورٖ ،تقيق :عبد اهلل علي الكبَت و٤تمد أٛتد حسب اهلل وىاشم ٤تمد الشاذيل ،دار ا١تعارف ،القاىرة ،جٗ ،صٕٙٓٙ
 3صححو األلباين وقال عنو األلباين :قلت :حديث صحيح ،وإسناده على شرط مسلم .وقد أخرجو وصححو الًتمذي ،راجع :صحيح أيب داود ،أليب عبد
الرٛتن ٤تمد ناصر الدين األلباينٕٔٗٗ ، ،ى ٕٕٓٓ -م ،طٔ ،الكويت ،مؤسسة غراس للنشر والتوزيع ،ج ،ٙصٖٙٙ
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استعداد نَ ِ
ِ
السُّر ،وما تُ ْ ِ
ِ
فس ّّي إلدراك
ب الْ ُوقُوف َعلَْي ِو ،و
ٌ
ضم ُرهُ ِيف نَ ْفسك ويَ ْ
والضَّمير" :الطَّ ِويَّةُ ،و ّْ َ َ
صعُ ُ

اٟتسن ،واستقباح الْ َقبِيح
ينها ،واستحسان ْ
ْ
ا٠تَبيث َوالطّيب من ْاأل َْع َمال ،واألقوال ،واألفكار ،والتفرقة بَ َ
ِمْن َها"ٕ.
ِ
وحرص ِ
ِ
ِ
ِ
ودقّة يف قيامو بواجبات مهنتو.
هني :ما يُْبديو اإلنسا ُن من استقامة وعنَاية ْ
الضَّمير الم ّ
الفرد من عذاب أو ندم أو ّاهتام لذاتو بارتكاب غلطة أو
٭تسو ُ
وتأنيب الضَّمير أو عذاب الضَّمير" :ما ّ
خطأ نتيجة سلوك قام بو ،فهو أمل نفسي ينشأ عن وعي اإلنسان بأنَّو ِ
عمل عمبلً سيّْئًا"ٖ.
ّ
والضمير" :فعيل ٔتعٌت اسم ا١تفعول ،من أضمرت الشيء يف نفسي ،إذا أخفيتو وسًتتو فهو مضمر
والنحاة يقولون إ٪تا ٝتي بذلك لكثرة استتاره فإطبلقو على البارز توسع ،أو لعدم صراحتو كاألٝتاء
ا١تظهرة"ٗ.
ِ
دل على ُمتَ َكلم كأنا ،أَو ُ٥تَاطب َكأَنْت ،أَو َغائِب َك ُه َو ،واٞتمع :ضمائر.
ُّحاة الضميرَ :ما ّ
وع ْند الن َ
ولعل ما ذكره ابن عثيمين رٛتو اهلل يف تعريف الضمَت لغة يعد األليق بو قال:
"الضمير لغة :من الضمور وىو ا٢تزال لقلة حروفو أو من اإلضمار وىو اإلخفاء لكثرة استتاره"٘.
 1القاموس احمليط ،الفَتوزأبادي٣ ،تد الدين أبو طاىر ٤تمد بن يعقوبٕٔٗٙ ،ى ٕٓٓ٘ -مٖ ،تقيق :مكتب ٖتقيق الًتاث يف مؤسسة الرسالة بإشراف
العرقسوسي ،ط ،ٛبَتوت ،مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ،صٕٜٗ
٤تمد نعيم
ُ
 2ا١تعجم الوسيط٣ ،تمع اللغة العربية ،طبعة دار الدعوة ،جٔ ،صٕٜٗ
 3معجم اللغة العربية ا١تعاصرة ،د أٛتد ٥تتار عبد اٟتميد عمر (ا١تتوىفٕٔٗٗ :ى ) ٔتساعدة فريق عمل ٕٜٔٗ ،ى  ٕٓٓٛ -م ،طٔ ،عامل الكتب ،جٕ،
صٖٜٔٙ
4

معاين النحو ،السامرائي ،فاضل صاحل ،القاىرة ،شركة العاتك لصناعة الكتاب ،جٔ ،صٖٜ

 5تفسَت ابن عثيمُت ،العثيمُت ٤ ،تمد بن صاحل ٤تمد ٕٖٔٗ ،ه ،طٔ ،دار ابن اٞتوزي ،ا١تقدمة ،ص٘.ٙ
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دل على ُمتَ َكلم كأنا ،أَو ُ٥تَاطب
أما الضمير في االصطالح فهو :ما أٚتع عليو النحاة وىوَ :ما ّ
َكأَنْت ،أَو َغائِب َك ُه َو ،ويأيت بارزا ومستًتا ،واٞتمع :ضمائر.
والبن عثيمُت بيان آخر للتعريف االصطبلحي الضمَت قال" :ما كٍت بو عن الظاىر اختصارا ،وقيل :ما
دل على حضور ،أو غيبة ،فالدال على اٟتضور نوعان:
أحد٫تا :ما وضع للمتكلم مثل         :غافر.
والثاين :ما وضع للمخاطب مثل        :الفاٖتة.
وىذان ال ٭تتاجان إىل مرجع اكتفاء بداللو اٟتضور عنو .والدال على الغائب ،ما وضع للغائب .والبد لو
من مرجع يعود عليو"ٔ.
الخالصة:
الضمير لغة :من الضمور ،أي ا٢تزال ،وىو يف البدن خفتو وقلتو ،ويف اللفظ قلة حروفو ،وىو الطوية ما
ٮتفى يف النفس ،حيث يدور حول معان ثبلثة :القلة وا٠تفاء ،والغيبة.
دل على ُمتَ َكلم كأنا ،أَو ُ٥تَاطب َكأَنْت ،أَو َغائِب َك ُه َو ،ويأيت بارزا
والضمير اصطالحا :ىو َما ّ

ومستًتا.

وجاء يف شرح الشافية بيان آخر ىو :المضمر والضمير :اٝتان ١تا وضع من األٝتاء ١تتكلم ،أو ٥تاطب
ت]
متميزا بنفسو ك [إنك] و[إنو] ،أو ٔتصحوبو ك [أنا] و[أنت] و[إياي] و[إيانا] و[فَ َع ْل ُ
أو غائبً ،
و[فَع ْلت] و[فَع ْل ِ
ت] و[اذىبا] و[ذىبا]"ٔ.
َ َ
َ
 1ا١تصدر السابق ،ص٘ٙ
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ثانيا :الفصل لغة:
ص َل الشيء
ص َل بين الشيئين فَ ْ
ص َل اٟتاكم بُت ا٠تصمُت :قَ َ
صال وفُ ُ
"فَ َ
ضى ،وفَ َ
صوال :فَ َّر َق بينهما ،وفَ َ

صبل :أَبْ َع َده"ٕ.
عن غَته فَ ْ

والفصل :بَ ْو ٌن بُت الشيئُت ،أو اٟتاجز بينهماٖ.
وترددت مادة [فصل] يف القرآن ومشتقاهتا يف القرآن الكرًن مرارا ،منها قولو تعاىل :
ْ

 

    البقرة ،وا١تعٌت أي خرج ّٔم وانفصل ّٔم عن موطنهم.
وقولو عز وجل              :يوسف ،أي
انفصلت العَت وخرجت عن عريش مصر.
وقولو عز وجل           :الطارق ،أي قول حق ليس بباطل.
وقولو تعاىل         :الشورى ،أى :ولوال حكمنا بتأخَت
العذاب عنهم -فضبل منا وكرما -لقضى األمر بُت ىؤالء الكافرين وبُت ا١تؤمنُت ،بأن أىلكنا الكافرين
واستأصلنا شأفتهم يف الدنيا ،ولكن شاء ربك أن يؤخر عذأّم إىل يوم القيامة.
1

شرح الكافية الشافية ،ابن مالك٤ ،تمد بن عبد اهلل ،ابن مالك الطائي اٞتياين ،أبو عبد اهللٚ ،تال الدينٖ ،تقيق :عبد ا١تنعم أٛتد ىريدي ،طٔ ،طبعة

جامعة أم القرى ،مكة ا١تكرمة ،مركز البحث العلمي وإحياء الًتاث اإلسبلمي ،كلية الشريعة والدراسات اإلسبلمية  ،جٔ ،صٕٕ٘.
 2ا١تعجم الوجيز٣ ،تمع اللغة العربية ا١تصرئٕٗٔ ،هٕٓٓٓ -م ،طبعة جديدة ومنقحة ،مكتبة ديب للتوزيع ،صٖٗٚ
3

٪تاذج من الربط بضمَت الفصل يف القرآن الكرًن دراسة ٨توية ،ىاشم ٤تمد مصطفى ،دراسة مقدمة إىل جامعة صبلح الدين ،أربيل ،سنة ٕٓٓٚم ،راجع

رابط ٣تالس الطريق إىل اٞتنةhttp://www.wayٕjannah.com/vb/showthread.php?t=ٜٛٛٛ :
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وقد تردد تعبَت [يوم الفصل] يف القرآن ست مرات ،أي يوم القيامة الذي يفصل فيو اهلل بُت عباده.
واشتق من مادة [فصل] صفة هلل تعاىل ،قال عز وجل :

         

   األنعام ،أي :ىو خَت َمن يفصل بُت اٟتق والباطل بقضائو وحكمو.
ضمير الفصل اصطالحا:
ض ِمَت بِ ِ
وع ُمطَابِ ٌق لِ َما قَ ْب لَوُ تَ َكلُّ ًما َو ِخطَابًا َو َغْيبَةً إِفْ َر ًادا
صيغَ ِة الْ َم ْرفُ ِ
َّ
عرف السيوطي ضمَت الفصل قائبلٌ َ " :
ِ ٔ
ك" .
َصلُوُ الْ ُمْبتَ َدأُ َوقَ ْب َل َخ ٍَرب َك َذل َ
َو َغْي َرهُ َوإَِّ٪تَا يَ َق ُع بَ ْع َد ُمْبتَ َدإٍ أ َْو َما أ ْ
أما عباس حسن فلو كبلم بديع يف مسألة ضمَت الفصل قال :يسمى[ :ضمَت الفصل]؛ ألنو يفصل يف
األمر حُت الشك؛ فَتفع اإلّٔام ،ويزيل اللبس؛ بسبب داللتو على أن االسم بعده خرب ١تا قبلو؛ من
مبتدأ ،أو ما أصلو ا١تبتدأ ،وليس صفة ،وال بدال ،وال غَت٫تا من التوابع وا١تكمبلت اليت ليست أصيلة يف
ا١تعٌت األساسي ،كما يدل على أن االسم السابق مستغن عنها ،ال عن ا٠ترب .وفوق ذلك كلو يفيد يف
الكبلم معٌت اٟتصر والتخصيص أي :القصر ا١تعروف يف الببلغة.
وقد ضرب صاحب النحو الوايف ١تا تقدم مثاال بديعا ىو[ :ليس المحسن المنافق بإحسانو ،يَ ْخ َفى

أمره على الناس] مث ناقش فيو ثبلث مسائل:
األولى :فما ا١تعٌت األصيل يف ىذا الكبلم؟

الثانية :أىو القول بأن احملسن ال َٮت َفى أمره على الناس فيكون نفي [ا٠تفاء] ىو الغرض األساسي ،وما
عداه زيادة عرضية وتعرب كلمة[ :ا١تنافق] صفة؟
 1اإلتقان يف علوم القرآن ،السيوطي ،عبد الرٛتن بن أيب بكر ،جبلل الدينٖٜٔٗ ،ى ٜٔٚٗ -مٖ ،تقيق٤ :تمد أبو الفضل إبراىيم ،ا٢تيئة ا١تصرية العامة
للكتاب ،جٕ ،ص.ٖٖٜ
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الثالثة :أم القول بأنو[ :ليس احملسن :ا١تنافق بإحسانو]؟ فمن كان مناف ًقا بإحسانو فلن يسمى٤ :تسنًا.

فقد نفينا صفة اإلحسان عن ا١تنافقُت ،فتكون كلمة [ا١تنافق] جزءًا أصيبل يف تأدية ا١تعٌت؛ ألهنا خرب
[ليس] وما عداىا تكملة طارئة ،مث قال:
األمران جائزان ،إال إذا قلنا [ ليس احملسن ىو ا١تنافق بإحسانو] فيتعُت ا١تعٌت الثاين وحده لوجود

الضمَت؛ "ىو" ،القاطع يف أن ما بعده ىو األصيل وىو األساسي؛ ألنو خرب.ٔ.
وقال ابن عقيل" :وٝتي ضمَت الفصل ألنو يفصل بُت ا٠ترب والصفة وذلك إذا قلت[ :زيد ىو

القائم] فلو مل تأت ب [ىو] الحتمل أن يكون [القائم] صفة ل [زيد] وأن يكون خربا عنو ،فلَ َّما أتيت ب
ُت أن يكون [القائم] خربا عن [زيد]"ٕ.
[ىو] تَ َع َّ َ
وللدكتورة دندوقة فوزية تعريف حوى بيان فوائد وأدوار ضمَت الفصل يف الكبلم ،قالت" :ضمَت
الفصل ىو ضمَت منفصل يسميو أىل البصرة فصبل ،ويسميو أىل الكوفة عمادا ،الغرض منو التوكيد،
واإلشعار بتمام االسم الذي قبلو ،وكمالو ،وأن االسم الوارد بعده يكون خربا ،وليس صفة ،وإ٬تاب
فائدة ثابتة للمسند إليو"ٖ.
وإذا كان البصريون يسمونو[ :ضمَت الفصل] فالكوفيون يسمونو بأٝتاء أخرى ،فبعضهم يسميو:
[عمادا]؛ ألنو يُعتَ َمد عليو يف االىتداء إىل الفائدة ،وبيان أن الثاين خرب ال تابع ،وبعضهم يسميو:
[دعامة]؛ ألنو يَ ْد َعم األول ،أي :يؤكده ،ويقويو؛ بتوضيح ا١تراد منو ،وٗتصيصو وٖتقيق أمره بتعيُت ا٠ترب
لو ،وإبعاد الصفة ،وباقي التوابع وغَتىا؛ إذ تعيُت ا٠ترب يوضح ا١تبتدأ ويبُت أمره"ٗ.

 1النحو الوايف ،عباس حسن ،ط٘ٔ ،دار ا١تعارف ،جٔ ،صٕٗٗ.
 2شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ،ابن عقيل  ،عبد اهلل بن عبد الرٛتن العقيلي ا٢تمداين ا١تصرئٗٓٓ ،ى ٜٔٛٓ -مٖ ،تقيق٤ :تمد ٤تيي الدين عبد
اٟتميد ،طٕٓ ،دار الًتاث ،القاىرة ،ودار مصر للطباعة سعيد جودة السحار وشركاه ،جٔ ،صٕٖٚ
٣ 3تلة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية ،العدد السادسٕٓٔٓ ،م ،تصدرىا جامعة ٤تمد خيضر ،بسكرة ،باٞتزائرْ ،تث بعنوان :ضمائر العربية
ا١تفهوم والوظيفة ،لؤلستاذة :دندوقة فوزية.
 4النحو الوايف ،عباس حسن ،جٔ ،صٕ٘ٗ.
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الخالصة:
وٯتكننا أن ٩تلص ٦تا سبق ببيان وتعريف اصطبلحي لضمَت الفصل أال وىو:
ضمير الفصل :ىو حرف يف ىيئة ضمَت الرفع ،يفصل بُت ا١تبتدأ وخربه ،ألداء وظيفتُت ،األوىل :وظيفة
٨توية :هتدف إىل إزالة اللبس؛ فتبُت أن ما بعد الضمَت خرب وليس تابعا ،والثانية :وظيفة ببلغية :وىي
التوكيد والقصر.
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المبحث الثاني :ضمير الفصل نحويا:
تمهيد:
اختلف النحاة يف كون ضمَت الفصل حرفا أم اٝتا ،فالبصريون َرأ َْوا أنو حرف بصيغة ضمَت الرفع ا١تنفصل
وعدُّوه ال ٤تل لو من اإلعراب ،أما الكوفيون فقد َرأ َْوا أن لو ٤تبل من اإلعراب ويسمونو ضمَت العماد؛
َ
ألنو يعتمد عليو يف الفائدة ،وذلك ألنو يبُت أن الثاين ليس بتابع لؤلول ،أو لكونو َع َّم َد االسم األول
وقَ َّواه بتحقيق ا٠ترب بعده.
أما موقعو من اٞتملة فإن "ضمَت الفصل يقع بُت ا١تبتدأ وا٠ترب ،أو ما أصلو مبتدأ وخرب ،واشًتط
اٞتمهور أن يكون األول معرفة ،أما الثاين فمعرفة ،أو كا١تعرفة"ٔ.
"ومال أكثر النحاة إىل أن ضمَت الفصل حرف ال ٤تل لو من اإلعراب وصورتو كصورة الضمائر
صرفها ِْتس ِ
ب ما ىو لو ،إال أنو ليس إِياىا ،وإ٪تا ُٝتّْ َي ضمَتاً ١تشأّتو الضمَت
ف تَ ُّ
ا١تنفصلة .وىو يَ َّ
تصر ُ
َ
ضمَت ٍ
قلت[ :إن ٤تمدا
يف صورتوُ ،
فصل ألنو يؤتى بو للفصل بُت ما ىو خرب أو نعت؛ ألنك إن َ
وٝتّْ َي َ

أردت
الفاضل] جاز أنك تريد اإلخبار ،وأنك تريد النعت ،فقد يُظَ ُّن أن [الفاضل] نعت ل [٤تمد] فان َ
أن تفصل بُت األمرين ،وتبُت أن مرادك اإلخبار ال الصفة ،أتيت ّٔذا الضمَت لئلعبلم من أول األمر بأن
ما بعده خرب لِما قبلو ،ال نعت لو ،فتقول[ :إن ٤تمدا ىو الفاضل] فضبل عن أن ضمَت الفصل ىذا
يفيد تأكيد اٟتكم١ ،تا فيو من زيادة الربط"ٕ.
والبن عثيمُت رٛتو اهلل بيان لطيف لضمَت الفصل ،قال عنو :ىو حرف بصيغة ضمَت الرفع
ا١تنفصل يقع بُت ا١تبتدأ وا٠ترب إذا كانا معرفتُت ،ويكون بضمَت ا١تتكلم كقولو تعاىل :

   

 1معاين النحو ،السامرائي،جٔ ،صٖٗ
 2جامع الدروس العربية ،الغبليٍت ،مصطفى بن ٤تمد سليمٔٗٔٗ ،ى ٜٜٖٔ -م ،ط ،ٕٛصيدا ،وبَتوت ،ا١تكتبة العصرية ،ص .ٕٔٙبتصرف
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     طو ،وقولو       :الصافات ،وبضمَت ا١تخاطب كقولو
تعاىل         :ا١تائدة ،وبضمَت الغائب كقولو تعاىل :

 

   البقرة"ٔ.
المطلب األول :شروط ضمير الفصل:
ستة شروط ٬تب أن تتحقق يف الضمَت حىت يقوم مقام ضمَت الفصل ،اثنان من ىذه الستة يف ذات
الضمَت ،واثنان يف االسم قبلو ،واثنان فيما بعده ،وإليكم تفصيل ىذه الشروط الستة:
أوال :شرطان في ذات الضمير:
ٔ-

أن يكون أحد ضمائر الرفع ا١تنفصلة:
فالضمَت يف [إن عبد الرٛتن ىو الفائز] ضمَت فصل ،أما الضمَت يف [إن عبد الرٛتن إياه
الفائز] ليس ضمَت فصل؛ ألنو ضمَت نصب.

ٕ-

أن يطابق االسم الذي قبلو يف ا١تعٌت :تكلما وخطابا وغيبة ،ويف العدد :إفرادا تثنية وٚتعا،
[إنك ىو الصديق] ،وال
أنت الصديق]  ،وال نقولَ :
ويف النوع :تذكَتا وتأنيثا فنقولَ :
[إنك َ
[إنك أنتما الصديقان] ،وال [إهنا ِ
أنت الصديقة] ،ومن األمثلة يف التنزيل قول اهلل تعاىل :
َ
      البقرة ،وقولو تعاىل:

      

البقرة ،وقولو عز وجل           :البقرة.
ثانيا :شرطان في االسم الذي قبلو:
 1تفسَت ابن عثيمُتٕٖٔٗ ،ه ،طٔ ،دار ابن اٞتوزي ،ا١تقدمة ،صٙٛ
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ٔ-

أن يكون معرفة.

ٕ-

أن يكون موقعو يف اٞتملة مبتدأ ،أو ما أصلو مبتدأ ،كاسم كان وأخواهتا ،واسم إن وأخواهتا،
وا١تفعول األول لظن وأخواهتا ،مثل قولك[ :النيب ا٠تامت ىو ٤تمد  ،]وقولك[ :كانت
األمهات ىن الراعيات ا١تخلصات] ،وقولك[ :إن الشباب ىم األمل] ،وقولك ألحدىم:
[ظننتك أنت اإلمام] .ومن التنزيل قول اهلل تعاىل:
   األعراف ،وقولو عز وجل:
       



    

     

األعراف ،وقولو سبحانو:

   

   اٟتجر.
ثالثا :شرطان في االسم الذي بعده:
ٔ -أن يكون خربا ١تبتدأ ،أو خربا لِما أصلو مبتدأ ،كاألمثلة السابقة توا.
ٕ -أن يكون معرفة ،أو ما يقارّٔا يف التعريف .من أمثلة ا١تعرفة[ :العامل اٟتق ىو العامل بعلمو]،
[ح ِسبٍَِت الطفل أنا أباه].
و[إن الرجال ىم ال َقيّْ ُمون على بيوهتم] ،و َ
ومن أمثلة ما يقارب ا١تعرفة[ :ا١توت ىو أكرم من حياة الذل] ،و [العلم ىو أفضل من كل
مال] ،و[الشمس ىي أكرب من سائر النجوم].
وقد وافق ابن ىشام يف ا١تغٍت اٞترجاين وأبا البقاء يف إجازة اٞتملة الفعلية اليت فعلها مضارع واليت تقع
خربا بعد ضمَت الفصل؛ وذلك ١تشأّة ا١تضارع االسم؛ و٢تذا أجازوا الفصل يف قول اهلل تعاىل:
        السجدة ،وقولو تعاىل:
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فاطر ،وقولو تعاىل:

      

الربوج"ٔ ،.وقال السامرائي عن الضمَت يف ىذه

اآليات" :فوجود الضمَت ىاىنا أفاد معٌت القصر لو حذف لكان ٤تتمبل"ٕ ،أي أن الكبلم ٭تمل خربا
ف الضمَت من اآلية.
دون إفادة القصر ،ذلك إن ُح ِذ َ
وقد استدل العلماء على إمكان ورود ما بعد ضمَت الفصل ٚتلة فعلية فعلها ٍ
ماض ٔتا جاء يف كتاب اهلل
تعاىل يف سورة النجم:

            

               
      

ِ
ف من
وح ِذ َ
  فقد ذُكَر الضمَت يف بعض اآليات ُ

بعضها ،فقد ذكر الضمَت فيما ٯتكن أن يظن فيو الشركة مع اهلل؛ ليقصر و٭تصر ا١تعٌت هلل تعاىل ،وال
يتجاوزه إىل غَته ،أما ما ال يقع فيو شك أو ظن أن ىناك شركة فيو مع اهلل مل يذكر فيها الضمَت.
قال ابن عاشور        " :أَفَاد ض ِمَت الْ َفص ِل قَ ِ ِ ِ
َسب ِ
اب
َ َ ُ ْ ْ
صًرا لص َفة َخ ْل ِق أ ْ َ
يك ِيف التَّصُّر ِ
الض ِ
الش ِر ِ
َّح ِ
الش ِرَكةُ ِيف اإل َ٢تِيَّ ِة  ...
ف فَتَْبطُ ُل َّ
ك َوالْبُ َك ِاء َعلَى اللَّ ِو تَ َع َاىل إلبْطَ ِال َّ
َ

 

    وض ِمَت الْ َفص ِل لِْل َقص ِر  ..رِّدا علَى أَى ِل ْ ِ ِ ِ َّ ِ
ين يُ ْسنِ ُدو َن اإل ْحيَاءَ َواإل َماتَةَ
ْ َ َ ْ
ََ ُ ْ
اٞتَاىليَّة الذ َ
َّى ِر فَ َقالُوا  ..        أما 
إِ َىل الد ْ

     

           فلَم ي ْؤت ِيف ى ِذهِ ب َ ِ
ص ِل َك َما ِيف
ضم َِت الْ َف ْ
ُْ َ َ َ
 1مغٍت اللبيب عن كتب األعاريب ،ابن ىشامٚ ،تال الدين ابن ىشام األنصارئٕٗٔ ،هٜٜٕٔ -مٖ ،تقيق :مازن ا١تبارك ،و٤تمد علي ٛتد اهلل،
راجعو :سعيد األفغاين ،طٔ ،بَتوت ،دار الفكر ،صٕٗ .ٙبتصرف
 2معاين النحو ،السامرائي ،جٔ ،ص.ٗٙ
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ُت قَب لَها لِع َدِم الد ِ
َّاعي إِ َىل الْ َق ْ ِ
َح ٌد ِيف أ َّ
ا٠تَْل ِق  ..
َن اللَّوَ َخالِ ُق ْ
اللَّتَ ْ ِ ْ َ َ
ص ِر إ ْذ ال يُنَا ِزعُ أ َ

  

ِ
ِ
ِ ِ
  واإلتْ يا ُن بِض ِم َِت الْ َفص ِل لَِق ِ ِ
صٌر ّْاد َعائِ ّّي
َ َ َ
ص ِر ص َفة اإل ْغنَاء َواإلقْ نَاء َعلَْيو تَ َع َاىل ُدو َن َغ َِْته َوُى َو قَ ْ
ْ
ْ
لِم َقاب لَ ِة ذُى ِ
ول الن ِ
اق لَِو َسائِلِ ِو الْ َع ِاديَِّة  ..
َّاس َع ْن ُش ْك ِر نِ ْع َم ِة اللَّ ِو تَ َع َاىل بِِإ ْسنَ ِاد ِى ُم األَْرَز َ
ُ َ ُ

  

ِ
ِ
 ..   واإلتْ يا ُن بِ َ ِ
ك كِنَايَةٌ َع ْن
ص ِل يُِف ُ
ّْعَرى َعلَى اللَّ ِو تَ َع َاىل َوذَل َ
صَر َم ْربُوبِيَّة الش ْ
يد قَ ْ
ضم َِت الْ َف ْ
َ َ
ب ما ي عتَ ِق ُدو َن أَنَّو ِمن تَ ِ
ِِ
ِ
ّْعَرى"ٔ.
َي ُى َو َر ُّ
ب تِْل َ
ّْرَىا َولَْي َست الش ْ
صُّرفَات الش ْ
َك ْونو َر َّ َ َ ْ
ُ ْ َ
ّْعَرى ،أ ْ
ك اآلثَا ِر َوُم َقد ُ

أسباب اشتراط وقوع الضمير بين معرفتين:
ٚتع عباس حسن ىذه األسباب وأٚتلها يف:
 أما سبب اشًتاط أن يكون ما قبلو معرفة؛ فؤلن لفظ ضمَت الفصل معرفة ،وفيو تأكيد،فوجب أن يكون ا١تدلول السابق الذي يؤكده ىذا الضمَت معرفة.
 وسبب اشًتاط أن يكون ما بعده معرفة أيضا؛ ألنو اليقع بعده غالبا إال ما يصح وقوعو نعتالبلسم السابق ،ونعت ا١تعرفة اليكون إال معرفة.
 وأما ما يقارب ا١تعرفة وىو أفعل التفضيل ،فإنو يشابو ا١تعرفة يف أنو مع [من] ال ٬توز إضافتو،وال ٬توز دخول [ال] عليو فأشبو الْ َعلَم حيث إنو ال يضاف وال تدخل عليو [ال] ،أضف
إىل ذلك أن وجود [من] بعده يفيد ٗتصيصا ،ويكسبو شيئا من التعيُت والتحديد يقربو من
ا١تعرفة.
1

التحرير والتنوير ،ابن عاشور٤ ،تمد الطاىر بن ٤تمد بن ٤تمد الطاىر بن عاشور التونسئٜٛٗ ،م ،الدار التونسية للنشر ،تونس ،ج ،ٕٚصٖٗٔ-

ٕ٘ٔ
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وبعد أن َع َّد عباس حسن األسباب السابقة قال يف ىامش كتابو :ىكذا قالوا وال داعي
لشيء من التعليل؛ ألن السبب اٟتقيقي ىو استعمال العرب ليس غَت"ٔ.

مواضع ضمير الفصل:
كما أشرنا سلفا ٬تب أن يقع ضمَت الفصل بُت معرفتُت ،أو بُت معرفة وما قارّٔا ،ومن ىنا ٯتكن ٖتديد
مواضع الفصل ٔتا يلي:
ٔ-

بُت ا١تبتدأ وا٠ترب٨ ،تو قول اهلل تعاىل       :األعراف.

ٕ-

بُت اسم [كان] أو إحدى أخواهتا وخربىن٨ ،تو قول اهلل تعاىل:

   

     األعراف.
ٖ-

بُت اسم [إن] أو إحدى أخواهتا وخربىن٨ ،تو قول اهلل تعاىل:

    

  يوسف.
ٗ-

بُت مفعويل [ظن] أو إحدى أخواهتا وخربىن٨ ،تو قول اهلل تعاىل :

  

   الصافات.
وقد ذكرت الدكتورة دندوقة مواضع ضمَت الفصل يف الكبلم ومل تذكر من بينها موضع وقوعو بُت
مفعولُت أصلهما ا١تبتدأ وا٠ترب ،ولكنها زادت موضعُت آخرين ليسا من مواضع ضمَت الفصل؛ ألهنما مل
يتحقق فيهما شرطان من شروط وقوع الضمَت للفصل ،وىذان ا١توضعان ٫تا:
 1النحو الوايف ،عباس حسن ،جٔ ،ص.ٕٗٚ
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 -األول :بُت فاعل فعل األمر ومعطوفو٨ ،تو قول اهلل تعاىل:

   

   األعراف.
اجعت أنا
 الثاني :بُت الضمَت ا١تتصل الواقع فاعبل للفعل ا١تاضي وبُت معطوفو٨ ،تو :ر ُورفاقي دروسنا"ٔ.
فإن الضمَت [أنت] يف

   

وإن أفاد التوكيد والتخصيص إال أنو ليس فصبل ،وكذلك

الضمَت [أنا] يف ا١تثال الثاين ليس فصبل؛ ألن ضمَت الفصل يرفع لبسا قد يقع حال عدم وجوده  ،إذ أنو
يثبت أن ما بعده خرب ١تا قبلو وليس نعتا لو  ،وا١تثالُت السابقُت إن حذف منهما الضمَت ال يقع ىذا
اللبس  ،كما فقد ا١تثاالن شرطُت من شروط ضمَت الفصل ،أال و٫تا  :وقوعو بُت مبتدأ وخرب ،أو ما كان
أصلهما ا١تبتدأ وا٠ترب ،ومل يقع بُت معرفتُت ،أو بُت معرفة وبُت ما قارّٔا.
وذكر ابن ىشام أن األخفش أجاز وقوع ضمَت الفصل بُت اٟتال وصاحبها٨ ،تو :جاء زيد ىو
{أطهر} بالنصب يف قول اهلل تعاىل:
ضاحكا ،وجعل منو َم ْن قرأ
َ

     

     ىود"ٕ.

المطلب الثاني :إعراب ضمير الفصل:

٣ 1تلة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية ،العدد السادسٕٓٔٓ ،م ،تصدرىا جامعة ٤تمد خيضر ،بسكرة ،باٞتزائرْ ،تث بعنوان :ضمائر العربية
ا١تفهوم والوظيفة ،د .دندوقة فوزية.
 2مغٍت اللبيب عن كتب األعاريب ،ابن ىشام ،صٓٗٙ
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ضمَت الفصل أىو حرف أم اسم؟
ترتب على اختبلف العلماء يف ذلك تعدد أوجو إعراب ضمَت الفصل واختبلفها ،فإن كان حرفا فبل ٤تل
لو من اإلعراب ،وإن كان اٝتا صار لو ٤تل .وقد تعددت وجوه إعرابو باعتبار النظر إىل الضمَت إىل ما
يأيت:
ٔ-

باعتباره حرفا :فهو ال ٤تل لو من اإلعراب ،فكأنو غَت قائم يف اٞتملة ،فبل يؤثر يف عبلقة ما
قبلو ٔتا بعده.

ٕ-

وباعتباره اٝتا :مل يتفق العلماء فيو أيضا ،أىذا االسم لو من اإلعراب ٤تل أم ال؟ وإن كان لو
٤تل من اإلعراب ،فأي ٤تل؟ أَِٔتَحل االسم قبلو أم ٔتحل االسم بعده؟ وللعلماء يف ذلك
مذاىب ستأيت.

وقد رأى عباس حسن أن أنسب اآلراء وأيسرىا ىو الرأي الذي يتضمن األمرين [ :كونو حرفا ،
وكونو للفصل ] قال:
ٔ-

ضمَتا ،بالرغم من داللتو على التكلم ،أو ا٠تطاب ،أو الغَيبة؛ وإ٪تا ىو حرف
إنو يف اٟتقيقة ليس
ً
أيضا تسميتو[ :حرف الفصل] وال ٭تسن تسميتو
خالص اٟترفية ،ال يعمل شيئًا ...فمن األنسب ً

ٕ-

إن االسم الذى بعده يعرب على حسب حاجة اٞتملة قبلو ،من غَت نظر وال اعتبار ٟترف الفصل

٣تازا ٔتراعاة شكلو ،وصورتو اٟتالية ،وأصلو قبل أن يكون ّٓرد الفصل.
[ضمَت الفصل] إال ً

ا١توجود ،فيجرى اإلعراب على ما قبل حرف الفصل وما بعده من غَت التفات إليو ،فكأنو غَت
خربا ،وال غَت٫تا من أحوال األٝتاء.
موجود؛ ألنو حرف مهمل ال يعمل ،واٟترف ال يكون مبتدأ وال ً
وإذا كان غَت عامل مل يؤثر يف غَته تأثَتا إعرابيا ،على الرغم من فائدتو اليت اقتضت وجوده.

22

مث ذكر عباس حسن حالة واحدة شاذة يكون فيها [ضمَت الفصل] اٝتًا ،و٬تب إعرابو وتسميتو فيها:
علي] .ال مفر من
الس ُ
[ضمَت الفصل] وىى ٨تو[ :كان َّ
علي] "برفع كلمة[ :السبَّاق] ،وكلمةّّ [ :
باق ىو ّّ
لي] ا١ترفوعة ،واٞتملة من ا١تبتدأ
ضمَتا مبتدأ مبنيِّا على الفتح يف ٤تل رفع وخربه كلمةَ [ :ع ّّ
اعتبار[ :ىو] ً

خربا منصوبًا لكان ،ومثل ىذا يقال يف
وا٠ترب يف ٤تل نصب خرب[ :كان] .وبغَت ىذا االعتبار ال ٧تد ً
كل ٚتلة أخرى ال ٯتكن أن يتصل فيها االسم الثاين باألول بصلة إعرابية إال من طريق اعتبار الفاصل
ضمَتا مبتدأ على ٨تو ما تقدم أو غَته.
بينهما ً
ورأى إن اتباع ذلك الرأي األنسب واأليسر ال ٯتنع من اتباع غَته .لكنو ير٭تنا من تقسيم مرىق،
وتفصيل عنيف يردده أصحاب اآلراء ،واٞتدل متمسكُت بأنو ضمَت ،وأنو اسم إال يف حاالت قليلة ،من
غَت أن يكون آلرائهم مزية تنفرد ّٔا دون سواىا"ٔ.

 1النحو الوايف ،عباس حسن ،جٔ ،ص ،ٕٗٛبتصرف.
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نماذج إعرابية توضح مذاىب النحاة في إعراب ضمير الفصل:
 -1ضمير الفصل بين المبتدأ والخبر :إذا وقع ضمَت الفصل بُت ا١تبتدأ وا٠ترب احتمل أربعة
أوجو أقواىا وأشهرىا األول والثاين ،وىذه األوجو ىي:
أ-

حرف [أو (اسم) على رأي الكوفيُت] ال ٤تل لو من اإلعراب ،اليؤثر يف عبلقة ما
قبلو ٔتا بعده إعرابيا.

ب -ضمَت مبٍت يف ٤تل رفع مبتدأ ثان ،واالسم بعده خربه ،واٞتملة من ا١تبتدأ الثاين
وخربه خرب ا١تبتدأ األول.
ت -توكيد لفظي للمبتدأ ،وىذا رأي الكوفيُت الذين َج َّوُزوا توكيد الظاىر با١تضمر ،يف
حُت أن البصريُت منعوا ذلك.

ث -بدل من ا١تبتدأ يف ٤تل رفع على رأي من أجازوا إبدال ا١تضمر بالظاىر.
العامل بعلمو]
مثال[ :العالم الحق ىو
ُ
إن إعراب الضمَت [ىو] لو أربعة أوجو:
و[العامل] خرب ا١تبتدأ مرفوع.
األول :حرف [ضمَت] فصل ال ٤تل لو من اإلعراب مهمل،
ُ
الثاني :ضمَت مبٍت يف ٤تل رفع مبتدأ ثان ،و[العامل] خرب ا١تبتدأ الثاين ،واٞتملة من ا١تبتدأ الثاين
وخربه خرب [العامل] ا١تبتدأ األول.
الثالث :توكيد لفظي للمبتدأ.
الرابع :بدل من ا١تبتدأ [العامل].
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ومن أمثلة ما سبق الضمَت يف قول اهلل تعاىل:
ويف قولو تعاىل:

    

     

البقرة ،وقولو تعاىل:

 البقرة،

  

    ا١تائدة ،فإن الضمَت يف اآليات السابقة لو حكم الوجوه اإلعرابية
األربعة ا١تتقدمة.
 -2ضمير الفصل بين اسم كان وخبرىا:
إذا توسط ضمَت الفصل ما بُت اسم كان وخربىا يُْنظر إىل اسم كان:
[اسم ظاىر] أم [ضمَت متصل]؟

الصورة األولى :إذا كان اسم [كان] اسما ظاىرا:
[أىل] فيجوز يف الضمَت [ىم] ثبلثة أوجو:
كقولك[ :كان العلماءُ ىم َ
أىل الشورى] بنصب َ
و[أىل] خرب [كان].
األول :حرف [ضمَت] فصل ال ٤تل لو من اإلعراب مهمل،
َ
الثاني :توكيد لفظي السم كان مبٍت يف ٤تل رفع.
الثالث :بدل من اسم كان مبٍت يف ٤تل رفع.
ويقع حكم الضمَت يف ا١تثال السابق على الضمَت يف قول اهلل تعاىل:
   

 األنفال.
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ويرى عباس حسن أن ىذه الصورة تزداد وجها رابعا لئلعراب إذا عُ َّد االسم الذي يلي ضمَت

الفصل مرفوعا ،قال :لكن حالة واحدة يكون فيها اٝتا و٬تب إعرابو وتسميتو [ضمَت فصل] وىي ٨تو:
السبَّا ُق ىو علي] برفع كلمة [السباق] وكلمة [علي] ال مفر من اعتبار [ىو] ضمَتا مبتدأ مبنيا
[كان َّ
على الفتح يف ٤تل رفع وخربه كلمة [علي] ا١ترفوعة ،واٞتملة من ا١تبتدأ وا٠ترب يف ٤تل نصب خرب كان،
وبغَت ىذا االعتبار ال٧تد خربا منصوبا ل [كان]"ٔ.
وقد ذكر القرطيب ما يؤيد رأي عباس حسن ،قال يف ضمَت الفصل يف قولو اهلل تعاىل:

 

[اٟتق ] على
وز الرفع ُّ
            سبأَ " :وَ٬تُ ُ

ِ
صب َعلَى الْم ْفعُول الث ِ
ب
اٟتَ ُّق] َخبَ ُرهَُ ،و ْ
أنو  -أي الضمَت ىو -مبتدأ ،و[ ْ
َّاينَ ،والن ْ
اٞتُ ْملَةُ ِيف َم ْوض ِع نَ ْ
َ
َّص ُ
ِ
ِِ
ِ ِ
َّح ِويُّْت"ٕ.
يما َكانَت فيو األل ُ
ف َوالبل ُم عْن َد َٚتي ِع الن ْ
أَ ْكثَ ُر ف َ
إال أن سيبويو -رٛتو اهلل -يرى أن االسم الذي يلي [ضمَت الفصل] ال يتغَت عن حالو اليت كان
عليها قبل دخولو ،قال" :واعلم أن ما كان فصبل ال يغَت ما بعده عن حالو اليت كان عليها قبل أن
يف] ،وقال اهلل عز وجل:
يُذكر ،وذلك قولك[ :
حسبت زيدا ىو خَتا منك] ،و[كان عبد اهلل ىو الظر َ
ُ
              سبأ"ٖ.

 1ا١تصدر السابق ،جٔ ،ص.ٕٗٛ
 2تفسَت القرطيب ،القرطيب ،أبو عبد اهلل ٤تمد بن أٛتد بن أيب بكر بن فرح األنصاري ا٠تزرجي مشس الدين القرطيبٖٔٛٗ ،ى ٜٔٙٗ -مٖ ،تقيق :أٛتد
الربدوين وإبراىيم أطفيش ،طٕ ،القاىرة ،دار الكتب ا١تصرية  ،جٗٔ ،صٕٕٙ
3

الكتاب ،سيبويو ،عمرو بن عثمان بن قنرب اٟتارثي بالوالء ،أبو بشر ،ا١تلقب سيبويؤٗٓٛ ،ى ٜٔٛٛ -مٖ ،تقيق :عبد السبلم ٤تمد ىارون ،طٖ،

مكتبة ا٠تا٧تي ،القاىرة ،جٕ ،صٖٜٓ
26

الصورة الثانية :إذا كان اسم كان ضميرا متصال:
كقول اهلل تعاىل           :ا١تائدة.
فإنو ٬توز يف ضمَت الفصل [أنت] ثبلثة أوجو:
قيب] خرب [كان].
األول :حرف [ضمَت] فصل ال ٤تل من اإلعراب مهمل ،و[الر َ
[كنت] الذي ىو اسم كان.
الثاني :توكيد لفظي للضمَت ا١تتصل يف
َ
[كنت].
الثالث :بدل من الضمَت ا١تتصل يف
َ
وتقع ىذه الوجوه على ضمَت الفصل يف اآليات اآلتية٨[ :تن] يف:
    األعراف،

      

و     

        الشعراء،

القصص ،و[ىم] يف:

 

و         

   النجم ،و           غافر ،وغَتىا يف القرآن
كثَت.

 -3ضمير الفصل بين اسم َّ
إن وخبرىا:
إذا توسط ضمَت الفصل ما بُت اسم إن وخربىا ،سواء كان اسم [إن] اٝتا ظاىرا أو مضمرا ،فإن فيو
أربعة أوجو ،شرط أال تلحق البلم باالسم التايل للضمَت ،فإن ٟتقت البلم بو امتنع التوكيد مثل:
 قول اهلل تعاىل         :ا١تائدة.27

 وقولو سبحانو          :البقرة. وقولو عز وجل        :البقرة. وقولو َج َّل قَ ْد ُره        :البقرةفإنو ٬توز يف الضمَت [ىم] يف اآلية األوىل ،والضمَت [ىو] يف اآليتُت الثانية والثالثة ،والضمَت [أنت] يف
اآلية الرابعة أربعة أوجو:
األول :حرف [ضمَت] فصل ال ٤تل من اإلعراب مهمل ،واالسم بعد٫تا خرب [إن].
الثاني :ضمَت مبٍت يف ٤تل رفع مبتدأ ثان ،واالسم بعد الضمَت خرب ا١تبتدأ الثاين ،واٞتملة من ا١تبتدأ
الثاين وخربه خرب ا١تبتدأ األول.
الثالث :توكيد لفظي السم [إن] مبٍت يف ٤تل نصب.
الرابع :بدل من اسم [إن] مبٍت يف ٤تل نصب.
وتقع األوجو األربعة السابقة على الضمَت [ىو] يف قولو تعاىل:

       

ىود ،وعلى الضمَت [ىم] يف قول اهلل تعاىل          :آّادلة،
وقولو عز جل:

        

آّادلة .وعلى الضمَت [أنت] يف قولو

سبحانو       :البقرة ،وغَتىا كثَت يف القرآن.
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و"ٯتتنع إعراب الضمَت توكيدا يف مثل قولو تعاىل          :آل عمران،
وقولو عز وجل         :آل عمران؛ لدخول البلم على الضمَت"

ٔ

(ٖٖ) ودخول البلم على ضمَت الفصل كثَت يف القرآن.

 -4ضمير الفصل بين مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر [مفعولي ظن وأخواتها]:
إذا توسط ضمَت الفصل ما بُت مفعويل [ظن] أو إحدى أخواهتا ،سواء كان ا١تفعول األول اٝتا
ظاىر أو مضمرا ،فإنو ٬توز فيو ثبلثة أوجو ٨تو:
 -مثال ا١تفعول األول اسم ظاىر ،قول اهلل تعاىل :

     

الصافات.
 -مثال ا١تفعول األول مضمر ،قولو تعاىل:

       

        ا١تزمل.
فإنو ٬توز يف الضمَت [ىم] يف اآلية األوىل ،والضمَت [ىو] يف اآلية الثانية ثبلثة أوجو:
األول :حرف [ضمَت] فصل ال ٤تل من اإلعراب مهمل ،واالسم بعده مفعول ثان.
الثاني :توكيد لفظي للمفعول األول مبٍت يف ٤تل نصب.
الثالث :بدل من ا١تفعول األول مبٍت يف ٤تل نصب.
1مغٍت اللبيب عن كتب األعاريب ،ابن ىشام ،ص.ٙٗٙ
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فأنت األوىل
جربتُك فوجدتُك أنت أنتَ ،
ولسيبويو -رٛتو اهلل -ىنا لطيفة ٨توية ،قال فيها" :قد ّ

وجهك طليق .وا١تعٌت أنك أردت أن تقول :فوجدتك
مبتدأ والثانية مبنية عليها ،كأنك قلت فوجدتُك ُ

أنت الذي أعرف"ٔ ،ف [أنت] األوىل عنده مبتدأ ،و[أنت] الثانية خرب ،واٞتملة من ا١تبتدأ وخربه يف ٤تل
نصب مفعول ثان للفعل [وجد] ،وىذا يعٍت أن الضمَت األول [أنت] ليس فصبل وال توكيدا ،ولو أردنا
أن ٧تعلو فصبل فيمكننا ذلك بتبديل نوع الضمَت الثاين إىل ضمَت نصب فنقول :قد جربتك فوجدتك
أنت إياك.

 1الكتاب ،سيبويوٖ ،تقيق :عبد السبلم ٤تمد ىارون،جٕ ،ص.ٖٜ٘
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المبحث الثالث :ضمير الفصل بالغيا:
يكاد ُْ٬ت ِمع كل من تكلموا يف وظائف ضمَت الفصل يف الكبلم على أن لو ثبلث وظائف أساسية،
وبعضهم كهاشم مصطفى اختصرىا يف وظيفتُت :وظيفة ٨توية ،وأخرى داللية"ٔ ،وحُت ننظر يف
الوظائف اليت عرضها كل من ابن ىشامٕ ،وفاضل السامرائيٖ ،سنجد أهنما اتفقا اتفاقا ،إال أن
السامرائي زاد يف التفصيل والشرح ،وإليكم عرض مبسط موجز ٢تذه الوظائف:

الوظائف البالغية لضمير الفصل:
الوظيفة األولى :إزالة اللبس:
ف من
إن ىذه الوظيفة ىي أصل وظائف ضمَت الفصل ،إذ إنو يرفع اللَّبس الذي قد يقع لو ُح ِذ َ
الكبلم ،ألنو يفصل يف األمر حُت يقع الشك ،فَتفع اإلّٔام ،ويزيل اللبس ،فيظهر جليا أن االسم بعده
خرب ١تا قبلو ،وليس تابعا ،قال السامرائي" :فضمَت الفصل قد يفيد أن ما بعده خرب ال تابع ،ولوال ىو
الحتمل أن يكون تابعا ،وأن يكون خربا ،ومن ذلك قولو تعاىل:

      

عُت أن يكون [القصص] ىو ا٠ترب ،ولوال الضمَت الحتمل أن يكون
  آل عمران ،فوجود الضمَت َّ َ

٪ 1تاذج من الربط بضمَت الفصل يف القرآن الكرًن دراسة ٨توية ،ىاشم ٤تمد مصطفى ،راجع ىذا الرابط:
http://www.wayٕjannah.com/vb/showthread.php?t=ٜٛٛٛ
 2مغٍت اللبيب عن كتب األعاريب ،ابن ىشام ،صٗٗ.ٙٗ٘-ٙ
 3معاين النحو ،السامرائي ،جٔ ،صٕٗ.ٕ٘ -
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[اٟتق] ىو ا٠ترب ،والقصص بدال منو ،ومثل ذلك :قول اهلل تعاىل:


اٟتج ... ،و٭تتمل أن يكون منو:

     

     

البقرة ،فلو حذف الضمَت

الحتمل أن يكون [الظا١تون] نعتا ،وا٠ترب ٤تذوفا"ٔ.

الوظيفة الثانية :االختصاص والقصر:
القصر صورة من صور التوكيد ،بل إنو توكيد على توكيد ،فإن كل قصر يف أصلو يتكون من ٚتلتُت ،فإن
قولنا[ :ال إلو إال اهلل] يقوم مقام ٚتليت[ :األلوىية هلل ،وال إلو غَته] ،والقصر كما قال السيوطي -رٛتو
اهلل" :أما اٟتصر ويقال لو القصر فهو ٗتصيص أمر بأمر بطريق ٥تصوص ،ويقال أيضا :إثبات اٟتكم
للمذكور ونفيو عما سواه"ٕ.
ومن ا١تعلوم أن من شروط ضمَت الفصل وقوعو بُت ا١تبتدأ وا٠ترب ،وأن يكون ا١تبتدأ وا٠ترب كبل٫تا
معرفة أو ما قارّٔا ،وكون ا١تبتدأ وا٠ترب معرفتُت فإن ىذا قصر ،فإن من طرق اٟتصر تعريف الطرفُت ،فقد
ِ
يف
َع َّد السيوطي أربعة عشر طريقا من طرق القصر كان تعريف الطرفُت العاشر بينها ،قال" :الْ َعاش ُر :تَ ْع ِر ُ
صَر َح ِقي َقةً أ َْو ُمبَالَغَةً َْ٨ت ُو" :الْ ُمْنطَلِ ُق َزيْ ٌد"ٖ.
يد ْ
ْ
اٞتُْزأَيْ ِن ذَ َكَر اإل َم ُام فَ ْخ ُر الدّْي ِن ِيف ِهنَايَِة اإل٬تَا ِز أَنَّوُ يُِف ُ
اٟتَ ْ
وال أتفق مع ا٢تامشي حُت َع َّد القصر بضمَت الفصل وتعريف الطرفُت من طرق القصر غَت

ا١تشهورة ،قال" :ومن طرق القصر اليت ليست مشهورة االستعمال  ...توسط ضمَت الفصل ،أو :تعريف
ٔ ا١تصدر السابق ،جٔ ،صٗٗ .بتصرف.
 2االتقان يف علوم القرآن ،السيوطي ،عبد الرٛتن بن أيب بكر ،جبلل الدين السيوطئٖٜٗ ،ى ٜٔٚٗ-مٖ ،تقيق٤ :تمد أبو الفضل إبراىيم ،طٔ ،جٖ،
ص.ٔٙٙ
 3ا١تصدر السابق ،جٖ ،صٖ.ٔٚ
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ا١تسند إليو"ٔ ،لقد ورد القصر بضمَت الفصل وتعريف الطرفُت يف القرآن الكرًن بكثرة ،فكيف يكون
طريقا غَت مشهور؟! وقد يرد القصر بتعريف الطرفُت على صورتُت:
الصورة األولى :القصر بتعريف الطرفُت مع توسط ضمَت الفصل بينهما٨ :تو قول اهلل تعاىل:
      البقرة ،قال الشوكاين عن الضمَت يف اآلية" :وفَائِ َدةُ َ ِ
ص ِل
ضم َِت الْ َف ْ
َ

الداللَةُ علَى ِ
اص الْ ُم ْسنَ ُد إِلَْي ِو بِالْ ُم ْسنَ ِد ُدو َن َغ َِْتهِ"ٕ ،وقال أبو السعود عن الضمَت يف اآلية :و[ىم]
ّْ َ ْ
اخت َ
ص ُ
ِ
ِ
ا١تسند با١تسند إليو"ٖ ،وىذه الصورة
اختصاص
ا٠ترب عن الصفة ويؤّْكد النسبةَ ويفيد
َ
ضمَتُ فصل يفص ُل َ
كثَتة جدا يف القرآن منها :قولو سبحانو:

         

  ا١تائدة ،وغَتىا يف القرآن كثَت.
الصورة الثانية :القصر بتعريف الطرفُت دون توسط ضمَت الفصل بينهما :لعل عبد القاىر اٞترجاين -
ٕتد
أنك ُ
اعلم َ
رٛتو اهلل -أول من َ
التفت إىل ىذا النوع من القصر ،وكأنو ىو الذي استنتجو قال" :و ْ
األلف والبلم يف ا٠ترب على معٌت ِ
جنس ا١تعٌت على
اٞتنس مث تَرى لو يف ذلك وجوىاُ ،
أحدىا :أن ُ
تقصر َ
ا١تخِرب عنو ِ
لقصدك ا١تبالغة  ..وقصد ترك االعتداد بوجوده يف غَت الْ ُم ْخ َرب عنو بل على دعوى أنو ال
َ
ٍ
نوع بر ِ
أسو وذلك
دت ا١تعٌت
صو و٬تعلُو يف حك ِم ٍ
بشيء ّْ
ُ
يوجد إالّ منو  .وال يكو ُن ذلك إالّ إذا قيَّ َ
ٮتص ُ

1

جواىر الببلغة يف ا١تعاين والبيان والبديع ،ا٢تامشي ،أٛتد بن إبراىيم بن مصطفىٖ ،تقيق :يوسف الصميلي ،ا١تكتبة العصرية ،بَتوت ،ص.ٔٙٚ

 2فتح القدير ،الشوكاين٤ ،تمد بن علي بن ٤تمد بن عبد اهلل الشوكاين اليمٍت ،طٔٔٗٔٗ ،ه ،دار ابن كثَت ،دار الكلم الطيب  -دمشق ،بَتوت ،جٔ،
صٗٗ.
3

تفسَت أيب السعود[ ،إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكرًن] ،أبو السعود العمادي ٤تمد بن ٤تمد بن مصطفى ،دار إحياء الًتاث العريب – بَتوت،

جٔ ،صٖٗ.
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باٟتال و ِ
كنح ِو أن يقيَّ َد ِ
الوقت كقولك[ :ىو ُّ
نفس بنفس خَتاَ ،
ُ
ٕتعل الوفاءَ
الويف] حُت ال تَظُ ُّن ٌ
فأنت ُ
يف الوقت الذي ال يَفي فيو أح ٌد نوعا خاصا من الوفاء.
اشًتطت لو مفعوالً ٥تصوصاً ِ
كقول األعشى:
ٔتعٌت يتعدَّى مث
َ
وىكذا إذا كان ا٠تربُ ً
ىو الو ِاى ِ
وإما ِعشارا
صطفا َة ّ ...إما ٥تاضاً َّ
ب ا١تئَةَ ا١تُ ْ
ُ
َُ

ِ
كل ىذا خرب على معٌت
من الوفاء وكذا الباقي .فإن َّ
فقد جعل األعشى ىبَةَ ا١تئة من اإلبل نوعاً خاصاً َ
ِ
االختصاص وأنو للمذكوِر دو َن َم ْن عداهُ أال تَرى َّ
يهب ىذه ا٢تبةَ إال
أن ا١تعٌت يف بيت األعشى أنو ال ُ
ا١تمدوح"ٔ.
ُ
وعلى ىذا فإن ٚتلة ضمَت الفصل وقع فيها القصر بطريقُت ،األول قصر بضمَت الفصل ،والثاين
قصر بتعريف الطرفُت ،فوقع فيها التوكيد بطريقُت من طرق القصر ،وذلك مبالغة يف التأكيد.
وللسامرائي التفاتة رائعة يثبت ّٔا أن ضمَت الفصل ٭تقق القصر بنفسو قال" :ومن داللتو على القصر
بنفسو قولو تعاىل:

             

     

آل عمران ،فضمَت الفصل ىنا يفيد قصرا حقيقيا ،فالقول[ :أولئك

وقود النار] قد يفيد ٣ترد اإلخبار كما تقول :ىذا صديقك ،ووضع ضمَت الفصل عُت القصر الذي كان
٤تتمبل قبل دخولو.
ومنو قولو تعاىل:

        

البلد ،فقد أفاد الضمَت

القصر ،ولو ُح ِذف لكان القصر ٤تتمبل .وإذا أخذنا بالرأي القائل إن ضمَت الفصل قد يقع بُت ا١تبتدأ
 1دالئل اإلعجاز ،اٞترجاين ،أبو بكر عبدالقاىر بن عبدالرٛتن بن ٤تمد اٞترجاينٜٜٔ٘ ،مٖ ،تقيق٤ :تمد التنجي ،طٔ ،دار الكتاب العريب – بَتوت،
صٗٗٔ .ٔٗ٘-بتصرف.
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وخربه الفعلي  -خرب ٚتلة فعلية -كان منو قولو تعاىل:

        

   التوبة ،فالضمَت [ىو] أفاد معٌت القصر ،ولو حذف لكان القصر ٤تتمبل ال معنيا.ٔ" ،

الوظيفة الثالثة :التوكيد:
قد اتفق العلماء على أن من وظائف ضمَت الفصل االختصاص والقصر ،وإن "الغاية من القصر ٘تكُت
الكبلم وتقريره يف الذىن"ٕ ،ولعل ىذا الغرض خاصة ىو أىم ما يرمي إليو القصر ،فغاية كل قصر ىي
التمكُت والتأكيد على ا١تعٌت يف ذىن السامع وتقريره ،فهذا الغرض أصل يف كل قصر ،وٯتكن أن ٬تتمع
إليو أغراض أخرى دون أن يفقد الغرض األصلي التمكُت والتأكيد.
وقد بسط السامرائي يف ىذا الغرض بسطا ،وقَ َّس َم ىذا الغرض  -التوكيد  -إىل أربعة أنواع:
 توكيد القصر اٟتقيقي. وتوكيد القصر على جهة ا١تبالغة. وتوكيد معٌت ا١تقايسة. وتوكيد معٌت الكمال"ٖ.واٟتقيقة أننا لو تأملنا ىذه األقسام األربعة ،وتأملنا التفاصيل الواردة فيها لَ َش َع ْرنَا بشيء من التكلف،
 1معاين النحو ،السامرائي ،جٔ ،ص٘ٗ.ٗٙ-
2جواىر الببلغة يف ا١تعاين والبيان والبديع ،ا٢تامشي ،صٓٔٚ
 3معاين النحو ،السامرائي ،جٔ ،صٕ٘ -ٗٙ
35

ولوجدنا تقاربا شديدا بينها ،إذ تكاد ترى أن ما قيل يف ىذا النوع ٯتكن أن يسقط على األنواع األخرى.
وقد اتفق العلماء على أن من وظائف ضمَت الفصل االختصاص والقصر ،وكما نعلم أن ألسلوب القصر
أغراضا ٤تددة معلومة ،ىذه األغراض ال تنفك عن القصر بضمَت الفصل ،بل إن ىذه األغراض يف
ضمَت الفصل أوكد؛ ذلك ألن ضمَت الفصل يقع يف ٚتلة طرفاىا كبل٫تا معرفة ،أو أ ََّوُ٢تما معرفة واآلخر
شبو معرفة ،وتعريف الطرفُت يف الببلغة يرمي إىل االختصاص والتأكيد ،فكأن ٚتلة ضمَت الفصل قصر
على قصر ،وتأكيد على تأكيد.
ولنستعرض معا أغراض القصر وإمكان ٖتققها يف القصر بضمَت الفصل ،فإن أغراض القصر اليت ذكرىا
علماء الببلغة ىي:
 ٘تكُت الكبلم وتقريره يف ذىن السامع. اإل٬تاز. ا١تبالغة. ٖتديد ا١تعٌت ٖتديدا كامبل. إزالة شبهة الًتدد والشك لدى ا١تخاطب. التعريض"ٔ.إن األغراض األربعة األوىل من الستة السالفة ٯتكن أن تتحق ٣تتمعة يف أكثر مواطن القصر ،بل إنو يشق
أن ننفي أحد األغراض األربعة عن موطن من مواطن القصر ،إذ أهنا ُمتَ َح َّق َقةٌ يف كل مواطن القصر أو
تكاد ،أما التعريض فإن ىذا الغرض ال يتحقق إال إذا قصده ا١تتكلم قصدا ،كما أنو ال يربز وال يظهر إال
من خبلل السياق الذي سيقت فيو ٚتلة القصر ،وذلك لؤلسباب اآلتية:
 1القصر باألدوات يف القرآن الكرًن دراسة إحصائية ببلغية تفسَتية٤ ،تمد رجائي أٛتد اٞتبايل ،طٔ ،دار السلف الصاحل ،ص.ٗٔ -ٖٛ
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 غاية كل قصر ٘تكُت الكبلم وتقريره ،وىذا الغرض ُمتَ َح َّق ٌق -البد -يف كل موطن قصر .وإنشئت أن تتأكد من ذلك ،فَتَأ ََّم ْل الفرق بُت قول اهلل تعاىل:
َ
   

التوبة ،وقولو تعاىل:

   

       

التوبة،

١تاذا أخرب عن [كلمة اهلل] بضمَت الفصل [ىي] ،وٕتردت [كلمة الذين كفروا] من اإلخبار
عنها بضمَت الفصل؟ إننا ٯتكننا أن نقول إن أغراض القصر الستة السابق ذكرىا ٚتيعا قد
ٖتققت يف ىذا ا١توطن ،أما فيما ٮتص التوكيد ،فقد أفاد الضمَت القصر واٟتصر وبالتايل
التأكيد والتقرير والتمكُت للمعٌت يف ذىن السامع.
 ٚتلة القصر ٖتمل معٌت عظيما يف لفظ قليل ،بل إن ٚتلة القصر تقوم مقام ٚتلتُت ،فقولنا:[ا٠تالق ىو اهلل] تعٌت :ا٠تالق اهلل ،وال خالق غَت اهلل.
 يف القصر تتحقق ا١تبالغة؛ ذلك ألهنا مقصودة من ا١تتكلم؛ ألنو يريد حبس ا١تقصور علىِ
وم ْع َجبِيو[ :الشاعر شوقي]
ا١تقصور عليو فبل يتجاوزه إىل غَته ،كقول أحد ُ٤ت ّْيب أٛتد شوقي ُ
يريد أن يبالغ يف تفرده و٘تيزه بُت الشعراء ،فلم يقل :شوقي أعظم الشعراء ،بل قال :الشاعر
أردت التمثيل للمبالغة بإيراد بعض آيات
حقا ىو شوقي ،وال شاعر إال ىو ،مبالغة منو .وقد ُ
القصر بضمَت الفصل اليت تربز فيها ا١تبالغة ،فوجدتٍت ال أجد آية ورد فيها القصر بضمَت

ت إىل ا١تبالغة ،وسيأيت مواطن ضمَت الفصل ،فتأمل ذلك فيها بنفسك.
الفصل إال َورَم ْ

 القصر ٭تدد ا١تعٌت ٖتديدا كامبل ،ذكر ىذه الفائدة ا٢تامشي ،وقال عنها أهنا تكثر يف ا١تسائلالعلمية"ٔ ،وإنا نتفق مع ا٢تامشي يف أن القصر ٭تدد ا١تعٌت ٖتديدا كامبل ،و٩تتلف معو يف أهنا
تكثر يف ا١تسائل العلمية ،إذ أن ىذه الفائدة ُمتَ َح َّق َقةٌ يف كل ٚتلة ورد فيها قصر ،بارزة فيها

بروزا ،بل إننا ٯتكننا أن نبلحظ بسهولة أن ىذا الغرض ىو أحد أىداف ا١تتكلم ،فما

 1جواىر الببلغة يف ا١تعاين والبيان والبديع ،ا٢تامشي ،صٖٔٚ
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صَر إال ليحدد مقصوده وا١تعٌت الذي يرمي إليو ٖتديدا .تأمل قول اهلل
َخ َّ
ص ا١تتكلم وقَ َ
ص َ
تعاىل:

        

    

البقرة ،وقولو تعاىل:



البقرة ،إننا ال ٨تتاج إىل كثَت نظر لنرى دقة ا١تعٌت

وحدوده ووضوحو وبروزه.
 التعريض غرض ببلغي دقيق ،يُ ْستَ ْنتَج ويُْل َمح من سياق الكبلم ،وىو قليل ،فمن ذلك مثبلقول اهلل تعاىل:

            

     البقرة ،فإن قول اهلل تعاىل:

      

يعٌت :إن ا٢تدى ىدى اهلل ،وكل ىدى غَت ىدى اهلل إ٪تا ىو الضبلل ،ويف ىذا تعريض
ض ّٔم قائلةَّ :
إن ِملَّتَكم ىي الضبلل.
باليهود والنصارى ،فاآلية تُ َعّْر ُ
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الفصل الثاني:
إحصاء ودراسة مواطن ضمير الفصل وتصنيفها
المبحث األول :منهج اإلحصاء
المبحث الثاني :مواطن فصل فيها نظر
ا١تطلب األول :مواطن يلي ضمَت الفصل اسم تفضيل نكرة
ا١تطلب الثاين :مواطن يلي ضمَت الفصل فيها ٚتلة فعلية
ا١تطلب الثالث :حاالت غريبة
المبحث الثالث :مواطن الفصل بضمائر المتكلم والمخاطب
ا١تطلب األول :الفصل بضمَتي ا١تتكلم [أنا ٨ ،تن]
أوال :مواطن الفصل ب [أنا]
ثانيا :مواطن الفصل ب [٨تن]
ا١تطلب الثاين :الفصل بضمائر ا١تخاطب [أنت  ،أنتم]
[أنت]
أوال :مواطن الفصل ب َ
ثانيا :الفصل ب [أنتم]

المبحث الرابع :مواطن الفصل بضمائر الغائب
ا١تطلب األول :الفصل بضمَت الغائب ا١تفرد ا١تذكر[ىو]
ا١تطلب الثاين :الفصل بضمَت الغائب للجمع ا١تذكر [ىم]
ا١تطلب الثالث :الفصل بضمَتي الغائب [ىي] [ ،ىن]
أوال :الفصل بضمَت الغائب للمفرد ا١تؤنث [ىي]
ثانيا :الفصل بضمَت الغائب للجمع ا١تؤنث [ىن]
المبحث الخامس :مواطن لضمائر رفع فيها شبهة الفصل
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الفصل الثاني:
إحصاء ودراسة مواطن ضمير الفصل وتصنيفها
مقدمة:
مل تقع يدي على ْتث أو كتاب سبق وعٍت بإحصاء مواطن ضمَت الفصل يف القرآن الكرًن ،وقد ْتثت
يف شبكة النت عساي أجد ما يشَت إىل كتب أو أْتاث أفردت لضمَت الفصل يف القرآن الكرًن ْتثا
أودراسة أوإحصاء فما وجدت ،ولعل ذلك ٦تا صعب األمر علينا ،إذ مل ٧تد منهجا وطريقا نسًتشد بو
يف ىذا ا١توضوع ،فعزمت  -متوكبل على اهلل – أن أضع منهجا أسَت عليو  ،ولعلو يكون سبيبل ١تن يأت
بعدنا يسًتشد بو.

المبحث األول :منهج اإلحصاء
حُت عقدت العزم على إحصاء مواطن ضمَت الفصل يف القرآن الكرًن و٫تمت بذلك اعتمدت أول األمر
على اإلحصاء اإللكًتوين ،وبعد أن انتهيت من اإلحصاء االلكًتوين لسائر مواطن ضمَت الفصل تبُت يل
أثناء تبلوة وردي القرآين أن ىناك بعض ا١تواطن ما أمكن ٚتعها الكًتونيا  ،وما دخلت ضمن اإلحصاء،
فعزمت على اٞتمع واإلحصاء اليدوي العيٍت من خبلل القراءة الصامتة ا١تباشرة لكتاب اهلل ،واخًتت
القراءة الصامتة حىت أضع ٫تي كلو ،وتركيزي كلو يف الوقوف على مواطن ضمَت الفصل ،ومل أضع يف
ذىٍت التفكر والتدبر يف اآليات وا١تعاين ،وجعلت ٚتع مواضع ضمَت الفصل ىي كل شاغلي  ،وتركت
كل ما ٯتكن أن يشغل عن ذلك ا٢تدف ،وخصصت لذلك مصحفا خاصا ،وقمت با٠تطوات التالية:
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 ضربت يف كتاب اهلل من سورة الفاٖتة حىت الناس ،وكنت أقرأ قراءة صامتة. إذا وقعت عيٍت على ضمَت رفع ،تأملتو ،وتأملت اٞتملة التعبَتية القصَتة اليت ورد فيها  ،وتأملتاآلية اليت سيق فيها ،فإن وجدتو قد ٖتققت فيو شروط ضمَت الفصل ،أو ٖتقق فيو بعض ىذه
الشروط ،وضعت ٖتت ٚتلة ضمَت الفصل خطا أٛتر ،وسودت اآلية اليت ورد فيها الضمَت
باللون األٛتر الفوسفوري.
 مراجعة الصفحات اليت مررت ّٔا ،ومراجعة الصفحة اليت بُت يدي ،أثناء اٞتمع واإلحصاءخشية أن يتفلت مٍت موطن ألحد ضمائر الفصل.
 بعد أن انتهيت ،ووصلت إىل سورة الناس ،أمهلت نفسي أياما قبل ٕتميع ىذه ا١تواطن يف ملفقائم ّٔا ،وجعلت ا١تصحف الذي حوى اإلحصاء إىل جواري أثناء تبلويت لوردي اليومي ،وكنت
أتلو وكثَتا أشكك يف نفسي إذا ما مررت ٔتوضع ضمَت فصل ،فأنظر يف مصحف ا١تخصص
لئلحصاء ،حىت استوثقت من إحصائي أقصى ما استطعت.
 مقارنة اإلحصاء اليدوي باإلحصاء اإللكًتوين ،وقد تبُت يل من إحصائي اليدوي أن ىناكمواضع  -ليست كثَتة -مل تدخل يف اإلحصاء واٞتمع اإللكًتوين األول.
ٚ -تعت إحصائي ١تواطن ضمَت الفصل ،وسجلتها يف ملف قائم ّٔا.
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 أفرزت مواطن ضمَت الفصل ا١تؤكدة ،واليت ٖتقق فيها شروط ضمَت الفصل ،وجعلتها يف ملفقائم بذاتو .وجعلت ا١تواطن اليت فيها بعض الشك ،بسبب فقدىا لبعض شروط ضمَت الفصل
يف ملف آخر قائم ّٔا.
ت مواطن ضمَت الفصل وصنفتها ْتسب الضمَت ذاتو ،فجمعت مواطن الفصل بالضمَت
 فَ َرْز ُ[ىو] يف ملف خاص بو ،ومواطن الفصل ب [ىم] يف ملف آخر خاص بو ،ومواطن الفصل ب
[أنا] يف ملف خاص قائم بو وىكذا حىت صنفت كل ا١تواضع ْتسب الضمَت فصارت ٙتانية
أنت،
ملفات ،حيث إن الفصل بضمَت الفصل يف القرآن ورد بثمانية ضمائر ىي[ :أنا٨ ،تنَ ،
أنتم ،ىو ،ىم ،ىي ،ىن] ،وسيأيت تفصيل ىذه ا١تواطن كل ْتسب الضمَت.

ُت يل أن عدد مواطن الفصل بضمَت الفصل يف القرآن أربعة وعشرون
 بعد اإلحصاء والفرز تَبَ َّ َومائتا موطن.
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المبحث الثاني :مواطن فصل فيها نظر
قبل أن أعرض مواطن الفصل بضمائر الفصل يف القرآن الكرًن جدير يب أن ألفت نظر القارئ إىل عدة
أمور؛ فقد يلتبس األمر فَتى أن بعض ا١تواطن ال تنطبق عليها شروط ضمَت الفصل ،فرأيت أن أشَت إىل
ىذه ا١تواطن دفعا ٢تذا اللبس.
المطلب األول :مواطن يلي ضمير الفصل اسم تفضيل نكرة:
كما أشرنا سلفا أن من شروط ضمَت الفصل يف االسم الذي يليو أن يكون معرفة أو ما
يقارّٔا ،وسنجد من بُت ىذه ا١تواطن ٙتانية مواطن االسم الذي يلي ضمَت الفصل فيها
نكرة ،لكنو اسم تفضل متبوع بشبو ٚتلة جار و٣ترور ،أو متبوع ْترف عطف واسم
معطوف عليو ،وقد رأى العلماء أن اسم التفضيل يقارب ا١تعرفة خاصة إذا أتبع ٔتا يوضحو
من جار و٣ترور أو غَته فإنو يقوم مقام ا١تعرفة ،أو أنو قارّٔا.
وىذه ا١تواطن الثمانية ىي:
ٔ-

        األنعام.

ٕ-

           

ٖ-

              فصلت

ٗ-

             النجم.

٘-

              

ا١تزمل.
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  غافر.

-ٙ

                النحل.

-ٚ

               النجم.

-ٛ

              القلم.

المطلب الثاني :مواطن يلي ضمير الفصل فيها جملة فعلية:
إذا كان ما بعد ضمَت الفصل ٚتلة فعلية فعلها مضارع فقد رأى فيها ابن ىشام واٞترجاين وأبو البقاء رأيا
أجازوا فيو اٞتملة الفعلية اليت فعلها مضارع ،وذلك ١تشأّة ا١تضارع االسم.
وأما إذا كان ما بعد ضمَت الفصل ٚتلة فعلية فعلها ماض ،فلم تقع يدي على أحد من النحاة
أجاز ذلك ،لكن بعض علماء التفسَت -رٛتهم اهلل -استدركوا ذلك األمر وأشاروا إشارة واضحة إىل
وقوعو يف القرآن ،فقالوا بإمكان ورود ما بعد ضمَت الفصل ٚتلة فعلية فعلها ٍ
ماض ٔتا جاء يف كتاب اهلل
تعاىل يف سورة النجم:

            

               
        

وقد سبق وأشرنا إىل أن ابن عاشور -رٛتو اهلل -قد ذكر صراحة أن الضمَت يف اآليات السابقة
ضمَت فصل ،وقد ذُكِر الضمَت حُت ذُكِر فيما ٯتكن أن يظن فيو الشركة مع اهلل ،فجاء ضمَت الفصل
ف فيما ال
ف الضمَت حُت ُح ِذ َ
ليدفع ىذا الظن ويؤكد وٮتصص ويقصر ا١تعٌت على اهلل تعاىل ،وقد ُح ِذ َ
يقع فيو شك أو ظن أن ىناك شركة فيو مع اهلل ،وإليكم ا١تواطن اليت ورد فيها ٚتلة فعلية بعد ضمَت
الفصل:
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: ما كان بعد ضمير الفصل جملة فعلية فعلها مضارع فهي:أوال
. التوبة           

-ٔ

.تجرٟ ا        

-ٕ

.تجرٟ ا          

-ٖ

. مرًن          

-ٗ

. السجدة         

-٘

             

-ٙ

.فاطر
. يس           

-ٚ

. الربوج      

-ٛ

ٍ  ما كان بعد ضمير الفصل جملة فعلية فعلها:ثانيا
:ماض فهي
.تجرٟ ا         

-ٔ

. النجم      

-ٕ

. النجم      

-ٖ
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ٗ-

       النجم.

٘-

         اإلنسان.

المطلب الثالث :حاالت غريبة:

الحالة األولى :االسم الذي قبل ضمير الفصل ضمير منفصل:
وقفت عند٫تا طويبل ،أتساءل آلضمَت ىنا ضمَت فصل؟ ىل
لفت نظري موطنان يف القرآن الكرًن
ُ
انتهيت إىل أنو قد ٖتقق فيهما الفصل ٖتققا ،أما ا١توطنان فهما:
ٖتققت شروط الفصل؟ و ُ
ٔ-

              يوسف

ٕ-

            النمل.

ولنتأمل معا ا١تثالُت،       :

     

سنجد أن

كبل اٞتملتُت يف ٤تل نصب حال ،كما سنجد ما يلي:
 االسم الذي يسبق ضمَت الفصل يف اآليتُت جاء على صورة ولفظ ضمَت الفصل؛ فكبل٫تا بلفظ[ىم] ،والضمَت األول [ىم] إعرابو [مبتدأ أول] وضمَت الفصل [ىم] إعرابو إما [مبتدأ ثان] ،أو
[توكيد لفظي].
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 -يف اآلية األوىل :يلي ضمَت الفصل اسم نكرة [ ] تعلق بو جار و٣ترور متقدم

[

ُت مقصودىا ،فصارت كا١تعرفة ،أما إعراب [ ] فلها وجهان ،األول[ :خرب ا١تبتدأ
] فَبَ َّ َ
الثاين باعتبار أن ضمَت الفصل مبتدأ ثان] ،والوجو الثاين[ :خرب ا١تبتدأ األول باعتبار أن ضمَت
الفصل توكيد].
 -يف اآلية الثانية :يلي ضمَت الفصل ٚتلة فعلية فعلها مضارع

[

] وىذه اٞتملة يف ٤تل

رفع ،و٢تا وجهان ،األول[ :خرب ا١تبتدأ الثاين باعتبار أن ضمَت الفصل مبتدأ ثان] ،والوجو الثاين:
[خرب ا١تبتدأ األول باعتبار أن ضمَت الفصل توكيد].
وبعد ىذا التفصيل يكون قد ثبت لدينا أن الشروط ٚتيعا قد ٖتققت يف أركان ٚتلة ضمَت
الفصل يف كلتا اآليتُت،       :

     

وىي:
 شرطا االسم قبلو [معرفة  ،ومبتدأ]. شرطا ضمَت الفصل ذاتو [ضمَت رفع ،ويطابق االسم قبلو]. شرطا االسم بعده [خرب ،ومقارب من ا١تعرفة].وقد مال ٤تي الدين درويش إىل الرأي السابق يف اآلية الثانية قال " :و[ىم] مبتدأ جيء للفصل بُت
ا١تبتدأ وخربه ليتصل با٠ترب يف الصورة  ...ويف قولو

«     

كرر الضمَت

حىت صار معٌت الكبلم :وال يوقن باآلخرة حق اإليقان إال ىؤالء اٞتامعون بُت اإلٯتان والعمل الصاحل
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ألن خوف اآلخرة ٭تملهم على ٖتمل ا١تشاق ،وقد سبق لنا أن ذكرنا أن إيقاع الضمَت مبتدأ يفيد
اٟتصر"

ٔ

الحالة الثانية :بعد الضمير اسم تفضيل تبعو اسم موصول غير مضاف
قال اهلل تعاىل:

              

األنعام .لقد اتفق وأٚتع العلماء ٨ُ -تَا ًة ومفسرين  -أن الضمَت يف قولو تعاىل:
    

    

للقصر ،لكنهم اختلفوا اختبلفا عظيما ،وذىبوا مذاىب شىت يف التأويل

اإلعرايب السم التفضيل [ أعلم ] واسم ا١توصول بعده.
ولو تأملنا اآلية سنجد أن اسم ا١توصول [من ] ليس مضافا إىل اسم التفضيل [ أعلم ] ؛ ألن اإلضافة
ستفسد ا١تعٌت؛ إذ ستجعل لفظ اٞتبللة [اهلل] واحدا من الضالُت ،وبسبب استقبلق ضمَت الفصل وعدم
جواز إضافتو السم التفضيل فقدنا شرطا من شروط ٚتلة القصر بضمَت الفصل أال وىو :أن يكون ما
بعد الضمَت معرفة أو ما يقارب ا١تعرفة ،لكننا بالتأمل والبحث سنجد ما يلي:
 إن ا١تعٌت الظاىر ْ ِس فيو يُوحي ويؤكد أن الضمَت للفصل؛ إذ أن األعلم
اٞتَل َّي لآلية والذي ال لَْب َ
بالضالُت وا١تهتدين ىو اهلل عز وجل ،واهلل وحده ،ال يشاركو يف ىذه األعلمية أحد ،فإننا قد نرى

ونعلم بعض أحوال الناس ،لكننا  -ال شك  -ٮتفى علينا من أحوا٢تم الكثَت ،وقد نعلم ظواىر
أحوال الناس ،لكننا  -ال شك  -ال نعلم بواطنهم؛ إذ ال يعلمها إال اهلل ،قال ابن عاشور رٛتو
ِ
َّمَت ِيف قَولِِو :ىو أ َْعلَم َ ِ
ِ
ص ِر الْ ُم ْسنَ ِد َعلَى الْ ُم ْسنَ ِد إِلَْي ِو،
ص ِل ،إلفَ َادة قَ ْ
ضمَتُ الْ َف ْ
اهلل" :والض ُ
ْ َُ ُ
 1إعراب القرآن وبيانو٤ ،تي الدين الدرويش ،ج ،ٚصٗ ،ٔٙدار اإلرشاد ،سورية.
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ِ
ِ
ِ
ِ
ص ِر
فَاألَ ْعلَميَّةُ بِالضَّالّْ َ
ص َورةٌ َعلَى اللَّو تَ َع َاىل ،ال يُ َشا ِرُكوُ ف َيها َغَتهَ ،وَوجو َى َذا الْ َق ْ
ين َم ْق ُ
ُت َوالْ ُم ْهتَد َ
َن ِع ْلمهم بِالضَّالُّْت والْمهتَ ِد ِ
ِ
ُّ
أ َّ
َح ٍد إِذَا َعلِ َم
ين ع ْل ٌم قَاصٌر ،ألَ َّن ُك َّل أ َ
َّاس ال يَ ُشكو َن ِيف أ َّ َ ُ ْ
َ َ ُْ َ
َن الن َ
ِ ِِ
َح َو ُال َكثِ ٍَت ِم َن الن ِ
َح َو ِال الن ِ
َّق أ َّ
َن
َّاس َٗتْ َفى َعلَْي ِه ْم أ ْ
ضأْ
بَ ْع َ
ص َور ع ْلموَ ،ويَتَ َحق ُ
َّاسَ ،وُكلُّ ُه ْم يَ ْعلَ ُم قُ ُ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ُت َْ٭ت َسبُو َن أ َّ
ف لِلَّ ِو تَ َع َاىل
صٌ
َٙتَّةَ َم ْن ُى َو أ َْعلَ ُم م َن الْ َعامل مْن ُه ْم ،لَك َّن الْ ُم ْش ِرك َ
َن األَ ْعلَميَّةَ َو ْ
ِ
ِِ
صِ
ف األ ْعلَ ِميَّ ِة الْ ُمطْلَ َق ِة"ٔ.
َح ٌد يُ َشا ِرُك اللَّوَ ِيف َو ْ
َوآل٢تَت ِه ْم ،فَنُف َي بِالْ َق ْ
ص ِر أَ ْن يَ ُكو َن أ َ
ض ُّل ]  ،قال أبو حيان رٛتو اهلل" :وقرأ اٟتسن وأٛتد بن أيب شريح [ ي ِ
 ىناك قراءة [ من ي ِض َّل ]
ُ
َْ ُ
ض َّل ] ضمَت [ من ]  -أي يعود عليو  -ومفعولو ٤تذوف أي :من ي ِ
بضم الياء وفاعل [ ي ِ
ض ُّل
َْ ُ
َْ
ُ
الناس"ٕ.
َ

 إن كنا فقدنا شرط تعريف االسم بعد ضمَت الفصل ،فإنو قد جاء بعده اسم تفضيل ُمبَ َّ ٌُت ،بَيَّنَوُ
وأ ََمتَّ معناه اسم ا١توصول وٚتلة الصلة ،وعلى ىذا صار كا١تعرفة ،بذلك يتحقق الشرط.
 بعيدا عن االختبلف والتنازع يف وجوه إعراب اسم التفضيل [ أعلم ]  ،واسم ا١توصول بعده،وبناء على ما تقدم فإن الضمَت يف اآلية           ىو
ضمَت الفصل ال شك.
إن النحاة وإ ْن اتفقوا على َّ
 َّأن الضمَت للفصل  ،فإهنم اختلفوا يف وجوه إعراب ما بعده ،إال أن
ك ] إن واٝتها [ ىو ] ضمَت فصل ال ٤تل لو من
أكثرىم قد ذىب إىل الوجو اآليت [ " :إِ َّن َربَّ َ

اإلعراب [ أ َْعلَ ُم ] خرب إن مرفوع ،وٯتكن أن يعرب الضمَت [ ىو ] ضمَت رفع منفصل مبتدأ و[

ٔالتحرير والتنوير ،ابن عاشور ،ج ،ٛص.ٕٜ
ٕ البحر احمليط ،ابو حيان األندلسي ،عادل أٛتد عبد ا١توجود ،وعلي ٤تمد معوض ،جٗ ،صٖٕٕ ،طٔ ،دار الكتب العلمية ٕٕٓٓ ،بَتوت.
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أ َْعلَ ُم ] خرب ،واٞتملة االٝتية [ ىو أعلم ] خرب إنَ [ .م ْن ] اسم موصول مبٍت على السكون
يف ٤تل نصب بنزع ا٠تافض أي :ىو أعلم ٔتن يضل"ٔ.

الحالة الثالثة :االسم الذي قبل ضمير الفصل اسم موصول [ما] متصل بـ [إن]:
قال اهلل تعاىل             :النحل.
َّن أح ٌد أن [ ما ] يف [ إ٪تا ] كافة ،فإنك لو
 أوال :االسم الذي يسبق ضمير الفصل :ال يَظُن َّت أحد
َع َد َّد َهتا كافة أَفْ َس ْد َ
ت ا١تعٌت ،بل صار الكبلم مبتورا ،وصار ا١تعٌت منقوصا؛ ألنك حذفْ َ
أركان اٞتملة [اسم إن] ،لذا فإن [ ما ] يف اآلية اسم موصول ،قال ابن عاشور رٛتو اهلل" :وإَِّ٪تا
ى ِذهِ مرَّكبةٌ ِمن [ إِ َّن ] و [ ما ] الْمو ِ
صولَةً [ َما ] َع ْن [إِ َّن] ألَن ََّها
ب َم ْف ُ
صولَة ،فَ َحق َ
َْ ُ
َ َ
َ ََ َ ْ
ُّها أَ ْن تُكْتَ َ
ِ ِ
لَيست [ ما ] الْ َكافَّةَ ،ولَكِن ِ
ص ُل
َّها ُكتبَ ْ
صولَةً ْاعتبَ ًارا ٟتَالَة النُّطْق َوَملْ يَ ُك ْن َو ْ
ت ِيف الْ ُم ْ
ص َحف َم ْو ُ
َ َ
َْ ْ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ص َحف"ٕ.
أ َْمثَا٢تَا ُمطَِّرًدا ِيف َٚتيع الْ َم َواضع م َن الْ ُم ْ

 ثانيا :االسم الذي يلي ضمير الفصل      :بالنظر ٧تد أن ضمَت الفصل [ىو]قد تبعو اسم تفضيل ٤تذوف ا٢تمزة [ خَت ] ،وىذا االسم يستعمل على ىذه ا٢تيئة يف العربية
غالبا و٬توز أن تلحق بو ا٢تمزة فنقول [ :أخَت ] واٟتذف أوىل وأكثر استعماال .كما ٧تد أنو -
اسم التفضيل -قد تبعو شبو ٚتلة جار و٣ترور [ لكم ] فصار كا١تعرفة .ومن ىنا فقد ٖتققت
 1اٞتدول يف إعراب القرآن الكرًن٤ ،تمود بن عبد الرحيم صايف ،ج ،ٛصٖ ،ٕٙطٗ ،دار الرشيد ،دمشق ،ومؤسسة اإلٯتان ،بَتوت  /آّتىب من مشكل
إعراب القرآن ،أٛتد بن ٤تمد ا٠تراط ،جٔ ،صٔ / ٕٜإعراب القرآن الكرًن ،أٛتد عبيد الدعاس ،وأٛتد ٤تمد ٛتيدان ،وإٝتاعيل ٤تمود القاسم ،طٔ ،دار
ا١تنَت ودار الفارايب – دمشق.
ٕالتحرير والتنوير ،ابن عاشور ،جٗٔ ،صٔ / ٕٚالتفسَت البياين ١تا يف سورة النحل من دقائق ا١تعاين ،سامي وديع عبد الفتاح شحادة القدومي ،صٔ،ٜٔ
دار الوضاح ،األردن ،عمان.
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شروط ضمَت الفصل كافة  ،وٖتقق القصر ،قال الشعراوي رٛتو اهلل" :فهذا أسلوب توكيد
بالقصر بإعادة الضمَت [ىو]  ،فلم يَ ُقل اٟتق سبحانو إ٪تا عند اهلل خَت لكم ،فيحتمل أن ما
خي ٌر لكم ،أما يف تعبَت القرآن      أي :ا٠تَت فيما عند اهلل على
عند غَته أيضاً ْ
صر"ٔ.
سبيل ال َق ْ

 ثالثا اإلعراب التفصيلي :ال نكاد ٧تد اختبلفا يف كتب أعاريب القرآن حول إعراب ىذه اآلية،فقد اتفقوا يف أن الضمَت للفصل ،وأن [ ما ] ا١تتصلة بإن يف [ إ٪تا ] ىي اسم موصل يف ٤تل
نصب اسم إن ،وليست ما الكافة ،قالوا  -وىذا لفظ صاحب اٞتدول  [" -إ ّن ] حرف مشبو
٤تل نصب اسم إ ّن [ ،عند ] ظرف منصوب متعلّق
مبٍت يف ّ
بالفعل [ ،ما ] اسم موصول ّ
مبٍت
ٔتحذوف صلة ما [ ،اهلل ] لفظ اٞتبللة مضاف إىل الظرف ٣ترور [ ،ىو ] ضمَت منفصل ّ

٤تل رفع خرب إ ّن"ٕ.
٤تل رفع مبتدأ [ ،خَت ] خرب مرفوع ... ،وٚتلة [ :ىو خَت لكم ] يف ّ
يف ّ

ٔ الشعراوي ،تفسَت الشعراوي [ا٠تواطر]  ،مطابع أخبار اليوم ،جٖٔ ،صٕ ،ٜٛٔالقاىرة.
 2اٞتدول يف إعراب القرآن الكرًن٤ ،تمود بن عبد الرحيم صايف ،ج ،ٛصٖ ،ٕٙطٗ ،دار الرشيد ،دمشق ،ومؤسسة اإلٯتان ،بَتوت  /آّتىب من مشكل
إعراب القرآن ،أٛتد بن ٤تمد ا٠تراط ،جٔ ،صٔ / ٕٜإعراب القرآن الكرًن ،أٛتد عبيد الدعاس ،وأٛتد ٤تمد ٛتيدان ،وإٝتاعيل ٤تمود القاسم ،طٔ ،دار
ا١تنَت ودار الفارايب – دمشق.
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: مواطن الفصل بضمائر المتكلم والمخاطب:المبحث الثالث
،تخاطب كليهما يف مطلب واحد ألن عدد مرات الفصل ّٔا ليس كثَتا١تتكلم وا١تعت ضمائر اٚ لقد
تن] ثبلث٨[ تمع للمتكلمٞ وبضمَت ا،تتكلم للمفرد [أنا] سبع مرات١وقد وقع الفصل يف القرآن بضمَت ا
[أنت] سبع
َ : األول،تخاطب١تخاطب فقد وقع الفصل باثنُت فقط من ضمائر ا١ أما ضمائر ا،عشرة مرة

تخاطب مرتبة ْتسب١تتكلم وا١ وىا ىي مواطن الفصل بضمائر ا، [أنتم] مرة واحدة: والثاين،عشرة مرة

.ترتيب السور وْتسب ورودىا يف السورة

:] نحن،  الفصل بضميري المتكلم [أنا:المطلب األول
: سبعة مواطن ىي:] مواطن الفصل بـ [أنا:أوال
. يوسف          

-ٔ

.تجرٟ ا        

-ٕ

.تجرٟ ا       

-ٖ

. طو            

-ٗ

. طو             

-٘

. النمل        

-ٙ

. القصص        

-ٚ
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 : ىي، مواطن الفصل بـ [نحن] ثالث عشر موطنا:ثانيا
. األعراف          

-ٔ

. األعراف          

-ٕ

.تجرٟ ا         

-ٖ

.تجرٟ ا        

-ٗ

. مرًن          

-٘

. الشعراء         

-ٙ

. الشعراء        

-ٚ

              

-ٛ

. القصص
. يس           

-ٜ

. الصافات      -ٔٓ
 ق         -ٔٔ
. الصافات      -ٕٔ
. اإلنسان         -ٖٔ
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:] أنتم،  الفصل بضمائر المخاطب [أنت:المطلب الثاني
][أنت
َ ،تذكر١تمع اٞتذكر وا١تخاطب للمفرد ا١تطاب بغَت ضمَتي ا٠مل يرد يف القرآن فصل بضمائر ا
: وىا ىي مواطن الفصل ّٔما،] وموطن واحد ل [أنتم،سبعة عشر موطنا

: سبعة عشر موطنا:][أنت
َ  مواطن الفصل بـ:أوال
. البقرة      

-ٔ

. البقرة          

-ٕ

. البقرة           

-ٖ

. البقرة       

-ٗ

. آل عمران           

-٘

. آل عمران         

-ٙ

.تائدة١ ا           

-ٚ

.تائدة١ ا                

-ٛ

.تائدة١ ا          

-ٜ

.تائدة١ ا               -ٔٓ
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-ٔٔ

. ىود         
                 

-ٕٔ

. يوسف
. طو         -ٖٔ
                

-ٔٗ

. ص 
. غافر        -ٔ٘
. الدخان        -ٔٙ
.تمتحنة١ ا           -ٔٚ

: موطن واحد فقط ىو:] الفصل بـ [أنتم:ثانيا
. األنبياء         
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-ٔ

المبحث الرابع :مواطن الفصل بضمائر الغائب:
وقع الفصل يف القرآن الكرًن بأربعة ضمائر من ضمائر الغائب ىي[ :ىو ،ىم  ،ىي ،ىن] وقد كان
الفصل ّٔذه الضمائر ىو األكثر الغالب يف القرآن ففي حُت كان الفصل بضمائر ا١تتكلم وا١تخاطب معا
ٙتانية وثبلثُت موطنا فقط ،بلغ عدد مواطن الفصل بضمائر الغائب سبعة عشر وسبعُت ومائة موطن.

المطلب األول :الفصل بضمير الغائب المفرد المذكر[ىو]:
وقع الفصل ّٔذا الضمَت يف القرآن كثَتا ،بل إنو أكثر الضمائر وقوعا وورودا يف القرآن ،حيث وقع [ىو]
ضمَت فصل يف القرآن أربعا وتسعُت مرة يف ٜتس وٙتانُت آية ،حيث فصل بو مرتُت يف اآلية [ٗٓٔ
التوبة] ،ومرتُت يف اآلية [ٕ ٙالقصص] ،واآلية [ٖٓ لقمان] ،وفصل بو ثبلث مرات يف اآلية [ٕٙ
اٟتج] ،وإليكم مواطن الفصل ّٔذا الضمَت مرتبة حسب ورودىا يف القرآن الكرًن:

ٔ.

       البقرة.

ٕ.

               البقرة

ٖ.

          البقرة.

ٗ.

         آل عمران.

٘.

              آل عمران.
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. آل عمران

.ٙ

  

.تائدة١ ا             

.ٚ

.تائدة١ ا             

.ٛ

.تائدة١ ا      

.ٜ

. األنعام          .ٔٓ
 األنعام               .ٔٔ
. األنعام        .ٕٔ
              

.ٖٔ

. األنفال      
. األنفال        .ٔٗ
. التوبة            .ٔ٘
. التوبة            .ٔٙ
. التوبة        .ٔٚ
. التوبة        .ٔٛ
. التوبة             .ٜٔ
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. يونس        .ٕٓ
. ىود         .ٕٔ
. يوسف        .ٕٕ
. يوسف       .ٕٖ
. يوسف             .ٕٗ
. يوسف              .ٕ٘
.تجرٟ ا              .ٕٙ
.تجرٟ ا           .ٕٚ
.تجرٟ ا        .ٕٛ
.تجرٟ ا        .ٕٜ
. النحل            .ٖٓ
. النحل                .ٖٔ
. اإلسراء       .ٖٕ
.تجٟ ا           .ٖٖ
.تجٟ ا           .ٖٗ
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.ٖ٘

.تجٟ ا 
تجٟ ا        .ٖٙ
.تجٟ ا        .ٖٚ
.تجٟ ا          .ٖٛ
.تجٟ ا        .ٖٜ
.تجٟ ا         .ٗٓ
. النور              .ٗٔ
. الشعراء        .ٕٗ
. الشعراء        .ٖٗ
. الشعراء        .ٗٗ
. الشعراء        .ٗ٘
. الشعراء        .ٗٙ
. الشعراء        .ٗٚ
. الشعراء        .ٗٛ
. الشعراء        .ٜٗ
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. الشعراء       .٘ٓ
. النمل             .٘ٔ
. القصص        .ٕ٘
. العنكبوت             .ٖ٘
. لقمان               .٘ٗ
. لقمان        .٘٘
. السجدة          .٘ٙ
             

.٘ٚ

. سبأ    
             

.٘ٛ

.فاطر
. فاطر              .ٜ٘
. فاطر               .ٙٓ
. فاطر             .ٙٔ
. الصافات        .ٕٙ
. الصافات        .ٖٙ
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.ٙٗ

. الزمر   
. الزمر             .ٙ٘
. غافر              .ٙٙ
. غافر         .ٙٚ
. غافر           .ٙٛ
 فصلت             .ٜٙ
. فصلت          .ٚٓ
. الشورى         .ٚٔ
. الشورى              .ٕٚ
. الزخرف          .ٖٚ
. الدخان           .ٚٗ
. الدخان            .ٚ٘
. الدخان           .ٚٙ
            

.تاثيةٞ ا   
61

.ٚٚ

. الذاريات            .ٚٛ
. الذاريات          .ٜٚ
. الطور             .ٛٓ
. النجم           .ٛٔ
. النجم       .ٕٛ
. النجم       .ٖٛ
. النجم       .ٛٗ
. النجم       .ٛ٘
. الواقعة        .ٛٙ
             

.ٛٚ

.تديدٟ ا  
.تديدٟ ا           .ٛٛ
.تمتحنة١ ا          .ٜٛ
. التحرًن          .ٜٓ
. القلم           .ٜٔ
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.ٜٕ

.تزمل١ا
. الربوج       .ٜٖ
. الكوثر       .ٜٗ

:] الفصل بضمير الغائب للجمع المذكر [ىم:المطلب الثاني
 فقد ورد يف القرآن،الفصل بالضمَت [ىو] من حيث عدد مرات الفصل
]الفصل بالضمَت [ىم
يلي
َ
ُ
:تانُت مرةٙتسا وٜ كضمَت فصل

. البقرة           

-ٔ

 البقرة         

-ٕ

 البقرة            

-ٖ

. البقرة         

-ٗ

. البقرة        

-٘

. البقرة            

-ٙ

. البقرة         

-ٚ
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. البقرة         

-ٛ

. البقرة      

-ٜ

             

-ٔٓ

 آل عمران     
. آل عمران          -ٔٔ
             

-ٕٔ

. آل عمران  
 آل              -ٖٔ
.عمران
            

-ٔٗ

. آل عمران    
. النساء        -ٔ٘
.تائدة١ ا             -ٔٙ
.تائدة١ ا             -ٔٚ
.تائدة١ ا            -ٔٛ
.تائدة١ ا              -ٜٔ
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. األعراف          -ٕٓ
. األعراف         -ٕٔ
            

-ٕٕ

. األعراف   
. األعراف        -ٕٖ
. األعراف            -ٕٗ
. األنفال        -ٕ٘
           

-ٕٙ

. األنفال         
. األنفال            -ٕٚ
. التوبة              -ٕٛ
           

-ٕٜ

. التوبة       
. التوبة         -ٖٓ
            

.التوبة
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-ٖٔ

. التوبة          -ٖٕ
. ىود          -ٖٖ
. يوسف              -ٖٗ
           

-ٖ٘

 النحل  
           

-ٖٙ

. النحل  
. النحل          -ٖٚ
.تؤمنون١ ا          -ٖٛ
.تؤمنون١ ا      -ٖٜ
.تؤمنون١ ا         -ٗٓ
.تؤمنون١ ا            -ٗٔ
. النور            -ٕٗ
. النور            -ٖٗ
              

. النور    
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-ٗٗ

             

-ٗ٘

. النور       
. النور             -ٗٙ
. النور          -ٗٚ
. الشعراء          -ٗٛ
. النمل            -ٜٗ
. النمل             -٘ٓ
          

-٘ٔ

.العنكبوت
. الروم             -ٕ٘
 الروم             -ٖ٘
 لقمان            -٘ٗ
. الصافات       -٘٘
. الصافات       -٘ٙ
. الصافات      -٘ٚ
. الصافات       -٘ٛ
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. الزمر            -ٜ٘
. الزمر            -ٙٓ
. الزمر          -ٙٔ
. غافر 

           

-ٕٙ

. غافر            -ٖٙ
. الزخرف         -ٙٗ
.تجراتٟ ا      -ٙ٘
.تجراتٟ ا         -ٙٙ
.تجراتٟ ا       -ٙٚ
. الطور           -ٙٛ
. النجم             -ٜٙ
.تديدٟ ا           -ٚٓ
. آّادلة            -ٚٔ
. آّادلة             -ٕٚ
. آّادلة             -ٖٚ
.تشرٟ ا          -ٚٗ
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.تشرٟ ا          -ٚ٘
             

-ٚٙ

.تشرٟا
             

-ٚٚ

.تشرٟا
.تمتحنة١ ا        -ٚٛ
.تنافقون١ ا         -ٜٚ
. التغابن          -ٛٓ
.تعارج١ ا          -ٛٔ
. عبس       -ٕٛ
. البلد         -ٖٛ
              

-ٛٗ

. البينة    
. البينة            -ٛ٘
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] المفرد المؤنث [ىي] والجمع المؤنث [ىن: الفصل بضميري الغائب:المطلب الثالث
] الفصل بضمير الغائب للمفرد المؤنث [ىي:أوال
:تؤنث [ىي] يف القرآن الكرًن ست مرات ىي١ورد الفصل بضمَت الغائب للمفرد ا
             

-ٔ

. التوبة  
. العنكبوت           

-ٕ

. غافر             

-ٖ

.تزمل١ ا          

-ٗ

. النازعات      

-٘

. النازعات      

-ٙ

:] الفصل بضمير الغائب للجمع المؤنث [ىن:ثانيا
:تؤنث [ىن] يف القرآن مرة واحدة فقط١فصل بضمَت الفصل للجمع ا
. ىود          

71

المبحث الخامس :مواطن لضمائر رفع فيها شبهة الفصل
إن يف القرآن كرًن مواطن وقع فيها ضمائر رفع توحي إ٭تاء قويا أهنا للفصل ،وىي ليست كذلك؛
فالضمَت وإن دل على التخصيص أو التأكيد أو كليهما معا إال أنو مل يتحقق فيو شروط الفصل ،فخرج
من حكم ضمَت الفصل ،وىذه ا١تواطن ىي:

ٔ-

قول اهلل تعاىل ،         :وقول اهلل تعاىل :
       

وقد تكرر ىاتان اآليتان يف القرآن

مرارا؛ فإن الضمَت [ىم] ليس للفصل؛ فكلتا اآليتُت كل منهما تتكون من ٚتلتُت ،اٞتملة
األوىل تامة من مبتدأ وخرب  ،واٞتملة الثانية 

   

ٖتتمل أن تكون

ٚتلة يف ٤تل نصب حال ،أو تكون يف ٤تل رفع خرب ثان السم اإلشارة .   
ٕ-

قول اهلل تعاىل:
 

          

آل عمران ،فإن شبو اٞتملة

    

يف ٤تل رفع خرب اسم ا١توصول

  وٚتلة  ،    الضمَت [ىم] مبتدأ ،و    خربه ،
 

جار و٣ترور متعلق با٠ترب ،واٞتملة يف ٤تل نصب حال.

71



و

ومثلها الضمَت الثاين [ىم] يف قول اهلل تعاىل :

    

       ا١تؤمنون ،فإن اسم ا١توصول [ الذين ] نعت ل
[الوارثون] أو خرب ثان للمبتدأ ا١تتقدم [أولئك]  ،وٚتلة      مبتدأ وخرب
يف ٤تل نصب حال.
ٖ-

قول اهلل تعاىل:

           

  آل عمران
قد يلتبس على البعض موقع الضمَت [ىن] يف اآلية ،فيظن أنو للفصل ،وىو ليس كذلك؛ إذ
أن ٚتلة

   

يف ٤تل نصب حال ل

 

ٚ تلة تامة من مبتدأ متأخر [ آيات ] وخرب [ منو ]
 ، والضمَت [ىن] وقع مبتدأ ،و[أم الكتاب] خربه،

وٚتلة      يف ٤تل رفع نعت ثان ل .   
ٗ-

قول اهلل تعاىل           :األنبياء،
لو تأملنا اآلية لوجدنا أننا لو أسقطنا الضمَت سنجد أن ا١تعٌت الظاىر يستقيم ،ولكن بالتأمل
سنجد أن الضمَت جيء بو ىنا إلفادة ا٠تصوصية ،كما ٧تد فيو الكثَت من التبكيت
واالستخفاف بعقول من يعبد تلك اآل٢تة ا١تزعومة ،وقد وقع الضمَت [ىم] مبتدأ وٚتلة 
  خربه ،واٞتملة من ا١تبتدأ وخربه نعت ل    فليس الضمَت للفصل.
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 :قول اهلل تعاىل

 تفهوم من الفعل١تصدر ا١ الضمَت [ىو] مبتدأ يعود على ا،تائدة١ا

   

-٘

.تلة مستأنفةٚ      تلةٚ و،تبتدأ١ خرب ا    و، 

      

:توسى عليو السلم يف القرآن١ قول اليهود

       
 

: وقولو تعاىل،تائدة١ا

-ٙ

  

 و،     تتكلم [أنت] بعد فعلي األمر يف١ فإن ضمَت ا، األعراف

ض ِم ََت ْي
َ  لكنهما ليسا، ويفيدا التخصيص،تستًت وجوبا١وقع توكيدا لفظيا للفاعل ا

 

.فصل
 فإن، القصص          :قول اهلل تعاىل
توز فيو إظهار٬  فاعل ألن الفعل ماضي: األول،لو وجهان

   

.مستًت

توكيد

،األعراف

ضمَت

الفاعل

أن

باعتبار

لفظي

:والثاين

           

الضمَت يف
،الضمَت

:ومثلو قولو تعاىل

.فحكم الضمَت يف ىذه اآلية ىو نفسو حكم الضمَت يف آية القصص السابقة
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-ٚ

  


 فإن، مرًن          :قول اهلل تعاىل

-ٛ

 و، مبتدأ-اعتمد على استفهام-  [راغب] اسم فاعل عامل،تمزة لبلستفهام اإلنكاري٢ا
.ترب٠ فاعل سد مسد ا 

            
  

تلةٚ و، مبتدأ

تل نصب٤ تملة يفٞ وا،

   



 متعلق ب

:قول اهلل تعاىل

 فإن الضمَت يف،الذاريات

  

تار وآّرورٞ وا،خربه

.معطوفة على خرب كان
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-ٜ

:الفصل الثالث
ثبوت وسقوط ضمير الفصل والالم المزحلقة
 الالم المزحلقة:المبحث األول
تزحلقة على ضمَت الفصل١ دخول البلم ا:تطلب األول١ا
تزحلقة بضمائر الفصل١تاق البلم اٟ مواطن إ:تطلب الثالث١ا
تزحلقة عن ضمَت الفصل١ إسقاط البلم ا:تطلب الثالث١ا
 ثبوت وسقوط ضمير الفصل:المبحث الثاني
:الموطن األول
. البقرة          . األنعام          . آل عمران        :الموطن الثاني
.تجٟ ا          . لقمان         :الموطن الثالث
. التوبة        . التوبة           -
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الفصل الثالث:

ثبوت وسقوط ضمير الفصل والالم المزحلقة
المبحث األول :الالم المزحلقة
المطلب األول :دخول الالم المزحلقة على ضمير الفصل
البلم الْ ُمَز ْحلَ َقة ىي الم االبتداء ،وتدخل على ا١تبتدأ إلفادة التوكيد ،كمثل قول اهلل تعاىل :
       



إيل من
آل عمران ،وقولنا[ :لَمحم ٌد  أَ َح ُّ
ب َّ

نفسي] ،وقولنا[ :ألبو بكر  خَت الناس بعد ٤تمد  ] فقد دخلت البلم على ا١تبتدأ إلفادة التوكيد،
ومل ٮتتلف أحد من النحاة على أهنا للتوكيد قال السامرائي" :وقد أطبق النحاة على أهنا للتوكيد ،قال ابن
يعيش :اعلم أن ىذه البلم أكثر البلمات تصرفا ومعناىا التوكيد ،وىو ٖتقيق معٌت اٞتملة وإزالة
الشك"ٔ.
"ويرى الكوفيون الم االبتداء أهنا الم القسم ،وليس عندىم الم االبتداء فقولك [حملمد قائم] إ٪تا
قلت[ :واهلل حملمد قائم] ...وىي على كبل الرأيُت للتوكيد"ٕ.
ىو جواب قسم مقدر ،كأنك َ
فإن دخلت َّ
[إن] ا١تكسورة ا٢تمزة على اٞتملة االٝتية ،تزحلقت البلم وانتقلت من ا١تبتدأ إىل
خربه ،وذلك الجتماع [إن] والبلم؛ إذ أهنما ٔتعٌت واحد ،قال الرضى" :اعلم أن ىذه البلم :الم
االبتداء ،ا١تذكورة يف جواب القسم ،وكان حقها أن تدخل يف أول الكبلم ،ولكن لَ َّما كان معناىا ىو
 1معاين النحو ،السامرائي ،جٔ ،صٕٜٓ
 2ا١تصدر السابق ،جٔ ،صٕٜٔ
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معٌت [إن] سواء ،أعٍت التأكيد والتحقيق ،وكبل٫تا حرف ابتداء ،كرىوا اجتماعهما ،فأخروا البلم
ي بالتقدًن على معمولو"ٔ.
وصدروا [إن] لكوهنا عاملة ،والعامل َح ِر ّّ
فقد يُكْتَ َفى بالتأكيد ب [إن] فقط يف ٨تو قولو تعاىل :

     

األنعام ،وقد ٭تتاج ا١تقام إىل زيادة التوكيد فيؤتى بالبلم يف ٨تو قولو تعاىل :

  

   األعراف ،فقد أفادت البلم يف آية األعراف التأكيد على سرعة العقاب ،ألن العقاب
ا١تذكور ىنا عقاب عاجل يف الدنيا ،وىو عقاب بٍت إسرائيل بالذل والنقمة وأداء اٞتزية بعد ا١تسخ ألنو
يف سياق اآلية قولو تعاىل :
  

         

  األعراف ،فتأكيد بيان التعجيل وىو مناسب ٓتبلف العقاب ا١تذكور يف آية

األنعام ،فإنو آجل بدليل قولو تعاىل :

        

  األنعام ،فاكتفى فيو بالتأكيد ب [إن] ،ولَ َّما اختصت آية األعراف بزيادة العذاب عاجبل اختصت
بزيادة التأكيد"ٕ.
ال شك أن اجتماع [إن] والبلم يفيد تأكيدا على تأكيد ،فالتأكيد بكليهما معا أقوى وأشد من
التأكيد بواحدة منهما منفردة" ،ويتفاوت التأكيد ْتسب قوة اإلنكار وضعفو"ٖ.

 1شرح الرضي على الكافيةٖٜٔٛ ،ه ٜٔٚٛ -م ،رضي الدين األسًتاباذي ،تصحيح وتعليق :يوسف حسن عمر ،طبعة جديدة مصححة ،جامعة
قاريونس ،جٗ ،ص.ٖ٘ٚ
 2اإلتقان يف علوم القرآن ،السيوطيٖ ، ،تقيق٤ :تمد أبو الفضل إبراىيم ،جٖ.ٕٔٚ ،
 3معاين النحو ،السامرائي ،جٔ ،ص.ٕٜٚ-ٕٜٙ
77

فإنك تقول ٥تربا رفيقك[ :ىذا الرجل مظلوم] ،فإن وجدتو يشك يف ا٠ترب قلت لو[ :إن ىذا
أردت دفع
الرجل مظلوم] ،فإن وجدتو منكرا غَت مصدق قلت لو[ :إن ىذا الرجل ١تظلوم] ،فلما َ
استعنت بالبلم ،فتحقق لك قوة التأكيد اليت تدفع إنكار ا١تنكر.
اإلنكار
َ
و"يتضح من ىذا أن التأكيد على درجات ،ويؤتى بو على قدر ا١تقام فقد يكون ا١تخاطب خايل
الذىن ،وليس فيو ما يدعو إىل اإلنكار والًتدد ،فبل يؤكد الكبلم عند ىذا ،فإن كان مًتددا أكد الكبلم
ْتسب ىذا الًتدد"ٔ.
َّل السامرائي لذلك ٔتثال َجلِ ّي ،مبينا سبب حذف البلم يف:
وقد َمث َ

   

   يس ،وزيادهتا يف          :يس ،قال" :فأنت
ترى أنو يف ا١ترة األوىل قالوا      :بدون البلم ،غَت أهنم لَ َّما أوغلوا يف تكذيبهم 
                 يس ،جاء
بالبلم مع [إن] زيادة يف التأكيد          يس"ٕ ،فاجتماع إن
والبلم يكون عند ا١تبالغة يف التوكيد ،وذلك عندما يكون ا١تخاطب منكرا ،أو منزال ىذه ا١تنزلة.
وقال عن البلم " :الذي يبدو يل أن األصل يف البلم أن يؤتى ّٔا يف مواطن الرد واإلنكار ،ويف

 1ا١تصدر السابق ،جٔ ،صٕٜٚ
 2ا١تصدر السابق ،جٔ ،صٕٜ٘ٙ-ٕٜ
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مواطن اٞتواب ،أو ينزل منزلة ذلك كقول إخوة يوسف منكرين على أبيهم :

   

   يوسف"ٔ.
ولعل البعض يقول إن الوضع مع ضمَت الفصل ٮتتلف؛ إذ أن ضمَت الفصل ليس ٓترب ،وإ٪تا لو
وجوه إعرابية أخرى -كما تقدم -غَت ا٠ترب ،فما وجو تزحلق البلم من ا١تبتدأ إىل ضمَت الفصل يف
اآليات اليت ٟتق ّٔا البلم؟
و٧تيب على ذلك ّتوابُت:
األول :إن األصل ىنا ىو عدم اجتماع [إن] والبلم لتشأّما يف ا١تعٌت فتزحلقت البلم من جوار [إن]
وتأخَرت عنها ٕتنبا ٞتوارىا.
َّ
والثاني :إن ضمَت الفصل يتصدر ٚتلة جديدة من وجوه إعرأّا أهنا تؤول يف ٤تل رفع خرب ا١تبتدأ ،أي
أن البلم تزحلقت من ا١تبتدأ إىل ا٠ترب.

 1ا١تصدر السابق ،جٔ ،صٖ.ٕٜ
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 مواطن لحوق الالم المزحلقة بضمائر الفصل:المطلب الثالث
دخلت الم االبتداء اليت ىي للتوكيد على ضمَت الفصل يف ثبلث وعشرين موطنا من مواطن الفصل
:تلتها أربعة وعشرون ومائتا موطنٚ بضمَت الفصل اليت
.تجرٟ ا         -ٔ
. الشعراء         -ٕ
. الصافات      -ٖ
. الصافات      -ٗ
. ىود       -٘
. يوسف        -ٙ
. آل عمران         -ٚ
. آل عمران              -ٛ
.تجٟ ا        -ٜ
.تجٟ ا        

-ٔٓ

. الشعراء       

-ٔٔ

. الشعراء       

-ٕٔ

. الشعراء       

-ٖٔ
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. الشعراء       

-ٔٗ

. الشعراء       

-ٔ٘

. الشعراء       

-ٔٙ

. الشعراء       

-ٔٚ

. الشعراء       

-ٔٛ

. النمل            

-ٜٔ

. الصافات       

-ٕٓ

. الصافات       

-ٕٔ

. الصافات      

-ٕٕ

. العنكبوت           

-ٕٖ
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المطلب الثالث :سقوط الالم المزحلقة عن ضمير الفصل
حُت نتأمل اآليات اليت دخل على ضمَت الفصل فيها البلم ا١تؤكدة سنجد أن لبعضها آيات تشبهها
ط منها البلم ،فما سبب ذلك؟ ١تاذا ثبتت البلم حُت ثبتت ،و١تاذا أ ِ
ت من اآلية
ُس ِق َ
ُسقطَ ْ
ْ
لفظيا وقد أ ْ
ا١تشأّة ٢تا لفظا حُت أ ِ
ت؟
ُسقطَ ْ
ْ
وسوف نبحث ىذه ا١تسألة يف ىذا ا١توطن من مواطن ا١تتشابو اللفظي:
فلنتأمل معا ىذه اآليات األربع:
               فاطر.            اٟتديد.           ا١تمتحنة.          اٟتج.سنجد أن:
 آية فاطر قد اكتفي فيها ٔتؤكدين :القصر [ بتعريف الطرفُت] و [ضمَت الفصل]. أما آيتا اٟتديد وا١تمتحنة فقد زاد فيهما التأكيد ب [إن] على القصر [بتعريف الطرفُت] و[بضمَت الفصل].
 أما آية اٟتج فقد وردت بأربع مؤكدات [إن] و[البلم] والقصر [بتعريف الطرفُت] و[ضمَتالفصل].
وا١تسألة ىنا :ما وجو اٟتكمة من اختبلف ا١تؤكدات زيادة ونقصا يف اآليات األربعة؟
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ولكي نقف على جواب شاف ٢تذه ا١تسألة البد لنا من مطالعة السياق اليت درجت فيو كل آية من
اآليات األربعة ،بل والسورة اليت نزلت فيو اآليات ،وسوف نتناول اآليات األربع بالبحث:

اآلية األولى :آية فاطر:
              فاطر.
إن سورة فاطر "سورة قوامها توجيو القلب إىل اهلل ،وإيقاظو لرؤية آالئو ،واستشعار رٛتتو وفضلو ،وَ٘تَلّْي
بدائع صنعو يف خلقو ،وامتبلء اٟتس ّٔذه البدائع ،وفيضو بالتسبيح واٟتمد واالبتهال"ٔ.
فقد عدد اهلل تعاىل فيها "نعمو على العباد ،وأقام األدلة والرباىُت على قدرتو وعزتو وسلطانو،
ذكرىم ىنا ْتاجتهم إليو ،واستغنائو جل وعبل عن ٚتيع ا٠تلق"ٕ ،فقد "أُ ْشبِع الْم َقام أ َِدلَّة ،ومو ِ
َّ
ظ،
اع َ
َ َ ُ
َََ
َوتَذْكِ ََتاتَ ،وقَ ْب َل أَ ْن يُ َو َّجوَ إِلَْي ِه ُم ا ِإل ْعبل ُم بِأ َّ
َّه ُم الْ ُف َقَراءُ إِ َىل اللَّ ِو ألَ َّن
َن اللَّوَ َغ ِ ّّ
ٍت َعْن ُه ْم ُو ّْجوَ إِلَْي ِه ْم إِ ْعبل ٌم بِأَن ُ
ِ
يد الْ َق ْ ِ ِ
ك أ َْد َخل لِ ّْ
صَر ِص َف ِة الْ َف ْق ِر
لذلَِّة َعلَى َعظَ َمتِ ِه ْم َ ..وٚتُْلَةُ أَنْتُ ُم الْ ُف َقراءُ تُِف ُ
َذل َ
َي قَ ْ
صَر لتَ ْع ِريف ُج ْزأَيْ َها ،أ ْ
ُ
ِ ِِ
َّاس الْمخاطَبُِت قَصرا إِضافِيِّا بِالن ِ ِ ِ
س ُى َو ِٔتُْفتَ ِق ٍر إِلَْي ُك ْم"ٖ.
َعلَى الن ِ ُ َ َ ْ ً َ
ّْسبَة إ َىل اللَّو ،أ ْ
ْ
َي أَنْتُ ُم الْ ُم ْفتَق ُرو َن إلَْيو َولَْي َ
أضف إىل ذلك قصر آخر بضمَت الفصل ،فقد قصر الغٌت على اهلل وحده وخص اهلل عز وجل
نفسو بالغٌت من دون العا١تُت.

 1يف ظبلل القرآن ،سيد قطبٕٔٗٔ ،ى  ،الطبعة السابعة عشر ،بَتوت ،القاىرة ،دار الشروق.ج٘ ،صٕٓ.ٕٜ
 2صفوة التفاسَت ،الصابوين٤ ،تمد علي ٔٗٔٚ ،ى  ٜٜٔٚ -م ،الطبعة األوىل ،القاىرة ،دار الصابوين للطباعة والنشر والتوزيع ،جٕ ،صٕٗ٘.
 3التحرير والتنوير ،ابن عاشور ،جٕٕ ،ص٘.ٕٛ
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"فالفقر ا١تطلق من كل وجو ثابت لذواهتم وحقائقهم من حيث ىي ،والغٌت ا١تطلق من كل وجو
ثابت لذاتو تعاىل وحقيقتو من حيث ىي  ،فيستحيل أن يكون العبد إال فقَتا ،ويستحيل أن يكون الرب
سبحانو إال غنيّا  ،كما أنو يستحيل أن يكون العبد إال عبدا  ،ويستحيل أن يكون الرب إال ربّا"ٔ.
فلما قامت السورة على إبراز النعم واآليات ،وإثبات اٟتجج واألدلة والرباىُت ،مل يكن ا١تقام يف
حاجة إىل زيادة يف التأكيد ،إذ قام القصر يف اآلية       بوجهُت على التأكيد
باختصاص اهلل تعاىل بالغٌت دون غَته ،وقد تقدم قصر آخر قبلو 

     

بتخصيص الفقر با١تشركُت.

اآلية الثانية :آية الحديد:
               

اٟتديد.
بالنظر يف اآلية السابقة ٢تذه اآلية سنجد أن ا١تقصودين ىنا ىم ا١تختالون ا١تتكربون قال تعاىل:
      

 

اٟتديد ،مث أتبع ذلك بصفتُت مذمومتُت قبيحتُت أشد القبح إهنا

البخل واألمر بالبخل ،فهم ال يكتفون بكوهنم يبخلون ،بل إهنم يبخلون ويأمرون غَتىم بالبخل ،فلما

 1التفسَت القيم ،ابن القيم٤ ،تمد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اٞتوزيةٔٗٔٓ ،ى ٖ ،تقيق :مكتب الدراسات والبحوث العربية
واإلسبلمية بإشراف الشيخ إبراىيم رمضان ،طٔ ،بَتوت ،دار ومكتبة ا٢تبلل ،صٖٗٛ
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اشتدوا يف الكرب والتجرب وزادوا بصد غَتىم عن اإلنفاق ،وأمرىم غَتىم بالبخل ،زاد اهلل يف التأكيد
والتهديد ،فزادت [إن].

اآلية الثالثة :آية الممتحنة:
                

      ا١تمتحنة.
بالنظر يف سياق اآلية وما قبلها ٧تد أن ا٠تطاب موجو ألصحاب ٤تمد  وا١تؤمنُت عامة فمطلع السورة
٭تذر من تويل أعداء اهلل ،ومن إظهار ا١تودة إليهم،

      

            

ا١تمتحنة،

واآلية قيل أهنا نزلت يف حاطب بن بلتعة الذي أرسل ٭تذر مشركي مكة من مفاجأهتم ٔتسَت ٤تمد



إليهم ّتيش ا١تسلمُت إليهم.
مث تعرج اآلية الثالثة إىل التأكيد على أن األوالد واآلباء واألنساب ال تنفع،

  

          ا١تمتحنة ،إ٪تا النسب اٟتقيقي النافع ىو
النسب يف اإلسبلم الذي يعلو على نسب الدم وكل نسب.
مث أمر اهلل تعاىل باالقتداء بأصحاب بإبراىيم عليو السبلم وأصحابو الذين برءوا من أىليهم
وقومهم لكفرىم ،مث أمر اهلل ا١تؤمنُت بأن يتأسوا بأصحاب إبراىيم  الذين تربءوا من أىليهم وعشَتهتم
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 :وأبغضوىم وعادوىم نصرة لدينهم ونبيهم ورّٔم قال تعاىل

                

.تمتحنة١ ا         
 مث كرر اهلل عز وجل التأكيد على االقتداء ّٔم والتأسي يف اآلية اليت،تؤمنُت١وىذا مطلوب من ا
            

 : قال سبحانو،بُت يدينا

تاجة إىلٟتا كان يف ذلك شدة على النفوس اليت ٘تيل إىل نصرة األىل والعشَتة كانت ا١ و،تمتحنة١ا
 فختم اآلية، أو عشَتتو على دينو، أو يقدم أىلو،تسلمُت١تن ٮتالف ويتوىل غَت ا١  والتهديد،التأكيد بإن
.تمتحنة١ ا          :بقولو تعاىل

: آية الحج:اآلية الرابعة
.تجٟ ا               
لو تأملنا سياق ىذه اآلية ما قبلها وما بعدىا سنجد أهنا وقعت يف سياق ملئ بالتوكيدات بكل أنواعها
تؤكدة قد ترددت مرارا قبل وبعد ىذه اآلية؛ فقد جاء قبلها ما١تزحلقة ا١ وسنجد الم االبتداء ا،تقريبا
:يلي
.تجٟ ا        : قولو تعاىل.تجٟ ا       : وقولو تعاىل.تجٟ ا       : وقولو تعاىل86

وجاء بعدىا ما يلي:
 قولو تعاىل         :اٟتج. وقولو تعاىل       :اٟتج. وقولو تعاىل        :اٟتج.ذلك ألن السياق يتناول بعض آيات قدرة اهلل تعاىل يف كونو وخلقو ،وتلك اآليات والقدرات ينكر
ا١تشركون جلها أو كلها فاحتيج إىل التأكيد بألوان عديدة من ا١تؤكدات ذلك أن ا١تخاطب على حال
ا١تنكر ،لذا ٭تتاج ا١تقام إىل تعدد ا١تؤكدات يف الكبلم ،ومن بُت ا١تؤكدات جاءت البلم ا١تزحلقة واليت
تكررت مرارا يف وقبل وبعد اآلية توافقا وتناسبا مع سياق اآليات ومع مقام ا١تخاطب ا١تنكر .واهلل أعلم.
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المبحث الثاني :ثبوت وسقوط ضمير الفصل
بالنظر يف مواطن ضمَت الفصل يف القرآن سنجد أن بعض ا١تواطن اليت ذكر فيها ضمَت الفصل يناظرىا
ويشأّا لفظا مواطن أخرى سقط منها ضمَت الفصل ،وكما نعلم ونؤمن ونعتقد ،فإن كل كلمة بل وكل
ف حُت ُْ٭ت َذف إال ٟتكمة ،ويف ىذا ا١تبحث
حرف يف القرآن ما ذُكِر حُت يُ ْذ َكر إال ٟتكمة ،وما ُح ِذ َ
نتناول بعض ا١تواطن اليت ثبت فيها ضمَت الفصل و٧تتهد يف ا١توازنة بينها وبُت ما شأّها من مواطن
أخرى سقط منا ضمَت الفصل.

الموطن األول:
٘           .ٜالبقرة.
           .ٜٙاألنعام.
         .ٜٚآل عمران.
لقد َو َّجو ثبلثة من علماء توجيو ا١تتشابو اللفظي القدامى  -الكرماين ،وابن ٚتاعة ،واألنصاري -التشابو
بُت آييت البقرة وآل عمران واتفق ثبلثتهم على رأي واحد ،فقد رأوا وىذا لفظ الكرماين" :قَ ْولو

  

الس َورةَ ،وِيف الْبَ َقَرة
ِ     يف َى ِذه ُّ
اإلسبلم
ألَن ا ْ٢تدى ِيف َى ِذه ُّ
الس َورة ُى َو ال ّدين َوقد تقدم ِيف قَ ْولو َ     وىدى اهلل ْ
فَ َكأَنَّوُ قَ َال بعد قَ ْو٢تم         قل إِن ال ّدين ِعْند اهلل اإل ْس َبلم َك َما سبق
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الس َورة َوالَّ ِذي ِيف الْبَ َقَرة َم ْعنَاهُ الْ ْقب لَة ألَن اآليَة نزلت ِيف َْٖتويل الْ ْقب لَة َوتَ ْق ِديره قل إِن ْقب لَة اهلل ِى َي
ِيف أول ُّ
الْ َك ْعبَة"ٔ.
إال أن الدكتور فاضل السامرائي كان لو رأي آخر أكثر وجاىة قال :فأنت ترى أنو يف اآليتُت
األوليُت قدم

   

وجاء بضمَت الفصل ،ويف الثالثة قدم [ا٢تدى] ومل يأت بضمَت الفصل

ولعل السبب أن اآليتُت األوليُت يف األديان ،فاآلية األوىل يف اليهودية والنصرانية ،والثانية يف الشرك،
فناسب الرد بتقدًن

   

وىو اإلسبلم ىنا ،فكأنو قال ٢تم :إن ىدى اهلل أي اإلسبلم ىو

ا٢تدى الكامل الصحيح التام ال ىدايتكم.
وأيد السامرائي كبلمو ىذا ٔتا جاء يف الكشاف يف تفسَت آية البقرة" :يعٍت أن ىدى اهلل الذي
ىو اإلسبلم ىو ا٢تدى باٟتق والذي يصح أن يسمى ىدى ،وىو ا٢تدى كلو ليس وراءه ىدى ،وما
تدعون إىل اتباعو ما ىو ّٔدى إ٪تا ىو ىوى"ٕ.
أما اآلية الثالثة فهي ليست يف ا١توازنة بُت أىل األديان ،إ٪تا ىي رد على تصرف سيء ومكر ،إذ
قالت طائفة من أىل الكتاب آمنوا ٔتا أنزل على ٤تمد وجو النهار واكفروا آخره ،وقولوا ٨تن آمنا بو ظنا
بأنو حق ،ولكن استبان لنا أنو باطل ،فرجعنا إىل ديننا الذي ىو اٟتق لعلهم يرجعون عن دينهم فنزلت

1

أسرار التكرار يف القرآن ا١تسمى الربىان يف توجيو متشابو القرآن ١تا فيو من اٟتجة والبيان ،الكرماين٤ ،تمود بن ٛتزة بن نصر ،أبو القاسم برىان الدين الكرماينٖ ،تقيق :عبد القادر أٛتد

عطا ،دار الفضيلة ،صٕ / ٜكشف ا١تعاىن ىف ا١تتشابو من ا١تثاىن ،ابن ٚتاعة ،أبو عبد اهلل٤ ،تمد بن إبراىيم بن سعد اهلل بن ٚتاعة الكناين اٟتموي الشافعي ،بدر الدين ٔٗٔٓ ،ى -
ٓ ٜٜٔمٖ ،تقيق :الدكتور عبد اٞتواد خلف ،طٔ ،دار الوفاء ا١تنصورة ،مصر ،صٗٓٔ  /فتح الرٛتن بكشف ما يلتبس يف القرآن ،األنصاري ،زكريا بن ٤تمد بن أٛتد بن زكريا
األنصاري ،زين الدين أبو ٭تِت السنيكيٖ ،تقيق٤ :تمد علي الصابوينٖٔٗٓ ،ى ٜٖٔٛ -م ،دار القرآن الكرًن ،بَتوت – لبنان ،ص.ٖٚ
2

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل ،الز٥تشري ،أبو القاسم ٤تمود بن عمر الز٥تشري ا٠توارزميٖ ،تقيق :عبد الرزاق ا١تهدي ،دار إحياء الًتاث العريب –

بَتوت ،جٔ ،ص.ٕٜٓ
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اآلية ردا على مكرىم وكيدىم فقال تعاىل:

       

أي أن ا٢تدى أن

يهديكم اهلل للدين الصحيح ،ويشرح صدروكم لقبولو ،وليس ا٢تدى ما تبيتون وما ٘تكرون"ٔ.
وأرى أن يف اختبلف الًتكيب يف اآليات نكتة ببلغية مل أجد أحدا التفت إليها ،تعالوا معي نتأمل
الًتكيب اللغوي فيما يلي:
-

     

-

    

إن كبل اآليتُت قصر بتعريف الطرفُت ،ولو تأملنا طريف أسلوب القصر يف اآليتُت قد يأخذنا شيء من
اٟتَتة ،فأيهما ا١تقصور؟ وأيهما ا١تقصور عليو؟
٧تد أن ىدى اهلل وقع مقصورا يف األوىل ،ومقصورا عليو يف الثانية ،حىت وإن اعتربت العكس ،فإن ىذا
األمر متحقق ،فإن ىدى اهلل سيقع مرة مقصورا وأخرى مقصورا عليو ،وأرى أن لذلك داللة بلغت غاية
اٞتمال والكمال ،أال وىي أن ىدى اهلل قد حاز ا٢تدى وأحاطو ،فلم يعد ىناك ىدى غَت ىدى اهلل،
لذا فالقصر ىنا قصر ٣تازي للمبالغة ،وبيان الكمال يف الصفة واالستئثار ّٔا ،واهلل أعلم.

 1معاين النحو ،السامرائي ،جٔ ،صٗٛ
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الموطن الثاني:
 -

             

     اٟتج.
 -

               

  لقمان.
وجو علماء توجيو ا١تتشابو اللفظي األوائل التشابو يف ىاتُت اآليتُت توجيها لفظيا ،فقد رأى اإلسكايف أن
َّ
آية اٟتج قد وقعت يف مكان تقدمت فيو توكيدات مًتادفة يف ستة مواضع قبلها  ...وليس كذلك يف
سورة لقمان ألنو مل تتقدمو التوكيدات اليت تستتبع أمثا٢تا كما تقدمت األوىل"ٔ.
مرة أَو
ووافقو الكرماين يف ذلك قائبل" :أَن ِيف َى ِذه ُّ
الس َورة َوقع بعد عشر آيَات كل آيَة ُم َؤ َ
كدة ّ

مرتَ ْ ِ
ُت"ٕ.
َّ

ورأى ابن ٚتاعة واألنصاري مثل ذلك قائبل" :إن آية اٟتج تقدمها ٚتل عدة مؤكدات بالبلم
والنون وا٢تاء والواو فناسب توكيد ىذه اٞتملة كأخواهتا تبعا ٢تن ومل يتقدم يف لقمان مثل ذلك"ٖ.
أما الغرناطي فقد سلك مسلكا آخر حيث نظر يف السياق ،فأصاب أكثر اٟتق قال" :سورة
اٟتج ورد فيها ما يستدعي ىذا التأكيد بالضمَت ا١تنفصل ويناسبو ،وىو تكرر اإلشارة إىل آ٢تتهم
 1درة التنزيل وغرة التأويل ،اإلسكايف ،أبو عبد اهلل ٤تمد بن عبد اهلل األصبهاين ا١تعروف با٠تطيب اإلسكايف ٕٕٔٗ ،ى  ٕٓٓٔ -م ،دراسة وٖتقيق
وتعليق٤ :تمد مصطفى آيدين ،طٔ ،جامعة أم القرى ،معهد البحوث العلمية مكة ا١تكرمة ،جٔ ،صٖٓ.ٜ
 2الربىان يف توجيو متشابو القرآن ،الكرماين ،صٖ.ٔٛ
 3كشف ا١تعاين ،ابن ٚتاعة ،صٗ / ٔٙ٘-ٔٙفتح الرٛتن ،األنصاري ،ص.ٖٙٛ
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واإلفصاح بذكرىم تعريفاً بوىن مرتكبهم وشنيع حا٢تم  ...فورد قولو تعاىل :

   

  اآلية بناء على قولو ،     :و٘تهيداً وتَ ْو ِطئَةً ١تا ُوّْٓتوا بو بعدىا وقُّْرعُوا ٦تا ال
٬تدون عليو جواباً من قولو :

         

   اٟتج ،إىل قولو         :اٟتج"ٔ.
أما السامرائي فقد سلك مسلك الغرناطي ،حيث اعتمد على السياق ،لكن حججو وبراىينو
كانت غَت ما رآه الغرناطي ،وإن أصاب كل منهما ا٢تدف ،قال " :آية اٟتج واقعة يف سياق الصراع بعد
ذكر األمم السالفة وتكذيبهم لرسلهم  ..فهنا َس ْع ٌي إلطفاء نور اهلل ،وقتل كلمة اٟتق  ..فهنا أنصار
الباطل ساعون إلطفاء نور اهلل معاجزون معاندون"
واستعرض آيات اٟتج اليت تؤيد كبلمو مث قال" :وال ٕتد مثل ذلك يف سورة لقمان ،وإ٪تا ىو
عرض ألصحاب الباطل من وجو آخر ،ليس فيو ىذا الصراع"
مث استعرض آيات لقمان اليت تؤيد حجتو وختم كبلمو بقول بديع" :فهم يف الصورة األوىل
ساعون معاجزون معاندون مصارعون نتيجتو ىجرة ا١تؤمنُت ،أو قتلهم ،أو موهتم ،فاحتاج األمر إىل
توكيد أن ما ىم عليو الباطل لزيادة تثبيت ا١تؤمنُت ،ويف اآلية الثانية جدال ليس فيو صدام ،فلما كان
ا١توقف ٥تتلفا ،اختلف التوكيد يف اآليتُت حسب ما اقتضاه السياق"ٕ.

 1مبلك التأويل القاطع بذوي اإلٟتاد والتعطيل يف توجيو ا١تتشابو اللفظ من آي التنزيل ،الغرناطي ،أٛتد بن إبراىيم بن الزبَت الثقفي الغرناطي ،أبو جعفر،
ٖتقيق :عبد الغٍت ٤تمد علي الفاسي ،بَتوت ،دار الكتب العلمية ،جٕ ،صٕٖٖٙ-ٖٙ
 2معاين النحو ،السامرائي ،جٔ ،صٜٗ -ٗٛ
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الموطن الثالث:
-

             

   التوبة.
ط ضمَت الفصل من ،       :وثبت يف:
ُس ِق َ
وا١تسألة ىنا١ :تاذا أ ْ



     ؟
إن يف عدم التأكيد بضمَت الفصل يف        يرجع إىل أن
اهلل قد حكم على كلمة الكافرين بأهنا السلفى دائما ،حىت وإن علت ٟتُت ،فإن اهلل سيهلك علوىا
و٬تعلها سفلى دنيا ،أما التأكيد بالقصر وضمَت الفصل يف

      

فجاء

ليبُت ويؤكد أن علو كلمة اهلل ثابت دائم غَت متغَت.
ولعل أفضل تأويل ٢تذه ا١تسألة ىو ما ورد لدى ابن عاشور -رٛتو اهلل -قالَ " :وٚتُْلَةُ [ َوَكلِ َمةُ اللَّ ِو
ِ ِ َّ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ت ُس ْفلَى أَفَ َاد
ص َار ْ
ى َي الْعُْليا] ُم ْستَأْنَ َفةٌ ٔتَْن ِزلَة التَّ ْذيِ ِيل ل ْل َكبلِم ألَنَّوُ لَ َّما أ ْ
ين َك َف ُروا بِأَن ََّها َ
َخبَ َر َع ْن َكل َمة الذ َ
ِِ
ِ ِ
َن الْعبلء ْا٨تصر ِيف ِدي ِن اللَّ ِو و َشأْنِِو .فَ َ ِ
ف َكلِ َمةُ اللَّ ِو َعلَى
ك َملْ تُ ْعطَ ْ
ص ِرَ ،ول َذل َ
ص ِل ُمفي ٌد ل ْل َق ْ
ضمَتُ الْ َف ْ
َ
أ َّ َ َ َ َ َ
ِ
ِ ِ َّ ِ
اٞتعل ِمن إِح َد ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
اث
صُ
ود إِفَ َادةَ َج ْع ِل َكل َمة اللَّو عُْليَا ،ل َما يُ ْشع ُر بِو َْ ْ ُ ْ ْ
س الْ َم ْق ُ
َكل َمة الذ َ
ين َك َف ُروا ،إ ْذ لَْي َ
ِ ِ َّ ِ
ْ ِ
َن الْعبلء ثَابِت َ٢تا وم ْقصور علَي ها ،فَ َكانَ ِ
ِ ِ
ين َك َف ُروا
ت ْ
اٟتَالَة ،بَ ْل إِفَ َادةَ أ َّ َ َ ٌ َ َ َ ُ ٌ َ ْ َ
اٞتُ ْملَةُ َكالتَّ ْذي ِيل ٞتَ ْع ِل َكل َمة الذ َ
ُس ْفلَى"ٔ.

 1التحرير والتنوير ،ابن عاشور ،جٓٔ ،صٕ٘ٓ
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وأكثر ا١تفسرين على ىذا الرأي ،قال الشعراوي رٛتو اهلل" :ألن كلمة اهلل دائماً وأبداً ىي العليا،
وليست كلمة اهلل ُع ْليَا َج ْعبلً ،فهي مل تكن يف أي وقت من األوقات إال وىي العليا .و٢تذا مل يعطفها

بالنصب؛ ألن كلمة اٟتق سبحانو وتعاىل ىي العليا دائماً وأبداً وأزال"ٔ.

 1تفسَت الشعراوي ،الشعراوي٤ ،تمد متويل ،ج ،ٛصٖٖٔ٘
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الخاتمة:
اٟتمد هلل الذي ْتمده تتم النعمة ،يارب لك اٟتمد ّتميع ٤تامد اهلل ما علمنا منها ،وما مل
نعلم ،على ٚتيع نعم اهلل ،ما علمنا منها ،وما مل نعلم ،وصبلة وسبلما على أحب خلق اهلل إىل اهلل،
ٍ
وخ ْل ًقا ،صلى اهلل عليو وسلم وعلى آلو وصحبو ومن سار على دربو إىل يوم الدين.
٤تمد احملمود ُخلًُقا َ
ال يستطيع أحد أن يدعي أنو قد قال يف تأويل كتاب اهلل القول الفصل ،وإال لَ َما وجدنا كل حُت من

يطلع علينا ٔتصنف جديد يف كتاب اهلل ،يقدم فيو جديدا فريدا ،فإن من أشكال إعجاز القرآن امتداد

واستمرار إعجازه ،فمعجزة القرآن جديدة متجددة ،فكل حُت وآخر يظهر لنا معجزة جديدة يف القرآن،
يؤكد ّٔا للدنيا أنو كتاب اهلل حق ،يؤكد على أنو لو اجتمعت قرائح اإلنس واٞتن ٚتيعا على قلب رجل
واحد على أن يأتوا ٔتثلو أو بسورة من سوره لكان مطاولة النجوم أىون عليهم من ذلك .وكتاب [ببلغة
القصر بضمَت الفصل يف القرآن] إ٪تا ىو دراسة ببلغية ألحد ألفاظ القرآن الكرًن ،ودوره يف الكبلم ،وال
ب -واهلل أعلم -أن ىذا
أزعم أن ما قدمتو يف [ضمَت الفصل يف القرآن] ىو القول الفصل ،إ٪تا أ ْ
َح َس ُ
الكتاب يقدم شفاء ٨تويا وببلغيا وإحصائيا يف ضمَت الفصل لطاليب العلم وللدارسُت والباحثُت يف ببلغة
القرآن وإعجازه الببلغي.
وأخَتا :أسأل اهلل تعاىل أن أكون قد قدمت لكتاب اهلل ما يكشف عن بعض مكنون ببلغتو ،وبعض
أسرار إعجازه ،وأن يكون عملي خالصا لوجهو الكرًن.
أخوكم يف اهلل
د٤ .تمد رجائي أٛتد اٞتبايل
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المراجع
ٔ-

أسرار التكرار يف القرآن ا١تسمى الربىان يف توجيو متشابو القرآن ١تا فيو من اٟتجة والبيان،
الكرماين٤ ،تمود بن ٛتزة بن نصر ،أبو القاسم برىان الدين الكرماينٖ ،تقيق :عبد القادر
أٛتد عطا ،دار الفضيلة.

ٕ-

إعراب القرآن الكرًن ،أٛتد عبيد الدعاس ،وأٛتد ٤تمد ٛتيدان ،وإٝتاعيل ٤تمود القاسم،
طٔ ،دار ا١تنَت ودار الفارايب ،دمشق.
إعراب القرآن وبيانو٤ ،تي الدين الدرويش ،الطبعة الرابعةٔٗٔ٘ ،ى  ،سورية ،دار اإلرشاد.

ٗ-

اإلتقان يف علوم القرآن ،السيوطي ،عبد الرٛتن بن أيب بكر ،جبلل الدينٖٜٔٗ ،ى -

ٖ-

ٜٗٔٚمٖ ،تقيق٤ :تمد أبو الفضل إبراىيم ،ا٢تيئة ا١تصرية العامة للكتاب.
٘-

البحر احمليط ،أبو حيان األندلسيٖ ،تقيق :عادل أٛتد عبد ا١توجود ،وعلي ٤تمد معوض،
الطبعة األوىل ،دار الكتب العلمية ،ٕٕٓٓ ،بَتوت.

-ٙ

التحرير والتنوير ،ابن عاشور٤ ،تمد الطاىر بن ٤تمد بن ٤تمد الطاىر بن عاشور التونسي،
ٜٗٔٛم ،الدار التونسية للنشر ،تونس.

-ٚ

التفسَت البياين ١تا يف سورة النحل من دقائق ا١تعاين ،سامي وديع عبد الفتاح شحادة
القدومي ،دار الوضاح ،األردن ،عمان.

-ٛ

التفسَت القيم ،ابن القيم٤ ،تمد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اٞتوزية،
ٓٔٗٔى ٖ ،تقيق :مكتب الدراسات والبحوث العربية واإلسبلمية بإشراف الشيخ إبراىيم
رمضان ،الطبعة األوىل ،بَتوت ،دار ومكتبة ا٢تبلل.

-ٜ

اٞتدول يف إعراب القرآن الكرًن٤ ،تمود بن عبد الرحيم صايف ،الطبعة الرابعة ،دار الرشيد،
دمشق ،ومؤسسة اإلٯتان ،بَتوت.
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ٓٔ -السلسلة الصحيحة ،األلباين٤ ،تمد ناصر ،مكتبة ا١تعارف ،الرياض.
ٔٔ -القاموس احمليط ،الفَتوز أبادي٣ ،تد الدين أبو طاىر ٤تمد بن يعقوبٖ ،تقيق :مكتب
العرقسوسي ،الطبعة الثامنةٕٔٗٙ ،ى -
ٖتقيق الًتاث يف مؤسسة الرسالة بإشراف ٤تمد نعيم
ُ
ٕ٘ٓٓم ،مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ،بَتوت.

ٕٔ -القصر باألدوات يف القرآن الكرًن دراسة إحصائية ببلغية تفسَتية٤ ،تمد رجائي أٛتد
اٞتبايل ،دار السلف الصاحل.
ٖٔ -الكتاب ،سيبويو ،عمرو بن عثمان بن قنرب اٟتارثي بالوالء ،أبو بشر ،ا١تلقب سيبويوٖ ،تقيق:
عبد السبلم ٤تمد ىارون ،الطبعة الثانيةٔٗٓٛ ،ى ٜٔٛٛ -م ،مكتبة ا٠تا٧تي ،القاىرة.
ٗٔ -الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل ،الز٥تشري ،أبو القاسم ٤تمود
بن عمر الز٥تشري ا٠توارزميٖ ،تقيق :عبد الرزاق ا١تهدي ،بَتوت ،دار إحياء الًتاث العريب.
٘ٔ -آّتىب من مشكل إعراب القرآن ،أٛتد بن ٤تمد ا٠تراط٣ ،تمع ا١تلك فهد لطباعة ا١تصحف
الشريفٕٔٗٙ ،ى  ،ا١تدينة ا١تنورة.
 -ٔٙا١تعجم الوجيز٣ ،تمع اللغة العربية ا١تصري ،طبعة جديدة ومنقحةٕٔٗٔ ،هٕٓٓٓ -م،
مكتبة ديب للتوزيع.
 -ٔٚا١تعجم الوسيط٣ ،تمع اللغة العربية ا١تصري ،طبعة دار الدعوة.
 -ٔٛالنحو الوايف ،عباس حسن ،الطبعة ا٠تامسة عشرة ،دار ا١تعارف.
 -ٜٔتفسَت أيب السعود[ ،إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكرًن] ،أبو السعود العمادي
٤تمد بن ٤تمد بن مصطفى ،بَتوت ،دار إحياء الًتاث العريب.
ٕٓ -تفسَت الشعراوي ،الشعراوي٤ ،تمد متويلٜٜٔٚ ،م ،مصر ،مطابع أخبار اليوم.
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ٕٔ -تفسَت القرطيب ،القرطيب ،أبو عبد اهلل ٤تمد بن أٛتد بن أيب بكر بن فرح األنصاري ا٠تزرجي
مشس الدين القرطيبٖٔٛٗ ،ى ٜٔٙٗ -مٖ ،تقيق :أٛتد الربدوين ،وإبراىيم أطفيش ،الطبعة
الثانية ،القاىرة ،دار الكتب ا١تصرية.
ٕٕ -تفسَت ابن عثيمُت٤ ،تمد بن صاحل ٤تمد العثيمُت ،الطبعة األوىلٕٖٔٗ ،ه ،دار ابن
اٞتوزي.
ٖٕ -جامع الدروس العربية ،الغبليٍت ،مصطفى بن ٤تمد سليم ،الطبعة الثامنة والعشرون،
ٗٔٗٔى ٜٜٖٔ -م ،صيدا ،وبَتوت ،ا١تكتبة العصرية.
ٕٗ -جواىر الببلغة يف ا١تعاين والبيان والبديع ،ا٢تامشي ،أٛتد بن إبراىيم بن مصطفىٖ ،تقيق:
يوسف الصميلي ،بَتوت ،ا١تكتبة العصرية.
ٕ٘ -درة التنزيل وغرة التأويل ،اإلسكايف ،أبو عبد اهلل ٤تمد بن عبد اهلل األصبهاين ا١تعروف
با٠تطيب اإلسكايف ٕٕٔٗ ،ى  ٕٓٓٔ -م ،دراسة وٖتقيق وتعليق٤ :تمد مصطفى آيدين،
الطبعة األوىل ،جامعة أم القرى ،معهد البحوث العلمية مكة ا١تكرمة.
 -ٕٙدالئل اإلعجاز ،اٞترجاين ،أبو بكر عبدالقاىر بن عبدالرٛتن بن ٤تمد اٞترجاينٖ ،تقيق:
٤تمد التنجي ،طٜٜٔٔ٘ ،م ،دار الكتاب العريب – بَتوت ،صٗٗٔ .ٔٗ٘-بتصرف.
 -ٕٚشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ،ابن عقيل  ،عبد اهلل بن عبد الرٛتن العقيلي ا٢تمداين
ا١تصريٖ ،تقيق٤ :تمد ٤تيي الدين عبد اٟتميد ،الطبعة العشرين ٔٗٓٓ ،ى  ٜٔٛٓ -م،
دار الًتاث ،القاىرة ،ودار مصر للطباعة سعيد جودة السحار وشركاه.
 -ٕٛشرح الرضي على الكافيةٖٜٔٛ ،ه ٜٔٚٛ -م ،رضي الدين األسًتاباذي ،تصحيح
وتعليق :يوسف حسن عمر ،طبعة جديدة مصححة ،جامعة قار يونس.
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 -ٕٜشرح الكافية الشافية ،ابن مالك٤ ،تمد بن عبد اهلل ،ابن مالك الطائي اٞتياين ،أبو عبد اهلل،
ٚتال الدينٖ ،تقيق :عبد ا١تنعم أٛتد ىريدي ،الطبعة األوىل ،طبعة جامعة أم القرى ،مكة
ا١تكرمة ،مركز البحث العلمي وإحياء الًتاث اإلسبلمي كلية الشريعة والدراسات اإلسبلمية.
ٖٓ -صحيح أيب داود ،أليب عبد الرٛتن ٤تمد ناصر الدين األلباينٕٔٗٗ ،ى ٕٕٓٓ -م ،الطبعة
األوىل ،الكويت  ،مؤسسة غراس للنشر والتوزيع.
ٖٔ -صفوة التفاسَت ،الصابوين٤ ،تمد علي ٔٗٔٚ ،ى  ٜٜٔٚ -م ،الطبعة األوىل ،القاىرة ،دار
الصابوين للطباعة والنشر والتوزيع.
ٕٖ -فتح الرٛتن بكشف ما يلتبس يف القرآن ،األنصاري ،زكريا بن ٤تمد بن أٛتد بن زكريا
األنصاري ،زين الدين أبو ٭تِت السنيكيٖ ،تقيق٤ :تمد علي الصابوينٖٔٗٓ ،ى -
ٖٜٔٛم ،بَتوت ،لبنان ،دار القرآن الكرًن.
ٖٖ -فتح القدير ،الشوكاين٤ ،تمد بن علي بن ٤تمد بن عبد اهلل الشوكاين اليمٍت ،الطبعة األوىل،
ٗٔٗٔه ،دار ابن كثَت ،دار الكلم الطيب دمشق ،بَتوت.
ٖٗ -كشف ا١تعاىن ىف ا١تتشابو من ا١تثاىن ،ابن ٚتاعة ،أبو عبد اهلل٤ ،تمد بن إبراىيم بن سعد اهلل
بن ٚتاعة الكناين اٟتموي الشافعي ،بدر الدينٔٗٔٓ ،ى ٜٜٔٓ -مٖ ،تقيق :الدكتور عبد
اٞتواد خلف ،الطبعة األوىل ،ا١تنصورة ،مصر ،دار الوفاء.
ٖ٘ -يف ظبلل القرآن ،سيد قطب1412 ،ىـ ،الطبعة السابعة عشر ،بَتوت ،القاىرة ،دار
الشروق.
 -ٖٙلسان العرب ،ابن منظورٖ ،تقيق :عبد اهلل علي الكبَت و٤تمد أٛتد حسب اهلل وىاشم ٤تمد
الشاذيل ،دار ا١تعارف ،القاىرة.
 -ٖٚمعجم اللغة العربية ا١تعاصرة ،د أٛتد ٥تتار عبد اٟتميد عمر (ا١تتوىفٕٔٗٗ :ى ) ٔتساعدة
فريق عمل ٕٜٔٗ ،ى  ٕٓٓٛ -م ،الطبعة األوىل ،عامل الكتب.
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٣ -ٖٛتلة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية ،العدد السادسٕٓٔٓ ،م ،تصدرىا جامعة
٤تمد خيضر ،بسكرة ،باٞتزائرْ ،تث بعنوان :ضمائر العربية ا١تفهوم والوظيفة ،لؤلستاذة:
دندوقة فوزية.
 -ٖٜمعاين النحو ،السامرائي ،فاضل صاحل ،شركة العاتك لصناعة الكتاب ،القاىرة.
ٓٗ -مغٍت اللبيب عن كتب األعاريب ،ابن ىشامٚ ،تال الدين ابن ىشام األنصارئٕٗٔ ،ه-
ٕٜٜٔمٖ ،تقيق :مازن ا١تبارك ،و٤تمد علي ٛتد اهلل ،راجعو :سعيد األفغاين ،الطبعة األوىل،
دار الفكر ،بَتوت.
ٔٗ -مبلك التأويل القاطع بذوي اإلٟتاد والتعطيل يف توجيو ا١تتشابو اللفظ من آي التنزيل،
الغرناطي ،أٛتد بن إبراىيم بن الزبَت الثقفي الغرناطي ،أبو جعفرٖ ،تقيق :عبد الغٍت ٤تمد
علي الفاسي ،بَتوت ،دار الكتب العلمية ،جٕ ،صٕٖٖٙ-ٖٙ
ٕٗ٪ -تاذج من الربط بضمَت الفصل يف القرآن الكرًن دراسة ٨توية ،ىاشم ٤تمد مصطفى ،دراسة
مقدمة إىل جامعة صبلح الدين ،أربيل ،سنة ٕٓٓٚم ،راجع رابط ٣تالس الطريق إىل اٞتنة:
http://www.wayٕjannah.com/vb/showthread.php?t=ٜٛٛٛ
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جدول بمواطن ضمائر الفصل في القرآن
مرتبة حسب ورودىا في السور من البقرة حتى الناس
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الصفحة

الموضوع
إىداء

ٖ

مقدمة

ٗ

الفصل األول :ضمير الفصل لغويا ونحويا وبالغيا

ٚ

المبحث األول :ضمير الفصل لغة واصطالحا

ٛ
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