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 [1]حقيقة ضمري الغائب يف القرآن الكرمي 

 متهيد
ا ُوِضَعْت ألْن ُيَضم بعضها إىل بعض فتفيد املخاطب معىن كان جيهله قبل أن تركب وتُلقى من الواضح أن    األلفاظ املفردة إَّن 

عليه، ففي الكالم معاٍن هي ما يُقصد إيصاله إىل أذهان املخاطبني؛ وفيه ألفاظ هي مبنزلة اجلسور تعرب عليها املعاين من 
ذا كانت األلفاظ مبنزلة الوسائل كانت يف الدرجة الثانية ابلنظر إىل املعاين اليت هي نفوس الناطقني إىل نفوس السامعني، وإ

 املقصود من نظم الكالم.

صرف البلغاء مهمهم إىل املعاين وأبدعوا يف تصويرها، وأعين من املعاين تلك الصور اليت تبقى قائمة يف نفوس السامعني بعد 
اظ فإذا هي عند تركيبها كاألجسام حتلُّ فيها األرواح، أو الربود تتحلى فيها مساع خطبة أو قصيدة، مث نظروا إىل األلف

األجسام، فأحسوا أن الروح الراكبة جيمل هبا أن تكون يف جسم نفي اللون، متناسب األعضاء، وأن اجلسم النضر يزيده 
على فكر البليغ، فيقتضي حاهُلا أن تلقى  حسًنا على حسنه أن يظهر يف ملبٍس هبَِي املنظر، رقيق احلاشية، كذلك املعاين ختطر

 يف لفظ جيِ د السبك، حمكم النظم، آخذ ابلغرض من مجيع نواحيه.

من أجل ذلك وج ه بلغاء العرب جانًبا عظيًما من عنايتهم إىل ختري األلفاظ، وإحكام نسجها مبقدار ما تؤدِ ي صور املعاين، 
من اإلعجاب أو القبول، وليس من شرط جودة الكالم أن يكون لكل جزٍء من  وتضعها يف نفس السامع املوضع الال ِئِق هِبا

لفظ مفرد خيتص ابلداللة عليه؛ بل مدار حسن البيان على أن تصري صور املعاين يف نفس املخاطب  -صورة معناه الرتكييب 
قدر املعاين يف الكثرة والقلة، أم   حباهلا اليت كانت عليها يف نفس املتحدث هبا، وسواء بعد هذا أكانت األلفاظ مفصلة على

 كانت املعاين فوق ما تدل عليه األلفاظ حبسب أوضاعها اللغوية.

والعتماد حسن البيان على نقل صور املعاين إىل نفوس املخاطبني كما هي، مل يباِل العرب أن يكتفوا يف الداللة على بعض 
و هذا من القرائن اليت ال يضبطها حساب؛ بل يعدون يف أصول املعاين مبساق الكالم وما تقتضيه طبيعة املعىن، إىل حن

ما ينبه السامع إىل  -بالغتهم أن يطرحوا كثريًا من األلفاظ مىت وثقوا أبن يف نظم الكالم، أو يف األحوال اخلارجة عنه 
 مدلوالهتا.

اء النحو والبيان كل مذهب، وتقلبوا يف كل ومن مثَ  َنَشَأ فنُّ اإلجياز بوجه عام، وكان للحذف يف كالمهم جمال، ذهب فيه علم
شعبة من شعابه، ففي أساليب البلغاء اإلجياز، ويف كالمهم االعتماد يف تصوير املعاين على ثقافة السامع، وما يـُْغيِن َغناء 
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َئِة أتلِيِفها، فاطِ راح كثرٍي مَن األل فاظ مع القصد إىل إفادة األلفاظ من أحوال ولو كانْت خارجًة عن ُمقتَضَيات الَكِلِم وهيـْ
مدلوالهِتا اللُّغوي ة، ال ََيَسُّ بفصاحة الكالم وال يقدح يف بالغته، ما دام الكالم منسوًجا على املِنوال الذي ينسج عليه 

 الفصحاء، وما دامِت املعاين اليت ُيراد نقُشها يف نفس املخاطب ساملًة من أن تصل إىل النفس خمتلة اهليئة، أو مبتورة بعض
 األجزاء.

ا يـُْؤَخُذ فيه مِبا يرُد عن ُفصحاء اللغة، فما ورد يف منظومهم أو منثورهم كان  واملنوال الذي حيرز به الكالم وصف الفصاحة إَّن 
النسج عليه سائًغا مقبوالً، وما مل يـَُعر ُِجوا عليه يف أقواهلم كان خارًجا عن فصاحتهم، متعدِ اًي حدود بالغتهم، وال يرجع يف 

كم على األسلوب ابلصحة أو الفساد إىل الذوق، حىت جيعل للذوق مدخل يف تقرير القواعد النحوية، وشاهدان يف هذا أن احل
اللغات ختتلف يف هذا الباب اختالًفا كثريًا، فالعرب مثاًل ال يفصلون بني أداة التعريف واملعر ف يف حال، واألملان يُوردون بني 

كثرية، أفيصح للناشئ على لغة العرب أن يعد هذا الفصل يف لغة األملان خروًجا عن حد أداة التعريف واملعرف مجاًل  
الفصاحة، ويدعوهم ابسم التجديد إىل أن َيَدعوه، وَيصلوا أداة التعريف ابملعرف لزاًما؟! وتت ِفُق اللغتان العربية واألملانية يف 

يف األملانية حيث ال يصلح حذفها يف العربية، فيقول العريب مثاًل:  تعريف االسم الذي يراد منه اجلنس، وكثريًا ما حيذفوََنا
أحب الشجر، وكذلك يتكلم األملاين مِبا ُيرداف هذا يف لغته، إال أنه قد يسقط يف هذا املقام أداة التعريف، فيكون تعريب  

الشجر، أفيصح ملن شب على لغة كالمه حرفيًّا: "أحب شجًرا"، وذلك ما ال يقوله العريب حني يقصد إىل أن ه حيب جنس 
العرب أن يثور على لغة األملان، ويرميها ابخلَلل يف مثل هذا االستعمال الذي أَِلفه فصحاؤهم، وأصبح معىن اجلنس مفهوًما 

 منه؛ كما يفهم من استعمال الشجر مقرواًن أبداة التعريف؟!

غة من الوجهة النحوية إىل ما جَيري عليه فصحاؤها، وحقيق هذا االختالف هو الذي حيتم علينا أن نرجع يف تقرير قوانني الل
علينا أن نتلقى كل ما جروا عليه يف منظومهم ومنثورهم ابلتسليم والقبول، وال يضر شيًئا من أساليبهم أن ذوًقا مل يتقلب فيما 

 بعد عن مواقع الفصاحة.تقلبت فيه أذواقهم، أو لبس صبغة لغة أخرى، أن يتنكر له ويطيش يف القول إىل أن يرميه ابل

وإذا كان مقياس الفصاحة عند أهل اللغة إَّنا يعتمد على استعمال الفصحاء، فكل ما جييء يف القرآن مما يرجع إىل قانون 
أتليف األلفاظ، ووضع كل مفرد موضعه الالئق به، ال نرتدد يف أنه استعمال عريب فصيح، وال نراتب يف أنه وارد على وفق ما 

اء العرب من غري جتاٍف عنه وال حترج منه، وحجتنا يف هذا أن آايت كثرية تصف القرآن أبنه عريب؛ أي أنزل ينطق به فصح
قـُْرَآاًن َعَربِيًّا ِلَقْوٍم ، وقال تعاىل: }[2]{ِإان  أَنْـَزْلَناُه قـُْرَآاًن َعَربِيًّا َلَعل ُكْم تـَْعِقُلونَ بلغة العرب لفظًا وأسلواًب، قال هللا تعاىل: }

، ولو جرى شيء من القرآن على ما خيالف قوانني اللغة ملا صح [4]{َوَهَذا ِلَساٌن َعَريبٌّ ُمِبنيٌ ، وقال تعاىل: }[3]{يـَْعَلُمونَ 
أن يقال فيه: إنه نزل بلسان عريب مبني، ولوجد خصوم اإلسالم من فصحاء العرب الطريق إىل أن يطعنوا يف اآلايت النازلة 

قوانني املركوزة يف طبائعهم، ويرموها بعدم الفصاحة، وشيء من هذا مل يقصه القرآن، وال محلته إلينا رواية، وقد على غري ال
قص علينا القرآن، ومحلت إلينا الرواايت كثريًا من مطاعنهم والشبه اليت كانت تالبس عقوهلم، فتسليم أن ليس يف القرآن ما 

زب، فإن ختيل أحد يف مجلة من القرآن أَنا حائدة عن مناهج الفصاحة، فليس له هو خارج عن قانون اللسان العريب ضربة ال
إال أن يوجه طعنه فيما مل يرتضه منها إىل أصل اللسان العريب، وينفي عن هذا االستعمال إن شاء وصف الفصاحة، فيكون 

 للكاتبني يف تقوَيه بيان غري هذا البيان.

ا أنه خرج عن قوانني كالم العرب النحوية، وإَّنا هو اإلبداع يف أتليف املعاين، وصوغ وإذا أبدع القرآن فأعجز فليس معىن هذ
 الكلم يف األساليب احلكيمة، وهي مع هذا ال خترج عن رعاية تلك القوانني.
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 "النقد"
  القاعدة النحوية يف ضمري الغائب

مذكور يتقدمه لفظًا ورتبة، وأن يطابق هذا قال صاحب احملاضرة: "القاعدة النحوية أن ضمري الغائب جيب أن يعود إىل 
املذكور يف الت ذكري والتأنيث، ويف اإلفراد والتثنية واجلمع، هذه القاعدة شاملة ال يقبل الن حويُّون فيها استثناء، فإن عرض ما 

خر الرتبة، وهم على كل حال ال يوهم أتخُّر املرجع عن الضمري أتو لوا وتكل فوا إلثبات أن  هذا التأخُّر اللفظي ال يستلزم أت
 يقبلون استثناء يف قاعدة املطابقة بني الضمري ومرجعه".

مل يوجد يف القواعد النحوي ة منذ نشأت إىل يوم انعقد مؤمتر املستشرقني قاعدة تقول: إن ضمري الغائب جيب أن يعود إىل 
ا قال النحاة  : األصل تقدمي مفسر ضمري الغائب، -الك يف "التسهيل"كما قال ابن م  –مذكور يتقد مه لفظًا ورتبة، وإَّن 

ويعلِ لون هذا األصل أبن ضمري املتكلم واملخاطب تفسرمها املشاهدة، وضمري الغائب عاٍر عن هذا الوجه من التفسري، فكان 
غري واجب، وسو غوا  األصل تقدمي معاده؛ ليعلم املراد ابلضمري قبل ذكره، وأمْجعوا بعد هذا على أن  العمل على هذا األصل

أن يكون الضمري عائًدا إىل متأخِ ر يف اللفظ، مىت كانت مرتبته يف نظم الكالم متقدمة، فلم يقع بينهم اختالف يف صحة املثل 
السائر: "يف بيته يؤتى احلكم"، وما يضاهيه يف احتوائه ضمريًا يعود على متأخِ ر يف اللفظ، متقدم يف الرتبة؛ كما قال تعاىل: 

 ، وقال أرطأة بن سهية:[5]{َأْوَجَس يف نـَْفِسِه ِخيَفًة ُموَسىفَ }

يَِها  َسَفاَهةِ  ِمن   وَتِل كَ  تََمنَّت  
ُجوََها        رَأ   ُمَحاِربُ  َهَجت نِي لَمَّا ألَه 

 املثل، و"موسى" يف اآلية، و"حمارب" يف البيت قد وردت مفسرة لضمائر ذكرت قبلها، ومل جيد النحاة فيها أو فـ"احلكم" يف
يف أمثاهلا ما خيالف قاعدة مطردة، حىت حيتاجوا فيها إىل تكلف وأتويل؛ بل النحاة أنفسهم قر روا قاعدة صحة عود الضمري 

نظم الكالم التقدمي، وشواهد هذه القاعدة يف القرآن وكالم العرب ابلغة من  على ما كان متأخًرا يف اللفظ، وأصل رتبته يف
الكثرة ما ََينع أن حيوم حوهلا خالف، والذي جرى فيه اخلالف بينهم إَّنا هو اإلتيان ابلضمري مفسًرا ابسم يتأخر عنه لفظًا 

، ويذهب األخفش وابن جين وابن مالك إىل ورتبة حنو: "زان علمه حممًدا"، فاجلمهور يذهبون إىل فساد مثل هذا الرتكيب
 صحته، ومن شواهدهم على هذا قول حسان:

ًدا أَنَّ  َولَو   لَدَ  َمج  رَ   أَخ  ُدهُ  أَب َقى النَّاسِ  ِمنَ         وَاِحًدا  الدَّه  رَ  َمج   ُمط ِعَما الدَّه 

جييزون عوده على متأخر يف اللفظ وهو متقدم  فاحلقيقة أن  النحاة ال يوجبون عود الضمري على متقدم يف اللفظ والرتبة؛ بل
تَـَلى ِإبْـَراِهيَم رَبُُّه ِبَكِلَماتٍ يف الرتبة، كما جييزون عوده على متقدمه يف اللفظ ورتبته التأخري؛ حنو قوله تعاىل: } ، [6]{َوِإِذ ابـْ

 فمن اخلطأ املكشوف قول احملاضر: "القاعدة النحوي ة أن  ضمري الغائب جيب أن يعود إىل مذكور يتقد مه لفظًا ورتبة".

وقول احملاضر: "هذه القاعدة شاملة ال يقبل النحويون فيها استثناء" حكم ال يطابق الواقع؛ فقد عرفت أن احملاضر حر ف 
 هِبا على وجهها الصحيح، وما كان منهم إال أن قالوا: "ََيتنع عود الضمري على متأخر لفظًا ورتبة"، القاعدة النحوية، ومل أيتِ 

 والفرق واضح بني هذه العبارة وبني أن يقال: يوجبون عود الضمري على مذكور يتقدمه لفظًا ورتبة.

يقبلون فيها االستثناء، وقد  –ستشرقني وهي أوسع نطاًقا من القاعدة املصنوعة يف مؤمتر امل –مث إن قاعدهتم الصحيحة 
استثنوا ابلفعل أبوااًب من الكالم، نطق فيها العرب بضمائر ترجع إىل متأخر عنها لفظًا ورتبة، ولكثرة ما ورد من شواهدها 
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رفها طالب أدخلها النحاة يف مقاييس اللغة، ومل َينعوا أحًدا من أن يصوغ الكالم على طرائقها، وهذه األبواب املستثناة يع
علم العربية من قبل أن ينتقلوا إىل كتبها العالية، وإليها يشري ابن مالك يف كتاب "التسهيل" بقوله: "ويتقدم غري منوي التأخري 

، أو رفع بِنعم أو شبهها، أو أبول املتنازعني، أو أبدل منه املفسر، أو جعل خربه، أو كان املسمى ضمري الشأن  إن جر بُرب 
 ، أو ضمري اجملهول عند الكوفيني".عند البصريني

فالنحاة يستثنون من القاعدة القائلة: "َيتنع عود الضمري على متأخر لفظًا ورتبة"، هذه األبواب اليت سردها ابن مالك، وهي 
 مبسوطة يف كتب النحو بشواهدها العربية وأمثلتها.

م ال يقبلون استثناء يف قاعدة املطاب قة بني الضمري ومرجعه على كل حال، ال يستقيم مع إجازهِتم وما زعمه احملاضر من أَن 
إعادة الضمري على متأخر لفظًا ورتبة يف ابب "رب"، وتصرحيهم أبنه يلتزم يف هذا الضمري األفراد والتذكري، وإن كان مفسره 

 مجًعا أو مؤنثًا، ومن شواهدهم على هذا قول الشاعر:

يَةً   ُربَّهُ  دَ  يُورِثُ         امَ   إِلَى  دََعو تُ   فِت   َفأََجابُوا َدائِبًا الَمج 

 زعم احملاضر أن يف القرآن ضمائر خارجة عن القاعدة النحوية:
قال احملاضر: "ولكن هذه القاعدة ِِبُزأْيها إِن اط ردت يف الشعر والنثر، فهي ال تطرد يف القرآن الكرمي، ذلك أن يف القرآن 

قد مها لفظًا ورتبة، وفيه ضمائر يظهر أَنا تعود إىل مذكور؛ ولكنها ال تطابقه تذكريًا الكرمي ضمائر ال تعود إىل مذكور يت
 وأتنيثًا، أو إفراًدا وتثنية ومجًعا".

قد أريناكم كيف أورد احملاضر القاعدة بعبارة غري صادقة، وفص لنا لكم القول يف أَنم مل يوجبوا عود الضمري على متقدم لفظًا 
سوى أن األصل يف مرجع الضمري أن يكون متقدًما يف نظم اجلملة، وسو غوا إبمجاع للمتكلم أن خيالف هذا ورتبة، ومل يقولوا 

األصل، وأييت ابلضمري راجًعا إىل متأخر يف اللفظ، متقدم يف الرتبة مىت شاء، ومنهم من أابح له أن أييت به راجًعا إىل متأخر 
أى أن  الشواهد اليت ظَِفَر هبا من كالم العرب كافية ألن جتعله اباًب مفتوًحا يف وجه كل يف اللفظ والرتبة على حَنِْو ما مث لنا، ور 

 من أيخذ لسانه ابلعربية الفصحى.

مل يقلها أحد منهم، فال  -وإذا استبان لكم أن  القاعدة اليت وضعها احملاضر يف مؤمتر املستشرقني وعزاها إىل علماء العربية 
ا مل تطرد، ولن تطرد يف شعر وال نثر، كما أَنا ال تطرد يف القرآن الكرمي.ضرر يف أن تطرد أو ال   تطرد، ونعرتف للمحاضر أبَن 

مطردة  –بعد رعاية ما استثين منها  –أم ا القاعدة الصادقة، وهي القائلة ابمتناع عود الضمري على متأخر لفظًا ورتبة، فهي 
 يف القرآن الكرمي حكًما مسمطًا.

 مائر يف تسعة أنواعحصر هذه الض
 )النوع األول والثاين والثالث(:

 حتدث احملاضر عن الضمائر اليت يزعم أَنا خارجة عن القاعدة النحوية، وحصرها يف أنواع تسعة، فقال:
ينة من وجمادلته، واستفتاءه يف مكة واملد -صلى هللا عليه وسلم  -: الضمائر اليت يراد هِبا الذين تعو دوا حوار النيب األول" 

الضمائر اليت يراد هبا النيب نفسه"، مث قال: "وَيكن  ، الثالث:الضمائر اليت يراد هبا القرآن الثاين:املسلمني وغري املسلمني، 
[، فالواو راجعة إىل املشركني من أهل 13{ ]هود: َأْم يـَُقوُلوَن اْفرَتَاهُ التمثيل هلذه األنواع الثالثة بقوله تعاىل يف سورة هود: }

ة وهم مل يذكروا، وفاعل افرتى راجع إىل النيب وهو مل يذكر، ومفعوله راجع إىل القرآن وهو مل يذكر، ومَن النوع األول كل مك
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َلِة اْلَقْدرِ {، ومن النوع الثاين قوله تعاىل: }َوَيْسَأُلوَنكَ اآلايت واجلمل اليت تبتدئ بقوله تعاىل: } ، ومن [7]{ِإان  أَنْـَزْلَناُه يف لَيـْ
 .[8]{َعَبَس َوتـََوىل  النوع الثالث قوله تعاىل: }

، وعزاها إىل النحويني، مث َبىَن عليها دعوى أن ضمائر الغيبة يف القرآن ترد على خالف وضع احملاضر تلك القاعدة اهلازلة
ا خارجة عن قانون علماء العربية،  القاعدة النحوية، وأخذ يسوق على هذه الدعوى من اآلايت ما خييل به إىل السامع أَن 

ظًا ورتبة، وهو القاعدة اليت يعزوها احملاضر إىل وإذا كنا على علم من الفرق بني وجوب عود الضمري على مذكور تقدم لف
 -علماء النحو، وبني قولنا: "َيتنع عود الضمري على متأخر لفظًا ورتبة إال ما استثين"، وهو القاعدة النحوية الصحيحة 

ا هي خارجة عن القاعدة املصنوعة يف مؤمتر املستشرقني؛ حيث مل تُعد فيها ال ضمائر على مذكور عرفنا أن  هذه اآلايت إَّن 
تقدم لفظًا ورتبة، وهي غري خمالفة للقاعدة الصحيحة؛ إذ مل جيئ فيها ضمري عائد على متأخر لفظًا ورتبة، وقصارى ما يقال 

فيها: إَنا راجعة إىل ما استغين عن ذكره مبا يدل عليه من قرائن يف نفس اللفظ، أو أحوال أخرى حتف مبقام اخلطاب، وهذا 
ل ضمائر الغيبة قد قرره النحاة والبيانيون، ومل يروه منافًيا لقاعدة من قواعدهم يف حال، فهذا ابن مالك الوجه من استعما

يقول يف كتاب "التسهيل": "األصل تقدمي مفسر ضمري الغائب، وال يكون غري األقرب إال بدليل، وهو إما مصرح به بلفظه، 
كر ما هو له جزء أو كل أو نظري أو مصاحب بوجه ما". وهذا ابن أو مستغىن عنه حبضور مدلوله حسًّا أو علًما، أو بذ 

احلاجب يقول يف "الكافية": "واملضمر ما وضع ملتكلم أو خماطب أو غائب تقدم ذكره لفظًا أو معىن أو حكًما"، وهذا 
ن املسند إليه يف السكاكي يقول يف كتاب "املفتاح" عند البحث عن الداعي إىل أن يكون املسند إليه ضمري غيبة: "أو كا

ذهن السامع"، وقال العالمة السيد يف شرحه مبيًنا حضور املسند إليه يف ذهن السامع: "وحضوره فيه إما لكونه مذكورًا لفظًا 
 أو معىن، وإما لكونه يف حكم املذكور لقرائن األحوال لفظية كانت أو معنوية".

ون وضع املضمر موضع املظهر الشتهاره ووضوح أمره؛ كقوله تعاىل: وقال سعد الدين التفتازاين يف "الشرح املطول": وقد يك
}ِإان  أَنْـَزْلَناُه{؛ أي القرآن، أو ألنه بلغ من عظم شأنه إىل أن صار متعلق األذهان، حنو هو احلي الباقي، أو الدعاء أن الذهن 

 ال يلتفت إىل غريه؛ كقوله يف املطلع:

 ِرَواقُ  لِلظَّالمِ  َعلَي َها َزارَت  

ْمُه يف اللفظ،  وقد ساق النحاة من اآلايت ومنظوم العرب ومنثورهم شواهد على أن  ضمري الغيبة يصحُّ عْوُده على ما مَلْ يـَتَـَقد 
ا َحَضر يف ِذْهِن الس امع بقرائِن األحوال لفظيًة كاَنْت أو معنوي ة، ومن هذه الشواهد قول الشاعر:  وإَّن 

ًرا تُ يَمَّم   إِذَا أَد رِي َوَما رِيدُ         أَم 
ُ
ُُّهَما  الَخي رَ   أ  يَلِينِي   أَي

فالشاعر مل يذكر إال اخلري، وأتى بضمري املثىن راجًعا إليه وإىل الشر الذي يصاحبه يف اخلطور على الذهن غالًبا، ومنها قول 
 الشاعر:

نَاس   َوُكلُّ 
ُ
لِِهم    َقي دَ  قَاَربُوا أ نُ         فَح  َنا َونَح  وَ  قَي َدهُ  َخلَع   َساِربُ  َفه 

 فمرجع الضمري يف قوله "قيده" مل يتقدم يف اللفظ، وإَّنا علم من سياق اجلملة قبله، واملراد قيد فحلنا، ومنها قول الشاعر:

َوةَ    وَالتَّأ بِينَ    َفإِنَّكَ  دَ    ُعر   َشوَارِعُ      إِلَي هِ     َوأَي ِديَنا    َدَعاكَ         َما    بَع 
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 أََواقِعُ      َفو َقُهنَّ      الَمنَايَا     وَطَي رُ         الضَُّحى تَلَعَ  وََقد   الَحاِدي الرَُّجلِ لَكَ 

فالضمري يف قوله: "فوقهن" يعود إىل اإلبل املنبه عليها لفظ احلادي، فإن احلادي يستدعي إباًل حمدو ة، فأغىن ذلك عن 
 ذكرها، ومنها قول أيب كبري اهلذيل:

 ُمثَقَّلِ    َغي رِ    ال ِفت يَانِ    ِمنَ    َجل د          بِِمغ َشم   الظَّالَمِ  َعلَى َسرَي تُ  َولََقد  

 ُمَهبَّلِ   َغي رَ   فََشبَّ   الن ِطَاقِ  ُحُبكَ         َعَواقِد     وَُهنَّ    بِهِ   َحَمل نَ   ِممَّن  

كن املراد مفهوم من لفظ "محل" وما وقع فيه من سياق فالضمري يف قوله: "محلَن" عائد إىل النساء ومل جير هلن ذكر، ول
 الكالم، ومنها قول لبيد:

 ظَالَُمَها الثُُّغورِ  َعو رَاتِ  َوأََجنَّ         كَافِر    فِي يًَدا أَل َقت   إِذَا َحتَّى

 باس بن عبداملطلب:فإنه أراد حىت إذا ألقت الشمس يًدا يف الليل إذ غربت، ومل جير للشمس ذكر يف شعره، ومنها قول الع

دَع          َوفِي الظ ِالَلِ  فِي ِطب تَ  َقب لَِها ِمن   تَو  صَفُ  َحي ثُ  ُمس   الوَرَقُ  يُخ 

 فإنه يريد من قبل األرض؛ أي قبل وجودك فيها، ومل جير ذكر لألرض يف كالمه.

 )النوع الرابع(:
أيمر هللا أبمر أو ينهى عن شيء، مث يريد بعد ذلك حتسني : الضمائر اليت تعود إىل األفعال، وذلك حني الرابعقال احملاضر: "

َوِمْن َحْيُث َخَرْجَت فـََولِ  ما أمر به، أو تقبيح ما ََنى عنه، أو أتكيد األمر والنهي، ومثال ذلك قوله تعاىل يف سورة البقرة: }
َرُب ِللتـ ْقَوى، وقوله تعاىل يف سورة املائدة: }[9]{َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد احْلََراِم َوِإن ُه َلْلَحقُّ ِمْن رَبِ كَ  ، [10]{اْعِدُلوا ُهَو َأقـْ

َنٌة يف اأْلَْرِض َوَفَساٌد تعاىل يف سورة األنفال بعد أن بني  أحكام املواالة بني املسلمني والكافرين: } وقوله ِإال  تـَْفَعُلوُه َتُكْن ِفتـْ
 من الكالم السابق". –كما يقولون   -هذه الضمائر عادة إىل مصدر متصيد  ، والنحويون يرجعون[11]{َكِبريٌ 

ا  يريد احملاضر أن يَضَع يف أذهان املستمعني إليه أن  الضمائر يف هذه اآلايت واردة على خالف القاعدة النحوية، وهي إَّن 
لك املقالة ال يعرفها النحاة، والضمائر يف هذه ختالف املقالة اليت زو رها عليهم يف مؤمتر املستشرقني، وقد استبان لكم أن ت

اآلايت جاءت مطابقة الستعمال عريب صحيح، وهو ما قر ره النحاة من أن مرجع الضمري قد يكون جزًءا من مدلول كلمة 
  تقدمته، وساقوا على هذه القاعدة شواهد من كالم العرب وأخرى من القرآن الكرمي، ومن هذه الشواهد قوهلم: "من كذب

 كان شرًّا له"، ففي "كان" ضمري يعود إىل الكذب الذي هو جزء من مدلول كذب، ومنها قول الشاعر:

ِفيهُ  ُزِجرَ  إَِذا ِفيهُ  َوَخالَفَ         إِلَي هِ   َجرَى  السَّ  ِخالفِ  إِلَى َوالسَّ

 فالضمري يف جرى "عائد" إىل السفه املفهوم من لفظ السفيه، ومنها قول القطامي:

اقَةُ  بِهِ  َواآلِخُذونَ         لَُهم   الُمُلوكِ  َوأَب نَاءُ  ُمُلوكُ ال ُهمُ   األُوَلُ  َوالسَّ
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فالضمري يف قوله "به" عائد إىل امللك، املستغىن عنه بذكر ما حيضره يف ذهن السامع، وهو َلْفُظ املُلوك، وعلى هذا النحو من 
 اخِلطاب جاء قول الشاعر:

َماال يَن تَِسجُ  الضَّحَّاكُ  أَنَا        أََخاهُ   وَيَك ن   بَاِديًا يَكُ  َوَمن   ِ  الش 

 فإن الضمري يف قوله "أخاه" عائد إىل البدو الذي هو ضد احلضر، وهو مل يذكر يف النظم، إَّنا دل عليه قوله "ابداًي".

، وقوله [12]{َرُب ِللتـ ْقَوىاْعِدُلوا ُهَو َأقْـ ومن اآلايت اليت أوردوها مستشهدين هبا على صحة هذا االستعمال قوله تعاىل: }
{ راجع إىل ُهَو َخرْيًا هَلُمْ ، فالضمري يف قوله }[13]{َواَل حَيَْسََب  ال ِذيَن يـَْبَخُلوَن مِبَا َآاَتُهُم اَّلل ُ ِمْن َفْضِلِه ُهَو َخرْيًا هَلُمْ تعاىل }

{، فالنحاة يقررون صحة استعمال الضمري راجًعا إىل املصدر الذي يدل عليه يـَْبَخُلونَ البخل املستغىن عن ذكره بقوله تعاىل }
اآلايت واألبيات شواهد على ما يقررونه؛ ألَنم قرروا وجوب عود الضمري على مذكور فعل أو وصف متقدم، ويسوقون 

 يتقدم لفظًا ورتبة، وملا اعرتضتهم هذه اآلايت وما جيري جمراها من الشعر أخذوا يتأولون ويتصيدون.

 )النوع اخلامس(:
إىل متقدم ولكنه ال يطابقه، كقوله تعاىل يف  يعود أحدمها:: الضمائر املبهمة، وهذه الضمائر قسمان: اخلامسقال احملاضر: "

"منه" ظاهرة يف الرجوع إىل ، فاهلاء يف [14]{َوَآتُوا النِ َساَء َصُدَقاهتِِن  حِنَْلًة َفِإْن ِطَْبَ َلُكْم َعْن َشْيٍء ِمْنُه نـَْفًساسورة النساء: }
الصدقات، ولكنها ال تطابق الصدقات يف اجلنس وال يف العدد، وهلذا قال الزخمشري يف "الكشاف": إن هذه اهلاء مبعىن اسم 

: ضمائر ال ترجع إىل متقدم، ولكن يفسرها متأخر القسم الثايناإلشارة؛ كأنه قال: فإن طَب لكم عن شيء من ذلك نفًسا، 
 ".[15]{ِإْن ِهَي ِإال  َحَياتـَُنا الدُّنْـَياة، كقوله تعاىل: }لفظًا ورتب

اين يف ذكران يف التمهيد أن بلغاء العرب ال جيمدون على رعاية األلفاظ؛ بل يوجهون عنايتهم الكربى إىل نقش صور املع
أذهان املخاطبني، فرتاهم ينسجون الكالم على رعاية ما سبق من األلفاظ يف أغلب أحواهلم، وقد يذهبون فيه إىل ما يطابق 

املعىن غري مبالني ابأللفاظ، حيث ال يتوقف حسن صياغة املعىن على التزام رعايتها، فإذا دلوا على املعىن بلفظ، مل جيدوا 
كأنه ذكر بلفظ آخر مألوف االستعمال عند أتدية هذا املعىن الذي صيغ من أجله اخلطاب، وهذا   حرًجا يف أن يتحدثوا عنه،

َمْذَهٌب من مذاهِب البَـَياِن فسيح، َبَسطَُه اْبُن ِجينِ  يف كتاب "اخلصائص" حتت عنوان: "فصل يف احلمل على املعىن"، وقال: 
ل بعد هذا: واحلمل على املعىن يف هذه اللغة واسع جدًّا، ومن صوره قد ورد يف القرآن وفصيح الكالم منثورًا ومنظوًما، وقا

تصوير اجلماعة يف صورة الواحد، ومن شواهد هذا التصوير قول العرب: "هو أحسن الفتيان وأمجله"، أفردوا الضمري مع أن  
 ذي الرمة: مرجعه فيما يظهر مجاعة؛ ألن  هذا املَْوِضع يكثر فيه استعمال الواحد، ومن شواهده قول

ًها الثََّقلَي نِ  أَح َسنُ  َوَميَّةُ  َسُنهُ    َوَسالَِفةً         َوج   َقَذاال   وَأَح 

 فرتك رعاية اللفظ املنطوق به، وبىن كالمه على لفظ آخر مما يؤلف يف هذا املكان، فأفرد الضمري؛ كأنه قال أحسن خملوق.
اء قريش، أحناه على ولد يف صغره، وأرعاه على زوج يف ذات يده((، ويف احلديث النبوي: ))خري نساء ركَب اإلبل خيار نس

فقد أتى ابلضمري يف قوله "أحناه، وأرعاه"، مفرًدا ذهااًب إىل املعىن، فإن قوله ))خري نساء(( يف معىن خري من وجد أو خلق، 
 الكالم. قال ابن األثري: ومنه قوهلم: "أحسن الناس وجًها، وأحسنه َخلًقا"، وهو كثري من أفصح
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ومن هنا نعلم بوجه جُممل أن  القرآن إذا استعمل لفظ اجلمع للداللة على معىن، وأتى يف حديثه عن هذا املعىن ابلضمري 
ا سلك منهًجا أيلفه فصحاء العرب، وال جيدون يف نفوسهم حرًجا من أن يلفظوا به، وال يف آذاَنم نـُُفورًا من أن  مفرًدا، فإَّن 

 يستمعوا إليه.
{، فإن املعىن الذي أريد َوآتُوا النِ َساَء َصُدَقاهتِِن  حِنَْلًة َفِإْن ِطَْبَ َلُكْم َعْن َشْيٍء ِمْنُه نـَْفًساهذا أتويل قوله تعاىل: } وعلى

ابلصدقات قابٌل ألْن يستعمل له لفظ غري مجع وهو الصداق، أو ما أصدق، فيكون الضمري يف قوله }منه{ عائًدا على معىن 
 ابعتبار اسم آخر شأنه أن يستعمل للداللة عليه، حىت كأنه قيل: وآتوا النساء صداقهن أو ما أصدقتموهن.الصدقات، 

وال يغيب عن ا أن  مراعاة األلفاظ املعرب هبا عن املعىن أواًل، مث اإلتيان بضمائر الغيبة على وفقها، هو الذي جيري عليه العرب 
عليه الواحد بعد اآلخر، وذلك ما أخذ علماء العربية أن جيعلوا مطابقة الضمري يف أكثر خماطباهتم، وهو الذي يتتابعون 

ملرجعه قاعدة متبعة، ونعلم مع هذا أن استعمال ضمري الغيبة منظورًا فيه إىل املعىن، كأنه عرب عنه بلفظ آخر يطابقه الضمري 
ودورانه على ألسنة عامتهم، وقلة ظهور هذا هو مسلٌك عريب فصيح، وإن مل يبلغ مبلغ الوجه األول يف شيوعه بينهم،  -

االستعمال يف خطب البلغاء وقصائدهم، مث قلة استباق ألسنة اجلمهور إليه يف خماطباهتم ال خيدش يف فصاحته؛ بل ال ينزل به 
وال يبطئ عن مكانة الوجه الشائع، وإَّنا هو وجه ينتحيه الفصحاء يف مقامات ال جيدون يف انتحائه ما خيل بصورة املعىن، 

بذهن املخاطب عن أن يدرك املراد كما يدركه عندما يؤيت ابلضمري مطابًقا للفظ املنطوق به يف نظم الكالم، وهو جدير أبن 
ال يكثر يف خماطبات العامة، وأن ال تسبق إليه ألسنتهم؛ ألنه ال أيخذ مأخذه يف كل مقام، وال جيري معه الذهن إىل الغرض 

 قوة من البالغة يالحظ فيه كيف يكون إرجاع الضمري إىل املعىن ابعتبار اسم غري مذكور، وإرجاعه أينما وقع؛ بل حيتاج إىل
إليه ابعتبار اللفظ املذكور على سواء، وسنبحث الوجه الذي حكاه احملاضر عن الزخمشري يف صحيفة آتية، ونعرض عليك 

 بعيًدا.  -هللا  إن شاء -يف أتويل هذه اآلية وجًها آخر، نراه قريًبا وال تراه 

{ اليت أوردها احملاضر مثاًل ملا ورد يف القرآن من الضمائر املفسرة مبتأخر عنها لفظًا ورتبة، ِإْن ِهَي ِإال  َحَياتـَُنا الدُّنْـَياوأما آية: }
ا ورتبة، فأسلوهبا عريب شائع مألوف، وقد قدمنا لك أن النحاة عندما يقررون قاعدة امتناع عود الضمري على متأخر لفظً 

يستثنون منها أبوااًب، ومن هذه األبواب ما صيغت فيه هذه اآلية، وهو أن يؤتى ابلضمري أواًل مث خيرب عنه مبا يفسره، وحيتجون 
على هذا أبقوال العرب، وهبذه اآلية نفسها، ومن شواهدهم عليه: "هي النفس حتمل ما محلت"، وقوهلم: "هي العرب تقول 

 ما شاءت".

 س(:)النوع الساد
َمر اَتِن َفِإْمَساٌك مِبَْعُروٍف : الضمائر اليت تقع يف آايت التشريع؛ كقوله تعاىل يف سورة البقرة: }الط اَلُق السادسقال احملاضر: "

ًئا ِإال  َأْن خَيَاَفا َأال   ُتُموُهن  َشيـْ ، فاأللف يف }خيافا{ [16]{ يُِقيَما ُحُدوَد اَّلل ِ َأْو َتْسرِيٌح إبِِْحَساٍن َواَل حيَِلُّ َلُكْم َأْن أتَُْخُذوا مِم ا َآتـَيـْ
غري  راجعة إىل الزوجني اللذين مل يذكرا، وأوضح مثال هلذا النوع آية املواريث يف سورة السناء، فالضمائر اليت تعود فيها إىل

 املذكور كثرية".

{ يعود إىل الزوجني املستغىن عن ذكرمها حبضورمها يف أذهان املخاطبني من احلديث عن ِإال  َأْن خَيَاَفاالضمري يف قوله تعاىل: }
{، والصداق وفٍ َفِإْمَساٌك مِبَْعرُ {، والبقاء على الزواج املعرب عنه بقوله: }َأْو َتْسرِيٌح إبِِْحَسانٍ الطالق، املعرب عنه بقوله: }

ُتُموُهن {؛ بل من اخلطاب يف قوله: } ًئااملذكور يف قوله: }مم ا َآتـَيـْ ُتُموُهن  َشيـْ {، وقد بسطنا لك َواَل حيَِلُّ َلُكْم َأْن أتَُْخُذوا مم ا َآتـَيـْ
ها، وال تصطدم مع قاعدة عربية قائمة بنفس -البحث يف أن إعادة الضمري على ما يستغىن عن ذكره مبا يسبقه من القول 

 أي قاعدة ما عدا القاعدة اليت صنعها احملاضر يف مؤمتر املستشرقني، وأضافها إىل النُّحاة وهم ال يعلمون.
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{ وردِت الضمائر يف آية املواريث، وال َشْيَء ِمْنها إال وهو راجع إىل ما استغين عن ذكره مما الط اَلُق َمر اَتنِ وعلى حنو آية: }
 ه ويلوح إليه.ينبه على مكان

 )النوع السابع(:
َوَلْو يـَُؤاِخُذ اَّلل ُ الن اَس ِبظُْلِمِهْم َما : الضمائر اليت يفهم مرجعها من النص؛ كقوله تعاىل يف سورة النحل: }السابعقال احملاضر: "

َها ِمْن َداب ةٍ  َها َفِإن َك رَِجيمٌ ، فاهلاء راجعة إىل األرض اليت مل تذكر، وقوله تعاىل إلبليس: }[17]{تـََرَك َعَليـْ { َفاْخُرْج ِمنـْ
 [، فاهلاء راجعة إىل اجلنة اليت مل تذكر".34]احلجر: 

اعدة اليت ألصقها ابلنحاة، وصورها بقوله: يريد احملاضر أن يلقي يف آذان املستمعني إليه أن هذه واردة على خالف تلك الق
جيب عود الضمري على مذكور يتقدمه لفظًا ورتبة، واحلقيقة أن النحاة قرروا قاعدة جتري عليها هذه اآلايت بسهولة ورفق، 

وهي صحة عود الضمري الغائب على ما حيضر يف ذهن املخاطب من مساق الكالم، وقد ذكر هذه القاعدة ابن مالك 
 وسقنا إليك من شواهدها ما ال يسعك إال أن تتلقاه إبصغاء وقبول.وغريه، 

 )النوع الثامن(:
: الضمائر اليت تعود إىل "من" دون أن تطابقها جنًسا أو عدًدا، والنحويون يقولون: إن الضمري يرجع إىل الثامنقال احملاضر: "

عىن جنًسا وعدًدا، ولكن رجوع الضمائر إىل األلفاظ مرة، "من" ابعتبار لفظها، فيفرد ويذكر، وابعتبار معناها فيطابق هذا امل
وإىل املعاين مرة أخرى ال معىن له، فأنت ال تقول: محزة أقبلت، مراعاة لتأنيث اللفظ، وإَّنا تقول: محزة أقبل، مراعاة لتذكري 

 النحو ضراًب من اللعب".املعىن، ولو جاز إرجاع الضمائر إىل األلفاظ مرة، وإىل املعاين مرة أخرى؛ ألصبحت اللغة و 

: لفظ يراد به شخص معني كاألعالم، والضمري الذي يكىن به أحدهااأللفاظ اليت تستعمل للداللة على العقالء ثالثة أنواع؛ 
 عن فرد معني ال يكون إال كمرجعه مفرًدا.

هذه اجلموع شأنه أن يكون   : لفظ يرد يف صيغة مجع التكسري، أو أحد مجعي السالمة، والضمري العائد إىل معايناثنيها
 كمرجعه مجًعا مطابًقا، ويلحق هبذا القسم حنو الذين والاليت.

: ألفاظ تقال على املفرد مرة، وعلى اجلمع مرة أخرى؛ حنو "َمْن" املوصولة، ولفظ "من" إن أريد به شخص واحد معني، اثلثها
خص واحد؛ بل أريد منه مجاعة، فهذا ما نطق العرب ابلضمري فالضمري الراجع إليه ال يكون إال مفرًدا، أما إذا مل يرد منه ش

الراجع إليه مفرًدا اترة، ومجًعا مرة أخرى، وهذا شأَنم معها فيما إذا أريد منها جنُس َمن يتحقق فيه معىن صلتها، وِمن 
 قول بعض شعراء احلماسة: -شواهد عود الضمري عليها مفرًدا وقد أريد منها مجاعة 

 َوَساِعُده   البَِخيلِ  كَفُّ  َشنَِجت   إَِذا        بَالنََّدى  الَكفَّ  يَب ُسطُ  ن  لَِممَّ  َوإِن ِي

فَمن هنا مستعملة يف مجع، وأعيد عليها الضمري مفرًدا، وِمن شواهد عود الضمري عليها مجًعا قول قبيصة بن النصراين، أحد 
 شعراء احلماسة:

َحد ِثُ 
ُ
َسُبونَ  َوُهم          باَلََءهُ   يَو ًما  الَقي تُ  َمن   أ  َصادِقِ  َغي رُ  أَنَّنِي يَح 

حال، وجتمع يف أخرى، وهذا أمر واقع يف كالم العرب غري خمتص تفرد يف  -فالضمائر العائدة على "من" املستعملة يف مجع 
بضمائر الغيبة يف القرآن؛ بل الواقع أن هذا احلكم ال خيتص مبن املوصولة، ولكنه يتعداها إىل أمساء كثرية يستعملها العرب 
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ومثال هذا لفظ "اجلمع" نفسه،  لتدل على أفراد متعددة، ويعيدون عليها الضمري إن شاؤوا مجًعا، وإن شاؤوا أعادوه مفرًدا،
 فإَنم يتحدثون عنه حديثهم عن اجلموع مرة، كما قال أحد شعراء احلماسة:

عَ  ِرض   ُقرَّانَ  بَنِي َوَجم  بَُلوا فَإِن          َعلَي ِهمُ  فَاع  نُ  الَّتِي َهاتَا يَق   ُنوبِسُ  نَح 

 وجيرونه جمرى املفرد أخرى؛ كما قال آخر منهم:

ن   َصبََّحت   َقد   ع   َمع   بِالُمن تََهب         َوِعب َدانَُهم        َقي ًسا        لََجب   ِذي بَِجم 

وجد يف اللغة هذا النوع من الكلم، الذي يطلق على أفراد متعددة، وللمتكلم اخليار يف أن يذهب فيه مذهب احلديث عن 
فرقوا بني احلالني، فقالوا يف حال إعادة الضمري الفرد، أو مذهب احلديث عن اجلماعة، ومل يبق للنحاة من عمل سوى أن ي

عليه مجًعا: إنه حممول على املعىن، ويف حال إعادته عليه مفرًدا: هو حممول على اللفظ، وحنن نفهم من هذا أن املتكلم ينظر 
ر أحيااًن إىل لفظ "من" أحيااًن إىل معىن "َمن" اليت يراد هبا مجاعة، فيجده ذا أفراد متعددة، فيعيد عليها ضمري اجلمع، وينظ

فيِجُده خالًيا من عالمة اجلمع، املقتضية ألن يكون الضمري العائد إليها مجًعا، فيفرد الضمري رعاية للفظها، وال يعنون هِبذا أن  
ا يكىَن هِبا عم ا يتحدث عنه، وهو املعاين؛ بل هو عائٌد إليه من  الضمري يعود إىل اللفظ من حيث هو حروف، فإن  الض ماِئَر إَّن 

ا اْعَترَبُوا الل ْفَظ يف حاِل إفراد الضمري، مع أن الضمائر ال تعود على األلفاظ من  حيث داللته على املعىن املراد منه، وإَّن 
ا حروف، نظًرا إىل أن اللفظ خبلوه من عالمة اجلمع ساعد على أن جييء الضمري مفرًدا، وإذا وقْفنا ِعْنَد هذا احلَد ِ  ، حيُث إَن 

قلنا: إن العرب حيافظون على املطابقة بني الضمري ومرجعه، والنحاُة َيشرتطون هذه املطابقة كما حافظ عليها العرب، غري أن 
 هذه املطابقة إما أن يراعى فيها املعىن الذي يكىن عنه ابلضمري، وإما أن يراعى فيها حال اللفظ الذي عرب به عن املعىن أوالً.

ا أن يقول ابحث: إن املتكلم حني يفرد الضمري العائد إىل األلفاظ املستعملة يف اجلمع، إَّنا ينظر إىل املعىن يف ومِم ا نراه قريبً 
صورة تقبل هذا الضمري، وهو أن يالحظ األفراد املتعددة من حيث اجتماعها وانضمام بعضها إىل بعض، حىت كأَنا وهي يف 

تستقيم هذه املالحظة مع األلفاظ اخلالية من عالمات اجلمع، إذ هذه شيء واحد، وإَّنا  -سلك املعىن اجلامع بينها 
 العالمات متنع من أن تالحظ هذه األفراد يف صورة شيء واحد.

وجُممل القول أن األلفاظ اليت يراد منها مجاعة، كَمن ومْجع وفريق، ال جيد العرب حرًجا يف أن يعيدوا عليها ضمائر اجلمع؛ 
ه من األفراد املتعددة، أو يعيدوا عليها الضمائر مفردة؛ نظًرا إىل أن اللفظ ال يتجاىف عن هذه الضمائر، نظًرا إىل ما دل ت علي

وقابٌل ألن يالحظ معه جمموع األفراد يف هيئة ما تقع عليه نظرة واحدة، ومراعاة اللفظ واملعىن يف تركيب واحد كما جييء يف 
 دها:طريقة عربية مألوفة، ومن شواه -بعض اآلبيات 

تُ  َتكِيُنو أَو   يَكِعُّ  ِممَّن   لَس   األََعاِدي َخي لُ  َكافََحت هُ  إِذَا نَ         يَس 

 فقد أعاد الضمري على "من" يف قوله "يكع" مفرًدا، وأعاده عليها ضمري مجع يف قوله "يستكينون".

 الضمري العائد على الذي
رًا على "من"؛ بل يتجاوزها إىل "الذي"، مع أن "الذي" مفرد قال احملاضر: "وأكثر من هذا أن عدم املطابقة ليس مقصو 

َوال ِذي َجاَء قطًعا، فال يصح أن يرجع الضمري إىل لفظه مرة، وإىل معناه مرة أخرى، فمن ذلك قوله تعاىل يف سورة الزمر: }
ُقونَ  َكال ِذي يـُْنِفُق َماَلُه ِرََئَء الن اِس َواَل يـُْؤِمُن اِبَّللِ  ، وقوله تعاىل يف سورة البقرة: }[18]{اِبلصِ ْدِق َوَصد َق بِِه ُأوَلِئَك ُهُم اْلُمتـ 

ْوِم اآْلَِخِر َفَمثـَُلُه َكَمَثِل َصْفَواٍن َعَلْيِه تـَُراٌب َفَأَصابَُه َواِبٌل   .[19]{َفرَتََكُه َصْلًدا اَل يـَْقِدُروَن َعَلى َشْيٍء مم ا َكَسُبواَواْليـَ
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جلنس، ليتناول قد يراد من حنو "الذي" شخص معني، وهو يف هذا احلال ال يعود عليه الضمري إال مفرًدا، وقد يراد منه ا
احلكم به كل  فرد يتحقق فيه معىن الصلة، وهذا ما يذهب العرب يف احلديث عنه إىل إفراد الضمري مرة، ومجعه مرة أخرى، 

وإذا أتوا بضمري اجلمع؛ فألن "الذي" يتناول بوساطة داللته على اجلنس أفراًدا متعددة، فتحصل املطابقة بني الضمري 
{، وعود ضمري اجلمع َوال ِذي َجاَء اِبلصِ ْدقِ اإلخبار عن "الذي" مبا يشار به إىل اجلمع يف آية: }ومرجعه من جهة املعىن، ف

{ إَّنا هو قائم على رعاية أن "الذي" مستعمل يف جنس من يتحقق فيه معىن الصلة، َكال ِذي يـُْنِفُق َماَلهُ على "الذي" يف آية: }
 واجلنس ذو أفراد ال حتصى.

 ى املعر ف أبل اجلنسيةالضمري العائد عل
ا يتجاَوُزمُها إىل أمساء مظهرة، منها العام ومنها اخلاص،  قال احملاضر: "بل ال يقتصر عدم املطابقة على "من" و"الذي"، وإَّن 

ْنَساَن ِبَواِلَدْيِه ِإْحَساانً فمن األول قوله تعاىل يف سورة األحقاف: } َنا اإْلِ ُهْم َأْحَسَن ُأوَلِئَك ال  { إىل قوله: }َوَوص يـْ ِذيَن نـَتَـَقب ُل َعنـْ
ْر يل اْذَهْب ِإىَل ِفْرَعْوَن ِإن ُه طََغى * َقاَل َربِ  اْشَرْح يل َصْدِري ، ومن الثاين قوله تعاىل يف سورة طه: }[20]{َما َعِمُلوا * َوَيسِ 

 ".[21]{َأْمِري * َواْحُلْل ُعْقَدًة ِمْن ِلَساين * يـَْفَقُهوا قـَْويل 

ح من هذا الوجه أن يشار إليه مبا يشار به إىل أم ا اآلية األوىل فإن اإلنسان مراد منه اجلنس، واجلنس يتناول أفراًدا كثرية؛ فص
{ َعَلْيِهُم اْلَقْولُ  ُأوَلِئَك ال ِذيَن َحق  إىل قوله: } [22]{َوال ِذي َقاَل ِلَواِلَدْيِه ُأفٍ  َلُكَمااجلمع، ونظري هذه اآلية قوله تعاىل: }

[، وقد أشار صاحب "الكشاف" إىل وجه اإلخبار أبولئك عن قوله }َوال ِذي َقاَل{؛ فقال: املراد ابلذي قال 18]األحقاف: 
 اجلنس القائل ذلك؛ ولذلك وقع اخلرب جمموًعا. -

شأَنم أن حيضروا يف علم السامع مىت ذكر فرعون؛  { فمرجع الضمري فرعون وملؤه، الذينَواْحُلْل ُعْقَدًة ِمْن ِلَساين وأم ا آية }
إذ رئيس القوم كفرعون ال تقع صورته يف الذهن غالًبا إال مصحوبة مبا حيف به من رجال، وقد بسطنا لك القول يف أن اإلتيان 

غري طريق  بضمري الغيبة ال يتوقف على أن يكون مرجعه مذكورًا لفظًا؛ بل يكفي فيه أن حيضر يف ذهن السامع، ولو من
 األلفاظ املوضوعة للداللة عليه.

 رأي احملاضر يف الضمائر غري املطابقة
قال احملاضر: "فعدم املطابقة إًذا ليس من خصائص الضمري، وال هو من خصائص األمساء املوصولة، وإَّنا هو أسلوب من 

بقة، أو اليت ال مرجع هلا، ويتلخص هذا أساليب القرآن، إذا أمكن ضبطه وحتديده، فقد أمكن حل مسألة الضمائر غري املطا
األسلوب يف أن القرآن يستعمل أحيااًن أمساء عامة أو خاصة، وهو يريد أن هذه األمساء تدل على أصحاهبا أواًل، ومتثل 
. قال مجاعات أخرى اثنًيا؛ أي أن هؤالء األشخاص ممتازون، هلم من املكانة يف حياهتم االجتماعية ما جيعلهم عنوااًن لقومهم"

ْنَسانَ احملاضر هذا وأراد تطبيقه على اآلية األوىل: } َنا اإْلِ { بناء على أَنا نزلت يف أيب بكر الصديق، وعلى اآلية الثانية: َوَوص يـْ
 }َواْحُلْل ُعْقَدًة ِمْن ِلَساين{ زاعًما أن  فرعون َيثل املصريني!

رجع الضمري قد يكون مذكورًا، وقد يستغىن عن ذكره مبا يدل قد أريناك أن ليس يف القرآن ضمري ال يطابق مرجعه، وأن م
عليه من قرينة لفظية أو غري لفظية، واآلية من هذا القبيل، وال يشرتط يف مطابقة ضمري اجلمع ملرجعه املذكور قبله أن يكون 

واردة على هذا السبيل، ونزوهلا يف لفظه مجًعا؛ بل يكفي فيه أن يكون مدلوله اجلنس، وهو يتناول أفراًدا كثرية، واآلية األوىل 
أيب بكر الصديق ال َينع من إرادة جنس اإلنسان املتصف ابملعىن احملكي عنه، فيتناول أاب بكر وسائر من يتحقق فيه ذلك 

 املعىن.
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 عدم اكتفائه هبذا الرأي يف دفع مشكلة عدم املطابقة
املنطقي الصرف، ولكنه ال يزيل املشكلة؛ ألن مسألة قال احملاضر: "هذا احلل واضح يف نفسه، وهو مفهوم من النحو 

 املطابقة بني الضمري وبني مرجعه املذكور ال تزال قائمة".

ليس يف اآلايت إشكال ما دام العرب ينطقون ابلضمري من غري أن يذكر مرجعه يف نظم الكالم، وما دام علماء العربية 
د الكثرية، وليس يف اآلايت إشكال ما دام العرب جيرون الكلمات يصرحون ِبواز هذا االستعمال، ويسوقون عليه الشواه

جمرى ما جييء يف صيغة مجع تكسري أو مجع سالمة، فيعيدون  -اليت تدل على معاٍن عامة، ومل يكن يف لفظها عالمة مجع 
مال إىل أنه عريب مبني، وال عليها ما شاؤوا من ضمائر اجلمع أو ضمائر اإلفراد، وما دام علماء العربية يذهبون يف هذا االستع

يرونه انقًضا لشيء من قواعدهم، وآفة احملاضر يف هذا كله إَّنا جاءت من انحية تلك القاعدة اليت اصطنعها بلسانه، ورماها 
 على النحاة، وكتبهم تنادي برباءهتم منها.

 زعمه أن القرآن يستعمل ضمري الغيبة اسم إشارة
نفسه حيل هذه املشكلة حالًّ ال شك فيه، ذلك أن هذه اآلايت اليت مل تتحقق فيها قال احملاضر: "إنه يرى أن القرآن 

ن املطابقة، واليت تبلغ حنو املائة، قد ورد فيها اسم اإلشارة سبًعا وأربعني مرة، وورد فيها الضمري ثالاًث وأربعني مرة، وإًذا فالقرآ
إًذا فالضمري يف هذه اآلايت مبعىن اسم اإلشارة، وحنن نعلم أن يستعمل يف هذه اآلايت الضمري واسم اإلشارة على السواء، و 

اسم اإلشارة ال يلزم أن يرجع إىل مذكور يتقدمه لفظًا ورتبة، وإَّنا جيب أن يرجع إىل املشار إليه، وإن مل يطابقه عدًدا وجنًسا، 
لى كل الضمائر اليت ال مرجع هلا، أو سواء ذكر هذا املشار أو مل يذكر"، وقال: "إنه يرى أن هذه القاعدة جيب أن تطبق ع

 اليت ال تطابق مرجعها، حبيث تؤخذ هذه الضمائر على أَنا أمساء إشارات".

ال مشكلة فيطلب حلها، ذلك ألن اآلايت اليت أوردها احملاضر استوفت مراجعها، وحتققت فيها املطابقة على الوجه الكايف 
ايت مستعملة مبعىن اسم اإلشارة، من اخلواطر اليت ال داعي إليها، وإَّنا حيتاج يف نظر البلغاء، ودعوى أن الضمائر يف هذه اآل

إليها َمن يتوهم أن القاعدة النحوية توجب أن يكون مرجع الضمري مذكورًا يتقدم يف اللفظ والرتبة، ويتوهم أن املطابقة بني 
ء من هذا مل يلتزمه العرب، ومل جيعله واضعو ضمائر اجلمع ومراجعها ال تتحقق إال أن يكون املرجع من صيغ اجلموع، وشي

 قواعد اللغة حكًما مسمطًا.

يقول احملاضر: "وحنن نعلم أن اسم اإلشارة ال يلزم أن يرجع إىل مذكور يتقدمه لفظًا ورتبة"، وهذا القول من نوع ما يرمى به 
تغين ابإلشارة احلسية عن أن يتقدمه يف على غري روية، واحلقيقة أن اسم اإلشارة قد يشار به إىل حمسوس حاضر، وهذا يس

الكالم ما يشار إليه، أما إذا أشري به إىل أمر معقول، أو شخص غائب عن حضرة اخلطاب، فهذا حكمه حكم ضمري الغائب 
 يف احتياجه إىل مرجع يفسره.

ماله فيما ال يدرك ابإلشارة قال الرضي يف "شرح الكافية": واسم اإلشارة ملا كان موضوًعا للمشار إليه إشارة حسية، فاستع
جماز، وذلك ِبعل اإلشارة العقلية كاحلسية، واسم اإلشارة حينئٍذ حيتاج إىل مذكور قبله،  -احلسية، كالشخص البعيد واملعاين 

 فيكون كضمري راجع إىل متقدم، وقد نقل العالمة السيد كالم الرضي هذا يف حواشي الشرح املطول حكًما مسلًما.

ول ابلبداهة لو كان احملاضر ممن رزقوا التؤدة يف البحث، فلو قال قائل لقيت ابألمس ذلك، مشريًا إىل شخص وهذا أمر معق
 غري حاضر، ومل جير يف الكالم ما يدل عليه؛ ملا أتى بشيء من الفائدة، وملا عده السامعون إال هاذاًي.
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َرُب ِللتـ ْقَوىعقولة؛ كآية: }وأكثر اآلايت اليت أوردها احملاضر إَّنا كين بضمائرها عن معاٍن م [، أو 8{ ]املائدة: اْعِدُلوا ُهَو َأقـْ
[، فال مفر للمحاضر 28، 27{ ]طه: َواْحُلْل ُعْقَدًة ِمْن ِلَساين * يـَْفَقُهوا قـَْويل أشخاص غائبني عن حضرة اخلطاب كآية: }

أن هذا النوع اجلديد من أمساء اإلشارة ال يدخل حتت إًذا من أن يبتغي هلذه الضمائر مشارًا إليه قد تقدم ذكره، إال أن يدعي 
 سلطان قاعدة قدَية، وما هذا االدعاء من صاحب هذه احملاضرة ببعيد.

وإذا قال احملاضر: أكتفي يف اسم اإلشارة مبا يدل على املشار إليه، ولو من غري صريح الكلم، قلنا قد اكتفى علماء العربية 
َيْسَأُلوَنَك َعِن لة، فيكون اخلالف بينك وبينهم يف أَنم يسمون اهلاء يف حنو قوله تعاىل: }يف مرجع الضمري مبثل هذه الدال

ستشرقني مل تثمر سوى أنك جئت إىل ضمريًا، وأنت تسميه اسم إشارة، وتكون رحلتك إىل مؤمتر امل [23].....{الس اَعِة 
ه به علماء العربية يف القدمي.  نوع من الضمري، وقلَت إين وضعت له امًسا جديًدا، مل يسمِ 

قال احملاضر: "فالضمري إًذا يف هذه األنواع الثمانية مستعمل على أنه اسم إشارة، وقد أحس القدماء أنفسهم هذا، فقاله 
 نا، ورووا أن رؤبة ملا سئل عن الضمري يف قوله:الزخمشري يف "الكشاف" كما قدم

 البََهق   تَو لِيعُ  الجِل دِ  فِي َكأَنَّهُ 

 أجاب: أردت كأن ذاك".
وجهني؛  [24]{َوآتُوا النِ َساَء َصُدَقاهتِِن  حِنَْلًة َفِإْن ِطَْبَ َلُكْم َعْن َشْيٍء ِمْنهُ ذكر صاحب "الكشاف" إلفراد الضمري يف آية: }

أحدمها: ما أوردانه فيما سلف من أن يكون الضمري راجًعا إىل الصداق، الذي جيده السامع يف ذهنه عند ذكر الصدقات؛ 
 "جاراًي جمرى اسم اإلشارة؛ كأنه قيل عن شيء ألنه يف معىن: وآتوا كل واحدة من النساء صداقها، واثنيها: أن يكون الضمري

من ذلك"، ومعىن هذا فيما يظهر أن الضمري يف قوله }منه{ وهو مفرد، كىن به عن الصدقات وهو مجع، أجراه له جمرى اسم 
، وقد يشار به إىل [25]{ِلكَ اَل َفاِرٌض َواَل ِبْكٌر َعَواٌن َبنْيَ ذَ اإلشارة املفرد، فإنه قد يشار به إىل االثنني؛ حنو قوله تعاىل: }

، فالذي يؤخذ من عبارة الزخمشري أن ضمري املفرد كين [26]{ُكلُّ َذِلَك َكاَن َسيِ ُئُه ِعْنَد رَبِ َك َمْكُروًهااجلمع؛ كقوله تعاىل: }
به عن مجع، إحلاقًا له ابسم اإلشارة يف أنه قد يشار به إىل مجع، فاإلجراء يرجع إىل هذا الوجه، وهو استعمال املفرد للجمع، 

ه. فصاحب "الكشاف" ال يريد من قوله أجري جمرى اإلشارة وهو مستقيم ولو مع بقاء الضمري حباله، كناية عن شيء تقد م
إىل معىن اسم اإلشارة، وإَّنا يريد أن هذا الضمري أعطي حكم  -الذي هو جمرد الكناية عن شيء يفسره  -أنه نقل عن معناه 

ىن؛ بل يكفي فيه اسم اإلشارة، الذي هو استعماله للجمع، وإعطاء الكلمة حكم األخرى ال يتوقف على أن توافقها يف املع
أن يكون بني الكلمتني مشاهبة يف بعض الوجوه، واملشاهبة بني الضمري واسم اإلشارة يف اإلهبام، واحتياج كل منهما يف 

 استعماله إىل ما يوضح املراد منه.

ا يريد إبجراء الضمري جمرى اسم اإلشارة إعطاءه حكمه فقط، وال يقصد إ ىل أن يكون الضمري ويدلك على أن الز خَمَْشِري إَّن 
{ إىل َعَواٌن َبنْيَ َذِلكَ أنه بعد أن استشكل اإلشارة ابملفرد املذكور يف قوله تعاىل: } -مِبَْعىَن اسم اإلشارة، أو اسم إشارة 

مؤنثني، ومها بكر وفارض، وذهب يف دفع االستشكال إىل أن املشار إليه يف أتويل "ما ذكر"، أو "ما تقدم"، قال: وقد جيري 
 مري جمرى اسم اإلشارة يف هذا.الض

ورؤبة ال يقصد بقوله: "أردت كأن ذاك" أنه استعمل الضمري اسم إشارة، وإَّنا يقصد أنه أعاد ضمري املفرد على اخلطوط، 
إجراء له جمرى اسم اإلشارة يف استعماله ملتعدد، وغري خفي أن اسم اإلشارة يف هذا املوضع ال خيتلف عن الضمري إال حبكم 

طابقة، فقوله "أردت: ذاك" ال يدل على أنه نقل الضمري إىل معىن اسم اإلشارة، وإَّنا هو تنبيه على اللفظ الذي نقل عدم امل
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ال يتميز عن الضمري الذي يكىن به عن متقدم،  -حكمه إىل الضمري، وهذا اللفظ من حيث إنه يشري إىل ما تقدم ذكره 
إجرائه جمراه يف استعماله ملا هو متعدد، وسيقوم لك على هذا من قول فصح أن يوضع موضع الضمري عند بيان القصد إىل 

 السعد شاهد مبني.

مث إن ما يذكر به اسم اإلشارة املفرد من عدم املطابقة أمر ظاهري، والتحقيق أن العرب قد وضعوا ذاك أو ذلك ليشار به إىل 
ان اسم اإلشارة املفرد؛ حنو "ذلك" مشارًا به إىل متعدد فإَّنا للمثىن، وأولئك ملا كان مجًعا، فإذا وجد –مثاًل  –املفرد، وذان 

هو لضرب من التصرف يف تصوير املعىن، ذلك أبن تالحظ املتعدد يف صورة الشيء الذي يدلون عليه بكلمة مفردة، فأنت 
احلضرة، فيأخذ هبذا إذا أتيت يف صدر كالمك مبثىن أو مجع، فقد جعلت مدلوله، الذي هو الفردان أو األفراد، مذكورًا يف 

الذكر عنوااًن آخر هو "ما ذكر"، فيصح ملن خياطب األذكياء أن يالحظه كأنه مصرح به يف نظم الكالم، ويشري إليه ابسم 
اإلشارة املفرد: ذاك أو ذلك، وقد أحس صاحب "الكشاف" نفسه ابحلاجة إىل التأويل يف اسم اإلشارة املفرد حني يشار به 

{: فإن قلَت كيف جاز أن يشار به إىل مؤنثني، وإَّنا اَل َفاِرٌض َواَل ِبْكٌر َعَواٌن َبنْيَ َذِلكَ تفسري قوله تعاىل: }إىل اثنني، فقال يف 
 هو لإلشارة إىل واحد مذكر؟! قلُت: جاز ذلك على أتويل "ما ذكر" و"ما تقدم" لالختصار يف الكالم.

ثىن أو مجع فعلى ضرب من التأويل، فإذا جعل ضمري }منه{ العائد فالزخمشري يرى أن اسم اإلشارة املفرد إذا استعمل يف م
{ يف اآلية الكرَية جاراًي جمرى اسم اإلشارة؛ فألن اسم اإلشارة اشتهر ابستعماله للمثىن واجملموع على ذلك الصدقاتعلى }

شارة املوضوع للواحد عن الضرب من التأويل أكثر مما اشتهر به الضمري، وكذلك يقول السعد التفتازاين: يكىن ابسم اإل
أشياء كثرية، ابعتبار كوَنا يف أتويل "ما ذكر" و"ما تقدم"، وقد يقع مثل هذا يف الضمري، إال أنه يف اسم اإلشارة أكثر 

 .[27]وأشهر، وهلذا قال رؤبة: " أردت: ذاك"

وإذ كان اسم اإلشارة املفرد إَّنا يستعمل للمثىن أو اجملموع على ضرب من التصرف، فلنذهب ابلضمري املفرد إىل ذلك 
الضرب من التصرف من غري وساطة اسم اإلشارة، فنقول: إن الضمري يف قوله تعاىل }منه{ عائد إىل الصدقات، ابعتبار 

 ر اجلملة، وهو "ما ذكر".العنوان الذي أخذته من ذكرها يف صد

 النوع التاسع
ُقْل ُأوِحَي ِإيَل  أَن ُه اْسَتَمَع نـََفٌر ِمَن من هذه الضمائر ضمري الشأن؛ كقوله تعاىل يف سورة اجلن: } النوع التاسع:قال احملاضر: "

، فاهلاء يف أنه ال ترجع إىل شيء، وهي ال تشري إىل شيء أيًضا"، مث قال: "إن ضمري الشأن هذا قد فقَد معناه، [28]{اجلِْن ِ 
وأصبح أداة لفظية يراد هبا تقوية اجلملة يف القصص، أو يف الوعد والوعيد، ال أكثر وال أقل، وهذا الضمري شائع على هذا 

 يثه، ال يدل إال على تقوية اجلمل، وصبغها بشيء من اجلالل".النحو يف قدمي األدب وحد
ألقى احملاضر يف صدر حماضرته تلك القاعدة املصنوعة، وقال: إَنا ال تنطبق على القرآن؛ ألن فيه ضمائر ال تعود إىل مذكور 

ذه الضمائر يف أنواع تسعة، فالذي يتقد مها لفظًا ورُْتبًة، وفيه ضمائر تعود إىل مذكور، ولكنها ال تطابقه، وقال إنه حصر ه
يقرأ احملاضرة من أوهلا حىت يصل إىل قوله: النوع التاسع من هذه الضمائر ضمري الشأن، يسبق إليه بطبيعة البحث أن احملاضر 

لك يرى أن ضمري الشأن من الضمائر الواردة يف القرآن على خالف القاعدة النحوية، اليت ال تقبل استثناء، والواقع أن  ت
وهو أنه َيتنع عود الضمري على متأخر لفظًا  -القاعدة املزعومة ليس هلا يف العربية أصل وال فرع، أم ا ما يقوله اجلمهور حقًّا 

فقد وصلوه ابالستثناء كما أسلفنا، ومن مجلة هذه املستثنيات ضمري الشأن، ويقولون إذا قصد املتكلم إىل أن  -ورتبة 
األخذ فيه افتتحه ابلضمري املسمى ضمري الشأن، ونصوا على التزام إفراده وتذكريه، إال إذا وليه يستعظم السامع حديثه قبل 
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َا اَل تـَْعَمى اأْلَْبَصاُر َوَلِكْن تـَْعَمى اْلُقُلوُب ال يِت يف اسم مؤنث، أو فعل موصول بعالمة مؤنث؛ كقوله تعاىل: } َفِإَن 
 .[29]{الصُُّدورِ 

ومل يكن هذا الضمري خمتصًّا ابلقرآن، وال ابلقصص والوعد والوعيد؛ بل هو شائع يف كالم البلغاء، يبنون عليه أقواهلم حيث 
 يقتضي احلال عرضها يف لفظ جممل قبل إلقائها على وجه من التفصيل.

 : إن هذا الضمري ال يرجع إىل شيء، وال يشري إىل شيء.يقول احملاضر

وهو إن حاول هبذا أن جيعله كحروف الصلة فمدفوع أبنه يف صورة ضمري الغائب املذكر أو املؤنث، وشأن ما جييء يف هذه 
 من أبس.الصورة أن يكىن به عن شيء، وليس يف ما ذهب إليه علماء العربية من أنه كناية عن اخلري الذي أييت بعده 

 زعمه أن النحو حُمتاج إىل وضع جديد:
قال احملاضر: "فال بد إًذا من وضع النحو وضًعا جديًدا، ولكننا نالحظ أن النحو ليس سيئ الوضع فحسب، ولكن ه قاصر 

 السعة".عن اإلحاطة ابللغة العربية نفسها، قواعده غري متقنة، منها ما يضيق فيسرف يف الضيق، ومنها ما يت سع فيسرف يف 

قد أدلينا إليك ابحلجج املعقولة، والشواهد املأخوذة من أفواه العرب؛ أن  ضمائر الغَيبة يف القرآن مل جَتِْئ إال على ما جيري 
عليه البلغاء يف خماطباهتم، ومل جيئ إال على ما جتد له عند علماء العربية أصاًل اثبًتا، وليس يف هذه األصول ما ينبو عنه 

تجاىف عنه الذوق، واستبان لك أن احملاضر وضع حملاضرته أساًسا خراًب، فكان كل ما بناه عليه متداعًيا إىل العقل، أو ي
السقوط متخاذاًل، فال بد إًذا من االعرتاف أبن علماء العربية خدموا اللغة؛ فاستنبطوا القواعد، وسردوا الشواهد، وذهبوا يف 

غو، الذي أجهد فيه احملاضر نفسه، واقتحم به جُلََج البحار ليمأل به آذان البحث واالستدالل مذاهب بعيدة عن هذا الل
أن يقول: إن النحو  -أولئك املستشرقني، وحقيق مِبَن يتصور أن النحاة قالوا بوجوب عود الضمري على متأخر لفظًا ورتبة 

ا غري متقن ة، ولكنهم مل يقولوا هذا الذي نثره احملاضر يف قاصر عن اإلحاطة ابللغة العربية، وحقيق به أن يقول يف قواعده: إَن 
مؤمتر املستشرقني، فالذين يقبلون على الكتب العالية لعلماء العربية؛ ككتاب "التسهيل" البن مالك، و"شرح أيب إسحاق 

بار ال ينَصِرُفون عنها إال إبك -الشاطيب للخالصة"، و"شرح ابن يعيش للمفصل"، ويطالعوَنا بذكاء وتثبُّت وإنصاف 
وإعجاب، وال أنكر أن يف كثري من الكتب النحوية شيًئا من األقوال الواهية، واملذاهب الضيقة؛ فإن هذا شأن كل علم، 

معقوالً كان أو مسموًعا، والذي أعنيه أن هذه الكتب حتتوي القواعد اليت جيري عليها الفصحاء من العرب، فمن امليسور 
 نها تلك اآلراء الضعيفة واملذاهب احلرجة، وخيرجها يف أسلوب حكيم.للباحث إبخالص أن يقف عليها، وَييز م

يوجد يف لغة األملان مثل ملا جاء يف لغة العرب من اإلتيان بضمري ال يرجع إىل مذكور يف نظم اجلملة، فتجدهم يقولون: هي 
م نظرية هذا احملاضر؛ لعلهم يغريون متطر، أو تربق، أو ترعد، أو هو برد، وال يزيدون على ضمري الغائب والفعل، فَمن مبلغه

أبَنم قوم ال يقبلون آراء  -كما قذف علماء األزهر   -حنوهم، ويسمون هذا الضمري اسم إشارة؛ حىت ال يقذفهم احملاضر 
 اجملددين؟!

 زعمه أن  النحو ال يكفي لتفسري القرآن
رجيه من الوجهة النحوية الصرفة"، قال هذا مثُ  اقرتح قال احملاضر: "إن علم النحو العريب ال يكفي لتفسري القرآن الكرمي وخت

"أن يوضع للقرآن حنو خاص؛ كما هو الشأن يف األبيات البيانية يف اللغات األوربية على اختالفها"، وقال: إن هذا النحو 
رآن مستنريين : أن يزيل ما يعلق بنفوس بعض املستشرقني من الشك حني يقرؤون القاألوىلاخلاص انفع قيم من جهتني؛ 
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، والواقع أن   ابلنحو القدمي، فريون بينه وبني هذا النحو ضرواًب من اخلالف، فيعجلون ويقضون أبن يف القرآن خطأ حنوايًّ
: أن الثانيةالقرآن مل خيطئ، وإَّنا قص ر النحويون حني وضعوا قواعد النحو، فلم يستوعبوا القرآن والشعر ومل َيستْقُصومُها، 

خلاص سيكون أساًسا صاحلًا لنحو آخر جديد للغة العربية كلها، يعتمد على حبث أدق، وأشد استقصاء من حبث هذا النحو ا
 املتقدمني".

يقول احملاضر إن النحو ال يكفي لتفسري القرآن الكرمي، وهلذا القول نصيب من الصحة لو صدق عليهم َظنُّ احملاضر يف تلك 
ها إىل مؤمتر املستشرقني على غري أمانة، فإن كان يقصد إىل شيء آخر غري ضمائر القاعدة، اليت عرفتم ما هي، وكيف محل

الغيبة، فليأتنا به ويران كيف تقصر القواعد النحوية عن أتويله، أما اقرتاحه أبن يوضع للقرآن حنو خاص فرأي ال خيطر على 
 ابل أحد، إال أن تكون له حاجة حياول الوصول إليها على هذه الوسيلة.

قرآن نزل بلسان عريب مبني، والقواعد النحوية قائمة على االستشهاد به، ومبا يصدر عن البلغاء من منظوم ومنثور، وال ال 
جند لعلماء العربية قاعدة قرروها شاملة من غري استثناء، ويف القرآن ما ورد على خالفها، وعلى فرض أن جَنَِد يف القرآن 

قواعدهم، فإننا حنكم أبن ذلك الضرب من االستعمال مطابق الستعمال العرب، وقد  تركيًبا مل نستطع إرجاعه إىل شيء من
غفل عنه واضعو القواعد، وال يسوغ لنا يف حال أن نذهب إىل أن هذا االستعمال من خصائص القرآن، ونعمل على أن 

لوا يف صدورهم قلًبا كقلب هذا نضع له حنًوا خاصًّا، ذلك ما ال يرضى عنه القائمون على أصول اللغة العربية؛ حىت حيم
 احملاضر، ويضعوا نصب أعينهم الغاية اليت وضعها نصب عينيه.

يزعم احملاضر أن هذا النحو اخلاص يزيل ما يعلق بنفوس بعض املستشرقني من الشك حني يرون ما بني القرآن وبني النحو 
وا القرآن؛ ليستنريوا ابلنحو القدمي، هم من التمهل يف ضرواًب من االختالف، وحنن نعلم أن املستشرقني الذين بلغوا أن يقرؤ 

احلكم، وتقصي البحث من كتب متعددة ال يعلق بنفوسهم شك، وال يرون أن بني القرآن والنحو القدمي ضرواًب من 
بناه  االختالف؛ أما من يتصور القواعد مقلوبة رأسها على عقبها، فال حق له يف أن يضع أو يوضع له حنو غري النحو الذي

 علماء العربية فأحكموا بناءه.

يزعم احملاضر أن هذا النحو سيكون أساًسا صاحلًا لنحو آخر يعتمد على حبث أدق من حبث املتقدمني، ولكن املثال الذي 
ن أ -قد مه يف هذه احملاضرة ال يصلح شاهًدا على أن يف إمكان من هم إىل العقلية الغربية أقرب منهم إىل العقلية الشرقية 

يضعوا للغة الفصحى حنًوا يداين حنو املتقدمني، فضاًل عن أن يكون أدق وأشد استقصاء منه، وال يغرن احملاضر أن طائفة من 
الغائبني عن علوم اللغة قد ضربوا أَْياََنم على مشائلهم؛ استحسااًن منهم ملا يقول، فإن الذين يسارعون إىل تقليد كل من ينعق 

 غري قليل. -بطاًل ابسم اجلديد، وإن كان م
 
 

 
 تالية:قدم املؤلف حبث: "حقيقة ضمري الغائب يف القرآن" ابلكلمات ال  [1]  

رحل الدكتور طه حسني مندواًب إىل مؤمتر املستشرقني السابع عشر ِبامعة أكسفورد، وألقى هنالك حماضرة عنواَنا "ضمري 
الغائب واستعماله اسم إشارة يف القرآن"، وقد نشرت جملة الرابطة الشرقية ملخص هذه احملاضرة، فإذا هي طائشة الوثبات،  

لعلم علينا أن ننشر يف هذه اجمللة ما تراءى لنا فيها من أغالط، وللقراء األذكياء القول كثرية العثرات؛ فرأينا من حق ا
 الفصل، وما خفي احلق عن ابحث يتقصى أثره بذكاء وتؤدة.
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وقد اعتمدان يف هذا النقد على أن التلخيص مكتوب إبمالء من صاحب احملاضرة، وأخذان يف هذا أبمارات، منها: أنه قد 
املتكلم يف مقام لو كان امللخِ ص غريه لعرب  فيه بضمري الغائب، اقرأ قوله: "وقد تقص ى صاحب البحث هذه  يُعربِ  بضمري

ُهْم َمْن اآلايت اليت مل تتم فيها املطابقة، فرأى أن ضمري الصلة أتى مفرًدا يف القرآن دائًما إال مرتني، ومها قوله تعاىل: } َوِمنـْ
َياِطنِي َمْن يـَُغوُصوَن َلُه َويـَْعَمُلوَن َعَماًل ُدوَن َذِلكَ [، وقوله: }42، { ]يونسَيْسَتِمُعوَن ِإَلْيكَ  [، فأما 82{ ]األنبياء: َوِمَن الش 

 ما عدا الصلة، فلم تتحقق فيه املطابقة حنو مائة مرة، غري أان جند أحيااًن الضمري كما رأينا إخل".
سم الظاهر؛ فيقول: "وقد تقص ى صاحب احملاضرة"، ويعرب بضمري فال يستقيم مللخِ ص غري صاحب احملاضرة أن يعرب ابال

الغيبة يف قوله: "فرأى"، مث يعرب بعد هذا بضمري املتكلم؛ فيقول: "غري أان جند أحيااًن الضمري كما رأينا"! وال أتويل هلذا سوى 
ومل يلبث أن أدركته الغفلة عما تصنع  أن الذي أملى التلخيص هو صاحب احملاضرة نفسه، ولكنه تصن ع يف إسناده إىل غريه،

 له من إسناد التلخيص إىل كاتب آخر، فوردت عليه ضمائر املتكلم منساقة بنفسها، فلم يكن منه إال نطق هبا.
الباحث أو صاحب احملاضرة، شأن املتواضع، ولو كان امللخص غريه لعلم  -ويضاف إىل هذا أنه يسمي نفسه يف التلخيص 

 ضى منه إال بلقب الدكتور أو األستاذ.أن احملاضر ال ير 
ومل نعن ببيان أن ملخِ ص احملاضرة هو صاحب احملاضرة إال لنرفع عن قلمنا احلرج إذا قلنا عند حكاية مجلة أو مجل من هذا 

 التلخيص: قال احملاضر أو صاحب احملاضرة.
 .2اآلية  –يوسف  [2]
 .3اآلية  –فصلت  [3]
 .103اآلية  –النحل  [4]
 .67اآلية  –طه  [5]
 .124اآلية  –البقرة  [6]
 .1اآلية  -القدر [7]
 .1اآلية  –عبس  [8]
 .149اآلية  –البقرة  [9]
 .8اآلية  –املائدة  [10]
 .73اآلية  –األنفال   [11]
 .8اآلية  –املائدة  [12]
 .180اآلية  –آل عمران  [13]
 .4اآلية  -النساء [14]
 .29اآلية  –األنعام  [15]
 .229اآلية  –البقرة  [16]
 .61اآلية  –النحل  [17]
 .33اآلية  –الزمر  [18]
 .264اآلية  –البقرة  [19]
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