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 المستخلص
ومن زاويٍة ُمختلفٍة فريدٍة، حوَل اكتِشاِف األحكاِم اللفظّيِة الواجبِة ،  يقوُم البحُث على تقديِم قراءٍة جديدٍة ،     

والُملتَزمِة في ضميِر الفاعِل مَع الفعِل الُمسنَِد إليه . وقد بدأَ البحُث بتمهيٍد بيََّن فيه الباحُث مفهوَم النَّظريَِّة ، 
ميِر ، واعتنى بذْكِر ُمصطلحاِت الضميِر الُمترادِ  فِة ، والغََرَض من اإلضماِر في اللغِة العربيَِّة ، ثُمَّ َختََم ومفهوَم الضَّ

راِت جداوَل توضيحيًَّة  ميِر ُرتْبةً وعدداً و ِجْنساً ، وقد أنشأَ لبياِن تلَك الُمفَّسِ راِت الضَّ تمهيَده بالحديِث عن ُمفَّسِ
 فريدةً .

كاِم الحتِْميَِّة ، داخَل التراكيِب الفصيحِة العربيَِّة ، عنَد ويقوُم البحُث على بياِن مدى التزاِم ضميِر الفاعِل بتلك األح
عةً إسناِد أفعاِلِه الثالثِة إليه . وقد اصطلََح البحُث على تَسميِة تلك األحكاِم اإللزاميَِّة عناصَر النَّظريَِّة ، فَوَجَدها َسبْ 

اً وَحْصراً .  َعدَّ
َل البحُث إلى بعِض النتائجِ منها : أ َد بها ضميُر الفاعِل دوَن سائِر  والعناصرِ  تلَك األحكامِ ستاً من نَّ وقد توصَّ قد تَفرَّ

مائِر ، و أنَّ إسناَد ضميِر الفاعِل إلى الفعِل في االستعماِل العربّيِ يَسيُر َوْفَق نِظاٍم لُغوّيٍ تركيبّيٍ ُمنَضبٍِط غا يَة الضَّ
ى النَّظريَِّة . االنضباِط ، وُمنتِظٍم غايةَ االنتِظاِم ؛ فاْستَحقَّ   ذلَك النِّظاُم أْن يَنَطِلَق عليه ُمسمَّ

ُر الضميِر ، عناصُر النَّظريَّة . ميُر الُمختفي ، ُمفَّسِ ميُر البارُز ، الضَّ  الكلماُت الُمفتاحيَّةُ : الضَّ

 
Abstract 

The research is based on presenting a new reading from a different and unique angle 
about the discovery of the obligatory and committed verbal provisions in the pronoun 
of the subject with the verb ascribed to him. The research began with an introduction 
in which the researcher explained the concept of theory and pronoun, and took care of 
mentioning the synonymous terms of pronoun and the purpose of pronoun in the 
Arabic language. Then the introduction was concluded by talking about the pronoun 
interpreters in terms of rank, number and gender. Unique explanatory tables have 
been created to illustrate these interpreters.  
The research aims to show the extent to which the subject's pronouns  adheres to those 
imperative provisions within the Arabic formal structures when assigning its triple 
verbs to it. The research termed those mandatory provisions the elements of the theory, 
and found them to be seven counted and exclusively. 
The research reached some results, including that six of these provisions and elements 
may be unique to the subject pronoun without the rest of the pronouns,  and that the 
attribution of the subject pronoun to the verb in Arabic use proceeds according to a 
syntactic system that is very disciplined and very regular. Accordingly; this system 
deserves to be called theory.  
Keywords: Apparent Pronoun- Implied Pronoun- Pronoun Interpreter- Theory 
Elements  
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 المقدمة 

 باسم هللاِ ، والحمُد هللِ ، والصالةُ والسالُم على أشرِف خلِق هللاِ ، أّما بعُد : 

فإنَّ الُجملَة الفعليََّة في اللغِة العربيَِّة تمتاُز بوجوِد الُمسنِد الفعليِّ ، والُمسنِد إليه االسميِّ 
ِث بجملٍة  ، وهي ِسمٌة واجبٌة ، وميزٌة ُملَتَزَمٌة الِزمٌة، ال يِتمُّ الكالُم إاّل بهما ، عنَد الّتحدُّ

، ُثّم إنَّ هذا الفاعَل الُمسنَد (1)ْن فاعِلِه أبدا  فعلّيٍة ، لذا قالْت النُّحاُة : والفعُل ال يخلو مِ 
، لذا فإنَّ ضميَر ( 3)؛ ألنَّ اإلسناَد ِمْن خصائِص األسماءِ (2)إليه فعُله ال يكوُن إاّل اسما  

 الفاعِل هو اسٌم من األسماء . 

ونظاٌم لفظيٌّ  ُثّم إنَّ الضميَر في اللغِة العربّيِة الفصيحِة له نظاٌم إسناديٌّ خاصٌّ به ،
راِتِه ومدلوالِتِه العقليَِّة  الُممكنة ، يمتاُز به ، ومنهجّيٌة تفسيريٌَّة ُشُمولّيٌة تُعمُّ جميَع ُمفسِّ

داخَل منظومٍة تركيبيٍَّة ُترَسُم  من خالِلها عناصُر النظريَِّة العربيَِّة لضميِر الفاعِل عنَد إسناِدِه 
حكُم به لضميِر الفاعِل ُيحكُم بمثِله لضميِر نائِبه ، فالفاعُل إلى الفعل . ُثم إنَّ كلَّ ُحكٍم يُ 

ونائُب الفاعِل سواٌء في جميِع األحكاِم ، وال يختلفاِن إاّل في ِفْعَليهما ، فِفْعُل الفاعِل مبنيٌّ 
للمعلوم ، وفعُل نائبه مبنيٌّ للمفعول ؛ لذا فإنَّ البحَث سيكوُن ُمْقتِصرا  على الحديِث عن 

 لفاعِل دوَن ضميِر نائِبه .ضميِر ا

وسيبدُأ البحُث بالحديِث عن الضميِر العربيِّ ببياِن مفهوِمِه وُمصطلحاِتِه والغرِض من 
 إضماِرِه واسِتعماِلِه .

ة  ، ُثمَّ بعد ذلك سيقوُم البحُث ببياِن األحكاِم الواجبِة الُملَتَزَمِة لضمير الفاعِل  خاصَّ
ِة بذلك الضمير ،وسيقوُم كذلك برصٍد دقيٍق لعناص ُمبيِّنا  مدى الِتَزاِم  ِر تلك النظريَِّة الخاصَّ

 ضميِر الفاعِل بها داخَل التركيِب العربيِّ الفصيح .
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 الدراساُت السابقُة:

بعد البحِث والّتحري لم أعثْر على َمْن كتَب في تتبُِّع واسِتْقصاِء األحكاِم الواجبِة 
اَوَل تلَك الخصائَص ببحٍث ُمستقلٍّ منشور . لضميِر الفاعل، ولم أقف على َمْن تن

نَّما هي أحكاٌم وخصائُص َمْبثوثٌة وُمتفرِّقٌة في ُبطوِن الُكُتِب وُمصنَّفاِت النَّحوّييَن  وا 
 الُقداَمى .

 مشكلُة البحِث:

يسعى البحُث للكشِف عن خصائِص ضميِر الفاعِل الُملتَزَمِة وجوبا  عند إسناِدِه إلى 
ثِة ) األمِر والماضي والمضارع ( في االستعماِل العربّي الفصيح ، وبياِن أفعاِلِه الثال

 مدى تفرُِّد ضميِر الفاعِل بتلك الخصائص عن سائِر الضمائِر اأُلخرى 

 أهداُف البحِث:

 الكشُف عن خصائِص ضميِر الفاعِل الُملتزَمِة ، وعن أحكاِمِه الواجبِة . -1
ا ضميُر الفاعِل دوَن غيِرِه من الكشُف عن الخصائِص التي َتفرََّد به  -2

 الضمائِر العربيَِّة .
الكشُف عن النِّظاِم اإلسناِديِّ التركيبيِّ الذي َيحُكُم ضميَر الفاعِل مع فعِلِه   -3

 الماضي .
الكشُف عن النِّظاِم اإلسناِديِّ التركيبيِّ الذي َيحُكُم  ضميَر الفاعِل مع فعِلِه    -4

 األمِر .
الكشُف عن النظاِم اإلسناِديِّ التركيبّي الذي َيحُكُم ضميَر الفاعِل مع فعِلِه   -5

 المضارِع .
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 أسئلُة البحِث:

 ما الخصائُص الُملتزَمُة واألحكاُم الواجبُة لضميِر الفاعِل ؟ -1
مائِر العربيَِّة؟ -2  ما الخصائُص التي َتفرََّد بها ضميُر الفاعِل دوَن غيِرِه من الضَّ
 هل النَّحويُّوَن ُمتَِّفقوَن أو ُمختلِفوَن حوَل تلَك الخصائِص واألحكاِم ؟  -3
 ما النظاُم اإلسناِديُّ التركيبيُّ الخاصُّ بضميِر الفاعِل مع فعلِِه الماضي ؟  -4
 ما النظاُم اإلسناِديُّ التركيبيُّ الخاصُّ بضميِر الفاعل مع فعِلِه األمر ؟  -5
 يبيُّ الخاصُّ  بضميِر الفاعل مع فعِلِه المضارع ؟ما النظاُم اإلسناِديُّ الترك  -6

 منهُج البحِث:

يقوُم هذا البحُث على جْمِع األحكاِم الواجبِة لضميِر الفاعِل و َتتبُِّع خصائِصه ، من 
ِفْعِله ، ُثمَّ يقوُم البحُث خالِل رْصِد جميِع ُصَوِر وَمظاِهِر ِإْضماِر الفاعِل عند إسناِدِه إلى 

َوِر واسِتْنباِط األحكاِم الحْتِميَِّة ،بتحليِل  والخصائِص التي الَتَزَمها  تلَك الظَّواِهِر والصُّ
 ضميُر الفاعِل مع الفعِل الُمْسَنِد إليه ، ُمتَِّبعا  في كلِّ ذلك المنهَج الوصفيَّ التحليليَّ .
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 لباُب األّوُل ا

 التَّمهيُد 

 المبحُث األوُل : مفهوُم النظرّيِة:

طلَح النَّظريَِّة لم يُك ُمستعمال  عند ُنحاِة العرِب القدماِء ، ولم ُيذكْر في شيٍء إنَّ ُمص
نَّما ظهَر على ألسنِة اللُّغوّيين الُمحدثين وانتشَر ذلك  من ُكُتبهم و ُمصنَّفاِتهم ، وا 
ذا ذهبنا نبحُث عن مدلوِلِه ومقصوِد اللغوّييَن به نجُد أنَّ  المصطلُح في ِكتاباِتهم . وا 

َة قوانيَن  (4)لمعجَم الفلسفيَّ ا قد بيََّن ُمراَدهم به بقوله : الّنظريَُّة : فْرٌض علميٌّ يربُط ِعدَّ
ها إلى مبدٍأ واحٍد ُيمِكُن أْن َنستنِبَط منه حتما  أحكاما  و قواعَد .   بعَضها ببعٍض ، وَيُردُّ

ميِر من خالِل استنباِط األحك اِم الواجبِة ، والخصائِص وسيقوُم البحُث برسِم نظريَِّة الضَّ
ميِر العربّي ، داخَل التراكيِب الِفعلّيِة للغِة العربيَِّة الفصحى ، ُمنقِّبا  عن  الُملَتَزمِة للضَّ

 ذلَك بيَن أقواِل النَّحوّييَن الُمجَتِمعِة والُمتفرِّقِة في ُمصنَّفاِتهم .
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 المبحُث الثاني: مفهوُم الضميِر: 

لُمصنَّفاِت الّنحويَِّة ، وَيجري على لساِنهم كثيرا ، وهم ُيطِلقوَن هذا ُمصطلٌح مشهوٌر في ا
. وللضميِر َمدلوٌل ُلغويٌّ أشار إليه (5)عليه اسَم : الضميِر و الُمْضَمِر والكناية

بقوله : إّن الضمير َفِعيٌل بمعنى مفعول ، وأّن أصَل اإلضماِر الّسْتُر . وقال (6)الُعْكَبريُّ 
ّما من اإلضماِر الذي هو الُهزاُل  (7)ابُن ُجمعةَ  : اإلضماُر مأخوٌذ إّما من اإلخفاِء ، وا 

وأقوُل : لعّلُه   ، ثم قاَل : والمراُد به الضميُر الذي هو في مقابلِة الظاهِر والُمْبهِم .
ُيِشيُر بذلَك إلى معرفِة الضميِر بالسْبِر والتقسيم ؛ حيُث إنَّ األسماَء العربيََّة تنقسُم إلى 

، وفائدُة ذلَك أنَّ االسَم إذا لم يُك ُمظَهرا  وال ُمبَهما  فهو  (8): ُمظَهٍر و ُمبَهٍم و ُمضَمر
 ُمضَمٌر . 

َفُه ابُن مالٍك في التسهيل : بأنَّه الموضوُع (9)وأّما مدلوُلُه في اصطالِح النَّحوّيين فقد عرَّ
 ِتِه .لتعييِن ُمسّماُه ُمْشِعرا  بتكلُِّمه أو خطاِبِه أو َغْيب

ال يذُكُر للضميِر تعريفا  ؛ ُمعلِّال  ذلَك بانحصاِر  (10)في حيِن أنَّنا نجُد أبا حّيانَ 
يوطيُّ   . (11)الضمائِر العربيَِّة في ألفاٍظ ُمعيَّنٍة معلومٍة ، وكذلك وافَقُه السُّ

 المبحُث الثالُث : المصطلحاُت الُمتراِدفُة لصاحِب الضميِر :

ُرُه ، وَمرجٌع يعوُد إليه ، ومدلوٌل يُدلُّ عليه . لذا كُثرْت  إنَّ كلَّ ضميٍر له صاحٌب ُيفسِّ
العرُب ُيسمُّون  (12)المصطلحات الّنحويَُّة الّدالُة على صاحب الضمير ، فالنحاةُ 

صاحَب الضميِر : مرجَع الضميِر ، و راجَع الضمير ، وعائَد الضميِر ، وُمسّمى 
َر الضميِر الضميِر ، ومَ  ، وتفسيَر الضميِر ،  -ولعّله أشهُرها  –دلوَل الضميِر ، وُمفسِّ

ْكر  ، وهو المعنيُّ بقولهم : اإلضماُر (13)وُيقاُل له : الذِّ
ْكر .  قبل الذِّ
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ِر الضميِر في التعبير عن صاحب الضمير ؛ لُشهرته في  و سوف يلتِزُم البحُث بُمفسِّ
 الُمصّنفات الّنحويَّة .

 الرابُع : الغرُض من اإلضمار :المبحُث 

، فال ُيضِمروَن عن األسماِء (14)العرُب ُتضِمُر كثيرا  في كالِمها عن األسماء المعُروفةٍ 
 الّنكرِة قياسا  ، وكذلك ال ُيضِمرون عن األفعاِل و ال الحروِف .

خوفا  من ُوُقوِع السامِع في لبٍس ُيؤّدي  فالعرُب ُتضِمُر كثيرا  عن صاحِب الضميِر ؛
إلى عدِم تعييِن الُمسّمى ، وكذلك ُيضِمرون عند إرادة االختصار بتْرِك كثيٍر من 
حاِت للُمسّمى الُمراِد تعيينه . وقد أوضَح  الصفاِت والُمكمِّالِت الُموضِّ

ضَمُر في الكالم غرَض العرِب من اإلضمار بقوله : ) وُأدِخَل االسُم المُ (15)الّسيرافيُّ 
خوفا  من اللبس ، واحتراسا  منه ؛ وذلك أنَّ األسماَء الظاهرَة كثيرُة االشتراِك وااللتباِس 
ّنما يدلُّ على  ، وليس لها أحواٌل تقَتِرُن بها تُدلُّ على المختّصِ منها إذا التبَسْت ، وا 

مررُت بزيٍد البّزاِز ،  اختصاِص المختّصِ منها في كثيٍر من أحواِلِه الّصفاُت ، كقولنا :
و بهذا الرجِل ، و برجٍل ظريٍف ، والمضَمراُت َتستغني عن ذلك باألحواِل الُمقتِرنِة بها 

 ، الُمغِنَيِة عن صفاِتها ( .
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راُت الضميِر :المبحُث الخامُس   :  ُمفسِّ

ُره وصاحٌب َيُدلُّ عليه ، ضميرا  بارزا  كان ٌر ُيفسِّ أو ُمستترا  ،  لكلِّ ضميٍر عربيٍّ ُمفسِّ
ُر الضميِر ال يخلو من اإلدالل  ٍر ضميٌر يُدلُّ عليه وُيعيُِّنه . وُمفسِّ وكذلك لكلِّ ُمفسِّ
راُت لها ثالثُة ُرَتٍب : ُرْتبُة التََّكلُِّم والِخطاِب والَغْيبِة ،  عليه بُرْتبٍة و جنٍس وعدٍد ، فالُمفسِّ

ُة أعداٍد : اإلفراُد والتَّْثِنيُة والجمُع . أْي أنَّ ولها ِجنساِن : التذكيُر والتأنيُث ، ولها ثالث
ِر ضميٍر له ُرْتبٌة وِجْنٌس وعدٌد َيْختصُّ به وَيُدلُّ عليه وُيميُِّزه.  كلَّ ُمفسِّ

را   راِت الضمائِر ) ثمانيَة َعَشَر ( ُمفسِّ ؛ ليشمَل جميَع  (16)وعلى هذا فإنَّ مجموَع ُمفسِّ
َتِب واألعداِد والجنَسينِ  تبِة في ُثالثّيِة العدِد فالناتُج ؛ وذلك ألنَّنا  الرُّ إذا ضربنا ُثالثّيَة الرُّ

را  .  ذا ضرْبنا التسعَة في ُثنائّيِة الجنِس فالناتُج اإلجماليُّ : ثمانيَة عشَر ُمفسِّ تسعٌة ، وا 
 هذا إجماٌل، وتفصيل ذلك على النحو اآلتي :

ر   اٍت هي : األّول : ُرْتبُة الّتَكلُِّم لها ستُّ ُمفسِّ

 الُمتَكلُِّم ، والُمتَكلِّمُة ، والُمتَكلِّماِن ، والُمتَكلَِّمتاِن ،  والُمتَكلُِّموَن ، والُمتَكلِّماُت.

راٍت أيضا  و هي : والثاني :  : ُرْتبُة الِخطاِب لها ستُّ ُمفسِّ

 ، والُمخاَطباُت . والُمخاَطَبتاِن ، والُمخاَطُبونَ  اِن ،الُمخاَطُب ، والُمخاَطبُة ، والُمخاَطب 

راٍت أيضا  و هي :والثالث :   ُرْتبُة الَغْيبِة لها ستُّ ُمفسِّ

الغائُب ، والغائبُة ، والغائباِن ، والغائَبتاِن ، والغائُبوَن ، والغائباُت. وُيوّضُح ذلك 
 الجدوُل اآلتي : 
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 (1) جدول رقم 

ْتبة  المجموع المثّنى المفرد الجنس الرُّ

 الُمتكلُِّمونَ  الُمتكلِّمانِ  الُمتكلِّم المذكر التَّكلُّم

 الُمتكلِّماتُ  الُمتكلَِّمتانِ  الُمتكلِّمة المؤنَّث التَّكلُّم

 الُمخاَطُبونَ  الُمخاَطبانِ  الُمخاَطب المذكر الخطاب

 الُمخاَطبات الُمخاَطَبتانِ  الُمخاَطبة المؤنَّث الخطاب

 الغائُبونَ  الغائبانِ  الغائب المذكر الَغْيبة

 الغائبات الغائَبتانِ  الغائبة المؤنَّث الَغْيبة
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 :  أقساُم الضميِر والجداوُل الّتوضيحيَّة :المبحُث السادُس 

ينقسُم الضميُر إلى قسميِن : بارٍز له صورٌة في اللفِظ ، وُمستِتٍر ال صورَة له في 
ُمتَِّصٍل و ُمنفِصٍل ، فالُمتَِّصُل هو  .  والضميُر البارُز ينقسُم إلى قسميِن :( 17)اللفظ

، كالّتاِء في قولك : ) كَتْبُت (، والُمنفِصُل هو (18)الضميُر الُمتَِّصُل لفظا  بعامِله
 الضميُر الُمنفِصُل لفظا  عن عامله ، نحو ) أنا ( .

قساٍم :  ولكْوِن الضميِر اسما  مبنّيا  فإنَّه ينقسُم بحْسب الموضِع اإلعرابيِّ إلى ثالثِة أ
 ضميِر رْفٍع ، وضميِر نْصٍب ، وضميِر جرٍّ . 

ذا ضرْبنا الِقسمَة الثُّنائيََّة في الثالثيَِّة فالناتُج اإلجماليُّ سّتُة أقساٍم ، لكنَّ الُمْسَتْعَمَل  وا 
 ، وهي : (19)منها في اللساِن العربيِّ خمسةٌ 

ْفِع الُمتَّ  ِصلُة ، وضمائُر الّنْصِب الُمنفِصلُة ، و ضمائُر الرْفِع الُمنفِصلُة ، و ضمائُر الرَّ
 ضمائُر النَّْصِب الُمتَِّصلُة ، و ضمائُر الجرِّ الُمتَِّصلُة .

 (20)فأسقققققَطِت العققققرُب ضققققمائَر الجققققرِّ الُمنفِصققققلَة ولققققم يسققققتْعِملوها ؛ قققققال ابققققُن األنبققققاريّ 
ولققققققْم :) فقققققإْن قيقققققل : فلققققققَم كقققققان المرفققققققوُع والمنصقققققوُب ضقققققميريِن ُمتصققققققال  وُمنفصقققققال  ، 

يكقققققققِن المجقققققققروُر كقققققققذلك ؟ قيقققققققل : ألنَّ المرفقققققققوَع والمنصقققققققوَب يجقققققققوُز فقققققققي كقققققققّل واحقققققققٍد 
منهمقققققا أْن ُيفَصقققققَل بينقققققه وبقققققين عامِلقققققه ، أاَل تقققققرى أنَّ المرفقققققوَع يجقققققوُز أْن يتققققققّدَم فُيرفقققققُع 
باالبتققققققققداء ، وكقققققققققذلك المنصقققققققققوُب يجقققققققققوُز أْن يتقققققققققّدَم علقققققققققى الناصقققققققققب ؟ فلّمقققققققققا كانقققققققققا 

ينفِصققققققالن تققققققارة  أخققققققرى وجققققققَب أْن يكققققققوَن لهمققققققا ضققققققميراِن  يّتِصققققققالِن بالعامققققققل تققققققارة  و
 ُمّتِصقققققٌل وُمنفِصقققققٌل ؛ وأّمقققققا المجقققققروُر فقققققال يجقققققوُز أْن يتققققققّدَم علقققققى عاملقققققه ، وال ُيفَصقققققُل 
بققققققين عاملققققققه ومعموِلققققققه إاّل فققققققي ضققققققرورٍة ال ُيعتققققققدُّ بهققققققا ، فوجققققققَب أْن يكققققققوَن ضققققققميُره 

 ُمّتِصال  ال غيُر ( .
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ه ألفاٌظ مخصوصة ، وله موِضٌع إعرابيٌّ َيختصُّ به ، فكلُّ قسٍم من تلك األقساِم ل
وَيستِقُل إّما باتِّصاٍل أو انفصاٍل ، إاّل ضميَر النصِب والجرِّ الُمّتِصَليِن فإنَّ ألفاَظهما 

 سواٌء ، كما سترى .

راِت الضميِر ) الثمانية عشرة ( جميعا  ، فكلُّ لفٍظ  من وكلُّ قسٍم الُبدَّ أْن َيُدلَّ على ُمفسِّ
ٍر أو أكثر ، كما سيتَبيَُّن ذلك  –ألفاِظ القسم الُمسَتِقلِّ والَمخصوصِة به  َيُدلُّ على ُمفسِّ
 جلّيا  في الجداول التوضيحيَِّة اآلتيِة :

فِع المنفصلُة : ) جدول رقم   (2أّواًل : ضمائُر الرَّ

ْتبة  المجموع المثّنى المفرد الجنس الرُّ

 نحن نحن أنا المذكر التَّكلُّم

 نحن نحن أنا المؤنَّث التَّكلُّم

 أنتم أنتما أنتَ  المذكر الخطاب

 أنُتنَّ  أنتما أنتِ  المؤنَّث الخطاب

 هم هما هو المذكر الَغْيبة

 ُهنَّ  هما هي المؤنَّث الَغْيبة
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 (3ثانيًا : ضمائُر النَّصِب المنفصلُة : ) جدول رقم 

ْتبة  المجموع المثّنى المفرد الجنس الرُّ

 إّيانا إّيانا إّياي المذكر التَّكلُّم

 إّيانا إّيانا إّياي المؤنَّث التَّكلُّم

 إّياُكم إّياكما إّياكَ  المذكر الخطاب

 إّياُكنَّ  إّياكما إّياكِ  المؤنَّث الخطاب

 إّياُهم إّياهما إّياه المذكر الَغْيبة

 إّياُهنَّ  إّياهما إّياها المؤنَّث الَغْيبة
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فِع المتصلُة مَع الفعِل الماضي : ) جدول رقم  ثالثًا :  (4ضمائُر الرَّ

ْتبة  المجموع المثّنى المفرد الجنس الرُّ

 نا )كَتْبنا( نا )كَتْبنا( ُت ) كتْبُت( المذكر التَّكلُّم

 نا )كَتْبنا( نا )كَتْبنا( ُت ) كتْبُت( المؤنَّث التَّكلُّم

 ُتم )كتْبُتم( )كتْبُتما(ُتما  َت )كتْبَت( المذكر الخطاب

( ُتما )كتْبُتما( ِت )كتْبِت( المؤنَّث الخطاب  ُتنَّ )َكَتْبُتنَّ

 و)كتُبوا( َكَتبا َكَتبَ  المذكر الَغْيبة

 َن )َكَتْبَن( َكَتَبتا َكَتَبْت  المؤنَّث الَغْيبة
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فِع المتصلُة مَع الفعِل المضارِع : ) جدول رقم   (5رابعًا : ضمائُر الرَّ

ْتبة  المجموع المثّنى المفرد الجنس الرُّ

 نكُتبُ  نكُتبُ  أكُتبُ  المذكر التَّكلُّم

 نكُتبُ  نكُتبُ  أكُتبُ  المؤنَّث التَّكلُّم

 و)تكُتُبوَن( األلف)تكُتباِن( تكُتبُ  المذكر الخطاب

 َن)تكُتْبَن( األلف)تكُتباِن( ي)تكُتِبيَن( المؤنَّث الخطاب

 و)يكُتُبوَن( األلف)يكُتباِن( يكُتبُ  المذكر الَغْيبة

 َن)يكُتْبَن( األلف)تكُتباِن( تكُتبُ  المؤنَّث الَغْيبة
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فِع المتصلُة مَع فعِل األمِر : ) جدول رقم   (6خامسًا : ضمائُر الرَّ

ْتبة  المجموع المثّنى المفرد الجنس الرُّ

 × × × المذكر التَّكلُّم

 × × × المؤنَّث التَّكلُّم

 و)اْكُتُبوا( األلف)اْكُتبا( اْكُتْب  المذكر الخطاب

 َن)اْكُتْبَن( األلف)اْكُتبا( ي )اْكُتِبي( المؤنَّث الخطاب

 × × × المذكر الَغْيبة

 × × × المؤنَّث الَغْيبة
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 (7سادسًا: ضمائُر النَّصِب المتصلُة : ) جدول رقم 

ْتبة  المجموع المثّنى المفرد الجنس الرُّ

 نا)َضَرَبنا( نا)َضَرَبنا( ي)َضَرَبني( المذكر الّتكلُّم

 نا)َضَرَبنا( نا)َضَرَبنا( ي)َضَرَبني( المؤنَّث الّتكلُّم

 ُكم)َضَرَبُكم( ُكما)َضَرَبُكما( َك)َضَرَبَك( المذكر الخطاب

( ُكما)َضَرَبُكما( ِك)َضَرَبِك( المؤنَّث الخطاب )َضَرَبُكنَّ  ُكنَّ

 ُهم )َضَرَبُهم( ُهما )َضَرَبُهما( )َضَرَبُه(ُه  المذكر الَغْيبة

( ُهما )َضَرَبُهما( ها)َضَرَبها( المؤنَّث الَغْيبة  ُهنَّ )َضَرَبُهنَّ
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 (8سابعًا : ضمائُر الجرِّ المتصلُة مَع حرِف الجرِّ الباِء : ) جدول رقم 

تبة  المجموع المثنَّى المفرد الجنس الرُّ

 ِبنا ِبنا ِبيَ  المذكر التَّكلُّم

 ِبنا ِبنا ِبيَ  المؤّنث التَّكلُّم

 ِبُكم ِبُكما ِبكَ  المذكر الخطاب

 ِبُكنَّ  ِبُكما ِبكِ  المؤّنث الخطاب

 ِبِهم ِبِهما ِبهِ  المذكر الَغْيبة

 ِبِهنَّ  ِبِهما ِبها المؤّنث الَغْيبة
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 الباُب الثاني

 عناصُر النَّظرّيِة 

 سوف يقوُم البحُث برصِد األحكاِم الّنحوّيِة الواجبِة لضمائر الفاعِل 
) ضمائُر الرفِع الُمّتِصلة ( داخَل التركيِب العربّي الفصيح ، والتي َتلَتِزُمها العرُب عنَد 
إسناِد الِفْعِل إلى ضميِر الفاعِل ، سواء  كان ُحْكما  ُمْلَتَزما  خاّصا  به دون غيِره من 

، أو ُحْكما  ُمْلَتَزما  له ولغيره . وقد سّميُت تلك األحكاَم : عناصَر الّنظرّية ، الضمائر 
 فجاءْت تلك العناصُر تفصيال  على النحو اآلتي : 

 العنصُر األّوُل : االلِتزاُم اللفظيُّ :

ُن إاّل له ، فال ضميُر الفاعِل في العربّيِة له ألفاٌظ ُمعّينٌة َيلتُزُمها الفاعُل ، وَتختصُّ به، وال تكو 

ضميرا  ، وهي : التاُء المضمومُة والمفتوحُة  ( 21)ُتستعمُل لغيره . وِعّدُتها إجماال  أحَد عَشرَ 
والمكسورُة ) ُت ، َت ، ِت (، والتاء مع المثنى والجمع ) ُتما ، تُْم ، ُتنَّ ( وأِلُف االثنيِن ) ا ( 

 ( ، و ) نا( الُمتكلِِّميَن ، وياُء الُمخاَطبِة ) ي ( . ، و واُو الجماعِة ) و ( ، ونوُن النِّْسوِة ) نَ 

 وهذه األلفاُظ المخصوصُة منها ما ُيستعمُل خاصة  مع الفعل الماضي 
( ، ومنها ما ُيستعمُل خاصة  مع الفعل المضارع ) انظر الجدول رقم  4) انظر الجدول رقم 

 ( . 6دول رقم ( ، ومنها ما ُيستعمُل خاصة  مع فعل األمر ) انظر الج 5
 فأّما األلفاُظ التي ُتْسَنُد إلى الفعِل الماضي فَعَشَرُة ضمائَر، وهي  

 ( : 4) انظرالجدول رقُم 
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 ) ُت ( كقولك : َكَتْبُت . -1
 ) َت ( كقولك : َكَتْبَت .  -2
 ) ِت ( كقولك : َكَتْبِت .  -3
 ) ُتما ( كقولك : َكَتْبُتما .  -4
 ) ُتْم ( كقولك : َكَتْبُتْم .  -5
 ُتنَّ ( كقولك : َكَتْبُتنَّ . وهذه السّتُة ُتسمَّى تاَء الفاعِل .)   -6
 ألُف االثنيِن ، كقولك : َكَتبا .  -7
 واُو الجماعِة ، كقولك : َكَتُبوا .  -8
 نوُن النِّْسوِة ، كقولك : َكَتْبَن .  -9

ْن كان الضميَر الوحيد ا-10 لذي ) نا ( الُمتكلِّميَن ، كقولك : َكَتْبنا . وهذا اللفُظ وا 
ُيستعمُل فاعال  ومفعوال  بصيغٍة واحدة ، إال إّن العرَب ُتلِزُم آخَر فعِله الماضي التسكيَن 
، فُيْشتَرُط لمجيئه فاعال  شرطان ، األول : أن يكوَن فعُله المسنُد إليه ماضيا  ؛ ألّنه 

ْمنا ، والثاني : مع المضارع واألمر ال يكوُن إال مفعوال  ، كقولهم : زيٌد ُيَكلُِّمنا ، و َكلِّ 
تسكيُن آخِر الفعِل الماضي معه ، فتقول : ضرْبنا زيدا  ؛  فُيجرونه ُمجرى ضمائِر 
الفاعِل المتحركِة كالّتاِء والنون ؛ تشبيها  له بهما ؛ لذا جعلُت َمِجيَئه مع الماضي فاعال  

ذا انفتَح آخُر الماضي معه فهو مفعوٌل ال فاعٌل ، فتقو  ل : ضرَبنا لفظا  ُمختّصا  . وا 
أي كونه  –إلى هذين الشرطين بقوله : وعالمُة رْفِعه  (22)زيٌد . وقد أشار ابن مالك

 كوُن َمصحوِبِه فعال  ماضيا  ُمسّكَن اآلِخِر .  –فاعال  

 وأّما األلفاُظ التي ُتْسَنُد إلى الفعِل الُمضارع فأربعُة ضمائَر، وهي  
 ( :  5) انظرالجدول رقم 
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 ، كقولك : َيْكُتباِن .أِلُف االثنيِن  -1
 واُو الجماعِة ، كقولك : َيْكُتُبوَن . -2
 نوُن النِّْسوِة ، كقولك : َيْكُتْبَن . -3
 ياُء الُمخاَطبِة ، كقولك : َتْكُتِبيَن . -4

 واأللفاُظ التي ُتْسَنُد إلى ِفعِل األمِر أربعُة ضمائَر أيضا  ، وهي  
 ( :  6) انظرالجدول رقم 

 : ُاْكُتبا . أِلُف االثنيِن ، كقولك -1
 واُو الجماعِة ، كقولك : ُاْكُتُبوا . -2
 نوُن النِّْسوِة ، كقولك : ُاْكُتْبَن . -3
 ياُء الُمخاَطبِة ، كقولك : ُاْكُتِبي . -4

 العنصُر الثاني : االلِتزاُم الفعليُّ :

الرفِع الُمّتصلة ( باتِّصالها بأفعاِلها الُمْسَنَدِة هي إليها  تمتاُز ضمائُر الفاعِل ) ضمائرُ 
، فال تتَِّصُل أبدا  بغير الفعِل الذي ُأْسِنَد إليها ، وُأْخِبَر به عنها ، و ُحِكَم به عليها ، 
فالعرُب ال ُتوِصل هذه الضمائَر ال باألسماِء وال بحروِف المعاني ؛ ألّنها ال ُتستعمُل 

والفاعُل في العربّيِة ال يكوُن فاعال  حّتى ُيْسَنَد إليه ِفعٌل قبَله ، ُيْحكُم به إاّل فاعال  ، 
 ( 6و  5و  4) انظر الجدول رقم  عليه ، وُيْخَبُر به عنه .

ُر الكاِمُن خلَف التزاِم هذه الضمائِر بالفعل ، ووجوِب اتِّصاِلها به . فهو  وهذا هو السِّ
 ٌم .كما ترى ُحْكٌم حْتِميٌّ ُمْلَتزَ 

 العنصُر الثالُث : االلِتزاُم االتِّصاليُّ :

الضمائُر العربّيُة على نوعين : ُمتَِّصلٍة و ُمنفِصلٍة ، كما تقّدَم قريبا  . والواجُب  الُملَتَزُم 
:  (23)في ضمير الفاعل أن يكون ضميرا  متصال  ال منفصال  قياسا  ، قال ابن الحاجب
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 ال يكوُن إاّل ُمضمرا   -ر أي المضم –والالزُم أّن الفاعَل 
وال يكوُن ظاهرا  وال منفصال  . انتهى كالمه.  وُمْقتضى هذا االتِّصاِل  (24)] ُمّتصال  [ 

الحتميِّ واالنفصاِل الممتنِع أّنك تقوُل : ضرْبُت زيدا ، و ال تقوُل : ضرَب أنا زيدا  . 
اإلجماَع على ذلك . وقد  (25)والمقصوُد باالتصاِل االتصاُل بالفعِل ، وقد حكى ابُن مالكٍ 

هذا الحكَم االّتصاليَّ بقوله : ) وال يقُع أنا في موضع التاِء التي في فعْلُت  (26)أوضَح سيبويه
، ال يجوُز أْن تقوَل : َفَعَل أنا ؛ ألّنهم استغنوا بالتاء عن أنا . وال يقُع نحُن في موضع نا التي 

: وجميُع المواضِع  (27)انتهى كالمه . وقال ابُن السرّاجفي فَعْلنا ، ال تقوُل : َفَعَل نحُن ( . 
ال يقُع  –أي المّتصل  –التي يقُع فيها المنفصُل ال يقُع المّتصُل ، والموضُع الذي يقُع فيه 

 المنفصل . انتهى كالمه .

ُثمَّ إنَّ الحكمَة من وجوِب اّتصاِل ضميِر الفاعِل بفعِله هو أنَّ العرَب قد جعَلْت ضميَر 
فاعِل من الفعل بمنزلِة الجزِء من الكلمة ، بدليل أنهم سّكنوا آخَر الفعل معه فيقولون ال

: شرْبُت وشرْبنا . ومع المفعوِل يفتحوَن آخَره فيقولون: َضَرَبه وَضَرَبنا ، ومنها أن 
 .  (28)عالمة إعراِب الفعِل تأتي بعده في نحو : يفعالن ويفعلون وتفعلين

ذا كان ضميُر الفاعِل على قسمين : ضميِر بارٍز مّتصٍل ، وضميٍر ُمستتٍر ُمخَتٍف ،  وا 
 فإنَّ هذا الضميَر المستتَر هو ضميٌر ُمّتصٌل ال ُمنفصٌل ؛ 

و دليُل ذلك أنَّه يأخُذ أحكاَم ضميِر الفاعِل الُمّتصِل البارِز ، وَيْجري َمْجراه، فمن ذلك 
 ما يلي :

أّنه ال ُيعطُف عليه إاّل بعد الفصل بينه وبين معطوفه ، فال تقول : اذهْب  -1
وزيٌد ، بل تقول : اذهب أنت وزيٌد ، كما أّن الضميَر المتصَل البارَز كذلك ، فال تقول 

 . (29): ذهبُت وزيٌد ، بل يجُب أْن تقوَل : ذهبُت أنا وزيٌد . وهو مذهب البصريين



 

 911  |مجلة مداد اآلداب 

 في النَّْحِو العََربّيِ  َضِميِر الفاِعِل َمَع الِفْعِل  نََظِريَّةُ 

 

ا يحسُن أن َيْشَرَك الُمظهُر الُمضمَر فيما عمَل وما يقبُح تحت باب : م (30)قال سيبويه
أْن يشَرَك الُمظَهُر الُمضَمَر فيما عمَل فيه : ) وأّما ما َيقُبُح أْن يشَرَكه الُمظهُر فهو 
 الُمضمُر في الفعِل المرفوُع ، وذلك قولك : فعْلُت و عبُدهللِا ، 

حُسَن أْن يشَرَكه الُمظهُر ، وذلك  -أي وّكدَته  -وأفعُل و عبُدهللِا . ثم قال : فإْن نعتَّه 
وقوله  (31)﴾   ڀ  ڀ   ڀقولك : ذهبَت أنَت و زيٌد ، ثم استشهَد بقوله تعالى : ﴿

 ( . (32)﴾   ہ  ہ  ۀسبحانه : ﴿
فال تقول في زيٌد ذهَب :  أّنه ال يجوُز أْن يحلَّ محلَّه ضميُر رفٍع منفصل ، -2

زيٌد ذهَب هو ، كما أّن الضميَر المّتصَل البارَز كذلك، فال تقول في ذهْبَت : ذهَب 
َم قريبا  كالُم سيبويه في عدم جواِز إحالِل المنفصِل َمحلَّ الُمّتصِل  أنت . وقد تقدَّ

فقد قاَل عليه رحمُة  البارِز ، وأّما كالُمه عن عدم جواِز إحالِل الُمنفصل َمحلَّ الُمستتر
هللِا : ) وال يقُع هَو في َموِضِع الُمضَمِر الذي في َفَعَل، لو قلَت َفَعَل هو لم َيُجْز . ثّم 
قال : وكذلك هَي ال تقُع َموِضَع اإلضماِر الذي في َفَعَلْت ؛ ألنَّ ذلك اإلضماَر بمنِزلِة 

بمنزلة  -أي الُمستتر  -ماَر . فقوُله : أّن ذلك اإلض( 33) اإلضماِر الذي له عالمٌة (
نصٌّ صريٌح على  -اإلضماِر الذي له عالمٌة ، أي : بمنزلة الضمير المّتصل البارز 

 أنَّ الضميَر المستتَر كالضميِر المّتصل البارز.
ُد بالنفس والعيِن إال بعد توكيِدِه بضميِر رفٍع منفصلٍ  -3  ، (34)أّنه ال ُيؤكَّ

 كذلك ، فتقول : ُقْم أنَت نفُسَك ، وُقْمَت أنَت نفُسَك .  كما أّن الضميَر المتصَل البارزَ 

ُثمَّ إّن الّنحاَة قد كُثَر في ُمصّنفاِتهم القوُل بأنَّ الضميَر المستتَر ضميٌر مّتصٌل ، فمن 
يَنوريّ  : والمضمُر المتصُل ضربان: مستتٌر وبارز ، و قوُل  (35)ذلك قوُل الجليِس الدِّ
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: ) أصُل الضمائِر المّتصُل المستتُر؛ ألّنه أخصُر ، ثم المّتصُل  (36)ابِن الحاجبِ 
 البارُز عند خوف اللبِس  لتعّذِر االستتار ( .

ُثمَّ إنَّه إذا َبرَز بعَد الفعِل ما ظاهُره أّنه ضميُر الفاعِل ُمنفصال  ، نحو : أفعُل أنا ، 
الضميَر البارَز  وتفعُل أنت ، و تفعُل هي ، فليس األمُر على ظاهره ، بل إنّ 

َم  المنفصَل توكيٌد لضميِر الفاعِل المستتر ، وليس فاعال  منفصال  ؛ ألنَّ الفاعَل كما تقدَّ
،   (37)باّتفاقبياُنه ال يكوُن ضميرا  منفصال  ، وهو مذهُب سيبويه والنحويين أجمعين 

:  –الموضَع أي المرفوعيَن  –في باب : عالماُت المضمريَن المرفوعيَن  (38)قال سيبويه
) وال يقُع هو في موضع المضمِر الذي في َفَعَل ، لو قلَت : َفَعَل هو لم َيُجْز ، إاّل أْن 
يكوَن صفة  ( و يعني سيبويه بالصفة : التوكيَد ، فهذا نصٌّ صريٌح من إماِم الّنحاة على 

 (39)قال ابُن الخّشابأنَّ الضميَر البارَز المنفصَل ليَس فاعال  بل توكيدا  للفاعِل المستتِر . 
: فإذا مرَّ في كتب النحويين وصُف المضمِر أو الوصُف به ، فالمراُد بذلك تأكيُده أو 

 التأكيُد به ، ال حقيقُة الوصِف .

في َسْهٍو حيَن َنَسَب إلى سيبويِه القوَل بفاعلّيِة  (40)و قد َوَقَع الشيُخ خالُد األزهريُّ 
عن سيبويِه أّنه أجاَز في )هو( من نحو قوله  الضميِر المنفصل ، فقال : والمنقولُ 

أْن يكوَن فاعال  ، وأْن يكوَن توكيدا  . انتهى كالمه . وهو  (41)﴾   ڌ  ڍ  ڍتعالى : ﴿
 ُمخالٌف للمنصوِص عليه في الكتاِب كما تقّدَم .

 العنصُر الرابُع : االلِتزاُم االستتاريُّ :

إذا جاَء ضميُر الفاعِل مع فعِلِه ُمستترا  فإنَّ العرَب َتجعُل استتاَرُه واجبا ، وَتجعُل خفاَءه 
ُملتَزما  التزاما  حتمّيا  ، فال ُيبِرزونه مع فعِله الذي ُأسِنَد إليه ، وال ُيظهرونه في كالمهم 

وجائِزه ، فهذا  أبدا  . وأّما تقسيُم الّنحوييَن للضميِر المستتر إلى واجِب االستتارِ 
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الّتجِويُز َتجِويٌز اصطالحيٌّ ال حقيقيٌّ ؛ و ال ُمشاّحَة في االصطالِح وال ُخُصومَة ، 
َر في األصول؛ ومن حيُث الحقيقُة فكلُّ ضميٍر مستتٍر فخفاؤه واجٌب ، واستتاُره  كما تقرَّ

 حتميٌّ ، باّتفاِق جميِع الّنحاة .

أاّل  –أي ضمير الفاعل  –قيقة الضمير البارز : ألّن ح (42)يقوُل اإلماُم الشاطبيُّ 
 َيْخفى أبدا  ، والضميُر المستتُر هنا ال يظهُر أبدا  . انتهى كالمه .

فإذا انتقلنا من الجانب التنظيرّي الذي قررنا فيه حتميََّة االستتاِر إلى الجانب التطبيقّي 
لضمير الُمستتِر ، وسنِجُد ثانيا  أّنه فسنجُد أّوال  أّن جميَع األفعاِل الثالثِة ُتسَنُد إلى ا -

ٍد ُمعيَّن كما سترى ؛ فمثال  الفعُل الماضي  ٍر ُمحدَّ استتاٌر مع فعٍل َمخصوٍص ومع ُمفسِّ
ال يسَتِتُر فاعُله إاّل إذا كان ُمسَندا  إلى غائٍب أو غائبٍة ليس إاّل ) انظر الجدول رقم 

َبْت درَسها ، وال يقولون : زيٌد َكَتَب هَو درَسه ( فيقولون : زيٌد َكَتَب درَسه ، و هنٌد َكتَ 4
 ، وال هنٌد َكَتَبْت هَي درَسها .

وكذلك الفعُل المضارُع ال َيسَتِتُر فاعُله إاّل مع ِصَيِغِه األربعِة وهي : َأْفَعُل وَنْفَعُل و 
وال نقوُل :  ( ، ومثاُل ذلك قوُلنا : َأْكُتُب درسي ، 5َتْفَعُل و َيْفَعُل ) انظر الجدول رقم 

َأْكُتُب أنا درسي . وكقولنا : َنْكُتُب ُدُروَسنا ، وال نقوُل : َنْكُتُب نحُن ُدروَسنا ، وكقولنا : 
َتْكُتُب درَسَك ، أو هنٌد َتْكُتُب درَسها، وال نقوُل:  َتْكُتُب أنَت درَسَك ، وال هنٌد َتْكُتُب هَي 

 نقول : زيٌد َيْكُتُب هَو درَسه . درَسها .  وكقولنا : زيٌد َيْكُتُب درَسه ، وال

ٍر ُمفَرٍد ليَس إاّل )  وكذلك ِفعُل األمِر ال َيسَتِتُر فاعُلُه إاّل إذا ُأسِنَد إلى ُمخاَطٍب ُمذكَّ
 ( كقولهم : ُقْم و اْذَهْب ، وال يقولون : ُقْم أنَت وال اْذَهْب أنَت . 6انظر الجدول رقم 

َم من تمثيٍل فهو ضميُر توكيٍد وكلُّ ضميٍر َبَرَز في موضِع االستتا ر الوجوبيِّ فيما تقدَّ
 ال ضميُر فاعٍل ، كما َسبَق تقريُرُه في ) االلتزام االّتصالّي (.
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 العنصُر الخامُس : االلِتزاُم الُظهوريُّ :

وأعني بذلك أنَّه إذا جاَء ضميُر الفاعِل مع فعِلِه بارزا  فإنَّ العرَب َتجعُل ُبُروَزُه واجبا  ، 
جعُل ُظُهوَرُه والنُّْطَق به ُملتَزما  التزاما  حتمّيا  ، فال ُيْخفونه مع فعِله الذي ُأسِنَد إليه وتَ 

أبدا  ، بل َيلَتِزمون ِإْظهاَره دائما  ، فال َيِحلُّ َمحلَّه ال ضميٌر ُمنفصٌل وال ضميٌر ُمسَتِتٌر 
َم قريبا  قوُل الّشاطبيِّ حيَن قاَل : ألّن حقيقةَ  أي ضمير  –الضميِر البارِز  . وقد تقدَّ

 أاّل َيْخفى أبدا  . انتهى . –الفاعل 

ذا انتقلنا من الّتنظيِر إلى الّتطبيِق فِإّنا سنِجُد أّوال  أنَّ جميَع األفعاِل الثالثِة ُتسَنُد إلى  وا 
ٍر  ضميٍر ُمّتصٍل بارٍز ، وسنِجُد ثانيا  أنَّه ُبُروٌز حتميٌّ مع فعٍل َمخصوٍص ومع ُمفسِّ

ٍد ُمعيٍَّن كما سترى ؛ فمثال  الفعُل الماضي َتبُرُز معه جميُع ضمائِر الفاعِل مُ  حدَّ
َرِة بسّتَة عَشَر تفسيرا  ) انظر الجدول رقم  ( ما عدا تفسيريِن )  4الُمّتصلِة والُمَفسَّ

َم ِذْكُرهما في ) االلتزاِم االستتاريِّ ( قريبا  ؛ ومثاله قو  ُلنا : الغائِب والغائبِة( وقد تقدَّ
َكَتْبُت ، و َكَتْبنا ، و َكَتْبَت، و َكَتْبِت ، و َكَتْبُتما ، و َكَتْبُتْم ، وَكَتْبُتنَّ ، و َكَتبا ، و 
َكَتْبتا ، و َكَتبوا ، و َكَتْبَن . وال نقوُل ) على الترتيب ( : ال َكَتَب أنا وال َكَتَب ، و ال 

َكَتَب ، و ال َكَتَب أنِت وال َكَتَبْت ، و ال َكَتَب َكَتَب نحُن وال َكَتَب ، و ال َكَتَب أنَت وال 
أنُتما وال َكَتَب ، و ال َكَتَب أنُتْم وال َكَتَب ، و ال َكَتَب أنُتنَّ وال َكَتَب ، و ال َكَتَب ُهما 

َبْت وال َكَتَب ، وال َكَتَبْت ُهما وال َكَتَبْت ، و ال َكَتَب ُهْم وال َكَتَب ، و ال َكَتَب ُهنَّ وال َكتَ 
. 

ادُس : االلِتزاُم اإلعرابيُّ :  العنصُر السَّ

وأْقِصُد بذلك أنَّ العرَب َتستعمُل جميَع ألفاِظ ضميِر الفاعِل األَحَد عَشَر لفظا  في موقٍع 
إعرابيٍّ مخصوٍص ، ولُحْكٍم إعرابيٍّ ُمعيٍَّن ، فهما أمراِن واجباِن ، تلتِزُمهما العرُب 
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 الِتزاما  حْتِمّيا  .

فأّما االلِتزاُم اإلعرابيُّ الموِقعيُّ فالمقصوُد به هو أنَّ جميَع تلَك األلفاِظ ال ُتسَتعَمُل إاّل 
في موضِع فاعٍل أو نائِبه ، وال تكوُن مبتدأ  وال خبرا  وال مفعوال  وال مضافا  إليها ، وال 

 غيَرُهنَّ من جميع المواقِع الخاّصِة باألسماء.

ابيُّ الُحكميُّ فالُمراُد به هو أنَّ جميَع تلَك األلفاِظ ال ُتسَتعَمُل إاّل في وأّما االلِتزاُم اإلعر 
 موضِع رفٍع ليَس إاّل ، وال تكوُن في َموِضِع نصٍب وال جرٍّ أبدا  . 

 ( .  6و  5و  4) انظر الجدول رقم 

( المتكِلِميَن رفعا  ونصبا  وجّرا  فقد أجبُت عنه  وأّما اإلشكاُل الواقُع في استعماِل ) نا
َم في ) االلِتزاِم اللفظيِّ ( .  فيما تقدَّ

ابُع : االلِتزاُم الّتفسيريُّ العَدِديُّ :  العنصُر السَّ

َم في المبحِث الخامِس من التمهيِد  ِر ضميٍر له ُرْتبٌة وِجْنٌس وعدٌد لقد تقدَّ أنَّ كلَّ ُمفسِّ
راِت الضمائِر ثمانيَة َعَشَر )انظر َيْختصُّ به ويَ  ُدلُّ عليه وُيميُِّزه، و أنَّ مجموَع ُمفسِّ
راِت ضميِر الفاعِل بالتفصيِل اآلتي إْن  1الجدول رقم   ( ، وكذلك هو الشأُن مع ُمفسِّ

 شاَء هللُا تعالى .

بثمانيَة  وأعني بذلك أّن ضمائَر الفاعِل الُمسَندَة إلى الفعِل الماضي َيلَزُمها التفسيرُ 
راِت الضمائر العربّية  را  الِتزاما  عددّيا  واجبا  ، ُمتوافقا  في ذلك مع جميع ُمفسِّ عَشَر ُمفسِّ
األخرى ، التي هي : ضمائُر الرفع المنفصلة ، و ضمائُر الّنصِب المنفصلة ، و 

نَّما كان الفعُل الماضي مع  ضمائُر الّنصب المّتصلة ، و ضمائُر الجرِّ المّتصلة ؛ وا 
َتِب الثالثِة جميعا    ضمائِر فاعِلِه كذلك ؛ ألّنه ُيسَنُد إلى الرُّ

ُرهما  4) انظر الجدول رقم  ْتبِة ُتفسِّ (، فإذا ُأسِنَد إلى ُرْتبِة التََّكلُِّم فإنَّ ضميَري هذه الرُّ
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ٌح بالجدول. راٍت ، كما هو ُموضَّ  ستُّ ُمفسِّ

ُرها ستُّ  وكذلك لو ُأسِنَد إلى ُرْتبِة الِخطاِب فإنَّ  ْتبِة الخمسَة ُتفسِّ ضمائَر هذه الرُّ
ٌح بالجدول أيضا  . راٍت ، كما هو ُموضَّ  ُمفسِّ

ُرها ستُّ  ْتبِة الخمسَة ُتفسِّ وكذلك أيضا  لو ُأسِنَد إلى ُرْتبِة الَغْيبِة فإنَّ ضمائَر هذه الرُّ
ٌح بالجدول أيضا  . راٍت ، كما هو ُموضَّ  ُمفسِّ

 الُمسَندُة إلى الفعِل المضارِع َيلَزُمها التفسيُر  وكذلك ضمائُر الفاعلِ 
راِت الضمائر  را  الِتزاما  عددّيا  واجبا  ، ُمتوافقا  في ذلك مع جميع ُمفسِّ بثمانيَة عَشَر ُمفسِّ

َم التفصيُل مع الفعِل الماضي . 5العربّية األخرى ) انظر الجدول رقم   ( ، كما تقدَّ

راٍت ال غيُر ) انظر وأمَّا ضمائُر الفاعِل الُمسنَ  ُر بستِّ ُمفسِّ دُة إلى فعِل األمِر فإنَّها ُتفسَّ
( ؛ والسبُب في ذلك أنَّ فعَل األمِر يُدلُّ على الطلِب ، والطلُب عْقال  ال  6الجدول رقم 

َه إلى ُمَتكلٍِّم أو إلى غائبٍ  ُه إاّل إلى ُمخاّطٍب حاضٍر ، وال يُجوُز عقال  أْن ُيوجَّ  (43)ُيوجَّ
ْتبَتيِن ، ، م ن أجِل تلك العقالنّيِة امَتَنَعِت العرُب من إسناِد فعِل األمِر لهاتيِن الرُّ

راِتِه الّستِة فقط .  ْت إسناَده بُرْتبِة الخطاِب وُمفسِّ  وخصَّ
ققققراِت ضققققميِر الفاعققققِل دلققققيال  ُيْحققققَتجُّ بِمثِلققققِه  ثُققققمَّ إّنققققي أرى فققققي هققققذا االلِتققققزاِم العققققددّي لُمفسِّ

سقققققتتِر ضققققققميرا  ال عالمقققققة  ، واسققققققما  َمنِوّيقققققا  ال اسققققققما  َمْلِغّيقققققا  ، خالفققققققا  علقققققى اعتبققققققار الم
عقققققققى كوَنقققققققُه عالمقققققققة  أو اسقققققققما  َملِغّيقققققققا  ، وهقققققققو دليقققققققٌل َينضقققققققاُف إلقققققققى األِدلَّقققققققِة  لَمقققققققْن ادَّ
المعروفقققققققققِة والمقققققققققذكورِة فقققققققققي المصقققققققققنَّفاِت النَّحوّيقققققققققِة ؛ و وْجقققققققققُه االسقققققققققتدالِل بقققققققققااللتزاِم 

عققققققققِل الُمسققققققققتتِر بققققققققه كانققققققققْت ُتْسققققققققَتْكَمُل الَمْنُظومققققققققُة العددّيققققققققُة العققققققققدديِّ أنَّ ضققققققققميَر الفا
التفسققققققققيرّيُة الثمانيققققققققة عْشققققققققرة ، فمققققققققثال  فققققققققإنَّ الفعققققققققَل الماضققققققققي تَققققققققُدلُّ ضققققققققمائُر فاعِلققققققققه 
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ققققققرا  ، وبضققققققميَري فاعِلققققققِه المسققققققَتِتَريِن َيْكَتِمققققققُل ِعْقققققققَد  الملفوظققققققُة علققققققى سققققققّتَة عَشققققققَر ُمفسِّ
قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققرا    الثمانيقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققَة َعَشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققَر ُمفسِّ

 ( . 4ظر الجدول رقم ) ان

راٍت ،  وكذلك وبضمائرِه الفعُل المضارُع َتُدلُّ ضمائُر فاعِله الملفوظُة على ِتسِع ُمفسِّ
را  ) انظر الجدول رقم   . ( 5المستترِة َيْكَتِمُل ِعْقَد الثمانيَة َعَشَر ُمفسِّ

راٍت  وكذلك ، وبضميِره الوحيِد فعُل األمِر َتُدلُّ ضمائُر فاعِله الملفوظُة على خمِس ُمفسِّ
تِّ ) انظر الجدول رقم  راِته السِّ . ولم أَر أحدا  من  ( 6المستتِر َيْكَتِمُل ِعْقَد ُمفسِّ

 النَّحوّييَن استدلَّ بهذا الّدليِل أو أشاَر إليه .
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 الخاِتمُة و نتائُج البحِث 

 تائَج ، وهي:إلى ِعدَِّة ن -بفضل هللاِ ورحمِتِه  -و قد خُلَص البحُث في ِختاِمِه 

َد . (1)  أنَّ جميَع ضمائِر الفاعِل لها أحكاٌم واجبٌة ُملَتَزمٌة ، ال جواَز فيها وال تردُّ
أنَّ ستا  من تلك األحكاِم والعناصِر قد َتفرََّد بها ضميُر الفاعِل دوَن سائِر  (2)

 الضمائِر .
َل البحُث إلى أنَّ تلك األحكاَم الُملَتَزمَة سبعةُ  (3) ، وسبعُة  َحْصرا   أحكامٍ  توصَّ

 عناصَر اصطالحا  .
أثبَت البحُث أنَّ إسناَد ضميِر الفاعِل إلى الفعِل في االستعماِل العربيِّ َيسيُر  (4)

 َوْفَق نِظاٍم ُلغويٍّ تركيبيٍّ ُمنَضِبٍط غايَة االنضباِط ، وُمنتِظٍم 
 ى النَّظرّيِة .غايَة االنِتظاِم ؛ فأثبَت البحُث أنَّه نظاٌم َيسَتِحُق أْن َينَطِلَق عليه ُمسمَّ 

َل البحُث إلى إنشاِء جداوَل توضيحّيٍة لضمائِر الفاعِل مَع أفعاِلِه  (5) توصَّ
راِته لم ُيسبْق إلى مثلها .  وُمَفسِّ

 أنَّ ضمائَر الفاعِل لها ألفاٌظ مخصوصٌة ال ُتسَتعَمُل إاّل له أو لنائبه. (6)
ِة هي إليها ، فال تتَِّصُل أنَّ ضمائَر الفاعِل َتلتِزُم االتصاَل بأفعاِلها الُمْسَندَ  (7)

 أبدا  ال باألسماِء وال بحروِف المعاني .
 أنَّ ضمائَر الفاعِل تلتِزُم االّتصاَل قياسا  ، وال ُتستعَمُل ُمنفصلة  . (8)
أنَّ ضميَر الفاعِل المستتَر ضميٌر ُمّتصٌل ُحكما  ، واحتجَّ البحُث لذلك بثالثِة  (9)

 أِدلٍَّة .
أنَّ ضميَر الفاعِل الُمّتصَل البارَز ال َيِحلُّ َمحلَُّه ال ضميٌر ُمنفصٌل وال  (10)

 ُمستتٌر .
أنَّ ضميَر الفاعِل المستتَر وجوبا  والمستتَر جوازا  ال َيِحلُّ َمحلَُّهما ال ضميٌر  (11)

 بارٌز ُمّتصٌل وال ُمنفصٌل .
 الُمْلَتَزمِة . ال يكاُد ُيوجُد خالٌف بيَن النَّحوّييَن حوَل تلَك العناصرِ  (12)
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انفرَد البحُث باالحتحاِج السمّيِة الضميِر المستتر واعتباِر وِجوِده واإلسناِد  (13)
 إليه بدليٍل لم ُيسبْق إلى ِمثلِه ، وهو دليُل االلِتزاِم التفسيريِّ العَدديِّ .

 الهوامش 

                                      

 .1/33، وشرح الكافية للرضي  1/21( ينظر : كتاب سيبويه1)
 .1/44( ينظر : اللباب في علل البناء واإلعراب للعكَبرّي 2)
 . 18/ ( ينظر : شرح شذور الذهب3)
 . 202( ينظر : المعجم الفلسفّي / 4)
 . 3/84( ينظر : شرح المفّصل البن يعيش 5)
 . 1/473 ( ينظر : اللباب في علل البناء واإلعراب للعكَبريّ 6)
 . 1/316( ينظر : شرح الكافية البن جمعة 7)
 . 3/1519( ينظر : شرح كتاب سيبويه للرُّمَّانّي 8)
 . 22مالك /( ينظر : التسهيل البن 9)
 . 2/911( ينظر : االرتشاف 10)
 . 1/194( ينظر : الهمع 11)
 ( َتِجُدها مبثوثة  في ُكُتِب الّنحو ، وال تخلو المصّنفاُت الّنحويَُّة من ِذْكِر بعِضها .12)
 . 118( ينظر : اإليضاح ألبي علّي الفارسّي/13)
 . 1/303( ينظر : البسيط البن أبي الربيع14)
 . 8/81تاب سيبويه ( ينظر : شرح ك15)
 . 2/411،و شرح الكافية للرضّي  2/680( ينظر : شرح المقدمة الكافية البن الحاجب 16)
 . 56( ينظر : شرح األلفّية البن الناظم /17)
 . 129( ينظر : شرح قطر الندى البن هشام /18)
 . 307-1/304، والبسيط البن أبي الربيع 162- 160( ينظر : اللمع البن جني / 19)
 ، بتصرٍف يسير . 344-343( ينظر : أسرار العربّية / 20)
 . 338، و ترشيح العلل في شرح الجمل /  1/305( ينظر: البسيط البن أبي الربيع 21)
 .1/91( ينظر: شرح الكافية الشافية 22)
 .1/445( ينظر: اإليضاح في شرح المفّصل 23)



 

 والعشرون الثامنالعدد  | 911

 الصاعدي عابد بن عبيدهللا بن سعود الدكتور

 

 

ا المحقق بوجودها في إحدى النسخ ، قلُت: ( زيادة البد منها غير موجودة في المتن ، وعّلَق عليه24)
 وهو الصواب . ينظر : المرجع السابق .

 . 1/94( ينظر: شرح الكافية الشافية 25)
 .2/350( ينظر : الكتاب 26)
 .2/117( ينظر: األصول 27)
 .286-1/285( ينظر : شرح الجمل البن خروف 28)
 .66، المسألة 2/474( ينظر : اإلنصاف 29)
 .378-2/377اب ( ينظر : الكت30)
 . 24( ينظر : سورة المائدة / آية 31)
 . 35( ينظر : سورة البقرة / آية 32)
 .351/ 2( ينظر : الكتاب 33)
 .4/1947( ينظر : االرتشاف 34)
 .153( ينظر: ثمار الصناعة 35)
 . 686/ 2( ينظر : شرح المقدمة الكافية 36)
﴾ من اآلية    ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭتعالى : ﴿( قال أبو حّيان في البحر المحيط عند تفسير قوله 37)

من سورة البقرة : وقد تظافرْت نصوُص النحويين والمعربين على ما ذكرناه من أّن )وزوُجك(  35
 معطوٌف على الضمير المستكّن في ) اسكن ( .

 .351-2/350( ينظر : الكتاب38)
 . 286( ينظر: المرتجل/ 39)
 .1/102( ينظر : التصريح 40)
 . 282سورة البقرة / آية  ( ينظر :41)
 .1/276( ينظر : المقاصد الشافية 42)
 .2/397( ينظر : الكافي البن أبي الربيع 43)
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 فهرُس المصادِر والمراجعِ 
ققققققققققققققققققققققَرب مققققققققققققققققققققققن لسققققققققققققققققققققققان العققققققققققققققققققققققرب ، ألبققققققققققققققققققققققي حّيققققققققققققققققققققققان األندلسققققققققققققققققققققققّي ،  -1  ارتشققققققققققققققققققققققاف الضَّ

 هج .1418ت/ د. رجب عثمان ، مكتبة الخانجي بالقاهرة ، ط/ األولى ، عام 
أسقققرار العربيقققة ، البقققن األنبقققاري ، ت / ا بهجقققة البيطقققار ، مطبوعقققات المجمقققع العلمقققي العربقققي   -2

 بدمشق
 هج1417األصول في النحو ، البن السراج ، ت / عبد الحسين الفتلي ، الطبعة الثالثة ،   -3
 ر .اإلنصاف في مسائل الخالف ، البن األنباري ، ت / ا محيي الدين عبدالحميد ، دار الفك  -4
اإليضاح ، ألبي علي الفارسّي ، ت/ د. كقاظم بحقر المرجقان ، مكتبقة عقالم الكتقب ، ط/ الثانيقة ،   -5

 هج .1416عام 
اإليضاح في شرح المفّصل ، البن الحاجب ، ت/ د. إبراهيم ا ، الناشر / دار سعد الدين ، ط/   -6

 هج .1434الثالثة ،عام 
 البحر المحيط في التفسير ، ألبي حيان ، عناية / صدقي ا جميل ، دار الفكر .  -7
البسقققيط فقققي شقققرح جمقققل الزجقققاجي ، البقققن أبقققي الربيقققع، ت / د. عيقققاد الثبيتقققي، ط / األولقققى ، دار   -8

 الغرب اإلسالمي .
 ترشققققققققققققققققققققيح العلققققققققققققققققققققل فققققققققققققققققققققي شقققققققققققققققققققققرح الجمققققققققققققققققققققل ، لصققققققققققققققققققققدر األفاضققققققققققققققققققققل الخقققققققققققققققققققققوارزمّي ،   -9

 هج .1418/ جامعة أم القرى ، ط/ األولى ، عام  ت/ عادل العميري ، الناشر
تسقققهيل الفوائقققد وتكميقققل المقاصقققد ، البقققن مالقققك ، ت/ ا كامقققل بركقققات ، الناشقققر / دار الكاتقققب   -10

 هج .1387العربّي ، عام 
 التصريح على التوضيح ، للشيخ خالد األزهري ، وبهامشه حاشية يس العليمي ، دار الفكر .  -11
العربيققة ، للجلققيس الققدينورّي ، ت/ د. ا خالققد فاضققل ، الناشققر / جامعققة ثمققار الصققناعة فققي علققم  -12

 هج .1411اإلمام ا بن سعود اإلسالمّية ، عام 
 شرح األلفية ، البن الناظم ، ت / د.عبدالحميد السيد ، دار الجيل .  -13
 م .1996شرح الكافية ، للرضي ، ت / يوسف حسن عمر ، ط/ الثانية، عام   -14
 الشافية ، البن مالك ، ت/ علي ا معّوض وآخر ، دار الكتب العلمّية .شرح الكافية  -15
 شرح المفصل ، البن يعيش ، عالم الكتب .  -16
شرح المقّدمة الكافية في علم اإلعراب ، البن الحاجب ، ت/ جمال عبدالعاطي مخيمقر ، الناشقر /  -17

 هج .1418مكتبة نزار الباز ، ط/ األولى ، عام 
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البققققن خققققروف ، ت/ سققققلوى عققققرب ، الناسققققر / جامعققققة أم القققققرى ، عققققام شققققرح جمققققل الزجققققاجي ،  -18
 هج .1418

ت/ ا محيقي القدين عبدالحميقد شرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب ، البن هشام األنصقارّي ،  -19
 م .1992، المكتبة العصرّية ، عام 

ت/ عرفققات شققرح قطققر النققدى وبققّل الصققدى ، البققن هشققام األنصققاري ، ومعققه حاشققية السققجاعي ،   -20
 هق .1418مطرجي ، عام 

شقققرح كافيقققة ابقققن الحاجقققب ، البقققن جمعقققة الموصقققلّي ، ت/ د. علقققي الشقققوملّي ، دار الكنقققدّي ، ط/  -21
 هج .1421األولى ، عام 

شققرح كتققاب سققيبويه ، للرمققاني ، ت/ د. شققريف الّنجققار ، الناشققر/ دار السققالم ، ط/ األولققى ، عققام  -22
 هج .1442

، ت/ د. عبققدالمعطي أمققين قلعجققي ، الناشققر / شققركة القققدس ، ط/  شققرح كتققاب سققيبويه ، للسققيرافيّ  -23
 األولى .

هق، مكتبة الخقانجي ، الققاهرة 1408كتاب سيبويه ، ت/ عبدالسالم ا هارون ، ط/ الثالثة ، عام   -24
. 

اللبققاب فققي علققل البنققاء واإلعققراب ، للُعكَبققرّي ، ت/ غققازي مختققار طليمققات ، دار الفكققر المعاصققر ،  -25
 هج .1416، عام ط/ األولى 

اللمققع فققي العربيققة ، ألبققي الفققتح عثمققان بققن جّنققي ، ت/ حامققد المققؤمن ، مكتبققة عققالم الكتققب ، ط/  -26
 هج . 1405الثانية ، عام 

 هج .1392المرتجل ، شرح جمل الجرجانّي ، البن الخّشاب ، ت/ علي حيدر ، دمشق ،  -27
 .1403األميرّية ، القاهرة ، عام المعجم الفلسفي ، الناشر / الهيئة العامة لشئون المطابع  -28
ت/ د. عيقاد الثبيتقي وآخقرين المقاصد الشافية في شرح الخالصة الكافية ، ألبي إسحاق الشاطبي ،   -29

 هق .1428عام  ، منشورات جامعة أم القرى ، ط/ األولى ،
/ همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ، للسيوطي ، ت/ عبدالسالم هارون و عبدالعال مكرم ، ط   -30

 هق .1407الثانية ، مؤسسة الرسالة ، عام 

 


