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 ِكتاب الضمائر
 ِكتاب حنوي تطبيقي مميز لدراسة 

 ما يتعلق ابلضمائر حنوًيا أبسلوب يسري
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 مجيع احلقوق حمفوظة للمؤلف

 الطبعة األوىل 
 م0203هـ =  3441

 
 املوقع اإللكرتوين

https://mekkawyacademy.com/  
 

 قناة اليوتيوب -0        صفحة الفيسبوك -3
 صفحة التويرت -4           قناة التيليجرام -1
 اتس آبرابط التواصل و  - 6      صفحة االنستجرام -5
 .حتميل تطبيق األكادميية -6
 

بتحرمي نسخ الكتب وبيعها  3/1002استناًدا إىل قرار جملس اإلفتاء رقم 
ية؛ دون إذن املؤلف والناشر وعمًًل ابألحكام العامة حلماية حقوق امللكية الفكر 

فإنَّه ال ُيسمح إبعادة إصدار هذا الكتاب أو ختزينه يف نطاق استعادة املعلومات 
أو نقله أو استنساخه أبي شكل من األشكال دون إذن خطي مسبق من 

  املؤلف أو أكادميية مكاوي.
اسم الكتاب إال بذكر  وال نسمح ألحٍد أن ينقل معلومات من هذا الكتابِ 

% كما هو 20ن يكون النقُل بنسبٍة ال تزيد على يف اهلامش، وجيُب أصراحة 
 وإذا مت التدريس ِمْنه فإنَّه يُوزع على الطلبِة، دون متعارٌف عليه عند الباحثني.

 تغيري أو تعديل فيه، ودون نسبة ما فيه لنفسك.
 فمن بركة العلم نسبته إىل أهله.

https://mekkawyacademy.com/
https://www.facebook.com/mekkawy2017
https://www.youtube.com/channel/UCRWaoG5yTJNsGomK7GTyImA?sub_confirmation=1
https://t.me/mekkawy2019
https://twitter.com/mekkawy2019
https://www.instagram.com/mekkawy2019/
https://wa.me/message/BCDDDH3BIBRDJ1
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mekkawy.mekkawy
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 مقدمة
آله وأصحابه  ىوعلاحلمد هلل وكفى وصالة وسالماا على رسوله الذي اصطفى، 

 املستكملني الشرفا.
 أما بعد، 

الضمائر من الدروس اليت حتتاج إىل معادالت واضحة  فلما كان درس  
بتطبيقات كثرية من القرآن الكرمي لكي ي فهم؛ فإننا أفردانه هبذا املؤلف الذي التزمت 

عنَد  يف هذا املؤلف ابملنهج اإلحصائي التطبيقي التحليلي، حىت يراتح القارئ
نيا وتصنيفه  القراءة؛ ليستطيع التطبيق بسهولة من خالل استخراج أي ضمري يف الدُّ

 وفقاا لسباعية الضمائِر وإعرابه بطريقة صحيحة.
أضع بني يديك خالصة خربة تدريس هذا الباب  –عزيزي القارئ  –وإنين 
 دولة، وقد اجتهدت  يف 302دفعة حنوية لطالب من أكثر من  322النحوي لـ 

ح سن عرضه وتبويبه ليصب يف اهلدف وهو الوصول إىل فهم الضمائر ومعرفة 
 حمالهتا اإلعرابية بسهولة شديدة.

 فأسأل هللا أن ينفع هبذا الكتاب وأن يكتب له الَقبول واالنتشار.
 

 كتبه
 دمحم عبد الشايف مكاوي

 مصر –القاهرة 
 0203يونيه  32
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 أسئلة شائعة
 على اإلنرتنت ؟ هل جيوُز نشر هذا الكتاب 

 .اإلجابة: جيوز، دون تغيري أي حرف من الكتاب
 هل جيوُز طباعة نسخة شخصية من الكتاب لنفسي ؟

 اإلجابة: جيوز، دون تغيري أي حرف من الكتاب. 
 لطًليب ؟الكتاب  اقوم بتدريس هذهل جيوز أن أ

، اإلجابة: جيوز، ولكن من خالل توزيع نسخة من هذا الكتاب على طالبك
 لتدريس منه.وا

 هل جيوز طباعة نسخة ورقية من هذا الكتاب وتوزيعه ؟
 .من خالل الضغط هنااإلجابة: البد من أخذ موافقة من األكادميية 

 
 

 

https://wa.me/message/BCDDDH3BIBRDJ1
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ي سمح إبعادة نشر هذا الكتاب، أو أي جزء منه، وأبي شكل من 

أو حفظه يف أي نظام إلكرتوين أو ميكانيكي ميكن  األشكال، أو نسخه،
 اسرتجاع الكتاب، أو أي جزء منه، وكذلك ال 

 
 
 

 اخلريطة العامة للضمائر
 يف النحو العريب
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 اخلريطة العامة للضمائر يف النحو العريب
 من أغراض استخدام الضمائر:

 ، ومها:للضمائر أغراٌض يف استعماهلا، ولعلَّ أهم هذه األغراض غرضانِ 
أعد هللا }( يف قوله: هلم، وهو األصل . تدبر معي قول هللا هلالج لج )االختصار -2

ِإنَّ اْلُمْسِلِمنَي َواْلُمْسِلَماِت َواْلُمْؤِمِننَي {، بعد قوله: }هلم مغفرة وأجرًا عظيماً 
ِت َوالصَّاِبرِيَن َوالصَّاِبَراِت َواْلُمْؤِمَناِت َواْلَقانِِتنَي َواْلَقانَِتاِت َوالصَّاِدِقنَي َوالصَّاِدَقا

قَاِت َوالصَّاِئِمنَي َوالصَّاِئَماِت  ِقنَي َواْلُمَتَصدِ  َواخْلَاِشِعنَي َواخْلَاِشَعاِت َواْلُمَتَصدِ 
اِكَراتِ  ]سورة األحزاب: {َواحْلَاِفِظنَي فـُُروَجُهْم َواحْلَاِفظَاِت َوالذَّاِكرِيَن اَّللََّ َكِثريًا َوالذَّ

15.] 
( يف هذا املوضع أغىن عن هلميف ) هم(ك ستالحظ أبن استخدام الضمري )فإنَّ 

صنفاا من أصناف املسلمني مرة اثنية، وتلك اإلعادة لو متت لكان  02إعادة ذكر 
 فيها من الثقل على النفس ما فيها، فاستخدم الضمري هنا من ابب االختصار.

[ يعين: 62]سورة يس: { }إنَّه لكْم عدوٌّ مبني، كقوله هلالج لج: التحقري -0
 الشيطان. 
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 أواًل: نظرة سريعة على األمساء املبنية:
 معىن البناء لغة واصطًلًحا: -أ

لشبهها  األمساء ، والبناء ضد اإلعراب، وإمنا ب نيتاملبنية األمساءإنَّ الضمائر من 
 ف.و ابحلر 

خر الكلم : ثبات أواالنحوينيواالستقرار. ويف اصطالح  الثباتلغة:  والبناء
 ابلرغِم من اختالف العوامل الداخلة عليها. 

 

 
 خريطة للبناء يف النحو:  -ب

 احلروف األفعال األمساء
أمساء  – الضمائر)

األمساء  –اإلشارة 
أمساء  –املوصولة 

أمساء الشرط  –االستفهام 
 –بعض الظروف  -

األعالم  –األعداد املركبة 
أمساء  –املنتهية بويه 

 األفعال(

 عل املاضيالف
 فعل األمر

يف حالتني:  ي بىناملضارع 
أو  ،إذا اتصل بنون نسوة

 بنون توكيد مباشرة.

كل احلروف مبنية وال حمل 
 هلا من اإلعراب.
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 أشهر األمساء املبنية: -ج
 لعلَّ أشهر األمساء املبنية بناءا الزماا اآليت:

 األمساء املبنية بناًء الزًما
 بعض الظروف. الضمائر 

 األعداد املركبة. اء اإلشارة )عدا املثىن(.أمس
 األعالم املنتهية بـ )ويه(. األمساء املوصولة )عدا املثىن(.
 أمساء األفعاِل. أمساء االستفهام )عدا أي(.

  أمساء الشرط )عدا أي(.
 

 
 

طريقة كتابة الصيغة اإلعرابية اخلاصة  -د
 ابألمساء املبنية:

نيا  له ثالثية يف كيفية ِكتابة الصيغة اإلعرابية اخلاصة به  وكل اسم مبين يف الدُّ
 كالتايل: 

 احملل اإلعرايب عًلمة البناء  نوع االسم املبين
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 :(1)تدبر هذا اجلدول التايل
 املثال 

نوع االسم 
 احملل اإلعرايب عًلمة البناء املبين

 يف حمل رفع فاعل السكون اسم إشارة الرجل هذاجاء  3
 يف حمل رفع فاعل السكون اسم موصول أكرمين الذيجاء  0

 إذامن شر حاسٍد  1
 حسدَ 

 السكون اسم
يف حمل نصب ظرف زمان 

 )حنَي(.
 
4 

  اشرتيتَ بكْم 
 القلم ؟

 السكون اسم استفهام
يف حمل جر اسم جمرور 

 حبرف اجلر )الباء(.

 هِ ـبـــمررت   5
ضمري ابرز 

 متصل
 الكسر

يف حمل جر اسم جمرور 
 الباء(.حبرف اجلر )

6 
 

 قرأت  كتاابا 
 ِلسيبويهِ 

اسم منتٍه 
 بويه 

 الكسر
يف حمل جر اسم جمرور 

 حبرف اجلر )الالم(.
7 

 
 أحَد إين رأيت  

 كوكباا.  عشرَ 
 عدد مركب

مبين على 
 الفتح اجلزأينِ 

 يف حمل نصب مفعول به.

يتِق هللَا جيعل  َمنْ  8
ا  له خمرجا

اسم شرط 
 جازم

مبين على 
 السكون

 ع مبتدأيف حمل رف

                                                            

: 75ر التقوى، الطبعة اخلامسة، )ص: اجلدول مأخوذ من كتايب: اإلعراب املفصل جلزء عم، دمحم مكاوي، دا (1)
77.) 
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ذاكْرَت  إذا 
 جنحت

اسم شرط 
 غري جازم

مبين على 
 السكون

يف حمل نصب ظرف 
 زمان

 لكماأٍف   9
اسم فعل 

مضارع مبعىن 
 أتضجر

مبين على 
 الكسر

 ال حمل له من اإلعراب

 
 

 :مًلحظات
 األفعال ال حمل هلا من اإلعراب. أمساء -3
اثنيت عشرة( ال حمل له من عشرة( يف الرتكيب )اثين عشر أو  –العدد )عشر  -0

 اإلعراب. 
 أمساء الشرط ال حمل جر هلا.  -1
ا أن تعرف أنواع األمساء املبنية لتستطيع استخراجها.  -4  مهم جدا
 ت بىن األمساء املبنية على ما ينطق به آخرها.  -5
 –هذين  –املثىن من األمساء املبنية ليس مبنياا وإمنا هو معرٌب. مثل )هذان  -6

 ..(..اللتني –اللتان  –اللذين  -اللذان  –هاتني  – هااتن
اجع يف كتب النحو.  -7  كل اسم من هذه األمساء املبنية ألنواعها تفاصيل فلرت 
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 اثنًيا: خريطة جلميع الضمائر يف النحو العريب:
يف اجلدول التايل مجيع أنواع الضمائر يف النحو العريب، فهو جدول جامع مانع 

 ِظ والتطبيق عليه: حيتاج إىل احلف
 الضمـــــــــــائر 

 ةاملسترت  ةالبارز 
 جوازًا وجوابً  املنفصلة املتصلة

يف حمل 
 رفع

يف حمل 
 نصب

يف حمل 
   يف حمل نصب يف حمل رفع جر

تن واي 
يف  دائًما غائب خماطب متكلم غائب خماطب متكلم انهيك ان

 الغالبِ 

اتء 
ايء  اهلاء ان الضمري

 املتكلم
كاف 

يَ  هوَ  أنتَ  أان اباخلط َك  إًيَّ ه   إًيَّ  ه وَ  أان  إًيَّ

نون 
ان هيَ  أنتِ  حنن       النسوة كِ  إًيَّ ها إًيَّ  هيَ  حنن   إًيَّ

واو 
ك مْ   همْ  أنتمْ       اجلماعة ه م إًيَّ   أنتَ  إًيَّ

ألف 
ك ما  مها أنتما      االثنني ا إًيَّ مه     إًيَّ

ًيء 
ه نَّ  ك نَّ إًيَّ   ه نَّ  أنتَّ       املخاطبة    إًيَّ

              ان للفاعلني
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 اثلثًا: إطًللة سريعة على اجلدول السابق:
 نالحظ أبن الضمائر تنقسم قسمني رئيسيني: 

ومعىن البارزة أي الظاهرة اليت أراها بعيين. مثل: الضمري  الضمائر البارزة: -أ
 )هو(، يف قولنا: )هو رجٌل(.

ىن املسترتة أي املخفية اليت ال أستطيع رؤيتها بعيين. : ومعالضمائر املسترتة -ب
مثل: الضمري املسترت بعد الفعل، يف قولنا: )حممٌد كتَب درساا( واملعىن: )كتَب 
 هو درساا( فكلمة )هو( مسترتة حنن ن قدرها وليست موجودة يف النصِ  نفسه. 

 وكل نوٍع من هذين النوعني يندرج حتته أنواٌع أخرى، كالتايل:
 أ( الضمائر البارزة:)

 وتنقسم قسمني رئيسيني:
أي اليت تتصل بكلمة سابقها هلا، مثل: هاء الغيبة  الضمائر البارزة املتصلة: -3

  2.. وهكذا..يف )امسه(، كاف اخلطاب يف )كتابك(
 –أي اليت ال تتصل بكلمة سابقة هلا، مثل: )ه َو الضمائر البارزة املنفصلة:  -0
 3.. وهكذا(..هي
 

 

                                                            

ي نظر: جامع الدروس العربية للغالييين،  يف َضرورة الشعر. إالَّ " إالَّ  الضَّمري  املتصل  ما ال ي بتدأ  به، وال يقع  بعد " 2
 (.3/336، )م 3991 -هـ  3434الطبعة: الثامنة والعشرون، ، بريوت –املكتبة العصرية، صيدا 

"أان جمتهٌد، وما : من قولك (أانـ )" على كلِ  حال. كبه، كما يصحُّ وق وعه  بعد "إالَّ  نفصل ما َيصحُّ االبتداء  الضمري  امل 3
 (.339/ 3ي نظر: جامع الدروس العربية للغاليني ) اجتهد إالَّ أان".



 

 كتاب الضمائر لدراسة كل ما يتعلق ابلضمائر
 

 

 
 

15 

 

 الضمائر البارزة املتصلة:  -2
 الضمائر البارزة املتصلة

 يف حمل جر يف حمل نصب يف حمل رفع
 انهيك تن واي ان
 كاف اخلطاب ايء املتكلم هاء الغيبة ان اتء الضمري
     نون النسوة
     واو اجلماعة
     ألف االثنني
     ًيء املخاطبة
      ان للفاعلني

 
 رزة املنفصلة: الضمائر البا -1

 الضمائر البارزة املنفصلة
 يف حمل نصب يف حمل رفع

 غائب خماطب متكلم غائب خماطب متكلم
يَ  هوَ  أنتَ  أان َك  إًيَّ ه   إًيَّ  إًيَّ
ان هيَ  أنتِ  حنن   كِ  إًيَّ ها إًيَّ  إًيَّ

ك مْ   همْ  أنتمْ   ه م إًيَّ  إًيَّ
ك ما  مها أنتما  ا إًيَّ مه   إًيَّ
ك نَّ   ه نَّ  أنتَّ   ه نَّ  إًيَّ  إًيَّ
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واآلن نريد أن نبدأ يف تفصيل مجيع أنواع 
 :لآليتالضمائر وفًقا 

 : الضمائر البارزة املتصلة اليت يف حمل رفع.أواًل 
 : الضمائر البارزة املتصلة املشرتكة بني حمل النصب و حمل اجلر. اثنًيا
 والنصب واجلر. : الضمري البارز املتصل املشرتك بني حمالت الرفع اثلثًا
 : الضمائر البارزة املنفصلة اليت يف حمل رفع.رابًعا

 ضمري الفصل. : خامًسا
 الضمائر البارزة املنفصلة اليت يف حمل نصب. : سادًسا
 : الضمائر املسترتة وجوابا وجوازاا.سابًعا

القرآن ومع كل قسم من هذه األقساِم فهناك الكثري من التطبيقات من 
 . الكرمي
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 أواًل: الضمائر البارزة املتصلة
 اليت يف حمل رفع

 )وانيت( = )تن واي(
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 أواًل: الضمائر البارزة املتصلة اليت يف حمل رفع
 )وانيت( = )تن واي( 

كلها ضمائر ابرزة ، و ( تتكون من مخسة ضمائرتن واي( أو )وانيتضمائر ) -3
عل، أو انئب فاعل، أو اسم فعل متصلة ابألفعاِل فقط، وتكون يف حمل رفع )فا

 انقص(.
 (، ي رجى مالحظة اجلدول التايل: وانيتولفهم ترميز ) -0

 ت ي ن ا و
 اتء الضمري ًيء املخاطبة  نون النسوة  ألف االثنني  واو اجلماعة 

 هذه الضمائر تتصل ابملاضي واملضارع واألمر
تتصل ابملضارع 

 واألمر فقط 
تتصل ابملاضي 

 فقط
  من هذه الضمائر نقول:وكل ضمري

 .. يف حمل رفع.ضمري ابرز متصل مبين على
 اسم فعل انقص انئب فاعل فاعل

إذا كان الفعل مبنياا 
 للمعلوم

إذا كان الفعل مبنياا ملا مل 
 ي سمَّ فاعله

 إذا اتصل بفعل انقص

 كنت   ر مْست   كتْبت  
ضمري ابرز متصل مبين 
على الضم يف حمل رفع 

 فاعل

متصل مبين  ضمري ابرز
على الضم يف حمل رفع 

 انئب فاعل

ضمري ابرز متصل مبين 
على الضم يف حمل رفع 

 اسم كان
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نالحظ أن الكثري من دارسي النحو ال يستطيعون التفرقة بني هذه الضمائر وهي  -1
)واو أمساء، وبني احلروف الشبيهة هبذه الضمائر يف ألفاظها. إْذ هناك فرٌق بني 

مع(، و)ألف االثنني، وألف التثنية(، و)نون النسوة، ونون مجع اجلماعة، وواو اجل
وأيضاا هناك من ال يستطيع التفرقة بني ًيء  و)اتء الضمري، واتء التأنيث(، اإلانث(،

 املتكلم االمسية وًيء املخاطبة االمسية.
ولعلَّ يف األسطر القادمة بياانا شافياا من خالل جداول للتفرقة بني كل هذه األشياء 

 السابقة اليت تلتبس على الدارسني. 

 
 أواًل: الفرق بني واو اجلماعة وواو اجلمع:

األمر(، وكل واو مجاعة ال  –املضارع  –كالمها يتصالِن جبميع األفعال )املاضي 
: عند تعدد احلالةُ تصلح أن تكون واو مجٍع أو العكس، إال يف حالٍة واحدة فقط، وهذه 

(.الفاعل لنفس الفعِل، على لغ (، و)ظلموين الناس   ة )أكلوين الرباغيث 
 ذهُبوا الطًلُب. - ذهَب الطًلبُ  ما الصحيح ؟فإذا سألتك سؤاالا واضحاا: 

 : أنَّه  جيوز  الوجهاِن وسنذكر لك كل األوجه اإلعرابية املتعلقة ابجلملة الثانية. احلقيقةُ 
 ذهبوا الطًلبُ  ذهبوا الطًلبُ  ذهب الطًلبُ 

 : فعل ماٍض مبينذهب
 على الفتح الظاهر. 

: فاعل مرفوع الطًلب
وعالمة رفعه الضمة 

 الظاهرة. 

: فعل ماٍض مبين على ذهب
الضم الظاهر التصاله بواو 

ضمري  واو اجلماعة:اجلماعة. 
ابرز متصل مبين على السكون 

الطًلب: يف حمل رفع فاعل. 
بدل من واو اجلماعة مرفوع 

 وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.

اٍض مبين على : فعل مذهب
الضم الظاهر التصاله بواو 

حرف مبين  واو اجلمع:اجلمع. 
على السكون ال حمل له من 

: فاعل الطًلباإلعراب. 
مرفوع وعالمة رفعه الضمة 

 الظاهرة.
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( هلا وجه  نًلحظُ  من خالِل اجلدول السابق أنَّ اجلملة األوىل )ذهب الطالب 
فلها وجهاِن، فإذا اعتربان أبن الواو هي  واحد فقط يف إعراهبا، أما )ذهب وا الطالب(

للجماعة فتكون يف حمل رفع فاعل، والطالب بدٌل منها. وإذا اعتربان أبن الواو هي 
 للجمع فهي حرف ال حمل له من اإلعراب. والطالب: هو الفاعل. 

ا جلأان لذلك حىت نـ   ا فقط،  تَ ب ِ ثَـ وإمنَّ  -ألن الفاعل كما قلت للفعل فاعالا واحدا
 .ال يتعدد :- قليلمنذ 
اجلمع يف القرآن الكرمي يف قوله  فاعلهوقد جاءْت هذه الصورة من مجع الفعل مع  

 ظََلُموا{. الَِّذينَ النَّْجَوى  واالِهَيًة قـُُلوبـُُهْم َوَأَسر  تعاىل: }
( تكون يف حمل رفع الذين( يف حمل رفع فاعل، فإن )واو اجلماعةفإذا اعتربان أبن )

( واو أسروا( يف حمل رفع فاعل، فتكون الواو يف )الذينان أبن )بدل، وإذا اعترب 
 اجلمع وتكون حرفاا.

 تدبر معي هذا اجلدول التايل يف تفصيل مجيع األوجه اإلعرابية لقوله: 
 ..{... الذين.}وأسروا

 واو اجلمع واو اجلماعة
: فعل ماٍض مبين على الضم أسُروا

واو الظاهر التصاله بواو اجلماعة. 
: ضمري ابرز متصل مبين على ماعةاجل

: اسم الذينالسكون يف حمل رفع فاعل. 
موصول مبين على الفتح يف حمل رفع 

 بدل.

: فعل ماٍض مبين على الضم أسُروا
: واو اجلمعالظاهر التصاله بواو اجلمع. 

حرف مبين على السكون ال حمل له من 
: اسم موصول مبين على الذيناإلعراب. 

 فاعل.الفتح يف حمل رفع 
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 الفرق بني واو اجلماعة وواو اجلمعتلخيص 
 واو اجلمع واو اجلماعة 

 حرف  اسم
ضمري ابرز متصل مبين على السكون 

 –انئب فاعل  –يف حمل رفع )فاعل 
 اسم فعل انقص(

حرف مبين على السكون ال حمل له من 
 اإلعراب.

يف حالة تعدد الفاعل فإهنا تكون يف 
 -الذي بعدها حمل رفع واالسم املرفوع 

الذي يصلح أن يكون فاعالا لنفس 
. -الفعل   يكون بدالا

ال تتصل بفعل إال إذا تعدد فاعله ونريد 
 أن حندد أبن الفاعل هو ما بعد الواو.

 
 اثنًيا: الفرق بني ألف االثنني وألف التثنية:

 األمر(، وكل ألف اثنني ال –املضارع  –كالمها يتصالِن جبميع األفعال )املاضي 
تصلح أن تكون ألف تثنية وكذلك العكس، إال يف نفس احلالِة السابقة، وهي عند 

 تعدد الفاعل لنفس الفعِل. ما الصحيح: 
 ذهَب الطالباِن( أو )ذهبا الطالباِن( ؟)

 : احلقيقةُ 
 أنَّه  جيوز  الوجهاِن وسنذكر لك كل األوجه اإلعرابية املتعلقة ابجلملة الثانية. 
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 ذهبا الطالبانِ  ذهبا الطالبانِ  ذهَب الطالبانِ 
: فعل ماٍض مبين ذهب

 على الفتح الظاهر. 
: فاعل مرفوع الطالبانِ 

وعالمة رفعه األلف نيابة 
 عن الضمة ألنه مثىن. 

: فعل ماٍض مبين ذهب
ألف على الفتح الظاهر. 

: ضمري ابرز االثنني
متصل مبين على السكون 
يف حمل رفع فاعل. 

بدل من ألف الطالباِن: 
االثنني مرفوع وعالمة 
رفعه األلف نيابة عن 

 الضمة ألنه مثىن.

: فعل ماٍض مبين ذهب
ألف على الفتح الظاهر. 

: حرف مبين على التثنية
السكون ال حمل له من 

فاعل الطالباِن: اإلعراب. 
مرفوع وعالمة رفعه األلف 
نيابة عن الضمة ألنه 

 مثىن.

ألوىل )ذهب الطالباِن( هلا وجه من خالل اجلدول السابق أن اجلملة ا نًلحظ
واحد فقط يف إعراهبا، أما )ذهبا الطالباِن( فلها وجهاِن، فإذا اعتربان أبن األلف 
لالثنني فتكون يف حمل رفع فاعل، والطالباِن بدٌل منها. وإذا اعتربان أبن األلف 

 للتثنية فهي حرف ال حمل له من اإلعراب. والطالباِن: هو الفاعل. 
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 : الفرق بني نون النسوة ونون مجع إلانث:اثلثًا
 ميكن مالحظة الفروقات من خالل اجلدول التايل:  

 نون مجع اإلانث نون النسوة
ضمري ابرز متصل مبين على الفتح يف 

 حمل رفع
حرف مبين على الفتح ال حمل له من 

 اإلعراب.

 أتيت لتأنيث الفعِل نفسه

أتيت لتأنيث ضمري من ثًلثة ضمائر 
 )هتك(

كاف   –اتء الضمري  –هاء الغيبة 
 اخلطاب

 نَّ كأمساؤ  - ت َّ كتبْـ   –ـــــنَّ ــهلَ  النساء  كتْبَ 

اتء  –ال ت سبق بـ )هتك( هاء الغيبة  -3
 كاف اخلطاب.  –الضمري 

 ال جيوز استبداهلا مبيم -0

ال بد وأن تسبق بضمري من ثالثة  -3
اتء  –ضمائر )هتك( = هاء الغيبة 

 خلطاب.كاف ا  –الضمري 
 جيوز استبداهلا ابمليم. -0
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 التطبيق األول
َما َخَلَق اَّللَّ   َيْكت ْمنَ َأْن  هَل نَّ َثالثََة قـ ر وٍء َوال حيَِلُّ  أِبَنف ِسِهنَّ  يـَتَـَربَّْصنَ }َواْلم طَلََّقات  

نَّ َأَحقُّ ِبَردِ ِهنَّ يف َذِلَك ِإْن اِبَّللَِّ َواْليَـْوِم اآلِخِر َوبـ ع ولَتـ ه   يـ ْؤِمنَّ  ك نَّ ِإْن   أَْرَحاِمِهنَّ يف 
أَرَاد وا ِإْصالحاا َوهَل نَّ ِمْثل  الَِّذي َعَلْيِهنَّ اِبْلَمْعر وِف َولِلر َِجاِل َعَلْيِهنَّ َدَرَجٌة َواَّللَّ  َعزِيٌز 

 َحِكيٌم{
 

 نون مجع اإلانث نون النسوة
 أِبَنف ِسِهنَّ  يـَتَـَربَّْصنَ 
 هَل نَّ  َيْكت ْمنَ 

 أَْرَحاِمِهنَّ  ك نَّ )كان َن(إن  
 َوبـ ع ولَتـ ه نَّ  يؤمن نَ 
 ِبَردِ ِهنَّ  
 َوهَل نَّ  
 َعَلْيِهنَّ  
 َعَلْيِهنَّ  
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 التطبيق الثاين
َة َواتَـّق وا اَّللََّ رَ  ِلِعدَّهِتِنَّ  َفطَلِ ق وه نَّ }ًي أيها النَِّبُّ ِإَذا طَلَّْقت ْم النِ َساَء  بَّك ْم َوَأْحص وا اْلِعدَّ

ِبَفاِحَشٍة م بَـيِ َنٍة َوتِْلَك ح د ود  اَّللَِّ َوَمْن  ََيِْتنيَ ِإالَّ َأْن  ََيْر ْجنَ َوال  بـ ي وهِتِنَّ ِمْن  ُت ْرِج وه نَّ ال 
 ( فَِإَذا3يـَتَـَعدَّ ح د وَد اَّللَِّ فـََقْد ظََلَم نـَْفَسه  ال َتْدرِي َلَعلَّ اَّللََّ حي ِْدث  بـَْعَد َذِلَك أَْمراا )

مبَْعر وٍف َوَأْشِهد وا َذَوى َعْدٍل ِمْنك ْم  فَارِق وه نَّ مبَْعر وٍف َأْو  َفَأْمِسك وه نَّ  َأَجَله نَّ  بـََلْغنَ 
 َوأَِقيم وا الشََّهاَدَة َّللَِِّ َذِلك ْم ي وَعظ  ِبِه َمْن َكاَن يـ ْؤِمن  اِبَّللَِّ َواْليَـْوِم اآلِخِر َوَمْن يـَتَِّق اَّللََّ 

( َويـَْرز ْقه  ِمْن َحْيث  ال حَيَْتِسب  َوَمْن يـَتَـوَكَّْل َعَلى اَّللَِّ فـَه َو َحْسب ه  0ه  خَمَْرجاا )جَيَْعْل لَ 
ِمْن اْلَمِحيِض ِمْن  يَِئْسنَ ( َوالالَِّئي 1ِإنَّ اَّللََّ اَبِلغ  أَْمرِِه َقْد َجَعَل اَّللَّ  ِلك لِ  َشْيٍء َقْدراا )

ت ْم  تـ ه نَّ فَ ِنَساِئك ْم ِإْن اْرتـَبـْ َأْن  َأَجل ه نَّ َوأ ْوالت  اأَلْْحَاِل  حيَِْضنَ َثالثَة  َأْشه ٍر َوالالَِّئي ملَْ  ِعدَّ
( َذِلَك أَْمر  اَّللَِّ أَنَزَله  ِإلَْيك ْم 4َوَمْن يـَتَِّق اَّللََّ جَيَْعْل َله  ِمْن أَْمرِِه ي ْسراا ) َْحَْله نَّ َيَضْعَن 

 ({5َعْنه  َسيِ َئاتِِه َويـ ْعِظْم َله  َأْجراا ) َوَمْن يـَتَِّق اَّللََّ ي َكفِ رْ 
 نون مجع اإلانث نون النسوة

 -يَِئْسَن  –بـََلْغَن  –ََيِْتنَي  –ََيْر ْجَن 
 حيَِْضنَ 

 -ُت ْرِج وه نَّ  -ِلِعدَّهِتِنَّ  –َفطَلِ ق وه نَّ 
 بـ ي وهِتِنَّ 

 –فَارِق وه نَّ  -َفَأْمِسك وه نَّ  –َأَجَله نَّ 
تـ    َأَجل ه نَّ  -َْحَْله نَّ  - ه نَّ َفِعدَّ

النون: نون النسوة، ضمري ابرز متصل 
 فاعل. مبين على الفتح يف حمل رفع

النون: نون مجع إانث، حرف مبين 
 على الفتح ال حمل له من اإلعراب.
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 مًلحظات عامة:
 نون مجع اإلانث ما للتثنية  ميم مجع الذكور 

ُتمْ  ُتما كتبـْ ُتَّ  كتبـْ  كتبـْ

 ف مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب.حر 
حرف مبين على الفتح ال 

 حمل له من اإلعراب.
 م ت   كتب
 حرف اسم فعل 
   الضم 

 ما ت كتب
 حرف اسم فعل 
   الضم 

 نَّ  ت كتب
 حرف اسم فعل 
   الضم 

 ت ْ  كتب
  السكون 

ا كتب  مت 
  السكون 

 ت نَّ  كتب
  الفتح 
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 الفرق بني اتء الضمري واتء التأنيث: رابًعا:
 ميكن مالحظة الفروقات من خالل اجلدول التايل:  

 اتء التأنيث اتء الضمري
 حرف  اسم

 حرف مبين ال حمل له من اإلعراب. ضمري ابرز متصل مبين يف حمل رفع 
 صور 1هلا  صور 6هلا 

ا  –ت ْ  –ِت  –ت   –َت    تِ  –( تَـــاَت ) –ْت  ت نَّ  -مت 
 نقدر معها الضمري هي / مها ال نقدر معها الضمري هي / مها

 كتبت  )أان(
 كتْبِت )أنِت(

 كتْبَت )أنَت( 
ت م )أنتم(   كتبـْ

 كتْبتما )أنتما( 
َّ )أنت َّ(  كتبـْت 

 )هي( قالتْ البنت   ْت:
 البنتاِن قالتـــَـــا )مها( َت:

 امرأة. قالتِ  ِت:
ن : حرف أتنيث مبين على السكو قالتْ 

امرأة:  قالتِ ال حمل له من اإلعراب. 
حرف أتنيث مبين على السكون املقدر 
اللتقاء الساكنني ال حمل له من اإلعراب. 

: حرف أتنيث مبين على السكون قالتـــَـــا
املقدر اللتقاء الساكنني ال حمل له من 

 اإلعراب.
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 آية من سورة مرمي 10تطبيقات من أول 
( قَاَل َربِ  ِإين ِ َوَهَن 1( ِإْذ اَنَدى َربَّه  ِنَداءا َخِفي اا )0ِة َربِ َك َعْبَده  زََكرًيَّ )( ذِْكر  َرْحَْ 3}كهيعص )

اْلَمَوايلَ ِمْن َورَاِئي  ِخْفت  ( َوِإين ِ 4اْلَعْظم  ِمينِ  َواْشتَـَعَل الرَّْأس  َشْيباا َوملَْ َأك ْن ِبد َعاِئَك َربِ  َشِقي اا )
( يَرِث يِن َويَِرث  ِمْن آِل يـَْعق وَب َواْجَعْله  َربِ  َرِضي اا 5يت َعاِقراا فـََهْب يل ِمْن َلد ْنَك َولِي اا )اْمَرأَ  وََكاَنتِ 

ي اا )6) الٌم ( قَاَل َربِ  َأَّنَّ َيك ون  يل غ  7( ًَي زََكرًيَّ ِإانَّ نـ َبشِ ر َك ِبغ الٍم امْس ه  حَيََْي ملَْ جَنَْعْل َله  ِمْن قـَْبل  مسَِ
ٌ َوَقْد 8ِمْن اْلِكرَبِ ِعِتي اا ) بـََلْغت  اْمَرَأيت َعاِقراا َوَقْد  وََكاَنتْ  ( قَاَل َكَذِلَك َقاَل َربَُّك ه َو َعَليَّ َهنيِ 

َث لََياٍل ( َقاَل َربِ  اْجَعل يل آيَةا َقاَل آيـَت َك َأالَّ ت َكلِ َم النَّاَس َثال9ِمْن قَـْبل  َوملَْ َتك  َشْيئاا ) َخَلْقت كَ 
( ًَي حَيََْي 33( َفَخرََج َعَلى قـَْوِمِه ِمْن اْلِمْحَراِب َفَأْوَحى ِإلَْيِهْم َأْن َسبِ ح وا ب ْكَرةا َوَعِشي اا )32َسِوًي ا )

َناه  احْل ْكَم َصِبي اا ) ( َوبـَر اا ِبَواِلَدْيِه َوملَْ 31)( َوَحَناانَا ِمْن َلد انَّ َوزََكاةا وََكاَن َتِقي اا 30خ ْذ اْلِكَتاَب ِبق وٍَّة َوآتـَيـْ
( َواذْك ْر يف 35( َوَسالٌم َعَلْيِه يـَْوَم و ِلَد َويـَْوَم مَي وت  َويـَْوَم يـ بـَْعث  َحي اا )34َيك ْن َجبَّاراا َعِصي اا )

َها ِمْن د و  فَاُتَََّذتْ ( 36ِمْن َأْهِلَها َمَكاانا َشْرِقي اا ) انتَـَبَذتْ اْلِكَتاِب َمْرمَيَ ِإْذ  هِنِْم ِحَجاابا َفَأْرَسْلَنا ِإلَيـْ
َا َأاَن 38َتِقي اا ) ك نتَ ِإين ِ َأع وذ  اِبلرَّْْحَِن ِمْنَك ِإْن   قَاَلتْ ( 37ر وَحَنا فَـَتَمثََّل هَلَا َبَشراا َسِوًي ا ) ( قَاَل ِإمنَّ

غ الٌم َوملَْ مَيَْسْسيِن َبَشٌر َوملَْ َأك  بَِغي اا  َأَّنَّ َيك ون  يل  قَاَلتْ ( 39َرس ول  َربِ ِك أَلَهَب َلِك غ الماا زَِكي اا )
(02 .}) 

 اتء التأنيث اتء الضمري
 قَاَلْت  -فَاُتَََّذْت  -انتَـَبَذْت  –وََكاَنِت  ك نتَ   -َخَلْقت َك  –بـََلْغت   –ِخْفت  

 –بلغت  –)خفت  اتء الضمري يف
ضمري ابرز متصل مبين يف حمل  خلقتك(:

ضمري ابرز متصل  )كنت(:فاعل.  رفع
 مبين على الفتح يف حمل رفع اسم كان.

 –فاختذت  –انتبذت اتء التأنيث يف )
حرف أتنيث مبين على السكون (: قالت

(: حرف كانتِ ) ال حمل له من اإلعراب.
أتنيث مبين على السكون املقدر اللتقاء 

 الساكنني ال حمل له من اإلعراب.

 



 

 كتاب الضمائر لدراسة كل ما يتعلق ابلضمائر
 

 

 
 

29 

 

 ايء املتكلم.خامًسا: الفرُق بني ايء املخاطبة و 
 ميكن مالحظة الفروقات من خالل اجلدول التايل:  

 )ــي( ايء املخاطبة )ــي( ايء املتكلم
 مبعىن: أنِت  مبعىن: أان 

املضارع  –إذا اتصلت ابألفعال )املاضي 
: ضمري ابرز متصل مبين على األمر( –

 السكون يف حمل نصب مفعول بِه.

ضمري  ال تتصل إال ابملضارع واألمر فقط:
 ابرز متصل مبين على السكون يف حمل رفع

إذا اتصلت ابملاضي أو املضارع أو األمر 
فالبد وأن تسبق ًيء املتكلم بنون الوقاية 

 )ـــنِــــي( 

ال ت سبق بنون الوقاية عند اتصاهلا ابملضارع 
 أو األمر.

 ايء املخاطبة ايء املتكلم
تتصل جبميع األمساء ومجيع األفعال وبعض 

 حلروف.ا
 تتصل ابملضارع واألمر فقط

 احلرف الفعل  االسم 
 : اسٌم )امسي(.االسم

 : رسَم )رمَسيِن(.الفعل املاضي
 : يرسم  )يرمس يِن(. الفعل املضارع

 : ارسْم )ارمْسين(.فعل األمر
(.احلرف  : ِمْن )مينِ 

 األمر املضارع
 (. تكتبِــــــــــيـــــنَ : تكتب )الفعل املضارع

 (.اكتِب: اكتب )مرفعل األ
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 فائدة عن
 نون الوقايــــــــــــــــــــة

 ايء املتكلم نون الوقاية الفعل 

 ال ي كسر مع ًيء املتكلم
: تقي ما تتصل به من نِ 

 الكسر
إذا دخلت على أية كلمة 
 فالبد وأن تكسر آخرها

 ـي ـنِـ رمسَـ
 ـي ـنِـ يرمسـ 
 ـي ـنِـ ارمسْـ

 حروف حمدودة عددها مثانيةاألفعال، و  وأتيت مع: ن الوقايةاحلديث عن نو  -2
إنَّ، أنَّ،  )ترفع اخلرب و ، وهي احلروف الستة الناسخة اليت تنصب املبتدأ أحرف فقط
وأتيت مع كلمة عن(، من، )وحرفان من حروف اجلر مها  (،، لعلَّ ، ليتَ كأنَّ، لكنَّ 

: عند وانحية، كما أتيت أيضاا واحدة شائعة االستعمال ومألوفة وهي "َلد ْن" مبعىن
 .4(قط، قد)مع كلمتني ال يكاد أحد يستعملهما ابلنون 

"إذا حلقت ًيء  املتكلم الفعَل أو اسَم الفعل، وجب الفصل  بينهما : الغًلييينقال 
 .ألهنا َتقي ما تـَتَّصل  به من الكسر )أي حَتَْفظ ه  منه ( ،بنوٍن ت سمى )نون الوقاية(

، وي كرمين، وأكرمين، وتكرمونين، وَأكرمَتين، وأكَرمْتين فاطمة "، وحنو تقول "أكَرميِن 
 "ر َوْيَدين، وعليَكين".

                                                            

 (.348 – 347، )ص: الناشر: مكتبة الشباب، املؤلف: دمحم عيدي نظر: )النحو املصفى(،  4
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ا مَع "ليَت" وحذف ها مع "لعلَّ   شبَّهَة ابلفعل، فالكثري  إثباهت 
"، وإن حلقت األحرَف امل

قال جلَّ ، و {اي ليتين كنُت معهم فأفوَز فوزًا عظيما}: وبه ورَد القرآن الكرمي، قال تعاىل
ا مع "لعلَّ".{لَعل ي أبُلُغ األسبابَ }شأن ه    . ونَدر حذفها مع "ليَت" وإثباهت 

 أما مع "إنَّ وأنَّ ولكنَّ" فأنت ابخليار ِإن شئت أثبتَّها وإن شئت حذفتها.
 .5، فصلت بينهما بنون الوقاية وجوابا وإن حلقْت ًيء  املتكلم "من وعن" من حروف اجلر ِ 

 الم الغالييين السابق وفقاا هلذا اجلدول التايل: ونستطيع تلخيص ك
 

 الفصل بنون الوقاية بني آخر الكلمة وايء املتكلم 
 جوازًا مع األحرف املشبهة ابلفعِل، ولدن وجوابً 

بعض أمساء  األفعال
 األفعال

 –)ِمْن 
 عن(

  يندر إثباهتا يندر حذفها 
جيوز كما تشاء 

 مع

املاضي 
واملضارع 

 واألمر

 َدينر َويْ 

 عليَكين
 مينِ  
 عينِ  

مع ليت، مثل: 
اي ليتين كنُت }

معهم فأفوَز فوزاً 
 {عظيما

مع )لعلَّ(، 
 مثل: 

ي أبُلُغ لَعل ِ }
 {األسبابَ 

 إنَّ وأنَّ ولكنَّ 
 وكأنَّ، مثل: 

 –أنَّين  –)إنَّين 
 كأنَّين(  -لكنَّين 

 أكَرميِن 

 ي كرمين

 ينمْ رِ كْ أَ 

مع )لدن(، مثل:   
 }َقْد بـََلْغَت ِمنْ 

 {َلُدين ِ ُعْذراً 
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إن اتصلت ابألمساء تكون يف حمل جر مضاف إليه، وإن اتصلت  ايء املتكلم -0
ابألفعال تكون يف حمل نصب مفعول به، وإن اتصلت حبروف اجلر تكون يف حمل 
جر اسم جمرور هبذه احلروف، وإن اتصلت ابألحرف الناسخة تكون يف حمل نصب 

 ف الناسخة. حر اسم هلذه األ
 –ال تتصل إال ابملضارع أو األمر وتكون يف حمل رفع )فاعل  ايء املخاطبة: -1

 اسم فعل انقص(.  –انئب فاعل 

 
 أواًل: تطبيقات على ايء املتكلم

 آية من سورة مرمي 10تطبيقات من أول 
َوَهَن  ِإين ِ ( قَاَل َربِ  1َخِفي اا )( ِإْذ اَنَدى َربَّه  ِنَداءا 0( ذِْكر  َرْْحَِة َربِ َك َعْبَده  زََكرًيَّ )3}كهيعص )

 َورَاِئيِخْفت  اْلَمَوايلَ ِمْن  َوِإين ِ ( 4َشِقي اا ) َرب ِ َواْشتَـَعَل الرَّْأس  َشْيباا َوملَْ َأك ْن ِبد َعاِئَك  ِمينِ  اْلَعْظم  
َرِضي اا  َرب ِ ِرث  ِمْن آِل يـَْعق وَب َواْجَعْله  ( يَرِث يِن َويَ 5ِمْن َلد ْنَك َولِي اا ) يل َعاِقراا فـََهْب  اْمَرَأيت وََكاَنِت 

ي اا )6) َأَّنَّ َيك ون  يل غ الٌم  َرب ِ ( قَاَل 7( ًَي زََكرًيَّ ِإانَّ نـ َبشِ ر َك ِبغ الٍم امْس ه  حَيََْي ملَْ جَنَْعْل َله  ِمْن قـَْبل  مسَِ
ٌ َوَقْد  َعَليَّ ( قَاَل َكَذِلَك َقاَل َربَُّك ه َو 8ِعِتي اا ) َعاِقراا َوَقْد بـََلْغت  ِمْن اْلِكرَبِ  اْمَرَأيت وََكاَنْت  َهنيِ 

اْجَعل يل آيَةا َقاَل آيـَت َك َأالَّ ت َكلِ َم النَّاَس َثالَث لََياٍل  َرب ِ ( َقاَل 9َخَلْقت َك ِمْن قَـْبل  َوملَْ َتك  َشْيئاا )
( ًَي حَيََْي 33َفَأْوَحى ِإلَْيِهْم َأْن َسبِ ح وا ب ْكَرةا َوَعِشي اا ) ( َفَخرََج َعَلى قـَْوِمِه ِمْن اْلِمْحَرابِ 32َسِوًي ا )

َناه  احْل ْكَم َصِبي اا ) ( َوبـَر اا ِبَواِلَدْيِه َوملَْ 31( َوَحَناانَا ِمْن َلد انَّ َوزََكاةا وََكاَن َتِقي اا )30خ ْذ اْلِكَتاَب ِبق وٍَّة َوآتـَيـْ
( َواذْك ْر يف 35َوَسالٌم َعَلْيِه يـَْوَم و ِلَد َويـَْوَم مَي وت  َويـَْوَم يـ بـَْعث  َحي اا ) (34َيك ْن َجبَّاراا َعِصي اا )

َها 36اْلِكَتاِب َمْرمَيَ ِإْذ انتَـَبَذْت ِمْن َأْهِلَها َمَكاانا َشْرِقي اا ) ( فَاُتَََّذْت ِمْن د وهِنِْم ِحَجاابا َفَأْرَسْلَنا ِإلَيـْ
َا َأاَن 38َأع وذ  اِبلرَّْْحَِن ِمْنَك ِإْن ك نَت َتِقي اا ) ِإين ِ ( قَاَلْت 37ا َبَشراا َسِوًي ا )ر وَحَنا فَـَتَمثََّل هلََ  ( قَاَل ِإمنَّ

َبَشٌر َوملَْ َأك  بَِغي اا  مَيَْسْسيِن غ الٌم َوملَْ  يل ( قَاَلْت َأَّنَّ َيك ون  39َرس ول  َربِ ِك أَلَهَب َلِك غ الماا زَِكي اا )
(02 .}) 
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 ...ء املتكلم عند اتصاهلا بـاي
 احلروف األفعال األمساء

 (4َربِ  )
 َورَاِئي
 (0اْمَرَأيت )

 مل مَيَْسْسيِن 

 (5ِإين ِ )
 ِمينِ  
 (0يل )

 َعَليَّ 
 

 
 

 اثنًيا: إعراب ايء املتكلم 
 السابقة املتصلة ابلكلمات

 إعراهبا الكلمة
( َرب ِ   حمل جر مضاف إليه.: ضمري يف ايء املتكلم احملذوفة يف )ربِ 
 -ورائي 
 امرأيت

ضمري ابرز متصل مبين على السكون يف حمل جر مضاف ايء املتكلم: 
 إليه.

مل 
 مَيَْسْسيِن 

حرف نفي وجزم وقلب مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب.  مل:
: للوقاية النون: فعل مضارع جمزوم بـ )مل( وعالمة جزمه السكون. ميسس

: ضمري ابرز املتكلم ايءسر ال حمل له من اإلعراب. حرف مبين على الك
 متصل مبين على السكون يف حمل نصب مفعول به.
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 إين ِ 
: حرف انسخ انصب مبين على الفتح املقدر منع ظهوره اشتغال احملل إنَّ 

( للمتكلم ضمري ابرز متصل مبين على السكون يف الياءحبركة املناسبة. )
 حمل نصب اسم إنَّ.

 مينِ  
: للوقاية النونحرف جر مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب.  :من

( للمتكلم ضمري الياءحرف مبين على الكسر ال حمل له من اإلعراب. )
 ابرز متصل مبين على السكون يف حمل جر اسم جمرور حبرف اجلر )من(.

 يل
( الياءحرف جر مبين على الكسر ال حمل له من اإلعراب. )الًلم: 

ضمري ابرز متصل مبين على السكون يف حمل جر اسم جمرور للمتكلم 
 حبرف اجلر )الالم(.

 عليَّ 
( الياءحرف جر مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب. )على: 

للمتكلم ضمري ابرز متصل مبين على الفتح يف حمل جر اسم جمرور حبرف 
 اجلر )على(.
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 اثلثًا: تطبيقات على ايء املخاطبة من 
 ( من سورة مرمي12( إىل اآلية )12ية )اآل

ذِْع النَّْخَلِة  َوه ز ِي( 04َقْد َجَعَل َربُِّك حَتَْتِك َسرًي ا ) حَتَْزين }فـََناَداَها ِمْن حَتِْتَها َأالَّ  ِإلَْيِك جِبِ
ِإين ِ  فـَق ويل ِمْن اْلَبَشِر َأَحداا  َعْيناا فَِإمَّا تـََرْينَ  َوقـَر ِي َواْشَريب  َفك ِلي( 05ت َساِقْط َعَلْيِك ر طَباا َجِني اا )

 ({06َنَذْرت  لِلرَّْْحَِن َصْوماا فـََلْن أ َكلِ َم اْليَـْوَم ِإنِسي اا )

 
 رابًعا: 

 إعراب ايء املخاطبة املتصلة ابألفعال السابقة
 إعراهبا الكلمة

 َأالَّ حَتَْزين 

ن ( حرف تفسري مبين على السكون الم حل له مأن: أصلها: )أال
( حرف هني جازم مبين على السكون ال حمل له من الاإلعراب. )
: فعل مضارع جمزوم بـ )ال الناهية( وعالمة جزمه حتزيناإلعراب. 

: ضمري ابرز ايء املخاطبةحذف النون ألنه من األمثلة اخلمسة. 
 متصل مبين على السكون يف حمل رفع فاعل.

 –ك ِلي   –ه ز ِي 
 -قـَر ِي  –اْشَريب 

 ق ويل

ايء : فعل أمر مبين على حذف النون التصاله بياء املخاطبة. هزي
 : ضمري ابرز متصل مبين على السكون يف حمل رفع فاعل.املخاطبة

 تدريب مهم
 استخرج )ضمائر وانيت( من سورة مرمي كاملة، وقم إبعراهبا.
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ي سمح إبعادة نشر هذا الكتاب، أو أي جزء منه، وأبي شكل 

  من األشكال، أو
نسخه، أوفظه يف أي نظام إلكرتوين أو ميكانيكي ميكن اسرتجاع 

 الكتاب، أو جزء منه، وكذلك ال 
 
 

 اثنًيا: الضمائر البارزة املتصلة املشرتكة
 بني حمل النصب وحمل اجلر

 )هيك(
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 : الضمائر البارزة املتصلة املشرتكة اثنًيا
 بني حمل النصب وحمل اجلر)هيك(

الثة ضمائر، وكلها ضمائر ابرزة متصلة ابألمساء واألفعال لنا ثجتمع ( هيك) كلمة -3
واحلروف، وتكون يف حمل نصب )مفعول به، أو اسم حرف انسخ(، وتكون يف حمل جر 

 )مضاف إليه، أو اسم جمرور حبرف جر(.
 ميكنك فهم حاالت )هيك( وفًقا للجدول التايل:  -1

 حاالت )هيك(
 خلطابكاف ا  –ايء املتكلم  –هاء الغيبة 

 .. يف حمل.ضمائر ابرزة متصلة مبنية على
 جر نصب

 اسم جمرور حبرف جر مضاف إليه اسم حرف انسخ مفعول به
 إذا اتصلت بـ

 حرف جر اسم  حرف انسخ  فعل
 أمثلــــــــــــــــــــــــــة

 منه   امس ه   إنَّه   َرمَسَه  
 مينِ   امسي إين ِ  رمَسَين
 منك امسك إنَّك رمَسكَ 

ضمري ابرز متصل 
مبين يف حمل نصب 

 مفعول به

ضمري ابرز متصل 
مبين يف حمل نصب 

 اسم إنَّ 

ضمري ابرز متصل 
مبين يف حمل جر 

 مضاف إليه

ضمري ابرز متصل مبين 
يف حمل جر اسم جمرور 

 حبرف اجلر )ِمْن(
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 إعراب األمثلة السابقة:  -3
 إعراهبا الكلمة

 رمَسكَ  -رمَسَين  –َرمَسَُه 

: هاء الغيبة للمفرد املذكر: فعل ماٍض مبين على الفتح الظاهر. رسم ه  رمسََ 
 ضمري ابرز متصل مبين على الضم يف حمل نصب مفعول به. 

 رمَسَين
للوقاية، حرف مبين النون: : فعل ماٍض مبين على الفتح الظاهر. رسم

للمتكلم، ضمري ابرز الياء: على الكسر ال حمل له من اإلعراب. 
  على السكون يف حمل نصب مفعول به.متصل مبين

 رمَسكَ 
كاف اخلطاب للمفرد : فعل ماٍض مبين على الفتح الظاهر. رسم

 : ضمري ابرز متصل مبين على الفتح يف حمل نصب مفعول به.املذكر
 إنَّك –إين ِ  –إنَُّه 

 إنَّه
هاء الغيبة للمفرد : حرف انسخ انصب مبين على الفتح الظاهر. إنَّ 

 ضمري ابرز متصل مبين على الضم يف حمل نصب اسم إنَّ.: املذكر

 إين ِ 
: حرف انسخ انصب مبين على الفتح املقدر منع ظهوره اشتغال إنَّ 

( للمتكلم ضمري ابرز متصل مبين على الياءاحملل حبركة املناسبة. )
 السكون يف حمل نصب اسم إنَّ.

 إنَّك
كاف اخلطاب : حرف انسخ انصب مبين على الفتح الظاهر. إنَّ 

: ضمري ابرز متصل مبين على الفتح يف حمل نصب للمفرد املذكر
 اسم إنَّ.

 



 

 كتاب الضمائر لدراسة كل ما يتعلق ابلضمائر
 

 

 
 

39 

 

 امسك -امسي  –امسُُه 
هاء غيبة 

 )امسه(
: ضمري ابرز متصل مبين على الضم يف حمل هاء الغيبة للمفرد املذكر

 جر مضاف إليه.
ًيء متكلم 

 )امسي(
يف حمل جر : ضمري ابرز متصل مبين على السكون ايء املتكلم

 مضاف إليه.
كاف خطاب 

 )امسك(
: ضمري ابرز متصل مبين على الفتح يف كاف اخلطاب للمفرد املذكر

 حمل جر مضاف إليه
 منك –مينِ   –منُه 

 منه  
هاء : حرف جر مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب. من

: ضمري ابرز متصل مبين على الضم يف حمل جر الغيبة للمفرد املذكر
 سم جمرور حبرف اجلر )من(.ا

 مينِ  

: النون: حرف جر مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب. من
( الياءللوقاية حرف مبين على الكسر ال حمل له من اإلعراب. )

للمتكلم ضمري ابرز متصل مبين على السكون يف حمل جر اسم جمرور 
 حبرف اجلر )من(.

 منك
كاف ل له من اإلعراب. : حرف جر مبين على السكون ال حممن

: ضمري ابرز متصل مبين على الفتح يف حمل اخلطاب للمفرد املذكر
 جر اسم جمرور حبرف اجلر )من(.
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 صور هذه الضمائر: -2
 هــــــيـــــــــــك

 الكاف الياء اهلاء
 للخطاب للمتكلم للغيبة

 هلا مخس صور هلا صورة واحدة  هلا مخس صور
 َك للمفرد املذكر  رـه  للمفرد املذك

 ِك للمفردة املؤنثة   ها للمفردة املؤنثة
 كم جلمع الذكور  هم جلمع الذكور

 كما للمثىن   مها للمثىن 
 ك نَّ جلمع اإلانث  ه نَّ جلمع اإلانث

 
 

 

من خًلل كل ما سبق فإنَّ اخلًلصة   -5 
 كالتايل: إذا اتصلت ضمائر )هيك( 

 ل نصب مفعول به دائماا. ( فإهنا تكون يف حمفعلبـ ) -
 ( فإهنا تكون يف حمل نصب اسم هذا احلرف الناسخ دائماا.حرف انسخبـ ) -
 ( فإهنا تكون يف حمل جر مضاف إليه دائماا.اسمبـ ) -
 ( فإهنا تكون يف حمل جر اسم جمرور هبذا احلرف دائماا.حرف جربـ ) -
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 آية من سورة مرمي: 10التطبيق مْن أول  -2
ِإين ِ  َريبِ  ( قَاَل 1( ِإْذ اَنَدى َربَّه  ِنَداءا َخِفي اا )0زََكرًيَّ ) َعْبَده   َربِ كَ ( ِذْكر  َرْْحَِة 3)كهيعص }

ِخْفت  اْلَمَوايلَ ِمْن  َوِإين ِ ( 4َربِ  َشِقي اا ) ِبد َعاِئكَ َواْشتَـَعَل الرَّْأس  َشْيباا َوملَْ َأك ْن  ِمينِ  َوَهَن اْلَعْظم  
 َواْجَعْله  َويَِرث  ِمْن آِل يـَْعق وَب  يَرِث يِن ( 5َولِي اا ) َلد ْنكَ ِمْن  يل َكاَنْت اْمَرَأيت َعاِقراا فـََهْب َورَاِئي َو 

ي اا ) َله  ِبغ الٍم امْس ه  حَيََْي ملَْ جَنَْعْل  نـ َبشِ ر كَ ( ًَي زََكرًيَّ ِإانَّ 6َربِ  َرِضي اا )  َأَّنَّ  َرب ِ ( قَاَل 7ِمْن قـَْبل  مسَِ
ه َو  رَبُّكَ ( قَاَل َكَذِلَك قَاَل 8َعاِقراا َوَقْد بـََلْغت  ِمْن اْلِكرَبِ ِعِتي اا ) اْمرََأيت َيك ون  يل غ الٌم وََكاَنْت 

ٌ َوَقْد  َعَليَّ  َم َأالَّ ت َكل ِ  آيـَت كَ آيَةا قَاَل  يل اْجَعل  َرب ِ ( قَاَل 9ِمْن قـَْبل  َوملَْ َتك  َشْيئاا ) َخَلْقت كَ َهنيِ 
َأْن َسبِ ح وا ب ْكَرةا  ِإلَْيِهمْ ِمْن اْلِمْحرَاِب َفَأْوَحى  قـَْوِمهِ ( َفَخرََج َعَلى 32النَّاَس َثالَث لََياٍل َسِوًي ا )

َناه  ( ًَي حَيََْي خ ْذ اْلِكَتاَب ِبق وٍَّة 33َوَعِشي اا ) ( َوَحَناانَا ِمْن َلد انَّ َوزََكاةا 30احْل ْكَم َصِبي اا ) َوآتـَيـْ
يـَْوَم و ِلَد َويـَْوَم مَي وت   َعَلْيهِ ( َوَسالٌم 34َوملَْ َيك ْن َجبَّاراا َعِصي اا ) ِبَواِلَدْيهِ ( َوبـَر اا 31َكاَن َتِقي اا )َو 

( 36َمَكاانا َشْرِقي اا ) َأْهِلَها( َواذْك ْر يف اْلِكَتاِب َمْرمَيَ ِإْذ انتَـَبَذْت ِمْن 35َويـَْوَم يـ بـَْعث  َحي اا )
َها ر وَحَنا فـََتَمثََّل  د وهِنِمْ َذْت ِمْن فَاُتََّ  َأع وذ   ِإين ِ ( قَاَلْت 37َبَشراا َسِوًي ا ) هَلَاِحَجاابا َفَأْرَسْلَنا ِإلَيـْ

َا َأاَن َرس ول  38ِإْن ك نَت َتِقي اا ) ِمْنكَ اِبلرَّْْحَِن  ( 39غ الماا زَِكي اا ) َلكِ أَلَهَب  َربِ كِ ( قَاَل ِإمنَّ
 (02َبَشٌر َوملَْ َأك  بَِغي اا ) مَيَْسْسيِن غ الٌم َومَلْ  يل َّنَّ َيك ون  قَاَلْت أَ 

 إعراهبا الكلمة
 -َواْجَعْلُه 
َناهُ   َوآتـَيـْ

هاء الغيبة للمفرد املذكر: ضمري ابرز متصل مبين على الضم يف حمل 
 نصب مفعول به. 

 -يَرُِثيِن 
 مَيَْسْسيِن 

ى السكون يف حمل نصب ًيء املتكلم: ضمري ابرز متصل مبين عل
 مفعول به.

ُرَك   -نـَُبشِ 
 َخَلْقُتكَ 

كاف اخلطاب للمفرد املذكر: ضمري ابرز متصل مبين على الفتح يف 
 حمل نصب مفعول به. 
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 َوِإين ِ 
إنَّ: حرف انسخ انصب مبين على الفتح املقدر منع ظهوره اشتغال 

مبين على احملل حبركة املناسبة. )الياء( للمتكلم ضمري ابرز متصل 
 السكون يف حمل نصب اسم إنَّ.

ِبَواِلَدْيِه  –قـَْوِمِه  –امْسُهُ  –رَبَُّه  –َعْبَدُه 
 ُدوِِنِمْ  -َأْهِلَها  –

هاء الغيبة: ضمري ابرز متصل مبين يف حمل 
  جر مضاف إليه.

ًيء املتكلم: ضمري ابرز متصل مبين على  اْمَرَأيت  -َورَاِئي  –( 1َريبِ  )
 ل جر مضاف إليهالسكون يف حم

 -آيـَُتَك  –َلُدْنَك  –ِبُدَعاِئَك  –رَبِ َك 
 رَبِ كِ 

كاف اخلطاب للمفرد املذكر: ضمري ابرز 
 متصل مبين يف حمل جر مضاف إليه. 

 –ِإلَْيِهْم  -َلهُ 
 هَلَا -َعَلْيِه 

هاء الغيبة: ضمري ابرز متصل مبين يف حمل جر اسم جمرور حبرف 
  اجلر.

 -يل  –ِمينِ  
 َليَّ عَ 

ًيء املتكلم: ضمري ابرز متصل مبين يف حمل جر اسم جمرور حبرف 
 اجلر. 

كاف اخلطاب: ضمري ابرز متصل مبين يف حمل جر اسم جمرور  َلكِ  -ِمْنَك 
 حبرف اجلر. 
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ي سمح إبعادة نشر هذا الكتاب، أو أي جزء منه، وأبي شكل 

وين أو من األشكال، أو نسخه، أوفظه يف أي نظام إلكرت 
 ميكانيكي ميكن اسرتجاع الكتاب، أو جزء منه، وكذلك ال 

 
 

 اثلثًا: الضمري البارز املتصل 
 املشرتك بني الرفع والنصب واجلر

 )ان(
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 اثلثًا: الضمري البارز املتصل املشرتك 
 بني حمًلت الرفع والنصب واجلر 

 )ان(
 الضمري )ان( يكون يف حمل رفع ونصب وجر.  -3
)رفع( إذا اتصل ابلفعل املاضي فقط، وبناه على السكون،  يكون يف حمل  -0

 اسم فعل انقص(. –انئب فاعل  –ويكون يف حمل رفع )فاعل 
يكون يف حمل )نصب، وجر( وَيخذ حاالت )هيك( السابقة، فيكون يف   -1

حمل نصب مفعول به إذا اتصل بفعل ماٍض، ويكون يف حمل نصب اسم 
كون يف حمل جر مضاف إليه إذا حرف انسخ إذا جاء بعد حرف انسخ، وي

إذا جاء بعد حرف  حبرف جر جاء بعد اسم، ويكون يف حمل جر اسم جمرور
 جر. 

 هذا اجلدول التايل سيوضح مجيع حاالت )ان( ابألمثلة.  -4
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  نـــــــــــــــــــا
 إذا اتصلت بفعل

إذا اتصلت 
 ابسم

إذا اتصلت 
 حبرف انسخ

إذا اتصلت 
 حبرف جر

 تكون يف حمل  رأم مضارع ماضٍ 
ان  

 للفاعلني
ان 

 للمفعولني
دائماا تكون 

يف حمل نصب 
 مفعول به

جر مضاف 
 إليه

نصب اسم 
هذا احلرف 

 الناسخ

جر اسم جمرور 
 هبذا احلرف

املاضي 
 فقط

    املاضي واملضارع واألمر

رمْسنا 
ا  حممدا

رمسَنا 
 الرَّسام  

 يرمسنا الرَّسام  
 ارمْسنا ًي حممد  

 افين إنَّنا امسنا

إذا اتصلت )ان( أبي فعل مضارع أو أمر يف الدنيا فإهنا تكون: ضمرياا ابرزاا  -5
 متصالا مبنياا على السكون يف حمل نصب مفعول به.

إذا اتصلت )ان( أبية كلمة يف الدنيا فإهنا هلا حمل واحد فقط إال إذا اتصلت  -6
 ابملاضي فيكون هلا حمل من حملني.
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ل رفع وان اليت يف ما الفرق بني ان اليت يف حم
 حمل نصب؟

 ان للمفعولني ان للفاعلني
 ان اليت يف حمل نصب ان اليت يف حمل رفع 
 رسَم حممٌد الطًلبَ  رسَم الطًلُب حممًدا

 حممدٌ  نارمسَ  حممًدا نارمسْ 
 حممدٌ  ناحممًدا، فرمسَ  نارمسْ 

: فعل ماٍض مبين على السكون رسم
: ضمري ابرز انالتصاله بنا الضمري. 

متصل مبين على السكون يف حمل رفع 
: مفعول به منصوب وعالمة حممًدافاعل. 

 نصبه الفتحة الظاهرة.

: فعل ماٍض مبين على الفتح الظاهر. رسم
: ضمري ابرز متصل مبين على السكون ان

: دمحميف حمل نصب مفعول به مقدم. 
 فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.

الفاعلني على  الفعل املاضي يُبىن مع ان
 السكون

الفعل املاضي يُبىن مع ان املفعولني على 
 الفتح

 ففهَمنا املعلمُ  فهْمنا املعلمَ 
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 تطبيقات على )ان( من آية قرآنية
ْعنا ُمناِدايً يُناِدي ِلْْلِمياِن َأْن آِمُنوا ِبَربِ ُكْم َفآَمنَّا رَبَّنا فَاْغِفْر لَنا ُذنُوبَ  نا }رَبَّنا ِإنَّنا مسَِ

 وََكفِ ْر َعنَّا َسيِ ئاتِنا َوتـََوفَّنا َمَع اأْلَْبراِر{
 إعراهبا الكلمة

 ضمري ابرز متصل مبين على السكون يف حمل جر مضاف إليه.  ان )ربَّنا( 
 ضمري ابرز متصل مبين على السكون يف حمل نصب اسم إنَّ. ان )إنَّنا(
ْعنا   رفع فاعٍل. ضمري ابرز متصل مبين على السكون يف حمل مسَِ
 . رفع فاعلضمري ابرز متصل مبين على السكون يف حمل  َفآَمنَّا

ضمري ابرز متصل مبين على السكون يف حمل جر اسم جمرور حبرف  لَنا
 اجلر )الالم(. 

 ضمري ابرز متصل مبين على السكون يف حمل جر مضاف إليه.  ُذنُوبَنا

حمل جر اسم جمرور حبرف ضمري ابرز متصل مبين على السكون يف  َعنَّا
 اجلر )عن(. 

 ضمري ابرز متصل مبين على السكون يف حمل جر مضاف إليه.  َسيِ ئاتِنا
 ضمري ابرز متصل مبين على السكون يف حمل نصب مفعول به.  َوتـََوفَّنا
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 ؟ الفاعلني وان للتعظيمما الفرق بني ان 
ن )ان( للفاعلني تدلل على أن : كالمها بنفس اإلعراب متاماا، ولكن الفرق أالحظ

 الفاعلني جمموعة من البشر، أما )ان( للتعظيم فتدل على أن الفاعل هو هللا هلالج لج.
 

 للتعظيمان  ان للفاعلني
 إذا كان الفاعل هو هللا سبحانه إذا كان الفاعل جمموعة من البشر

ا فهْمنا املعلمَ   وجعلنا سراجاا وهاجا
 كالمها )اسم(.

 –انئب فاعل  –مري ابزر متصل مبين على السكون يف حمل رفع )فاعل كالمها: ض
 اسم فعل انقص(.
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ي سمح إبعادة نشر هذا الكتاب، أو أي جزء منه، وأبي شكل 
من األشكال، أو نسخه، أوفظه يف أي نظام إلكرتوين أو 

 ميكانيكي ميكن اسرتجاع الكتاب، أو جزء منه، وكذلك ال 
 
 

 البارزة املنفصلة رابًعا: الضمائر
 اليت يف حمل رفع

 ..(.-حنن  –)أان 
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رابًعا: الضمائر البارزة املنفصلة اليت يف حمل 
 ..(.-حنن  –)أان  رفع

حنن  –ضمرياا، كالتايل: )أان  30ضمائر املنفصلة اليت يف حمل رفع مكونة من ال -3
 ه نَّ(. –مها  –هْم  –هَي  –هَو  –أنتَّ  –أنتما  –أنتم  –أنِت  –أنَت  –

كل هذه الضمائر تكون يف حمل رفع، ويف الغالِب تكون يف حمل رفع مبتدأ، ويف  -0
اسم  –انئب فاعل  –فاعل  –بعض األحياِن تكون يف حمل رفع )توكيد لفظي 

 (. اسم معطوف على مرفوع –بدل  – ما احلجازية
 يف اجلدول التايل بياٌن هلذه الضمائر. -1

 يف حمل رفع
 غائب خماطب متكلم

 هوَ  أنتَ  أان
 هيَ  أنتِ  حنن  

 همْ  أنتمْ  
 مها أنتما 
 ه نَّ  أنتَّ  

 .. يف حمل رفع .ضمري ابرز منفصل مبين على

 مبتدأ
توكيد 
 لفظي

 انئب فاعل فاعل
اسم ما 
 احلجازية

 بدل
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أمثلة من القرآن الكرمي على كل حالٍة من هذه 
 احلاالت.

 أواًل: يف حمل رفع مبتدأ.
 مبتدألتالية تكون ضمرياا ابرزاا منفصالا مبنياا يف حمل رفع كل الضمائر ا

 عًلمة البناء الضمري اآلية
 السكون أان َربُّك ْم فَاْعب د وِن{ َوَأانَ }ِإنَّ َهِذِه أ مَّت ك ْم أ مَّةا َواِحَدةا 

َا   الضم حنن   م ْصِلح وَن{ حَنْنُ }ِإمنَّ
ذ وين  أَأَنتَ مَيَ }َوِإْذ قَاَل اَّللَّ  ًَي ِعيَسى اْبَن َمرْ  قـ ْلَت لِلنَّاِس اُتَِّ

}  َوأ مِ ي ِإهَلنَْيِ ِمْن د وِن اَّللَِّ
 الفتح أنتَ 

 السكون أنتمْ  ِإالَّ َُتْر ص وَن{ أَنـُْتمْ }َوِإْن 
 السكون أنتما َوَمِن اِتَـّبَـَعك َما اْلغالِب وَن{ أَنـُْتما}َفال َيِصل وَن ِإلَْيك ما ِِبًيتِنا 

 الفتح هوَ  يف َضالٍل م ِبنٍي{ ُهوَ }َوَمْن 
ِإىَل اأَلْذقَاِن فـَه ْم  َفِهيَ }ِإانَّ َجَعْلَنا يف َأْعَناِقِهْم أَْغالالا 

 م ْقَمح وَن{
 الفتح هيَ 

 السكون هم َخاِمد وَن{ ُهمْ }ِإْن َكاَنْت ِإالَّ َصْيَحةا َواِحَدةا فَِإَذا 
 السكون مها يف اْلَغاِر{ ُُهَانَـنْيِ ِإْذ }ِإْذ َأْخَرَجه  الَِّذيَن َكَفر وا اَثينَ اثْـ 

 الفتح ه نَّ  مم ِْسَكات  َرْْحَِتِه{ ُهنَّ }َهْل 
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 اثنًيا: أن يكوَن توكيًدا لفظًيا.
 )إن استرت الضمري وظهر مثيله، فإن هذا املثيل يكون توكيًدا(.

 عًلمة البناء الضمري اآلية
 حَنْن  ِإمَّا َأْن َنك وَن }قال وا ًي م وسى ِإمَّا َأْن تـ ْلِقَي وَ 

 اْلم ْلِقنَي{
 الضم حنن  

 الفتح أنتَ  َوَزْوج َك اجْلَنََّة{ أَْنتَ }َوقـ ْلَنا ًَي آَدم  اْسك ْن 
 

 
 

مىت يكون الضمري البارز املنفصل مؤكًدا 
 للضمري املسترت؟

ا  إذا جاء فعٌل وظهر بعده  الضمري املنفصل املسترت؛ فإن هذا الضمري يكون توكيدا
أصل  َوَزْوُجَك اجْلَنََّة{، أَْنتَ }َوقـُْلَنا اَي آَدُم اْسُكْن للضمري املسترت. فمثالا يف قوله: 

اجلملة: اسكن أنت أنت وزوجك اجلنة. ذلكم ألن )اسكن( فعل أمر مبين على 
السكون، والفاعل ضمري مسترت وجوابا تقديره )أنت(، أمَّا )أنت( الضمري الظاهر 

 ري املسترت )أنت(.هذا فهو توكيد للضم
اْلم ْلِقنَي{، فيجوز أن يكون الضمري )حنن( يف  حَنْنُ وأمَّا يف قوله: }َوِإمَّا َأْن َنك وَن 

حمل رفع توكيد للضمري املسترت، واألصل: )أن نكون حنن حنن  امللقني(، فاسم 
 )نكون( مسترت وجوابا تقديره )حنن(. 
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، –على رأي–يف حمل رفع مبتدأ  كونوكذلك جيوز اعتبار )حنن( ضمرَي فصٍل، وي
أو يكون حرفاا مبنياا على الضم ال حمل له من اإلعراب على قول اخلليل بن أْحد 
الفراهيدي. ووظيفة ضمري الفصل: احلصر والتوكيد، أي: وإما أن نكون حنن امللقني 

 ال غريان. 
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 اثلثًا: يف حمل رفع فاعل.
}َوِعْنَده  َمَفاِتح  اْلَغْيِب ال يـَْعَلم َها ِإالَّ ومن أمثلة ذلك يف القرآن الكرمي قوله: 

 .فاعليف حمل رفع  الفتح: ضمري ابرز منفصل مبين على هوَ  .6{ه وَ 

 
 

 رابًعا: يف حمل رفع انئب فاعل. 
  .(أانما ُرسَم إال ليس له مثال موجود يف القرآن الكرمي كله، وهذا مثاله: )

 ون يف حمل رفع انئب فاعل.: ضمري ابرز منفصل مبين على السكأان

 
 

 مىت يكون الضمري البارز املنفصل 
 يف حمل رفع فاعل أو رفع انئب فاعل؟

إن جاء الضمري بعد )إال( يف أسلوب حصر، وكانت يف حالة واحدة، : اإلجابة
( انقصة منفية، وكان الفعل مبنياا للمعلوم، فإنَّه يكون يف حمل رفع  اجلملة قبل )ِإالَّ

 .فاعل انئبكان الفعل مبنياا ملا مل ي سمَّ فاعله فيكون يف حمل رفع ، وإن  فاعلٍ 
 

 

                                                            

 وجيوز أن تكون بدالا من الضمري املسترت يف )يعلمها(.  6



 

 كتاب الضمائر لدراسة كل ما يتعلق ابلضمائر
 

 

 
 

55 

 

 أواًل: يف حمل رفع فاعل:
 ِإالَّ  مجلة انقصة منفية فعلها مبين للمعلوم

ضمري ابرز منفصل يف حمل 
 رفع

 هو إال ال يعلمها
: حرف نفي مبين على السكون ال ال

: فعل يعلمهاحمل له من اإلعراب. 
وعالمة رفعه الضمة مضارع مرفوع 

: ضمري ابرز متصل مبين وهاالظاهرة، 
على السكون يف حمل نصب مفعول 

 به.

حرف حصر مبين 
على السكون ال حمل 

 له من اإلعراب.

ضمري ابرز منفصل مبين على 
 الفتح يف حمل رفع فاعل.

 
 اثنًيا: يف حمل رفع انئب فاعل: 

مجلة انقصة منفية فعلها مبين ملا مل 
 ُيسمَّ فاعله

 ِإالَّ 
ضمري ابرز منفصل يف حمل 

 رفع
 َأان إال ما ر سمَ 

: حرف نفي مبين على السكون ال ما
: فعل ماٍض ُرسمَ حمل له من اإلعراب. 

 مبين على الفتح الظاهر.

حرف حصر مبين 
على السكون ال حمل 

 له من اإلعراب.

 على ضمري ابرز منفصل مبين
السكون يف حمل رفع انئب 

 فاعل.
: جيوز أن نقدر ضمرياا مسترتاا بعد الفعل، ويكون الضمري البارز هو بدٌل مًلحظة

  من هذا الضمري املسترت.
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 إعراب ما سبق بطريقة أخرى: 
 إعراهبا الكلمة

ال يعلمها إال 
 هوَ 

: يعلمها: حرف نفي مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب. ال
فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة، وها: ضمري ابرز 

والفاعل ضمري متصل مبين على السكون يف حمل نصب مفعول به. 
حرف حصر مبين على السكون ال إال:  مسترت جوازًا تقديره هو.

 حمل له من اإلعراب. 
هو: ضمري ابرز منفصل مبين على الفتح يف حمل رفع بدل من 

 يف )يعلم(. الضمري املسترت

 ما ُرسَم إال أان

: ُرسمَ : حرف نفي مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب. ما
فعل ماٍض مبين على الفتح الظاهر، وهو مبين ملا مل ي سمَّ فاعله. 

حرف حصر مبين على إال:  وانئب الفاعل ضمري مسترت جوازًا.
 على أان: ضمري ابرز منفصل مبينالسكون ال حمل له من اإلعراب. 

 السكون يف حمل رفع بدل من الضمري املسترت يف )ُرسَم(.
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 خامًسا: معطوف على ما قبله.
ٌر أَْم  ما َضَرب وه  َلَك ِإال   ُهوَ ومن أمثلة ذلك يف القرآن الكرمي }َوقال وا أَآهِلَت نا َخيـْ

يف حمل رفع معطوف على  الفتح: ضمري ابرز منفصل مبين على ُهوَ َجَدالا{. 
 تنا{.}آهل

 
 سادًسا: يف حمل رفع اسم ما احلجازية.
إْن النافية  –ما احلجازية، من األحرف املشبهة بليس وعددها أربعة )ما احلجازية 

 الَت(.  –ال النافية  –
وكل هذه األحرف تشبه ليس يف عملها فرتفع املبتدأ ويسمى امسها وتنصب اخلرب 

  فيها معىن النفي. ويسمى خربها، وكلها حروف نفي مثل )ليس( اليت
، وتكون امساا وتكون حرفاا، ولكي نستطيع أن نفرق بني هلا اثنا عشر نوًعا (ما)و

 وغريها من أنواع )ما( املختلفة؛ فيجب  أن نفهم شروط جميئها.( ما احلجازية)
 شروط ما احلجازية:

 أن حتل حملها )ليس(. -3
 أن تدخل على مجلة امسية.  -0
 أن يتقدم امسها على خربها.  -1
(. ني   أال -4  قض نفيها بـ )ِإالَّ
 أال َييت بعدها )إن( الزائدة للتوكيد.  -5
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 أمثلة مل تتوفر فيها شروط )ما( احلجازية:
 اإلعراب السبب اجلملة

ما حممٌد 
 إال رسولٌ 

نقض نفيها 
)  بـ )إالَّ

: حرف نفي مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب. ما
: حرف إالضمة الظاهرة. : مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الدمحم

: رسولحصر مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب. 
 خرب للمبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.

ما إِن 
احلق  
 مغلوبٌ 

جاء بعدها 
)إن( 
 الزائدة

: حرف نفي مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب. ما
لتقاء : حرف زائد للتوكيد مبين على السكون املقدر الإنْ 

: مبتدأ مرفوع وعالمة احلق  الساكنني ال حمل له من اإلعراب. 
: خرب للمبتدأ مرفوع وعالمة مغلوبٌ رفعه الضمة الظاهرة. 

 رفعه الضمة الظاهرة.
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أمثلة توفرت فيها شروط )ما( احلجازية من 
 القرآن الكرمي:

 ما + ضمري + )بـ + اسم نكرة( معادلة من جمموعة معادالت:
 عًلمة البناء الضمري ةاآلي

بَِباِسٍط َيِدي  َأانَ }لَِئْن َبَسطَت ِإيَلَّ َيَدَك لِتَـْقتـ َليِن َما 
 ِإلَْيَك أَلقْـتـ َلَك{

 السكون أان

نـَْيا َوَما   الضم حنن   مبَبـْع وِثنَي{ حَنْن  }َوقَال وا ِإْن ِهَي ِإالَّ َحَياتـ َنا الدُّ
َما َجَعْلَناَك َعَلْيِهْم َحِفيظاا َوَما }َوَلْو َشاَء اَّللَّ  َما َأْشرَك وا وَ 

 َعَلْيِهْم ِبوَِكيٍل{ أَْنتَ 
 الفتح أنتَ 

 السكون أنتمْ  مب ْعِجزِيَن{ أَنـْت مْ }ِإنَّ َما ت وَعد وَن آَلٍت َوَما 
}يـََتَجرَّع ه  َوال َيَكاد  ي ِسيغ ه  َوََيْتِيِه اْلَمْوت  ِمْن ك لِ  َمَكاٍن 

 مبَيِ ٍت{ ه وَ َوَما 
 الفتح هوَ 

 الفتح هيَ  ِبَعْورٍَة{ ِهيَ }يـَق ول وَن ِإنَّ بـ ي وتـََنا َعْورٌَة َوَما 
 ه مْ }َوِمَن النَّاِس َمْن يـَق ول  آَمنَّا اِبَّللَِّ َواِبْليَـْوِم اآْلِخِر َوَما 

 مب ْؤِمِننَي{
 السكون هم

َهاهِتِْم ِإْن أ مَّ  ه نَّ }الَِّذيَن ي ظَاِهر وَن ِمْنك ْم ِمْن ِنَسائِِهْم َما 
 أ مََّهاتـ ه ْم ِإالَّ الالَِّئي َوَلْدنـَه ْم{

 الفتح ه نَّ 
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ولكي يتضح األمر، فإنين سأقوم إبعراب أول 
 {.َما َأاَن بَِباِسطٍ مثال: }

 إعراهبا الكلمة

احلجازية حرف نفي انسخ مبين على السكون ال حمل له من  ما
 اإلعراب. 

 ى السكون يف حمل رفع اسم ما احلجازية.ضمري ابرز منفصل مبين عل أان

 بباسط
: حرف جر زائد للتوكيد مبين على الكسر ال حمل له من الباء

.ابسطاإلعراب.   : خرب ما جمرور لفظاا منصوب حمالا
 

 
 سابًعا: يف حمل رفع بدل.

 عًلمة البناء الضمري اآلية
 السكون أان وِن{فَاتَـّق   َأانَ } َأْن أَْنِذر وا أَنَّه  ال ِإلَه ِإال  

 أَْنتَ }فـََناَدى يف الظُّل َماِت َأْن ال ِإَلَه ِإالَّ 
 س ْبَحاَنَك ِإين ِ ك نت  ِمْن الظَّاِلِمنَي{

 الفتح أنتَ 

الرَّْْحن   ه وَ }َوِإهل ك ْم ِإلٌه واِحٌد ال ِإلَه ِإالَّ 
 الرَِّحيم {

 الفتح هوَ 
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 مىت يكون الضمري البارز املنفصل 
 بدل؟ يف حمل رفع

 ضمريمعادلة: )نفي + مجلة اتمة( ِإالَّ 
( اإلجابة : إن جاء الضمري بعد )إال( يف أسلوب حصر، وكانت اجلملة قبل )ِإالَّ

فكل {، ُهوَ ، }ال ِإلَه ِإالَّ أَْنَت{{، }ال ِإَلَه ِإالَّ َأانَ }ال ِإلَه ِإال  اتمَّة منفية. مثل: 
( وقبلها مجلة اتمة   منفية، وبعدها )ضمري(.هذه اجلمل فيها )ِإالَّ

 إعراهبا الكلمة
 أانال إله إال 
 أَْنتَ ال ِإَلَه ِإالَّ 
 ُهوَ ال ِإلَه ِإالَّ 
 

ال إلَه معبوٌد 
 حبقِ  إال هو

: انفية للجنس حرف مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب. ال
حمذوف تقديره  وخربه: اسم ال مبين على الفتح يف حمل نصٍب. إلهَ 

: حرف حصر مبين على السكون ال حمل له من ِإالَّ  (.)معبوٌد حبق ٍ 
: ضمري ابرز منفصل مبين على السكون يف حمل رفع أاناإلعراب. 

 نمنفصال انابرز  ان: ضمري (ُهوَ  –أنَت )بدل من اخلرب احملذوف. 
 على الفتح يف حمل رفع بدل من اخلرب احملذوف. انمبني
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 فائدة يف )الضمري البارز املنفصل(
 ل نعترب )هم( كلمة واحدة أو نعتربها كلمتني؟ ه

احلقيقة يوجد عدة آراء حنوية لإلجابة عن هذا السؤال، ولعلَّ أشهر رأيني مها رأًي 
.  سيبويه والكوفيني، ويوضح الرأيني هذا اجلدول 

 رأي الكوفيني رأي سيبويه
 ه ْم كلمة واحدة  ه ْم كلمتانِ 

 أنت ْم = )أنت ـ + ـم( 
 أنت ـ + ـما( أنت ما = )

 أنت َّ = )أنت ـ + ـنَّ( 
 ه ْم = )هـ + ـم(
ا = )هـ + ـما(  مه 

 ه نَّ = )هـ + ـنَّ( 

 
 غائب خماطب متكلم
 ه م ك مْ  
ا ك ما   مه 
  ه نَّ  نَّ ك   

ضمري ابرز  أنتَّ(: –أنتما  –أنُت يف )أنتم 
 منفصل مبين على الضم يف حمل رفع.

ضمري ابرز  ُهنَّ(: –ُُها  –هاء الغيبة يف )ُهْم 
 منفصل مبين على الضم يف حمل رفع.

ما للتثنية  –ُهم(  –)امليم جلمع الذكور )مُت 
 ُهنَّ(: -نَّ جلمع اإلانث )ُتنَّ  –ُُها(  –)متا 

 حروف مبنية ال حمل هلا من اإلعراب.

 ُهنَّ(: –ُُها  –ُهْم  –ُكنَّ   –ُكما   –)كم 
 . ضمائر ابرزة منفصلة مبنية يف حمل رفع
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ي سمح إبعادة نشر هذا الكتاب، أو أي جزء منه، وأبي شكل 
من األشكال، أو نسخه، أوفظه يف أي نظام إلكرتوين أو 

 ميكانيكي ميكن اسرتجاع الكتاب، أو جزء منه، وكذلك ال 
 
 
 

 ضمري الفصلِ : خامًسا
 ..(.-حنن  –)أان 
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 خامًسا: ضمري الفصل
ة ضمري الرفع املنفصل يتوسط بني املبتدأ هو حرٌف بصيغ ضمري الفصِل: -2

، أو ما أصله مبتدأ وخرب، ويكون بضمري املتكلم كقوله –إذا كاان معرفتني  –واخلرب 
فـََرَجُعوا ِإىل }، وبضمري املخاطب كقوله تعاىل: {ِإان  حَنُْن حُنِْي اْلَمْوتى}تعاىل: 

ُتُم الظ اِلُمونَ  ، كقوله –وهو كثري  –، وبضمري الغائب {أَنـُْفِسِهْم َفقاُلوا ِإنَُّكْم أَنـْ
 .{َوُأولِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ }تعاىل: 

ويسمى ضمري الفصل؛ لينبه أبن بعده خرٌب وليس من التوابع كالصفة، فهو  -0
 . 7يفصل بني اخلرب والتابع مثل الصفة والبدل، ويفيد التوكيد واحلصر

 )العامل( وجهاِن: فعندما تقول: زيٌد العامل ، فإنَّه جيوز يف  -1
 زيٌد العاملُ 

 الوجه الثاين الوجه األول
: خرب املبتدأ )زيد( مرفوع وعالمة العامل

 رفعه الضمة الظاهرة.
: صفة لـ )زيد( مرفوعة وعالمة العامل

 رفعها الضمة الظاهرة.
 

( خرباا فقط ال صفة، فليلزمك إضافة ضمري يعود العاملفإذا أردت أن جتعل كلمة )
( وقد زيد هو العاملُ ( خرباا ال صفة؛ فتقول: )العامللكي جتعل إعراب ) على زيد،

ا مل يكن موجوداا يف اجلملة السابقة ) (، وتعين أبن زيد العاملُ اكتسبت اجلملة توكيدا
ا هو العامل  وحده وال عاملَ غري ه، فكان ضمري  الفصِل للتوكيِد واحلصِر.  زيدا

                                                            

 (.306/ 3ي نظر: )جامع الدروس العربية( للغالييين، ) 7
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(، وعند الكوفيني يسمونه ضمري الفصلوهذا احلرف  يسمى عند البصريني ) -4
ألنه يعتمد عليه يف االهتداء إىل الفائدة، وبيان أن الثاين خرب ال اتبع. (؛ عماًدا)

"؛ ألنه َيْدَعم األول، أي: يؤكده، ويقويه؛ بتوضيح املراد دعامةوبعضهم يسميه: "
ابع وغريها؛ إذ منه، وُتصيصه وحتقيق أمره بتعيني اخلرب له، وإبعاد الصفة، وابقي التو 

 .8تعيني اخلرب يوضح املبتدأ ويبني أمره

 
 
 ولضمري الفصل ثًلث فوائد مهمة: -2

، فهذه الصيغة أوكد من {ِإان  حَنُْن حُنِْي اْلَمْوتى}، كقوله: التوكيد الفائدة األوىل:
 قوله }إان حني املوتى{. 

ِإان  حَنُْن حُنِْي }قوله  ، فإنَّ وهو اختصاص ما قبله مبا بعده، احلصر الفائدة الثانية:
 ، يفيد أنه سبحانه وحده الذي حييي املوتى ال غريه. {اْلَمْوتى

، أي التمييز بني كونه ما بعده خرباا أو اتبعاا، فإن قلت: الفصل الفائدة الثالثة:
حيتمل أن تكون )العامل( صفة لـ )زيد(، واخلرب حمذوف تقديره كلمة  )زيٌد العاملُ(

، وحيتمل أن تكون )العامل( خرباا. أمَّا إذا قلت: زيد هو العامل ، فإنَك  )موجود( مثالا
 قد جعلت )العامل( خرباا ال صفة لوجود ضمري الفصِل.

 .تلك هي مهمة ضمري الفصل
 

 
                                                            

 (.045/ 3النحو الوايف، لعباس حسن ) 8
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 شروط ضمري الفصل:
حيث  9لضمري الفصل ستة شروط ذكرها عباس حسن يف كتابه )النحو الوايف(  

واثنان يف االسم الذي قبله،  ،"اثنان فيه مباشرة شرتط فيه ستة شروط:ي  قال: و 
 .واثنان يف االسم الذى بعده"

 فيشرتط فيه مباشرة:
أنتم  –أنِت  –أنَت  –حنن  –)أان  أن يكون أحد ضمائر الرفع املنفصلة  -3

 ه نَّ(. –مها  –هْم  –هَي  –هَو  –أنتَّ  –أنتما  –
التكلم، واخلطاب، والَغيبة، أن يكون مطابقاا لالسم السابق يف املعىن، ويف   -0

مثل: ، التاليةكاألمثلة ويف اإلفراد، والتثنية واجلمع، ويف التذكري، والتأنيث، 
ألن (؛ كان حممود أنت الكرمي): (، وال جيوزالعلم هو الكفيل ابلرقي)

الضمري "أنت" ليس مبعناه معىن االسم السابق "حممود"، وال يدل عليه؛ فال 
 الفصل، وال حيقق الغرض. قصود من ضمرييكون فيه التأكيد امل

 االسم الذى قبله: ويشرتط يف
  أن يكون معرفة ال نكرة. -3
وأن يكون مبتدأ، أو ما أصله املبتدأ؛ كاسم "كان" وأخواهتا؛ واسم "إن"  -0

وسبب اشرتاط هذا  ،التاليةكاألمثلة وأخواهتا، ومعمول "ظننت" وأخواهتا. 
فة؛ لتشاهبهما يف املعىن؛ إذ اخلرب صفة الشرط أن اللبس يكثر بني اخلرب والص

يف املعىن، ابلرغم من اختالف كل منهما يف وظيفته وإعرابه، وأن اخلرب 
أساسي يف اجلملة دون الصفة. فاإلتيان بضمري الفصل يزيل اللبس الواقع 

                                                            

 (.046/ 3)النحو الوايف( لعباس حسن ) ي نظر: 9
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على الكلمة، وجيعلها خرباا، وليست صفة؛ ألن الصفة واملوصوف ال يفصل 
ا. نعم قد يقع اللبس بني اخلرب وبعض التوابع األخرى بينهما فاصل إال اندرا 

 غري الصفة، ولكنه قليل، أما مع الصفة فكثري.
 ويشرتط يف االسم الذى بعده:

 . أن يكون خرباا ملبتدأ -3
يف  10، أو ما يقارهبا، مثل: )العامل هو العامل بعلمه(أن يكون معرفة -0

التفضيل اجملرد من أل  : أفعل، واملقصود مبا يقارهبا يف التعريف هوالتعريف
فال بد أن يتوسط مثل )النبيل هو أسرع من غريه(.  ؛واإلضافة، وبعده: ِمنْ 

 .بني معرفتني
 

 

                                                            

فألن لفظ ضمري الفصل  ؛أما اشرتاط أن يكون ما بعده معرفة(: "047/ 3قال عباس حسن يف )النحو الوايف( ) 10
لفظ املعرفة، وفيه أتكيد؛ فوجب أن يكون املدلول السابق الذى يؤكده هذا الضمري معرفة، كما أن التأكيد كذلك، 

لسابق. ونعت املعرفة إال ما يصح وقوعه نعتاا لالسم ا -غالباا-ووجب أن يكون ما بعده معرفة أيضاا؛ ألنه ال يقع بعده 
 ال يكون إال معرفة. ولكل ما سبق وجب أن يكون بني معرفتني.

أما ما قارب املعرفة، وهو أفعل التفضيل املشار إليه، فإنه يشابه املعرفة يف أنه مع "ِمْن" ال جيوز إضافته، وال جيوز دخول 
ال يضاف، وال تدخل عليه أل. هذا إىل أن  -غالبيف ال-أنه  "أل" عليه؛ فأشبه العلم من حنو: دمحم، وصاحل، وهند، يف

  .وجود "ِمْن" بعده يفيده ُتصيصاا، ويكسبه شيئاا من التعيني والتحديد يقربه من املعرفة
 لشيء من التعليل؛ ألن السبب احلقيقي هو استعمال العرب ليس غري، وجميء كالمهم مشتمالا  هكذا قالوا، وال داعٍ 

 ."تني، أو بني املعرفة وما شاهبهاعلى ضمري الفصل بني املعرف
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وميكننا تلخيص كل ما سبق يف هذا اجلدول 
 اخلاص بشروط جميء ضمائر الفصل:

 يشرتط فيه مباشرة
االسم الذى  يشرتط يف

 قبله
يشرتط يف االسم الذى 

 بعده
ضمائر الرفع  أحد أن يكونَ 

–حنن  –)أان  املنفصلة
..).. 

 أن يكون معرفة ال نكرة.
 

 .أن يكون خرباا ملبتدأ

أن يكون مطابقاا لالسم 
السابق يف املعىن، ويف 

التكلم، واخلطاب، والَغيبة، 
ويف اإلفراد، والتثنية 

واجلمع، ويف التذكري، 
 .والتأنيث

أن يكون مبتدأ، أو ما 
 أصله املبتدأ؛ كاسم "كان"

وأخواهتا؛ واسم "إن" 
"ظننت"  ومفعويلوأخواهتا، 

 وأخواهتا.

أن يكون معرفة، أو ما 
، مثل: يقارهبا يف التعريف

)أفعل التفضيل اجملرد من 
 أل واإلضافة، وبعده )ِمْن(.
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 هل ضمري الفصل اسم أو حرف ؟ 
 يف هذه املسألة آراء ولعلَّ أشهرها رأايِن، كالتايل:

 ي الثاينالرأ الرأي األول 
 يكون حرفاا. يكون امساا 

: ضمري ابرز منفصل مبين يف حمل إعرابه
رفع مبتدأ اثٍن، وما بعده خرب له، واجلملة 
االمسية من ضمري الفصل وما بعده يف حمل 

رفع خرب للمبتدأ األول. وهذا رأي 
 الكوفيني

من  : حرف مبين ال حمل لهإعرابه
 اإلعراب.

منا ، وإلةصورته كصورة الضمائر املنفص
 ا ملشاهبته الضمرَي يف صورتهمسي ضمريا 

 وهذا رأي اخلليل بن أْحد الفراهيدي
 أولئَك هم املفلحون

 أولئَك هم املفلحون
: اسم إشارة مبين على الفتح يف أولئك

: ضمري فصل مبين همحمل رفع مبتدأ أول. 
على السكون يف حمل رفع مبتدأ اثٍن. 

مرفوع وعالمة : خرب املبتدأ الثاين املفلحون
رفعه الواو نيابة عن الضمة ألنه مجع مذكر 

يف  واجلملة االمسية }هم املفلحون{سامل. 
 حمل رفع خرب املبتدأ األول

 أولئَك هم املفلحون
: اسم إشارة مبين على الفتح يف أولئك

: ضمري فصل حرف همحمل رفع مبتدأ. 
مبين على السكون ال حمل له من 

املبتدأ مرفوع : خرب املفلحوناإلعراب. 
وعالمة رفعه الواو نيابة عن الضمة ألنه 

  مجع مذكر سامل.
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ولعلَّ الرأي األوجه أن نعترب ضمري الفصِل حرفاا مبنياا ال حمل له من اإلعراب، 
فما بال استثناء،  كله  عت كل ضمائر الفصل اليت وردت يف القرآن الكرميتتبَّ ولقد 

 .اإلعرابا له حمل من واحدا  فصلٍ  وجدت ضمري
له واجلملة  ولكن وقع منه كثري بني مرفوعنْي فتوهم بعضهم أنه مبتدأ وما بعده خرب

 منه وما بعده يف حمل رفع خرب للمبتدأ األول.
وبعد تتبعي جلميع مواضع ضمري الفصل يف القرآن الكرمي وجدت  أن ضمري 

 الفصل َييت يف القرآن كله على وجه من أربعة أوجه كالتايل: 

 األول: الوجه
 أن أييت ضمري الفصل بني مبتدأ وخرب

 بني ضمري الفصل اآلية
 املبتدأ واخلرب هو {السَِّميع  اْلَعِليم   ه وَ َواَّللَّ  }
 املبتدأ واخلرب هو {الضَّالل  اْلَبِعيد   ه وَ ذِلَك }
 املبتدأ واخلرب هو {اخْل ْسران  اْلم ِبني   ه وَ ذِلَك }

 املبتدأ واخلرب هم {ح ونَ اْلم ْفلِ  ه م  َوأ ولِئَك }
 املبتدأ واخلرب هم {اْلفاِسق ونَ  ه م  َفأ ولِئَك }

 املبتدأ واخلرب هم {اخْلاِسر ونَ  ه م  َوَمْن ي ْضِلْل َفأ ولِئَك }
 املبتدأ واخلرب هي {اْلع ْليا ِهيَ وََكِلَمة  اَّللَِّ }
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 الوجه الثاين:
 أن أييت ضمري الفصل بني اسم إنَّ وخربها

 بني ضمري الفصل يةاآل
 اسم إنَّ وخربها هو {اهْل دى ه وَ ق ْل ِإنَّ ه َدى اَّللَِّ }
 اسم إنَّ وخربها هو {اْلَقَصص  احلَْقُّ  هَل وَ ِإنَّ هذا }

يعاا ِإنَّه  } اْلَعِليم   ه وَ َعَسى اَّللَّ  َأْن ََيْتَِييِن هِبِْم مجَِ
 {احلَِْكيم  

 اسم إنَّ وخربها هو

 اسم إنَّ وخربها هو {التـَّوَّاب  الرَِّحيم   ه وَ ِإنَّه  }
 اسم إنَّ وخربها هو {السَِّميع  اْلَعِليم   ه وَ ِإنَّه  }

اْلَمِسيح  اْبن   ه وَ َلَقْد َكَفَر الَِّذيَن قال وا ِإنَّ اَّللََّ }
 اسم إنَّ وخربها هو {َمْرميََ 

 اسم إنَّ وخربها هو {َأْعَلم  َمْن َيِضلُّ َعْن َسِبيِلهِ  ه وَ ِإنَّ َربََّك }
 اسم إنَّ وخربها هو {َأْعَلم  اِبْلم ْعَتِدينَ  ه وَ ِإنَّ َربََّك }

 اسم إنَّ وخربها هم {اْلم ْفِسد ونَ  ه م  َأال ِإنَـّه ْم }
 اسم إنَّ وخربها حنن   {حن ِْي اْلَمْوتى حَنْن  ِإان  }
 اسم إنَّ وخربها حنن {نـَزَّْلَنا الذ ِْكرَ  حَنْن  ِإان  }
 اسم إنَّ وخربها حنن {الصَّافُّونَ  لََنْحن  َوِإان  }

 أَنـْت م  فـََرَجع وا ِإىل أَنـْف ِسِهْم َفقال وا ِإنَّك ْم }
 {الظ اِلم ونَ 

 اسم إنَّ وخربها أنتم

 اسم إنَّ وخربها أان {َأانَ ِإنَّيِن َأاَن اَّللَّ  ال ِإَلَه ِإالَّ }
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 الوجه الثالث:
 اسم كان وخربهاأن أييت ضمري الفصل بني 

 بني ضمري الفصل اآلية
احلَْقَّ ِمْن ِعْنِدَك َفَأْمِطْر  ه وَ ِإْن كاَن هذا }

 {َعَلْينا ِحجارَةا ِمَن السَّماءِ 
 اسم كان وخربها هو

ب وا ش َعْيباا كان وا }  اسم كان وخربها هم {اخْلاِسرِينَ  ه م  الَِّذيَن َكذَّ
 

 
 

بني مفعول  أن أييت ضمري الفصل الوجه الرابع:
 به أول ومفعول به اثٍن لظن أو إحدى أخواهتا

 بني ضمري الفصل اآلية

 هم {اْلباِقنيَ  ه م  َوَجَعْلنا ذ ر ِيَـَّته  }
املفعول به األول 
 واملفعول به الثاين

 
ضمري الفصل؛ هو حرف شبيه ابلزائد على شكل ضمري وظيفته  أنَّ  اخلًلصة:

اخلرب والتابع  بني  للتمييزالسامع أو القارئ أو م توكيد املعىن وليعتمد عليه املتكل
  .، وأنه ليس له حمل من اإلعرابكالصفة والبدل
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ي سمح إبعادة نشر هذا الكتاب، أو أي جزء منه، وأبي شكل 
من األشكال، أو نسخه، ي أي نظام إلكرتوين أو ميكانيكي 

 ميكن اسرتجاع الكتاب، أو جزء منه، وكذلك ال 
 
 

 مائر البارزة املنفصلة: الضسادًسا
 اليت يف حمل نصب 

)...  )إايَّ
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 الضمائر البارزة املنفصلة سادًسا:
)...  اليت يف حمل نصب )إايَّ

ضمرياا، كالتايل:  30مكونة من  نصباملنفصلة اليت يف حمل  الضمائر  -3
َي ) ان  –إًيَّ َك  –إًيَّ ِك  –إًيَّ ك ْم  –إًيَّ كما  –إًيَّ ك نَّ  –إًيَّ ها  –ه  إًيَّ  –إًيَّ إًيَّ

ه ْم  – مها  –إًيَّ ه نَّ  -إًيَّ  (.إًيَّ
نصب )مفعول به، أو مفعول به أول، أو كل هذه الضمائر تكون يف حمل  -0

  اسم معطوف على منصوب(.
 يف اجلدول التايل بياٌن هلذه الضمائر. -1

 نصبيف حمل 
 غائب خماطب متكلم
يَ  كَ  إًيَّ ه   إًيَّ  إًيَّ
ان كِ  إًيَّ ها إًيَّ  إًيَّ
ك مْ   ه مْ  إًيَّ  إًيَّ
ك ما  ا إًيَّ مه   إًيَّ
ك نَّ   ه نَّ  إًيَّ  إًيَّ

  نصب.. يف حمل .ضمري ابرز منفصل مبين على
 اسم معطوف على مفعول به منصوب مفعول به أول مفعول به 
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أمثلة من القرآن الكرمي على كل حالٍة من هذه 
 احلاالت.

 .نصب مفعول بهأواًل: يف حمل 
  اجلملة الفعليَّة وتقدَّمت على الفعلإذا وردت يف

 نصب مفعول به مقدمكل الضمائر التالية تكون ضمرياا ابرزاا منفصالا مبنياا يف حمل 
 عًلمة البناء الضمري اآلية

يَ } يَ  {فَاْرَهب ونِ  َوِإًيَّ  الفتح إًيَّ
انَ َكان وا } ان {يـَْعب د ونَ  ِإًيَّ  السكون إًيَّ

كَ } كَ  {َنْسَتِعني   كَ َوِإًيَّ نـَْعب د   ِإًيَّ  الفتح إًيَّ
ك مْ ُث َّ يـَق ول  لِْلَمالِئَكِة َأَهؤ الِء } ك مْ  {َكان وا يـَْعب د ونَ   ِإًيَّ  السكون إًيَّ

ه  َواْشك ر وا َّللَِِّ ِإْن ك نت ْم } ه   {تـَْعب د ونَ  ِإًيَّ  الضم إًيَّ

 
 .نصب مفعول به أول: يف حمل اثنًيا

 .إذا وردْت يف أسلوب التحذير
كمكقولنا: )   (.وشهادة الزور إًيَّ

يف حمل نصب مفعول به أول على على السكون : ضمري ابرز منفصل مبين إايكم
منصوب وعالمة  : مفعول به اثنٍ شهادةَ  .التحذير لفعل حمذوف وجوابا تقديره: أحذ ر

رَك شهادةَ اجلملة وتقديرنصبه الفتحة الظاهرة.   . الزورِ  : أ حذِ 
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 نصوبمنصب اسم معطوف على  : يف حملاثلثًا
 سبقت حبرف عطف ملفرد على مفردإذا 

نصب اسم معطوف كل الضمائر التالية تكون ضمريًا ابرزًا منفصًًل مبنًيا يف حمل 
 على منصوب

 
 عًلمة البناء الضمري اآلية

ك مْ َوال تـَْقتـ ل وا أَْوالدَك ْم َخْشَيَة ِإْمالٍق حَنْن  نـَْرز قـ ه ْم }  {َوِإًيَّ
ك مْ رِج وَن الرَّس وَل َي ْ }  {َأْن تـ ْؤِمن وا اِبَّللَِّ َربِ ك مْ  َوِإًيَّ

ك مْ   السكون إًيَّ

ه مْ َوال تـَْقتـ ل وا أَْوالدَك ْم ِمْن ِإْمالٍق حَنْن  نـَْرز ق ك ْم } ه مْ  {َوِإًيَّ  السكون ِإًيَّ
 

ُكمْ  هم - ِإايَّ على السكون يف حمل نصب اسم  : ضمري ابرز منفصل مبينإايَّ
عطوف على الضمري املتصل الذي يف حمل نصب مفعول به )هاء الغيبة يف نرزقهم م

كاف اخلطاب يف )نرزقكم(، أو اسم معطوف على االسم الظاهر )الرسول( يف   –
ُكمْ }يُْ قوله:    {.رُِجوَن الرَُّسوَل َوِإايَّ
 

ل ويتضح من الكالم السابق أنَّ ضمائر الرفع املنفصلة ليست دائماا تكون يف حم
رفع مبتدأ كالقاعدة الثابتة املشهورة، وكذلك ضمائر النصب املنفصلة ليست دائماا 

 .تكون يف حمل نصب مفعول به كما هو مقرر يف الثابت اإلعرايب املشهور
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( وحدها كلمة واحدة ولواحقها كلمة  هل نعترب )إايَّ
 ؟  مع لواحقها( كالكلمة الواحدةأخرى ؟ أو نعترب )إايَّ 

وجد عدة آراء حنوية لإلجابة عن هذا السؤال، ولعلَّ أشهر رأيني مها رأًي احلقيقة ي
. 11سيبويه والكوفيني  ، ويوضح الرأيني هذا اجلدول 

 رأي الكوفيني رأي سيبويه
 إًيَّ ولواحقها كالكلمة الواحدة إًيَّ كلمة، ومجيع لواحقها حروف

( صورة واحدة مع  (  الحقة 30لـ )إًيَّ  كالتايل  صورة 30لـ )إًيَّ
: ضمري ابرز منفصل مبين على السكون  إايَّ

 يف حمل نصٍب.
:) حرف مبين على الفتح ال  ايء املتكلم يف )إايَّ

(:حمل له من اإلعراب.  حرف مبين  ان يف )إايَّ
كاف على السكون ال حمل له من اإلعراب. 

 ُكنَّ(:  –ُكما   –ُكْم   –ِك  –اخلطاب )َك 
 عراب.حروف مبنية ال حمل هلا من اإل

 ُهنَّ(: –ُُها  –ُهْم  –ها  –هاء الغيبة )ـُه 
 حروف مبنية ال حمل هلا من اإلعراب.

 غائب خماطب متكلم
يَ  كَ  إًيَّ ه   إًيَّ  إًيَّ
ان كِ  إًيَّ ها إًيَّ  إًيَّ
ك مْ   ه م إًيَّ  إًيَّ
ك ما  ا إًيَّ مه   إًيَّ
ك نَّ   ه نَّ  إًيَّ  إًيَّ

ين إًيَّ + لواحقها = ضمري ابرز منفصل مب
 يف حمل نصب

                                                            

إمالء ما من به الرْحن من وجوه اإلعراب والقراءات يف مجيع )كما نص عليه "العكربي" يف كتابه املسمى:   11
دار: الكتب العلمية بريوت ، هـ( 636 - 518) العكربي، أتليف: أيب البقاء عبد هللا بن احلسني بن عبد هللا(، القرآن
 عند اخلليل وسيبويه اسم مضمر، فأما الكاف وإًيَّ (. قال: "6/ 3، )م 3979 -هـ  3199وىل الطبعة: األ، لبنان

 مضافة إليها واملضمرات ال ألهنا لو كانت امسا لكانت إًيَّ ؛ فحرف خطاب عند سيبويه ال موضع هلا، وال تكون امسا
َيتلف آخره حبسب اختالف املتكلم وقال الكوفيون: إًيك بكماهلا اسم وهذا بعيد، ألن هذا االسم  ،...تضاف،

 ". عماد له وهو حرفوقال قوم: الكاف اسم وإًيَّ  وإًيك وإًيه. ىَ واملخاطب والغائب فيقال: إًيَّ 
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والذي أراه أن أنخذ برأي الكوفيني عند اإلعراب، وبرأي سيبويه عند تعليم 
 الطالب تفكيك الكلمات.

 
 مىت يكون الضمري حرفًا ؟ 

إنَّ املتدبر يف كالم العرِب؛ فإنَّه يرى أن الضمائر قد تقع حروفاا يف سياقات عدة، 
 ضمائر حروفاا.وهذه األسطر التالية ستجمع لنا مواضع وقوع ال

اسم 
 الضمري

 التفصيل

ضمري 
 الفصلِ 

يكون حرفاا مبنياا ال حمل له من اإلعراب.  –على الراجح عندي  –فهو 
 وهذا رأي اخلليل بن أْحد الفراهيدي.

 أقول: واألوىل استخدام حرف فصٍل ال ضمري فصٍل. 
 املفلحون{ همكمثل: }أولئك 

كاف 
 اخلطاب

 أربعة مواضع:  وتكون )كاف اخلطاب( حرفاا يف
ك املوضع األول:  (، األمثلة: )إًيَّ ك  –إذا اتصلت بـ )إًيَّ كم  –إًيَّ  –إًيَّ

كما  ك نَّ(. –إًيَّ  إًيَّ
 –ذلِك  –إذا اتصلت بـ )أمساء اإلشارة(، األمثلة: )ذلَك  املوضع الثاين:

 ..(..-ذلكنَّ  –ذلكما  –ذلكم 
األمثلة: )عليكم أنفَسكم إذا اتصلت بـ )أمساء األفعال(،  املوضع الثالث:

 ..(.-دونك الكتاَب  –
إذا اتصلت بتاء اخلطاب املفتوحة، وجاءت يف القرآن  املوضع الرابع:
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الكرمي يف ثالثة مواضع }أرأيَتكم{ يف موضعني، و}أرأيَتك{ يف موضع 
 12واحد.

                                                            

قال عباس حسن يف )النحو الوايف(: أن تتصل ِبخر الفعل )رأى( فيصري )رأيت( بشرط أن ي سبق هبمزة  12
فنقول للمخاطبة: أرأيَتِك، ؛ مجلة استفهامية، وال تتصرف التاء االستفهام، وأن جييء بعد الكاف اسم منصوب، ُث

وللمثىن بنوعيه: أرأيَتكما"، وللجمع املذكر: أرأيَتكم، وللجمع املؤنث: أرأيَتكن. ومعىن "أرأيَتَك: أخرْبين"، كما سبق. 
حلالتني، وإما منقولة من: وهي إما منقولة من: رأيَت، مبعىن: "عرفَت" أو مبعىن: أبصرَت، فتحتاج ملفعول واحد يف ا

"رأيت" مبعىن: َعلْمت؛ فتحتاج إىل مفعولني. وسواء أكانت منقولة من هذه أم من تلك فإهنا يف أصلها مجلة خربية 
مجلة إنشائية. طلبية، هلا معىن جديد؛ هو؛ أْخربين،  مبعىن ما تقدم، ُث صارت بعد النقل وبعد أن الزمتها مهزة االستفهام

خبار، وهو: طلب معرفة اخلرب. وعلى أساس هذين االعتبارين يكون إعراب ما َييت بعدها؛ فإن أي: طلب االست
كان االسم املنصوب بعدها مفعوالا به هلا، وتكون اجلملة االستفهامية   -أبصرت"  الحظنا أن أصلها: "عرفَت، أو

ها مفعوال به أول، وتكون مجلة بعدها مستأنفة. وعلى اعتبار أن أصلها: "علمت" يكون ذلك االسم املنصوب بعد
االستفهام اليت بعده يف حمل نصب، تغين عن املفعول الثاين. وإن الحظنا حالتها احلاضرة، وأهنا اآلن مجلة إنشائية 

، 3طلبية؛ مبعىن "أْخربين"، ومل نلتفت إىل األصل األول، فإن االسم املنصوب بعدها يكون منصوابا على نزع اخلافض
هامية بعده مستأنفة؛ فكأنك تقول يف األمثلة السابقة وأشباهها: أخربين عن احلديقة؛ هل طاب مثرها واجلملة االستف

 مبكراا؟ أخربين عن الزراعة؛ أتغين عن الصناعة؟
وجدير ابلتنويه أن االستعمال السابق ال يكون إال حني نطلب معرفة شيء له حالة عجيبة؛ وأن يكون ابلصورة املنقولة 

هبمزة االستفهام؛ يتلوها مجلة: "رأيتك"؛ فاسم منصوب؛ فجملة  -كما قلنا-رب؛ فيبدأ األسلوب عن فصحاء الع
استفهامية تبني احلالة العجيبة الىت هي موضع االستخبار. فال بد أن يشتمل األسلوب على هذه األمور األربعة، مرتبة 

ظاهراا كما مثل؛ وقد يكون مقدراا هو ومجلته؛  على حسب ما ذكران. غري أن االستفهام يف اجلملة املتأخرة قد يكون 
، ملَ  .كما يف قوله تعاىل: }أَرَأَيـَْتَك َهَذا الَِّذي َكرَّْمَت َعَليَّ لَِئْن َأخَّْرَتِن{ .. إخل، فالتقدير: "أرأيتك هذا الذي كرمت علي 

 كرمته علي؟.
وله تعاىل: }ق ْل أَرَأَيـَْتك ْم ِإْن َأاَتك ْم َعَذاب  وقد حيذف االسم املنصوب الذي بعده: "أرأيتك" إذا كان مفهوماا، حنو ق

}  أي: قل أرأيتكم املعارضني إن أاتكم عذاب هللا. .اَّللَّ
 أما إن بقي الفعل "رأى" من "رأيت" -هذا إن قصد االستخبار والتعجب 

زة االستفهام يف على أصله اللغوي األول مبعىن: "عرفت" أو مبعىن: "أبصرت" أو مبعىن: "علمت" وجاءت قبله مه
احلالتني فإن التاء الالحقة به تتصرف، وتعرب فاعال، وتعرب الكاف املتصلة به ضمرياا مفعوال به، وتتصرف على 

 -حسب حال املخاطب؛ فتقول: "أرأيتَك ذاهباا، أرأيتِك ذاهبة" أرأيتكما ذاهبني، أرأيتكم ذاهبني، أرأيتكن ذاهبات 
 =  ضمرياا مفعوال به أول، واالسم املنصوب  -اتصلت به من عالمة تثنية أومجع فتكون "الكاف" وحدها، أو هي وما 
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ويف كل هذه املواضع تكون كاف اخلطاب حرفاا مبنياا ال حمل له من 
 اإلعراب. 

 غيبة هاء ال
ه   (، )إًيَّ ها  –تكون حرفاا على رأي سيبويه إذا اتصلت بـ )إًيَّ هم  –إًيَّ إًيَّ

مها  – ه ن (. –إًيَّ  إًيَّ
َي(. ًيء املتكلم  (، )إًيَّ  تكون حرفاا على رأي سيبويه إذا اتصلت بـ )إًيَّ

ان 
 للمتكلني

ان(. (، )إًيَّ  تكون حرفاا على رأي سيبويه إذا اتصلت بـ )إًيَّ

 

 
 
 

                                                                                                                                                                          

بعد ذلك هو املفعول الثاين. هذا إذا كانت. "رأى" مبعىن: "َعِلم" اليت تنصب مفعولني. أما إذا كانت "رأى" تنصب = 
ا فالضمري هو مفعوهلا، واالسم املنصوب بعده حال.  مفعوالا واحدا
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 تطبيقات من سورة الفاحتة على الضمري البارز
 

( 3( الرَّمْحَِن الرَِّحيِم )1( احْلَْمُد َّلِلَِّ َربِ  اْلَعاَلِمنَي )2الرحيم ) الرمحن هللا بسم
يِن ) َك َنْسَتِعنُي )2َماِلِك يـَْوِم الدِ  َك نـَْعُبُد َوِإايَّ ( اْهِداَن الصِ َراَط اْلُمْسَتِقيَم 5( ِإايَّ

 (7َراَط الَِّذيَن أَنـَْعْمَت َعَلْيِهْم َغرْيِ اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َوال الضَّالِ نَي )( صِ 2)
 

 إعراهبا  الكلمة
ك  ضمري ابرز منفصل مبين على الفتح يف حمل نصب مفعول به مقدم (0) إًيَّ

 ضمري ابرز متصل مبين على السكون يف حمل نصب مفعول به.  ان )اهدان( 
 : ضمري ابرز متصل مبين على الفتح يف حمل رفع فاعل. التاء أنعمتَ 

ضمري ابرز متصل مبين على السكون يف حمل جر اسم جمرور حبرف  هم )عليهم(
 اجلر )على(.
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ي سمح إبعادة نشر هذا الكتاب، أو أي جزء منه، وأبي شكل 
من األشكال، أو نسخه، أوفظه يف أي نظام إلكرتوين أو 

 اسرتجاع الكتاب، أو جزء منه، وكذلك ال  ميكانيكي ميكن
 

 
 : الضمائر املسترتة سابًعا

 وجواًب وجوازًا
 هـ( - )ن 
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 الضمائر املسترتة  سابًعا:
 وجواًب وجوازًا

  هـ( - )ن 
 

أي الذي ال نراه أبعيننا، كمثل: )حممٌد كتَب الدرس(،  الضمري املسترت: -3
 ب( ضمري مسترت جوازاا تقديره هو.واملعىن: )كتَب هو( فالفاعل للفعل )كت

(، و)ضمري مسترت جوازاا(. -0  ينقسم الضمري املسترت إىل )ضمري مسترت وجوابا
أي الذي ال جيوز استبداله ابسم ظاهر  معىن الضمري املسترت وجواًب: -1

معرٍب، فال جيوز استبدال الضمري )حنن( املسترت يف هذه اجلملة: )نكتب  الدرس(، 
: )نكتب الناس الدرَس( ابسم ظاهر مع  ×.رب، فال جيوز أن نقول مثالا

أي الذي جيوز استبداله ابسم ظاهر معرب،  معىن الضمري املسترت جوازًا: -4
فمثالا الضمري املسترت )هو( يف اجلملة السابقة )حممٌد كتَب الدرس(، جيوز استبداله 

 .√ ابسم ظاهر، فنقول: )كتَب حممٌد الدرَس(
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 قاعدة: خذها مين 
كلُّ ضمري استرت وكان فيه نون؛ فإنَّه يكون مسترتاا وجوابا بال استثناء، مثل:   -3

)نكتب  الدرس( أي: نكتب حنن الدرس، فالضمري املسترت هنا )حنن( وفيه نون، 
 لذلك نقول: والفاعل للفعل )نكتب( ضمري مسترت وجوابا تقديره حنن.

ه يكون مسترت جوازاا، مثل: )حممٌد كتَب كلُّ ضمري استرت وكان فيه هاء؛ فإنَّ   -0
الدرس(، أي: )كتَب هو الدرس(، فالضمري املسترت هنا )هو( وفيه هاء، لذلك 

 نقول: والفاعل للفعل )كتب( ضمري مسترت جوازاا تقديره هو.
ا إال يف ثالثة  -1 وهذا الكالم السابق عن الضمائر املسترتة جوازاا يكون دائما

فاعل نِعَم وبئس عندما يكون هلما  –التعجب )ما أفعله( استثناءات )فاعل فعل 
فاعل عدا وخال وحاشا(. فإنَّ الضمري مع هذه االستثناءات يكون  –متييز منصوب 

 .  فيه هاء كما سيأيت وابلرغِم من ذلك يسترت وجوابا
 وهذا اجلدول فيه تلخيص للكالم السابق: -4

 الضمري املسترت وجواًب وجوازًا
 هـ ن

 استثناءات 3إال يف  جوازًا وجوابً 
 : حممٌد كتَب الدرسَ هوَ  : أكتب  الدرسَ انأ

 هند  كتَبْت درساا: هي نكتب  الدرسَ : حننُ 
  اكتب الدرسَ : أنتَ 
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 االستثناءات من قاعدة )اهلاء( السابقة
هي( فإنَّه  –ذكران يف حديثنا السابق أن الضمري املسترت إذا كان فيه هاء مثل )هو 

 أحوال، وهذا اجلدول التايل فيه بياٌن واضح هلذه االستثناءات:  1جوازاا إال يف  يسترت
 أفعال االستثناء يف أسلوب املدح والذم يف صيغة التعجب

 حاشا -خال  –عدا  إذا وقع بعد فعله متييزٌ  ما أفعله  
 قرأت  الكتاب عدا صفحةا  املذنبُ بئس رجالا  ما أمجَل السماءَ 
  ما أمجَل السماءَ 

: اسم للتعجب مبين ما
على السكون يف حمل رفع 

: فعل ماٍض أمجلمبتدأ. 
مبين على الفتح الظاهر. 

ضمري مسترت  والفاعل
وجوابا تقديره هو يعود على 

: مفعول السماء)أمجل(. 
به منصوب وعالمة نصبه 

ومجلة الفتحة الظاهرة. 
يف حمل  }أمجل السماء{

 رفع خرب للمبتدأ )ما(. 

 ذنبُ بئس رجًًل امل
: فعل ماٍض مبين على بئس

 والفاعلالفتح الظاهر. 
ضمري مسترت وجوابا تقديره 

: متييز منصوب رجًًل . هو
وعالمة نصبه الفتحة 
الظاهرة. واجلملة الفعلية 
( يف حمل رفع  )بئس رجالا
خرب للمبتدأ املؤخر 

: مبتدأ املذنب)املذنب(. 
مؤخر مرفوع وعالمة رفعه 

 الضمة الظاهرة. 

 كتاب عدا صفحةً قرأُت ال
: فعل ماٍض مبين على قرأ

السكون التصاله بتاء الضمري. 
: ضمري ابرز متصل مبين والتاء

على الضم يف حمل رفع فاعل. 
: مفعول به منصوب الكتاب

وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. 
: فعل ماٍض مبين على عدا

الفتح املقدر على األلف 
والفاعل ضمري للتعذر. 

على مسترت وجواًب يعود 
.  املفهوم من السياق قبله

كأن الضمري املسترت تقديره 
: مفعول به صفحة( هو)

منصوب وعالمة نصبه الفتحة 
 الظاهرة.
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، بال استثناءنونكل ضمري استرت فيه خالصة األمر:   -5 ، ، فإنَّه يسترت وجوابا
 وقد يسترت وجواًب يف، فإنَّه يسترت جوازاا، وهو األصل، كل ضمري استرت فيه هاءو

 ثًلثة أحوال: 
 يف فاعل فعل التعجب )ما أفعله( = )ما أمجَل السماَء!(. -
(. –يف فاعل )بئس  -  نعم( إذا وقع بعدمها متييز = )نعَم رجالا الطيب 
 حاشا( = )قرأت الكتاب عدا صفحةا(. –خال  –يف فاعل )عدا  -
 

 
 

 : حالًة، كالتايل 22ومن ابب التفصيل فالضمري يسترت وجواًب يف  -2

الضمري  الفعل املثال احلالة 
 املسترت

يف كل فعل مضارع مبدوء 
 بنون

َوحَنْن  ن َسبِ ح  حِبَْمِدَك }
 {َونـ َقدِ س  َلكَ 

 حنن   نسبح

يف كل فعل مضارع مبدوء 
 املتكلمهبمزة 

 أان أنصح {َوأَنَصح  َلك مْ }

يف كل فعل مضارع مبدوء 
 بتاء للمخاطب

ْم مَلْ تـ ْنِذْره ْم ال }أَ 
 {ْؤِمن ونَ يـ  

 أنتَ  تنذر

يف كل فعل أمر خاٍل من أي 
 ضمري متصل خاص ابلرفع

 أَْنتَ اْسك ْن }
 {َوَزْوج َك اجْلَنَّةَ 

 أنتَ  اسكن
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أن يكون فاعال لفعل 
يف صيغة املاضي التعجب 

 التعجب )ما أفعله(
 هو أمجلَ  (ما أمجَل السماءَ )

يف أسلوب الذم إذا وقع بعد 
 فعله متييز

 هو بئسَ  املذنب   بئس رجالا 

يف أسلوب املدح إذا وقع بعد 
 فعله متييز

 هو نعمَ  نعم رجالا األمني  

أن يكون فاعالا لألفعال 
املاضية اليت تفيد االستثناء 

 حاشا( –عدا  –)خال 

قرأت  الكتاب عدا 
 صفحةا 

 13هو عدا

 أنتَ  أي: اسكت صهْ  يف اسم فعل األمر 
 أان جرأي: أتض أ فٍ  يف اسم الفعل املضارع 

فاعل للمصدر النائب عن 
 فعله األمر 

 قياماا للزائر
أي: قم 

 أنت
 أنتَ 

 

 
 

 
                                                            

 .فهوم من الكالم السابق، أي: خال هو، أي: بعضهميعود على بعض م 13
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هل الضمري املسترت جوازًا دائًما يكون فاعًًل 
 فقط؟ 

، أو انئب : احلقيقةُ  أنَّ الضمري املسترت جوازاا له ستة أعاريب، فقد يكون فاعالا
. وقد يكون غائب أو غائبةذا كان الفعل يف كل ذلك لفاعل، أو امساا لفعل انسخ، إ

 . مرفوعاا ألحد املشتقات احملضة، وقد يكون فاعال السم فعل ماض

 واجلدول التايل يبني هذه احلاالت.
 الضمري املسترت الفعل املثال احلالة 

 أن يكون فاعالا 
َوحَنْن  ن َسبِ ح  حِبَْمِدَك }

 {َونـ َقدِ س  َلكَ 
 حنن   نسبح

 أن يكون انئب فاعلٍ 
ي نَفخ  يف الصُّوِر يـَْوَم }

 {فـََتْأت وَن أَفْـَواجاا 
 هو ي نفخ

أن يكون امساا لفعل 
 انسخ

ِإنَّ يـَْوَم اْلَفْصِل َكاَن }
 {ِميَقااتا 

 هو كان

أن يكون فاعالا السم 
 فعل ماضٍ 

 هو أي: البحر بـَع َد  البحر  هيهات 

أن يكون مرفوعاا 
ألحد املشتقات 

 احملضة كاسم الفاعل
 هو : انجح هوأي عليٌّ انجحٌ 
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أمثلة وتطبيقات من القرآن الكرمي للضمري 
 املسترت جوازًا

 حكمه الضمري املسترت الفعل املقصود اآلية
 مسترت جوازاا هوَ  َيمر {َأْن َتْذحَب وا بـََقَرةا  ََيْم ر ك مْ ِإنَّ اَّللََّ }
ما َحْوَله  َذَهَب اَّللَّ   َأضاَءتْ فـََلمَّا }

 {بِن ورِِهمْ 
 مسترت جوازاا هي أضاء

الَِّذيَن آَمن وا َوَعِمل وا  َوَبشِ رِ }
الصَّاحِلاِت َأنَّ هَل ْم َجنَّاٍت جَتْرِي ِمْن 

 {حَتِْتَها اأْلَهْنار  
 مسترت وجوابا  أنت بشر

حِبَْمِدَك َونـ َقدِ س   ن َسبِ ح  َوحَنْن  }
 مسترت وجوابا  حنن نسبح {َلكَ 

َلم  َغْيَب َلك ْم ِإين ِ َأعْ  أَق لْ قاَل أملَْ }
 مسترت وجوابا  أان أقل {السَّماواِت َواأْلَْرضِ 
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إعراب الفعل مع الضمري املسترت يف األمثلة 
 السابقة

 إعراهبا الكلمة

 ََيْم ر ك مْ 
كاف : فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة، وأيمر

ضمري ابرز متصل مبين على السكون  اخلطاب جلمع الذكور )كم(
 ضمري مسترت جوازاا تقديره هو. والفاعلل نصب مفعول به. يف حم

 َأضاَءتْ 
: للتأنيث حرف والتاء: فعل ماٍض مبين على الفتح الظاهر. أضاء

ضمري مسترت  والفاعلمبين على السكون ال حمل له من اإلعراب. 
 جوازاا تقديره هي.

 والفاعلكنني. : فعل أمر مبين على السكون املقدر اللتقاء السا بشر َوَبشِ رِ 
 ضمري مسترت وجوابا تقديره أنت.

 والفاعل: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة، نسبح ن َسبِ ح  
 ضمري مسترت وجوابا تقديره حَنْن .

 أمََلْ أَق لْ 

: مل: حرف استفهام مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب. اهلمزة
 حمل له من اإلعراب. حرف نفي وجزم وقلب مبين على السكون ال

 والفاعل: فعل مضارع جمزوم بـ )مل( وعالمة جزمه السكون. أقل
 ضمري مسترت وجوابا تقديره أان.
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 هل من املمكن أن يظهر الضمري املسترت 
 سواٌء أكان مسترتًا وجواًب أو جوازًا ؟ 

وازاا(، فِإْن ظهر ال جيوز أن يظهر يف احلالتني )االستتار وجوابا أو ج: أنَّه  احلقيقةُ 
ضمري مشابه هلذا الضمري املسترت فإن هذا الضمري الظاهر هو توكيد للضمري 

 املسترت. 
 وقد َمرَّ معنا هذا األمر، وقد تكرر يف القرآن الكرمي أيضاا.

 عًلمة البناء الضمري اآلية
 الفتح أنتَ  َوَزْوج َك اجْلَنََّة{ أَْنتَ }َوقـ ْلَنا ًَي آَدم  اْسك ْن 

 الفتح أنتَ  ورَبك فقاتال{ أنتَ اذَهب }ف
 

 

 إعراب الفعل مع الضمري املسترت وجواًب يف األمثلة السابقة
 إعراهبا الكلمة

 اسكن أنت
ضمري مسترت وجوابا  والفاعل، فعل أمر مبين على السكوناسكن: 

 : توكيد لفظي للضمري املسترت. أنتتقديره )أنت(. 
 ك اجلنة(.وكأنَّ النص: )اسكن أنت أنت وزوج

 اذهب أنت
ضمري مسترت وجوابا  والفاعل، فعل أمر مبين على السكوناذهب: 

 : توكيد لفظي للضمري املسترت. أنتتقديره )أنت(. 
 وكأنَّ النص: )اذهب أنت أنت وربك فقاتال(.
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 من سورة النبأ تطبيقات 
استخرج مجيع الضمائر من سورة النبأ وبني نوعها 

 وقم إبعراهبا
 الرحيم( الرْحن هللا )بسم

( ُث َّ  4( َكالَّ َسيَـْعَلم وَن )1( الَِّذي ه ْم ِفيِه خم َْتِلف وَن )0َعْن النـََّبِإ اْلَعِظيِم ) (3َعمَّ يـََتَساَءل وَن )
( 8جاا )( َوَخَلْقَناك ْم أَْزَوا7( َواجْلَِباَل أَْواَتداا )6( أملَْ جَنَْعْل اأَلْرَض ِمَهاداا )5َكالَّ َسيَـْعَلم وَن )

َنا 33( َوَجَعْلَنا النـََّهاَر َمَعاشاا )32( َوَجَعْلَنا اللَّْيَل لَِباساا )9َوَجَعْلَنا نـَْوَمك ْم س َبااتا ) ( َوبـَنَـيـْ
( َوأَنَزْلَنا ِمْن اْلم ْعِصَراِت َماءا َثجَّاجاا 31( َوَجَعْلَنا ِسَراجاا َوهَّاجاا )30فـَْوَقك ْم َسْبعاا ِشَداداا )

( 37( ِإنَّ يـَْوَم اْلَفْصِل َكاَن ِميَقااتا )36( َوَجنَّاٍت أَْلَفافاا )35ْخرَِج ِبِه َحب اا َونـََبااتا )( لِن  34)
( َوس ريِ َْت 39( َوف ِتَحْت السََّماء  َفَكاَنْت أَبـَْواابا )38يـَْوَم ي نَفخ  يف الصُّوِر فـََتْأت وَن أَفْـَواجاا )

( البِِثنَي ِفيَها 00( لِْلطَّاِغنَي َمآابا )03ِإنَّ َجَهنََّم َكاَنْت ِمْرَصاداا ) (02اجْلَِبال  َفَكاَنْت َسرَاابا )
يماا َوَغسَّاقاا )04( ال َيذ وق وَن ِفيَها بـَْرداا َوال َشرَاابا )01َأْحَقاابا ) ( َجزَاءا ِوفَاقاا 05( ِإالَّ ْحَِ

ب  07( ِإنَـّه ْم َكان وا ال يـَْرج وَن ِحَساابا )06) َناه   08وا ِِبًَيتَِنا ِكذَّاابا )( وََكذَّ ( وَك لَّ َشْيٍء َأْحَصيـْ
( َحَداِئَق َوَأْعَناابا 13( ِإنَّ لِْلم تَِّقنَي َمَفازاا )12( َفذ وق وا فـََلْن نَزِيدَك ْم ِإالَّ َعَذاابا )09ِكَتاابا )

( َجَزاءا 15يَها َلْغواا َوال ِكذَّاابا )( ال َيْسَمع وَن فِ 14( وََكْأساا ِدَهاقاا )11( وََكَواِعَب أَتْـرَاابا )10)
نَـه َما الرَّْْحَِن ال مَيِْلك وَن ِمْنه   ( َربِ  السََّمَواتِ 16ِمْن َربِ َك َعطَاءا ِحَساابا ) َواأَلْرِض َوَما بـَيـْ

َله  الرَّْْحَن  َوقَاَل َصَواابا ( يـَْوَم يـَق وم  الرُّوح  َواْلَمالِئَكة  َصف اا ال يـََتَكلَّم وَن ِإالَّ َمْن أَِذَن 17ِخطَاابا )
( ِإانَّ أَنَذْراَنك ْم َعَذاابا َقرِيباا يـَْوَم يَنظ ر  19( َذِلَك اْليَـْوم  احلَْقُّ َفَمن َشاء اُتَََّذ ِإىَل َربِ ِه َمآابا )18)

َتيِن ك نت  تـ رَاابا ) َمْت َيَداه  َويـَق ول  اْلَكاِفر  ًَي لَيـْ  (42اْلَمْرء  َما َقدَّ
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 أواًل: الضمائر البارزة املتصلة
 التصنيف األول: 

 )وانيت(
 ت ي ن ا و

 اتء الضمري ًيء املخاطبة  نون النسوة ألف االثنني  واو اجلماعة 
     يـََتَساَءل ونَ 

     (0) َسيَـْعَلم ونَ 
     فـََتْأت ونَ 
     َيذ وق ونَ 
     َكان وا
     يـَْرج ونَ 
ب وا      وََكذَّ
     واَفذ وق  

     َيْسَمع ونَ 
     مَيِْلك ونَ 

     يـََتَكلَّم ونَ 
ضمري ابرز متصل مبين على السكون يف حمل رفع  واو اجلماعة يف كل هذه األفعال:

 فاعل إال )كانوا( يف حمل رفع اسم كان.
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 التصنيف الثاين: 
 )هيك(

 
اتصلت حبرف  اتصلت بفعل

 انسخ
اتصلت حبرف  اتصلت ابسم

 جر

 عول بهمف 
اسم احلرف 

 الناسخ
 مضاف إليه

اسم جمرور 
 حبرف اجلر

َناه   هاء الغيبة  ِإنَـّه مْ  َأْحَصيـْ

نَـه َما  بـَيـْ
 َربِ هِ 
 
 َيَداه  

 ِفيهِ 
 ِبهِ 
 (1) ِفيَها

 ِمنه
 َله  

َتيِن  ال يوجد ًيء املتكلم  ال يوجد لَيـْ

 كاف اخلطاب
 َوَخَلْقَناك مْ 

 فـََلْن نَزِيدَك مْ 
 أَنَذْراَنك مْ 

 وجدال ي
 نـَْوَمك مْ 
 فـَْوَقك مْ 
 َربِ كَ 

 ال يوجد

 

ضمري ابرز 
متصل مبين يف 

حمل نصب 
 مفعول به

ضمري ابرز 
متصل مبين يف 
حمل نصب اسم 

 ليتَ 

ضمري ابرز 
متصل مبين يف 
حمل جر مضاف 

 إليه 

ضمري ابرز 
متصل مبين يف 
حمل جر اسم 
 جمرور حبرف جر
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 التصنيف الثالث: )ان(
 اتصلت بفعل

رف اتصلت حب
 اتصلت ابسم انسخ

اتصلت حبرف 
 جر

يف حمل 
 يف حمل جر يف حمل نصب رفع

اسم حرف  مفعول به 
 انسخ

اسم جمرور  مضاف إليه
 أمر مضارع ماضٍ  ماضٍ  حبرف اجلر

  ِِبًَيتَِنا ِإانَّ     َوَخَلْقَناك مْ 
 َوَجَعْلَنا

(4)       

َنا        َوبـَنَـيـْ
       َوأَنَزْلَنا
       َناه  َأْحَصيْـ 

       أَنَذْراَنك مْ 
أنذرانكم( ضمري ابرز  –أحصيناه  –أنزلنا  –بنينا  –جعلنا  –ان يف )خلقناكم  -3

 متصل مبين على السكون يف حمل رفع فاعل. 
 ليتين(: ضمري ابرز متصل مبني على السكون يف حمل نصب اسم إنَّ.  –ان يف )إان  -0
 على السكون يف حمل جر مضاف إليه.ان يف )ِبًيتنا( ضمري ابرز متصل مبين  -1
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 اثنًيا: الضمائر البارزة املنفصلة
 ..(.-حنن  –التصنيف األول: )أان 

 {الَِّذي ه ْم ِفيِه خم َْتِلف ونَ  يف موضع واحد يف سورة النبأ فقط يف قوله: }
 هم: ضمري ابرز منفصل مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ.

 
 

 غري موجود يف سورة النبأ.( = ..التصنيف الثاين: )إايَّ 
 

 
 

 اثلثًا: الضمائر املسترتة
 )املسترتة وجواًب( التصنيف األول:

الفعل  اآلية
 املقصود

الضمري 
 املسترت

 حكمه

 مسترت وجوابا  حنن جنعل  أمََلْ جَنَْعْل اأَلْرَض ِمَهاداا 
 مسترت وجوابا  حنن خنرج لِن ْخرَِج ِبِه َحب اا َونـََبااتا 

 مسترت وجوابا  حنن نزيد فـََلْن نَزِيدَك ْم ِإالَّ َعَذاابا  َفذ وق وا
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 التصنيف الثاين 
 )املسترتة جوازًا(

 حكمه الضمري املسترت الفعل املقصود اآلية
 مسترت جوازاا هو كان  ِإنَّ يـَْوَم اْلَفْصِل َكاَن ِميَقااتا 

يـَْوَم ي نَفخ  يف الصُّوِر فـََتْأت وَن 
 أَفْـَواجاا 

 مسترت جوازاا هو ينفخ

 مسترت جوازاا هي  كانت  َوف ِتَحْت السََّماء  َفَكاَنْت أَبـَْواابا 
 مسترت جوازاا هي  كانت  َوس ريِ َْت اجْلَِبال  َفَكاَنْت َسرَاابا 

 مسترت جوازاا هي  كانت  ِإنَّ َجَهنََّم َكاَنْت ِمْرَصاداا  
يـََتَكلَّم وَن ِإالَّ َمْن أَِذَن َله  ال  

 ْْحَن  َوقَاَل َصَواابا الرَّ 
 مسترت جوازاا هو أذن

 مسترت جوازاا هو قال  َوقَاَل َصَواابا 
َذِلَك اْليَـْوم  احلَْقُّ َفَمن َشاء اُتَََّذ 

 ِإىَل َربِ ِه َمآابا 
 شاء
 اُتذ

 هو
 هو

 مسترت جوازاا
 مسترت جوازاا
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 اخلامتة:
 

لصاحلات، كما ت من قبل تسجيل ت كتاب الضمائر واحلمد هلل الذي بنعمته تتم ا
ساعات تدريبية  8شرحه بفيديوهات مسجلة ابلكامل على سبورة إلكرتونية يف 

 تطبيقية.
 

وقد اجتهدت  يف هذا الكتاب أن أوضح الضمائر بطريقة اجلداول مع اإلكثار من 
 التدريبات والتطبيقات من القرآن الكرمي، فالقرآن فيه بركٌة، وأمثلته واضحة جلية.

 
 فما كان من توفيق فمن هللا، وما كان من زلل أو نسيان فمين.

 وأسأل هللا أن ينفع هبذا الكتاب وأن ي كتب له القبول
 

 كتبه
 الشايف مكاوي دمحم عبد

 مصر –القاهرة 
 0203يونيه  30

 واتس آب
22023074871265 

https://wa.me/message/BCDDDH3BIBRDJ1
https://wa.me/message/BCDDDH3BIBRDJ1
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 حمتوى الكتاب
 الصفحة املوضوع
 5 مقدمة
 7 يف النحو العريب اخلريطة العامة للضمائر

 8 من أغراض استخدام الضمائر
 9 معىن البناء لغة واصطالحاا -أ

 9 خريطة للبناء يف النحو -ب
 32 أشهر األمساء املبنية -ج
 32 طريقة كتابة الصيغة اإلعرابية اخلاصة ابألمساء املبنية -د

 31 ة جلميع الضمائر يف النحو العريباثنياا: خريط
 38 )وانيت( = )تن واي( أواًل: الضمائر البارزة املتصلة اليت يف حمل رفع

: الفرق بني واو اجلماعة وواو اجلمع  39 أوالا
 03 الفرق بني واو اجلماعة وواو اجلمعتلخيص 

 03 اثنياا: الفرق بني ألف االثنني وألف التثنية
 01  نون النسوة ونون مجع اإلانثاثلثاا: الفرق بني

 04 التطبيق األول
 05 التطبيق الثاين

 06 مالحظات عامة
 07 رابعاا: الفرق بني اتء الضمري واتء التأنيث

 08 آية من سورة مرمي 02تطبيقات من أول 



 

 كتاب الضمائر لدراسة كل ما يتعلق ابلضمائر
 

 

 
 

111 

 

 الصفحة املوضوع
 09 خامساا: الفرق  بني ًيء املخاطبة وًيء املتكلم.

 12 قايــــــــــــــــــــةفائدة عن نون الو 
: تطبيقات على ًيء املتكلم  10 آية من سورة مرمي 02تطبيقات من أول ، أوالا

 11 اثنياا: إعراب ًيء املتكلم املتصلة ابلكلمات السابقة
 15 ( من سورة مرمي06( إىل اآلية )04اآلية ) اثلثاا: تطبيقات على ًيء املخاطبة من

ة املتصلة املشرتكة بني حمل النصب وحمل : الضمائر البارز اثنًيا
 اجلر)هيك(

17 

 43 آية من سورة مرمي 02التطبيق مْن أول 
بني حمًلت الرفع والنصب واجلر  اثلثًا: الضمري البارز املتصل املشرتك
 44 )ان(

 46 الفرق بني ان الفاعلني وان املفعولني
 47 تطبيقات على )ان( من آية قرآنية

 48 ؟ الفاعلني وان للتعظيمان  ما الفرق بني
 52 ...( -حنن  –)أان  رابًعا: الضمائر البارزة املنفصلة اليت يف حمل رفع

: يف حمل رفع مبتدأ. أمثلة من القرآن الكرمي على كل حالٍة من هذه احلاالت.  53 أوالا
ا لفظياا.  50 اثنياا: أن يكوَن توكيدا

ا للضمري املسترت؟مىت يكون الضمري البارز املنفصل مؤك  50 دا
 54 اثلثاا: يف حمل رفع فاعل.

 54 رابعاا: يف حمل رفع انئب فاعل.
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 الصفحة املوضوع
 57 سادساا: يف حمل رفع اسم ما احلجازية.

 57 شروط ما احلجازية:
 58 .أمثلة مل تتوفر فيها شروط )ما( احلجازية

 59 .ن الكرميأمثلة توفرت فيها شروط )ما( احلجازية من القرآ
 62 سابعاا: يف حمل رفع بدل.

 63 مىت يكون الضمري البارز املنفصل يف حمل رفع بدل؟
 60 فائدة يف )الضمري البارز املنفصل( هل نعترب )هم( كلمة واحدة أو نعتربها كلمتني؟ 

 64 خامًسا: ضمري الفصل
 65 فوائد ضمري الفصل

 66 شروط ضمري الفصل
 69 م أو أحرف ؟هل ضمري الفصل اس

 72 الوجه األول: أن َييت ضمري الفصل بني مبتدأ وخرب
 73 الوجه الثاين: أن َييت ضمري الفصل بني اسم إنَّ وخربها

 70 الوجه الثالث: أن َييت ضمري الفصل بني اسم كان وخربها
 الوجه الرابع: أن َييت ضمري الفصل بني مفعول به أول ومفعول به اثٍن لظن أو إحدى

 70 أخواهتا

...( الضمائر البارزة املنفصلة سادًسا:  74 اليت يف حمل نصب )إايَّ
: يف حمل   75 .نصب مفعول بهأوالا

 75 نصب مفعول به أوليف حمل 
 76 نصب اسم معطوف على منصوبيف حمل 
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 الصفحة املوضوع
( وحدها كلمة واحدة ولواحقها كلمة أخرى ؟ أو نعترب  هل نعترب )إًيَّ

 ًيَّ مع لواحقها( كالكلمة الواحدة؟ )إ
77 

 83 تطبيقات من سورة الفاحتة على الضمري البارز
 81  الضمائر املسترتة وجواًب وجوازًاسابًعا: 

 85 االستثناءات من قاعدة )اهلاء( 
 86 مواضع استتار الضمري وجوابا 

 88 هل الضمري املسترت جوازاا دائماا يكون فاعالا فقط؟ 
 89 وتطبيقات من القرآن الكرمي للضمري املسترت جوازااأمثلة 

 93 هل من املمكن أن يظهر الضمري املسترت سواٌء أكان مسترتاا وجوابا أو جوازاا ؟ 
 90 من سورة النبأ تطبيقات 

 98 اخلامتة
 99 حمتوى الكتاب

 


