
 :الثامنةالمحاضرة 

 مواضع استتار الضمير:

  تشكر إذ نغتبط أوافق كافعل...  يستتر ما الرفع ضمير ومن

 .وجائزه االستتار واجب إلى والمستتر وبارز مستتر إلى الضمير ينقسم

 يحل ما االستتار بجائز والمراد الظاىر محمو يحل ال ما االستتار بواجب والمراد
 الظاىر محمو

 :أربعة االستتار فييا يجب التي المواضع من البيت ىذا في المصنف وذكر

 إبرازه يجوز ال الضمير وىذا أنت التقدير كافعل المخاطب لمواحد األمر فعل: األول
 لمضمير تأكيد فأنت أنت افعل فأما زيد افعل تقول فال الظاىر محمو يحل ال ألنو

 كان فإن افعل فتقول عنو االستغناء لصحة فعل ال بفاعل وليس افعل في المستتر
 واضربوا واضربا اضربي نحو الضمير برز لجماعة أو الثنين أو لواحدة األمر

 .واضربن

 أوافق قمت فإن أنا والتقدير أوافق نحو اليمزة أولو في الذي المضارع الفعل: الثاني
 .المستتر لمضمير تأكيدا أنا كان أنا

 .نحن أي نغتبط نحو النون أولو في الذي المضارع الفعل: الثالث

 فإن أنت أي تشكر نحو الواحد لخاطب التاء أولو في الذي المضارع الفعل: الرابع
 وأنتما تفعمين أنت: نحو الضمير برز لجماعة أو الثنين أو لواحدة الخطاب كان

 .تفعمن وأنتن تفعمون وأنتم تفعالن

 .الضمير استتار فييا يجب التي المواضع من المصنف ذكره ما  ىذا



 محمو يحل ألنو االستتار جائز الضمير وىذا ىو أي يقوم زيد االستتار جائز ومثال
 تقوم ىند نحو غائبة أو غائب إلى أسند فعل كل وكذلك أبوه يقوم زيد فتقول الظاىر

 .ىو أي قائم زيد نحو بمعناه كان وما

 ضمائر الرفع المنفصمة:ـــ 

 يقول ابن مالك: 

  تشتبو ال والفروع وأنت ىو...  أنا وانفصال ارتفاع وذو

لى مستتر إلى ينقسم الضمير أن تقدم  ينقسم والبارز المستتر في الكالم وسبق بارز وا 
 في الكالم وسبق ومجرورا ومنصوبا مرفوعا يكون: فالمتصل ومنفصل متصل إلى
 .مجرورا يكون وال ومنصوبا مرفوعا يكون: والمنفصل ذلك

 وحده لممتكمم أنا عشر اثنا: وىو المنفصل المرفوع البيت ىذا في المصنف وذكر
 وأنتما لممخاطبة وأنت لممخاطب وأنت نفسو المعظم أو المشارك لممتكمم ونحن

 "ىي"و" ىو"و لممخاطبات وأنتن لممخاطبين وأنتم المخاطبتين أو لممخاطبين

 .لمغائبات" ىن"و لمغائبين" ىم"و الغائبتين أو لمغائبين" ىما"و لمغائبة

 ضمائر النصب المنفصمة:ــ 

 يقول ابن مالك:

 مشكال ليس والتفريع إياي...  جعال انفصال في انتصاب وذو

 وحده لممتكمم" أياي" عشر اثنا: وىو المنفصل المنصوب إلى البيت ىذا في أشار
 لممخاطبة" إياك"و لممخاطب" إياك"و نفسو المعظم أو المشارك لممتكمم" إيانا"و
" إياه"و لممخاطبات" إياكن"و لممخاطبين" إياكم"و المخاطبتين أو لممخاطبين" إياكما"و



" إياىن"و لمغائبين" إياىم"و الغائبتين أو لمغائبين" إياىما"و لمغائبة" إياىا"و لمغائب
 يقول ابن مالك: .لمغائبات

  المتصل يجيء أن تأتى إذا...  المنفصل يجيء ال اختيار وفي

 المنفصل إلى عنو العدول يجوز ال المتصل بالضمير فيو يؤتى أن أمكن موضع كل
 اإلتيان يمكن ألنو إياك أكرمت أكرمتك في تقول فال المصنف سيذكره فيما إال

 إياك نحو المنفصل تعين بالمتصل اإلتيان يمكن لم فإن.أكرمتك فتقول بالمتصل
 :كقولو متصال بو اإلتيان إمكان مع منفصال الشعر في الضمير جاء وقد أكرمت

 الدىارير دىر في األرض إياىم...  ضمنت قد األموات الوارث بالباعث - 51

 وذلك فصمو، إلى الضمير وصل عن عدل حيث"  إياىم ضمنت"  قولو: فيو الشاىد
"  لقال الكالم يستحقو ما عمى بو جاء ولو الكالم، سعة في يجوز وال بالشعر، خاص

 ". االرض ضمنتيم قد

 به يؤتى أن إمكان مع منفصال بالضمير فيها يؤتى أن يجوز التي المواضع
 ــــ متصال:

 انتمى الخمف كنتو في أشبيو...  وما سمنيو ىاء افصل أو وصل

  االنفصاال اختار غيري أختار...  واتصاال خمتنيو، كذاك

 مع منفصال بالضمير فييا يؤتى أن يجوز التي المواضع إلى البيتين ىذين في أشار
 الثاني مفعولين إلى يتعدى ما إلى سمنيو بقولو فأشار متصال بو يؤتى أن إمكان
 ىاء في لك فيجوز سمنيو الدرىم نحو ضميران وىما األصل في خبرا ليس منيما
 نحو أشبيو فعل كل وكذلك إياه سمني نحو واالنفصال سمنيو نحو االتصال سمنيو
 .إياه وأعطيتك أعطيتكو الدرىم



 السواء عمى واالتصال االنفصال المسألة ىذه في يجوز أنو المصنف كالم وظاىر
 وأن واجب فييا االتصال أن سيبويو كالم وظاىر النحويين أكثر كالم ظاىر وىو

 :بقولو وأشار بالشعر مخصوص االنفصال

 اتصالو يجوز فإنو ضميرا وأخواتيا كان خبر كان إذا أنو إلى انتمى الخمف كنتو في
 المختار في واختمف وانفصالو

  إياه كنت نحو االنفصال سيبويو واختار كنتو نحو االتصال المصنف فاختار منيما
 .إياه وكنت كنتو الصديق تقول

 إلى تعدى فعل كل وىو  خمتنيو نحو في االتصال المصنف عند المختار وكذلك
 في المختار أن سيبويو ومذىب ضميران وىما األصل في خبر منيما الثاني مفعولين

 لسان في الكثير ىو ألنو أرجح سيبويو ومذىب إياه خمتني نحو االنفصال أيضا ىذا
 :الشاعر قال ليم المشافو وىو عنيم سيبويو حكاه ما عمى العرب

 حذام قالت ما القول فإن...  فصدقوىا حذام قالت إذا

 ذىب مما أرجح سيبويو مذىب أن يزعم وىو البيت بيذا الشارح جاء قدالشاىد فيو: 
 كسيبويو، جميل عالم إلى منسوبا يكون بأن الحق يعرف أن أراد وكأنو الناظم، إليو
 ما ىو ليس المسألة في االرجح إن ثم بيا، يتمسكوا أن لمعمماء يجوز ال فكرة وىي
 وابن والرماني، مالك، ابن إليو ذىب ما االرجح بل والجميور، سيبويو إليو ذىب

 ظن معمولي من الثاني المفعول وفي كان خبر في أرجح االتصال أن من الطراوة
 .  وأخواتيا

************************************************* 

 


