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 الباب الثاين
 اإلطار النظري

 الضمريمفهوم  -أ 
الضمًن )ج( الضمائر اسم معرفة مبين يدل على متكلم أو سلاطب أو 

الضمًن يف الكتاب القواعد األسسية  ٔغائب. مثل: "أان، حنن، أنت، ىو، اخل".
"أنَت" أو لغائب  ك"أان"، أو دلخاطب  كللغة العربية ىو اسٌم ِلما ُوضع دلتكلم 

"ىو" أو دلخاطب اترًة ولغائب أخرى وىي األلف والواو والنون كقاما وقاموا  ك
وقال ابن احلاجب الضمًن ىو ما وضع دلتكلم ودلخاطب ولغائب  ٕوُقمَن ويقمن.

من التعريفات السابقة فالضمًن ىو اسم  ٖتقدم ذكره لفظا أو معىن أو حكما.
 أو الغائب )أنت( ادلخاطبأو  )أان و حنن( يبدِّل األحد أو الشيء كادلتكلم

 .)ىو(
وإذا كان أنَت للحضور وىو دال على سلاطب ف "أان" للحضور أيضا  
ألين أتكلم عن نفسي وأان حاضر مع نفسي، فأنت دال على أان بطريق األولوية، 

 ٗفعلينا أن نقول "أنت وأان" دال على احلضور، وىو دال على الغيبة.
اطب أو الغائب  فوو قائم مقام ما الضمًن ما يكيّن بو عن متكلم أو سل

يكيّن بو عنو. مثل:  "أان وأنت وىو". وكالتاء من "كتبُت وكتبَت وكتبِت". 
 وكالواو من "يكتبون".

فالضمًن كلوا مبنية، وسواء أكان مرفوعا أم منصواب أم رلرورا يف زللو. 
فمنوا ما يُبىن على السكون  مثل أان، ومنوا ما يُبىن على الضم مثل حنن، ومنوا 

                                                             
 ٓٔ( ص. ٕملخص قواعد اللغة العربية )دار الثقاقة اإلسالمية: بًنوت  جزء  ،فؤاد نعمة ٔ
 ٕٙ( ص.  ٜٔٚٔلبنون،  -بًنوتأمحد اذلامشي، القواعد األسسية للغة العربية )دار الكتب العلمية: ا 2

أبو بكر. الكافية يف علم النحو والشافية يف علمي التصريف واخلط. )مكتبة اآلداب:  مجال الدين عثمان بن عمر بن3
 ٕٖم( ص.  ٕٓٔٓ/ ٖٔٗٔالقاىرة.  ه

 ٕ٘ٓشرح ألفية ابن مالك. )مكتبة الرشد: الرايض. اجمللد األول(  ، بن لا دمحمٗ
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ما يُبىن على الفتح مثل التاء يف قمَت، ومنوا ما يُبىن على الكسر مثل التاء يف 
 ٘والسكون أيضا يُبىن عليو. قمتِ 

وىو سبعة أنواع ىي متصل ومنفصل وابرز ومسترت ومرفوع ومنصوب 
 ورلرور.

 أنواع الضمري -ب 
 الضمري البارز -1

وقال السيد أمحد اذلامشي الضمًن  ٙ الضمًن البارز ما لو لورة يف اللفظ.
 وينقسم إىل متصل ومنفصل. ٚالبارز ىو الذي لو لورة يف اللفظ.

 ٛادلتصلالضمًن  (أ 
الضمًن ادلتصل ىو  دمحم بن أمحد  األىدل و عبد هللا حيٍن الشعيبقال 

وقال السيد أمحد اذلامشي الضمًن  ٜالذي ال يفتح بو النطق وال يقع بعد إال.
وقال الغالييين الضمرب  ٓٔادلتصل ىو ما ال يُفتتح بو النطق وال يقع بعد إال.

إال" إال يف ضرورة الشعر، كالتاء ادلتصل ىو ما ال يُبتدأ بو، وال يقع بعد "
 ك".ايوالكاف من "أكرمُتَك"، فال يقال "ما أكرمُت إ

والضمًن ادلتصلة تسعة وىي : "التاء" و"ان" و"الواو" و"األلف" 
 و"النون" و"الكاف" و"الياء" و"اذلاء" و"ىا". 

فاأللف والتاء والواو والنون ال تكون إال ضمًن للرفع، ألهنا ال تكون 
 فاعال أو انئَب الفاعل. مثل "كتبا وكتبُت وكتبوا وكتبنت".إال 

                                                             
  ٕٔٔادلرجع السابقة، ص.  ، بن لا دمحم5

بًنوت  -دمحم بن أمحد  األىدل و عبد هللا حيٍن الشعيب  الكواكب الدرية على متممة اآلجرومية  )دار الكتب العلمية ٙ
 ٜٓٔ( ص. ٖٛٗٔ  ٕٚٔٓ

 ٕٙادلرجع السابق، ص. أمحد اذلامشي،  7

 ٜٚ-ٙٚ  ص.ه( ٖٕٗٔ /م ٖٕٓٓالعربية )بًنوت : دار  الفكر   مصطفى الغالييين  جامع الدروس 8

 ٜٓٔادلرجع السابقة، ص.  ،حيٍن الشعيبدمحم بن أمحد  األىدل و عبد هللا  9

 ٕٙادلرجع السابقة، ص. السيد أمحد اذلامشي،  10
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بنا وتكتبٌن وتكتيب" مثل "كت و"الياء" تكوانن ضمًنَي رفع،و"ان" 
مثل  " و "أكرمنا ادلعلم" وضمًنَي جر،مثل "أكرمين ادلعلمُ  وضمًنَي نصب،

 " لرف هللا عين وعّنا ادلكروَه".
مثل "أكرمُتك  و"اذلاء" و"ىا" تكون ضمائر نصب. و"الكاف"

وأكرمتو وأكرمتوا" وضمائر جر. مثل "أحسنُت إليك وإليو وإليوا". وال 
 ٔٔتكون ضمائر رفع، ألهنا ال ُيسند إليوا".

للضمائر ادلتصلة  ابن مالك شرح ألفية يف  بن لا دمحم ولذلك مّثل
أبربعة أمثلة: يعين ايء للمتكلم، كاف ادلخاطب، ىاء الغائب وايء 

 ٕٔادلخاطبة.
 فوائد يف الضمًن ادلتصل (ب 

واو الضمًن واذلاء ادلتصلة هبا ميم اجلمع خالتان َنمع الذكور  (ٔ
العقالء، فال يستعمالن جلمع اإلانث،  وال جلمع ادلذكر غًن العاقل. 

"أن رليئ مجع ادلذكر للعقالء، غالب ال مطرد،  ذكر ابن عثور لكنو 
"العادة يف  فقد أييت اجلمع لغًن العقالء". وقال الشيخ الشيقنطي

اللغة العربية أنو إذا ُولف غًن العاقل بصفة ختتص ابلعاقل أجرى 
وقال أبو حيان: يعطى حكم الشيئ للشرتاك يف  ٖٔعليو حكمة".

  ٗٔولف وإن كان ذلك الولف أللو أن خيص أحدمها.
الضمًن يف حنو "جئتما وجئتم وجئتمن"، إمنا ىو التاء وحدىا. ويف  (ٕ

رمكن"، إمنا ىو الكاف وحدىا. ويف حنو "أكرمكما وأكرمكم وأك

                                                             
 ٚٚ-ٙٚص. ادلرجع السابقة،  ،مصطفى الغالييين 11
  ٕٓٔادلرجع السابقة، ص.  ، بن لا دمحم12

  ٛ٘ٗٔص.  (،)دار الراف من أوابد ادلسائل، بغية السائل ،ادلوديوليد ٖٔ
 –: بًنوت ٖٜٜٔ،  حيان، تفسًن البحر ايحميط، )اجلزء السادس، دار الكتب العلميةيببن يوسف الشويد أيدمحم ٗٔ
  ٕٔٛلبنان( ص. 
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النحو "أكرموما وأكرموم وأكرمون"، إمنا ىو اذلاء وحدىا. وادليم 
 واأللف  اللحقتان للضمًن حرفان مها عالمة التثنية.

ُتضم ىاء الضمًن، إال أن سبقوا كسرة أو ايء ساكنة فتكسر. مثل :  (ٖ
 "أكرمُت أابُىم"، "أحسنت إىل أبِيوم".

كلم السكون والفتحة إال أن سابقوما ساكن، كألف جيوز يف ايء ادلت (ٗ
ادلقصور وايء ادلنقوص وألف التثنية وايَءي التثنية واجلمع، فيجب 
فتحوا دفعا اللتفات الساكنٌن. مثل : "ىذه عصاَي"، "ىؤالء 

 .معلمي  
تبدل األلف "إىل" و"على" و"لدى" ايًء. إذا اتصلت بضمًن، مثل  (٘

 "إيّل"، و"عليو" و"لديك".
 
ينقسم ادلتصل إىل مرفوع ومنصوب ورلرور. فادلرفوع حنو: ضربُت و 
 وضراب وضربوا وضرب وضربنت وضربتم وضربِت وضربتما وضربتَ  وضربنا
وضربَن. وادلنصوب حنو: أكرمين وأكرمنا وأكرمَت وأكرمِت   وضربتا وضربتْ 

 وأكرمتما وأكرمتم وأكرمنت وأكرم وأكرما وأكرموا وأكرمْت وأكرمتا وأكرمنَ 
وأكرمو وأكرموا وأكرموم وأكرمون. واجملرور كادلنصوب إال أنو دخل عليو 

 ٘ٔعامل اجلر حنو: َمر  يب، مر  بِنا إىل آخره.
 
 الضمًن ادلنفصل ( ج

الضمًن النفصل  ىو  األىدل و عبد هللا حيٍن الشعيب دمحم بن أمحد قال
قال سيد أمحد اذلامشي الضمًن ادلنفصل  ٙٔما يفتح بو النطق  ويقع بعد إال.

                                                             
 ٔٔٔ-ٓٔٔادلرجع السابقة، ص.  ،األىدل و عبد هللا حيٍن الشعيب  دمحم بن أمحد 15

 ٓٔٔ-ٜٓٔادلرجع نفسو  ص.  16
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وقال الغالييين  ٚٔىو ما يبتدأ بو ويقع بعد إال يف االختيار كأان وحنن.
الضمًن ادلنفصل ىو ما يصح االبتداء بو، كما يصح وقوُعو بعد "إال" على  

 "أان" من قولك: "أان رلتود  وما اجتود إال أان".کكل حال.  
ضمًنا: اثنا عشر منوا مرفوعة،  والضمًن ادلنفصلة أربعة وعشرون

للمتكلم )نفسو أو غًنه أو ادلعظم نفسو( منوا أان وحنن، للمخاطب مخسة 
منوا أنَت وأنِت وأنتما وأنتم وأننّت، للغائب مخسة منوا ىو وىي ومها وىم 

. واثنا عشر منوا منصواب، وىي: "إايَي، إايان، إايَك، إايِك، إايكما، ٛٔوىّن"
ُه، إايىا. إايمها، إايىم، إايمها". وال تكون "ىم" إال إايكم، إايكّن، إاي

 جلماعة الذكور العقالء.
 

 ٜٔالضمري املسترت -ٕ
الضمًن ادلسترت ىو  دمحم بن أمحد  األىدل و عبد هللا حيٍن الشعيبقال 

وقال السيد أمحد اذلامشي الضمًن ادلسترت ىو  ٕٓما ليس لو لورة يف اللفظ.
وقال الغالييين، الضمًن ادلسترت ىو ما مل  ٕٔالذي ليس لو لورة يف اللفظ.

وقال دمحم عبد بل كان مقدرا يف الذىن ومنواي.  يكن لو لورة يف الكالم،
الرحيم عدس الضمًن ادلسترت ىو ضمًن مقدر ال يظور يف اللفظ ويعود على 
اسم قبلو، لو ارتباط بو، وقد يكون ضمًنا للغائب أو ادلخاطب أو 

                                                             
 ٖٙادلرجع السابقة، ص.أمحد اذلامشي،  17

 ٖٕ(، ص. ٕ٘ٓٓأيب زيد عبد الرمحن، شرح ادلكودي، )ادلكتبة العصرية: بًنوت، ٛٔ
 ٔٛ-ٓٛص. ادلرجع السابقة،  ،مصطفى الغالييين 19

 ٛٓٔ...... ص. دمحم بن أمحد  األىدل و عبد هللا حيٍن الشعيب  الكواكب الدرية 20

 ٖٙقة، ص. ادلرجع السابأمحد اذلامشي،  21
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السابقة فالضمًن ادلسترت ىو ما امشل أو استرت يف  من التعريفات ٕٕادلتكلم.
 الفعل أو الكالم أو اللفظ، بل لكن مقدرا يف الذىن.

 .الضمًن ادلسترت ينقسم على قسمٌن: مسترت وجواب ومسترت جوازا
وىو يف  ٖٕادلسترت وجواب ىو الذي ال خيُلفو ظاىر وال ضمًن منفصل. ( أ

 ستة مواضع:
مفردا أو مجعا، مثل: "أجتود يف الفعل ادلسند إىل ادلتكلم،  (ٔ

 تود".جنو 
 يف الفعل ادلسند إىل الواحد ادلخاطب، مثل: "آجتود". (ٕ
 يف اسم الفعل ادلسند إىل متكلم أو سلاطب، مثل: "أف  لو". (ٖ
يف فعل التعجب الذي على وزن "ما أفعل"، مثل: "ما أحسن  (ٗ

 العلَم".
يكون". يف أفعال االستثناء  وىي: "خال، عدا، حاشا، ليس، ال  (٘

 مثل: "جاء القوُم ما خال زىًنا، أو ال يكون زىًنا".
 يف ادلصدر النائب عن فعلو  حنو: "لربا على الشدائد". (ٙ
 

ادلسترت جوازا ىو الذي خيُلفو الظاىر أو الضمًن ادلنفصل. ومواضعو  ( ب
 ٕٗأربعة:
 مرفوع فعل الغائب، حنو خليٌل جَنح. (ٔ
 مرفوع فعل الغائبة، حنو زينب جَنحْت. (ٕ
 الصفات ايحمضة، حنو كامل موفوم.مرفوع  (ٖ

                                                             
( ص. ٜٜٔٔاالردن،الطبعة األوىل،  -دمحم عبد الرحيم عدس، الواضح يف قواعد النحو والصرف )دار رلدالوي:عمان 22

ٜٓ 
 ٖٙادلرجع السابقة، ص. أمحد اذلامشي،  23

 ٗٙادلرجع السابقة، ص. أمحد اذلامشي،  24
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َواَت. (ٗ  مرفوع اسم الفعل ادلاضي، حنو َشت اَن وَىي ْ
 

ويكون يف الفعل ادلسند إىل الواحد الغائب والواحدة الغائبة  مثل: 
 "سعيد اجتود" و"فاطمة جتتود".

شيخ أمحد بن عبد الرزاق الدويش يف كتابو "فتاوى اللجنة  وبَ ٌّن 
واإلفتاء" الضمائر يف بعض اآلايت القرآنية يقول الدائمة للبحوث العلمية 

هللا عن نفسو "حنن" ويف بعضوا  يقول "ىو"، أي أنو يذكر نفسو ابجلمع 
أحياان وابدلفرد أحياان ألن من أسالب اللغة العربية ىي إن كان الشخص 
يعرب عن نفسو بضمًن حنن للتعظيم، ويذكر نفسو بضمًن ادلتكلم الدال على 

 ٕ٘"أان" وبضمًن الغيبة حنو "ىو". ادلفرد كقولو
يبٌن عن معان  الد بن عثمان السبتخل ويف كتاب "قواعد التفسًن"

  ٕٙعود الضمائر، وىي:
إذا كان يف اآلية ضمًن حيتمل عوده إىل أكثر من مذكور  وأمكن  (ٔ

احلمل على اجلميع، مُحل عليو. كما يف القرآن الكرمي يف سورة 
ا( ٙاالنشقاق ) َٓ حُّ

َ
أ َُ ٱ َيَٰٓ نَسَٰ ِ

ٗحا َرّبَِم إََُِّم ََكدٌِح إََِلَٰ  ۡلإ  َندإ
َلَٰلِيِّ  ٍُ َلَٰلِيِّ . فالضمًن يف كلمة  ٦ َف ٍُ أي  َرّبَِم راجع إىل َف

تالقي ربك، وقيل راجع إىل كلمة الكدح أي تالقي عملك. 
 وادلعانيان لحيحان.

إذا ورد مضاف ومضاف إليو وجاء بعدمها ضمًن، فاأللل عوده  (ٕ
َُٰلً(: ٖٗللمضاف. كما قال تعاىل يف سورة إبراىيم ) َِ  َوَءاحَى ٌّ

                                                             
ادلملكة العربية –، )دار ادلؤيد: الرايض، فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء  أمحد بن عبد الرزاق الدويش25

 ٖٗٔالسعودية: اجلزء الرابع( ص. 
 ٜٔٗ - ٓٓٗ .ة: دار بن عفان، اجمللد األول( صخالد بن عثمان السبت، قواعد التفسًن مجعا ودراتو. )القاىر ٕٙ
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 ْ وا ٔهُُۚ ِإَون َتُعدُّ ٍُ ُ ۡلإ
َ
ا َشأ ٌَ  ِ

ٍََج ُكّ ِ ٱ ُِعإ ٓ   ّللَّ ا َْ إِنَّ  ََل ُُتإُصٔ
ََ ٱ نَسَٰ ِ
ارٞ  ۡلإ ٓ  . فالضمًن ٣٤ىََظئُمٞ َنفَّ ا َْ راجع إىل  ََل ُُتإُصٔ

نِْعَمَة. ولكن أمكن عوده إىل مضاف إليو أيضا كما قال تعاىل يف 
ْ ( ٗٔٔسورة النحل ) ٔا ًُ  فَُُكُ ا َرزَكَُل ٍَّ ُ ٱِم َحَلَٰٗٗل َظّيِٗتا  ّللَّ

ْ ٱوَ  ُهُروا َج  شإ ٍَ ِ ٱُِعإ ًإ  ّللَّ ُتُدوَن  إِيَّاهُ إِن ُنُِخ فالكامة   ١١٤َتعإ
 "إايه" عائد إىل هللا، ال إىل النعمة.

قد جييء الضمًن متصال بشيء وىو لغًنه أو عائدا على مالبس ما  (ٖ
 ىو لو.
رليء الضمًن متصال بشيء وىو لغًنه. كما قال تعاىل يف  ( أ)

َِا  َوىََلدإ ( ٖٔ – ٕٔسورة ادلؤمنون ) ََ ٱَخيَلإ نَسَٰ ِ
ٌَِ  ۡلإ

َِ ِظنٖي  ٌّ ًَّ َجَعيإَنَٰ   ١٢ُشَلَٰيَثٖ  ِهنٖي  ُّ ُث ٌَّ َفٗث ِِف كََرارٖ  ُجعإ
ىو آدم عليو السالم، مث الضمًن  ٕٔنسان يف آية فاإل  ١٣

 لولد آدم، ألنو عليو السالم مل خيلق من نطفة. ٖٔيف اآلية 
عود الضمًن على مالبس ما ىو لو. كما قال تعاىل يف  ( ب)

ْ إَِلَّ  ( ٙٗسورة النازعات ) ٔٓا ًإ يَيإَتُث َ ا ل َٓ َج ٔإَم يََروإ ًإ يَ ُٓ جَّ
َ
َنأ

وإ 
َ
اَعِشيًَّث أ َٓ َٰ أي ضحى يوموا، ال ضحى العشية   ٤٦ ُضَحى

 نفسوا ألنو ال ضحى ذلا. 
إذا اجتمع يف الضمائر مراعاة اللفظ وادلعىن ُبدئ ابللفظ مث ابدلعىن.   (ٗ

ََ  ( ٛكما قال تعاىل يف سورة البقرة ) ٌِ َ َحُلُٔل  نلَّاِس ٱ َو ٌَ 
 ِ َِّا ة ٌَ ِ ٱَءا ِ  ّللَّ ٔإمِ ٱَوب َ ا  ٓأۡلِخرِ ٱ ۡلإ ٌَ ًَو ٌِِنَِي  ُْ ؤإ ٍُ ِ . فأفرد أوال ٨ة
َ َحُلُٔل بقولو  وىذا ابعتبار اللفظ. مث مجع ابعتبار ادلعىن بقولو ٌَ
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ٌِِنَِي  ؤإ ٍُ ِ ً ة ُْ ا  ٌَ َ َحُلُٔل ألن قولو َو يف ادلعىن اجلمع وإن كان ٌَ
 لفظو ادلفرد.

قد يُذكر شيئان ويعود الضمًن على أحدمها اكتفاء بذكره عن  (٘
 اآلخر، مع كون اجلميل مقصودا. ابدلعىن.

كما قال تعاىل  ادة الضمًن إىل ادلذكورين مجيعا ولفظا ومعىن.إع (أ )
ا ( ٖ٘ٔيف سورة النساء ) َٓ حُّ

َ
أ ََ ٱ۞َيَٰٓ ِي ٔاْ  َّلَّ ْ ُنُُٔ ٔا ُِ ٌَ َءا

 ِ ٌِنَي ة َٰ ِط ٱكَوَّ وِ  ىإلِصإ
َ
ًإ أ ُُفِصُل

َ
َٰٓ أ ٔإ لََعَ َ ِ َول َدآَء ّلِلَّ َٓ ُش

َِ ٱ يإ َِِٰلَ كإَربنَِيُۚ ٱوَ  ىإَو
َ َإ  ۡلإ وإ  َغِِيًّاإِن يَُل

َ
ُ ٱفَ  فَلرِٗياأ ََلَٰ  ّللَّ وإ

َ
أ

ٔاْ  اۖ فََٗل حَتَّتُِع ٍَ ِٓ ِ َٔىَٰٓ ٱة َٓ إ ُ  ل ِدل ن َتعإ
َ
ُْۚ أ ُٔ  ٔا ْ ۥٓ ِإَون حَيإ ٔاْ  ا رُِض وإ ُتعإ

َ
أ

َ ٱفَإِنَّ  ئَُن َخترِٗيا  ّللَّ ٍَ ا َتعإ ٍَ ِ   ١٣٥ََكَن ة
إعادة الضمًن إىل األول دون اآلخر. كما قال تعاىل يف  (ب )

ْ  ِإَوَذا( ٔٔسورة اجلمعة ) ا وإ
َ
ًٔا  حَِجََٰرةً َرأ ٓإ َ وإ ل

َ
ْ ٱأ ٔٓا اإَِۡلإ  َُفضُّ َٓ 

ا ِعَِد  ٌَ ُۚ كُوإ  ا ٍٗ ِ ِ ٱَوحََرُكَٔك كَآن ََ  ّللَّ ِ ٌّ  ٞ ِٔ ٱَخريإ ٓإ
ََ  ليَّ ٌِ َو

ُ ٱوَ  ّۡلَِجََٰرةِ  ٱ ُ  ّللَّ َٰزِقنِيَ ٱَخريإ فالضمًن "إليوا" عائد إىل  ىرَّ
 "التجارة".

إعادة الضمًن إىل الثاين دون األول. كما قال تعاىل يف سورة  (ج )
ا ( ٖٗالتوبة ) َٓ حُّ

َ
أ ََ ٱ۞َيَٰٓ ِي ََ  َّلَّ ِ ٌّ ْ إِنَّ َنثرِٗيا  ٔٓا ُِ ٌَ َءا

َتارِ ٱ حإ
َ َتانِ ٱوَ  ۡلإ ْإ ََٰل  لرُّ َو ٌإ

َ
ُكئَُن أ

إ
ِ  نلَّاِس ٱَۡلَأ  ىإَبَِٰعوِ ٱة
وَن َعَ َشبِيِو  ِ  ٱَوَيُصدُّ ََ ٱوَ  ّللَّ ِي ونَ  َّلَّ ِِنُ َب ٱ يَلإ َْ  َّلَّ

ثَ ٱوَ  اَوََل يُِفُِلٔجَ  ىإفِضَّ ِ ٱِِف َشبِيِو  َٓ ًفَبَ  ّللَّ ُْ إ ةَِعَذاٍب  ّّشِ
ِۡلٖم 

َ
 فأعاد الضمًن إىل "الفضة".  ٣٤أ
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أن ُتذكر شيئٌن مث تُفرد الضمًن العائد إليوا مع إرادة اجلمع.   (د )
ِ  ََيإيُِفٔنَ ( ٕٙكما قال تعاىل يف سورة التوبة ) ِ ٱة ًإ  ّللَّ ىَُل

ًإ  ُ ٱوَ  ىرُِيإُضُٔك ن يُرإُضٔ ۥٓ َورَُشُٔلُ  ّللَّ
َ
َحقُّ أ

َ
ٔاْ  هُ أ إِن ََكُُ

ٌِِنَِي   ٦٢ُمؤإ
قد يثىّن الضمًن مع كونو عائدا على ادلذكورين دون اآلخر. كما  (ٙ

ا  ...( ٜٕٕقال تعاىل يف سورة البقرة ) ٍَ َلَّ يُلِي
َ
ًإ أ ُخ فَإِنإ ِخفإ

ِ ٱُحُدوَد  َِاَح  فََٗل  ّللَّ اُج ٍَ ِٓ ا  َعيَيإ ٍَ َخَدتإ ٱفِي .  ٢٢٩ ... ۦةِِّ  فإ
 أي ال حرج على الرجل فيما أخذ من آمرأتو من الفداء عند اخللع.

ضمًن الغائب قد يعود على غًن ملفوظ بو كالذي يُفسره سياق  (ٚ
ٓ (: ٔالكالم. كما قال تعاىل يف سورة القدر ) ا َُزىإَنَٰ  إِجَّ

َ
ِِف َۡلإيَثِ  ُّ أ

رِ ٱ َلدإ
 آن.. أي القر  ١ ىإ

إذا تعددت اجلمل وجاء بعدىا ضمًن مجع فوو راجع إىل مجيوا.  (ٛ
 فإن كان مفردا اختص ابآلخرة.

 ضمًن اجلمع الوارد بعد مجل ادلتعددة. (أ )
ضمًن اجلمع العائد إىل اجلملة األخًنة. كما قال تعاىل يف  (ب )

َٔآءٞ ( ٔٔ – ٓٔسورة الرعد ) ََسَّ  َش
َ
َإ أ ٌَّ ُِِلً  ٌّ

َل ٱ ٔإ َر ةِِّ  ىإَل َٓ َ َج ٌَ ِ  ۦَو فِۢ ة خَخإ َٔ ُمصإ ُْ َإ  ٌَ إوِ ٱَو  ۡلَّ
 ِ ارِ ٱَوَشارُِبُۢ ة َٓ َعّلَِبَٰجٞ  ۥَلُ  ١٠ نلَّ ٌُ  ِ ِ يََديّإ َُۢ َبنيإ ِ ٌّ

َإ َخيإفِِّ  ٌِ ُّ  ۦَو رِ  ۥََيإَفُظَُٔ مإ
َ
َإ أ ِ  ٱٌِ َ ٱإِنَّ  ّللَّ ََل  ّللَّ

ًإ   ِٓ ُُفِص
َ
ا ةِأ ٌَ  ْ وا ُ َٰ ُحَغرّيِ ٍم َحَّتَّ ٔإ ا ةَِل ٌَ  ُ َراَد  ُحَغرّيِ

َ
ٓ أ ِإَوَذا

ُ ٱ ٗٔٓءا فََٗل َمَردَّ َلُ  ّللَّ ٖم ُش ٔإ َِ  ۚۥُ ةَِل ٌّ  ً ُٓ َ ا ل ٌَ  ۦُدوُِِّ َو
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َعّلَِبَٰٞج  ۥَلُ  فقولو "  ١١ٌَِ َواٍل  " قيل معناه هلل تعاىل ٌُ
معقبات، وادلقصود ابدلعقبات ىنا: مالئكة الليل ومالئكة 

 النوار حيث إهنم يتعاقبون.
ضمًن ادلفرد العائد إىل غًن األقرب. كما قال تعاىل يف  (ج )

وِِحَ إََِلَّ  كُو( ٘ٗٔسورة األنعام )
ُ
ٓ أ ا ٌَ ِجُد ِِف 

َ
ٓ أ َلَّ

 ُّ ٍُ َع َٰ َظاِعٖم َحعإ ا لََعَ ًٌ وإ  ۥٓ ُُمَرَّ
َ
َخًث أ يإ ٌَ ن يَُلَٔن 

َ
ٓ أ إَِلَّ

وإ َلإ 
َ
ًٔحا أ ُف صإ ٌَّ ا  ٌٗ ًلا  ۥُّ ِخِنِيرٖ فَإَُِّ  ًَ َد وإ فِصإ

َ
ٌس أ رِجإ

 ِ ِْوَّ ىَِغريإ
ُ
ِ ٱأ َِ  ۚۦُ ةِِّ  ّللَّ ٍَ ُعرَّ ٱَف َ ةَاٖغ َوََل َع  ضإ  دٖ َغريإ

 ًٞ فالضمًن راجع إىل   ١٤٥فَإِنَّ َربََّم َغُفٔرٞ رَِّحي
 "اللحم" ألنو ايحمّدث عنو

 إذا تعقبت الضمائر فاأللل أن يتحد مرجعوا. (ٜ
الزخرف  رة سو كما قال تعاىل يف  توافق الضمًن يف ادلرجع. ( أ)

ا وَ  ۥُّ ِإَوَُّ ( ٔٙ) َٓ ِ ََتُنَّ ة ٍإ اَعثِ فََٗل َت ِيصَّ
ًٞ ىّ  حَّتُِعِٔن  ٱىَعِيإ

 ًٞ َخلِي صإ ٌُّ ُّ  الضمًن يف قولو ٦١َهََٰذا ِصَرَٰٞط  راجع إىل  إَُِّ
 عيسى ال إىل القرآن وال إىل النيب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص.

 سورة الكوف ادلخالفة بٌن الضمائر يف ادلرجع حذرا من التنافر. كما قال تعاىل يف

ِج فِي ...(ٕٕ) َخفإ ِإ  ًَِٓوََل تَصإ ِ ًإ ٌّ َحٗدا  ُٓ
َ
فاألول أللحاب الكوف والثاين   ٢٢أ

 لليوود.


