
  
:الضمري  

: تعِريفُه1  
أو ِلمخاطٍَب تارةً، وِلغائبٍ ". أنا، وأنت، وهو"هو ما وِضع ملتكلٍم، أو ِلمخاطٍَب، أو غَاِئٍب، كـ 

".األِلف والواو والنون "أُخرى وهو   
: أقسامه2  

:ينقَِسم الضمري إىل ِقسمني  
.باِرٍز، ومستِتٍر  

:ز وِقسماهالضمري البار) 1(  
اء : الضمري البارزةٌ يف اللَّفْظ كتورص هو ما لَه"تإىل" قُم وينقَِسم:  
.منفَِصل ومتِصل  

:فالضمري املنفَِصل" أ"  
 بعد قَعطْق، ويأ به الندتنو ما يتقولُ " إالَّ"ه"ا مؤِمنوتقولُ" أن" :تإالَّ أن هضما ن."  

: حبسِب مواِقع اإلعراِب إىل قسمنيوينقَسم املنفصلُ  
للغاِئب وفُروعهن، ففَرع " هو"للمخاطِب، و " أنت"للمتكلم، و " أنا"ما يختص بالرفِْع وهو ) أحدمها(

".هي، هما، هم، هن: " وفرع هو" أنِت، أنتما، أنتم، أنتن" ، وفرع أنت "حنن"أنا   
للغائِب، " أياه"للمخاطَب، و ". أياك"للمتكَلِّم و " إياي" ص ِبمحلِّ النصِب، وهيما يخت) الثاين(

 ايإي عفَفَر ،نهوعانا"وفُرإي " اهإي وفرع" ناهإي ،ماها، إيماها، إياهإي."  
:والضمري املُتصلُ" ب"  

أ به يف الندتبما ال ي هو قع بعدوكاف " ابين" كياِء " إالَّ"طِْق، وال ي"مكلِْنيِه"وهاء " أَكْرا " سويائه، أم
:قولُ الشاعر  

أنْ ال يجاورنا إالَِّك ديار* وما نباِلي إذا ما كنِت جارتنا   
.فضرورة، والِقياس إالّ إياك  

:ثة أقساموينقسم املتصلُ حبسِب مواِقع اإلعراب إىل ثال  
:ما يختص مبحل الرفِع فقط وهي مخسة) األول(  
"قُمتما"باحلركات الثالث، أو متصلةً مبا كـ " قُمتُِ"كـ " التاُء) "1ً(  

".قُمتن"أو النوِن املشددِة كـ " قُمتم"أوباِمليم كـ   



)2ً" (ن كـ " األِلفيتا"الدالَّة على اثنِني أو اثْنتا"و  " قَامقام."  
)3ً" (اووا"جلمع املذكَِّر كـ " الوقام."  
".قُمن "جلمع النسوة كـ " النونُ) "4ً(  
".قُومي"كـ " ياُء املخاطبة ) "5ً(  
:ماهو مشترك بني حمل النصِب واجلَر فَقَط وهو ثَالثَةٌ) الثاين(  
. حملِّ جر باإلضافة، وياء أكْرمين يف حملِّ نصب مفعوٍل بهفياء ريب"ربي أكِْرمين"حنو " ياُء املتكلم) "1ً(  
فالكاف يف ودعك يف حملِّ نصٍب مفعولٌ به، والكاف } ما ودعك ربك {حنو "كاف املخاطَِب ) "2ً(

.من ربك يف حملِّ جر باإلضافة  
" ). 18"من سورة الكهف " 37"اآلية (} هوقَالَ لَه صاِحبه وهو يحاور{حنو " هاء الغائب") "3(

.يف حملِّ نصٍب على املفعولية" حياوره"فاهلاءمن له يف حملِّ جر باإلضافة واهلاُء من   
" إن"فما اتصل منها باالسِم فمضاف إليه، ومااتصلَ منها بالفعِل فمفعولٌ بِه، وما اتصل بـ : واخلالصةُ

.فخربها" كانَ"فامسها، وما اتصلَ بـ   
اآلية (} ربنا إننا سِمعنا{خاصةً حنو " نا"ماهو مشترك بني الرفِع والنصِب واجلر وهو ) الثالث(
يف " سِمعنا"يف حملِّ نصب، ويف" إننا"يف حملِّ جر، ويف" ربنا"فَنا يف " ) 3"من سورة أل عمران "193"

.حملِّ رفٍْع  
:ملستتر وِقسماهالضِمري ا) 2(  

املستتر ِمريِني: الضمإىل ِقس فِْع وينقسميضِمِري الر ةٌ يف اللفظ وخيتصورص لَه هو ما لَيس:  
:وهوما ال خيلُفُه ظاهر، وال ضمريمنفِصلٌ، ومواضعه" املستتر وجوباً) "األول(  
.والضمري املستترهو الفاعل، املقدر بأنت"  واستخِرجقُم، وافْهم،"كـ " مرفُوع أمر الواِحِد") "1(  
وفاعله ضمري " أنت تفْهم وتستخرج "حنو " مرفُوع املُضارع املبدوِء بتاِء ِخطَاِب الواِحِد") "2(

ـ " وِناملَبدوء بالن"أنا أو : وفاعلُه ضمري تقديره" أذْهب"كـ " املبدوء مزِة املُتكَلم"تقديرأنت، أو  ك
"اِفرسقْديره" نت حنن: وفاِعلُه ضمري.  
يف " خالَ، واألكْثر أن خال حرف جرـ وعدا، وليس، وال يكون"كـ " مرفُوع فعل االسِتثْناء") "3(

يف ما عدا ضمري مستتر فاعلٌ يعود على الفائزين ". فازالقوم ما عدا خاِلداً أو ماخاله: "حنو قولك
واسم ليس وال يكونُ ضمري مستِتر يعود ". ال يكون زيداً"و " جنحوا ليس بكراً"و .  من فَازاملفهومة

.على الواو من جنحوا  



فاعل أحسن ضمري مستتر يعود على ". ما أحسن الصدق: "كقولك" مرفوع أفعلَ يف التعجِب") "4(
.ما  
فاعل " . ) 19"من سورة مرمي "74"اآلية (} أحسن أَثَاثاًهم {حنو " مرفوع أفعلَ يف التفضيل") "5(

.أحسن ضمري ممستتر يعودعلى هم  
.مبعىن انزال" نزاِل"مبعىن أتوجع و " أوه"كـ " مرفُوع اسِم الفعِل غري املاضي") "6(  
").47"من سورة حممد" 4"اآلية (} فَضرب الرقَاِب{حنو" مرفوعُ املصدر النائب عن فعله) "7ً(  
:وهو ما يخلُفُه الظاهر، أو الضمري املُتفَِصل، ومواِضعه" املُستِتر جوازاً) "الثاين(  
".فاِطمةُ فَِهمت" أو الغاِئبِة كـ " علي اجتهد"مرفُوع فعِل الغاِئب كـ ") 1(  
".هومالِكتاب مفْ"و " بكر فاهم"مرفوع الصفاِت املَحضة كـ ) 1ً(  
".شتانَ وهيهات"مرفوع اسِم الفعل املاضي كـ ) 3ً(  

العامل إما أنْ يرفَع الضمري : ويرى بعضهم أنَّ التقسيم القومي يف وجوِب االستتار أو جوازه أن يقال
هو جائز وهذا هو واجب االستتار، وإما ان يرفعه ويرفَع الظَّاهر، وهذا " أقوم"املُستِتر فَقَط كـ 

".قام وهيهات"االسِتتار، كـ   
: إذا تأتى أن يجيء املتِصلُ ال يعدلُ إىل الـمنفَِصل3  

اعلَم أنَّ كلَّ موِضٍع تقِْدر فيه على الضمري متصالً،: يقول املُربد  
وكذلك" قام أنا"وال يصلُح " قُمت: "املنفصل ال يقع فيه، تقول  

ـُين، وهكذا فأما قَولُ ِزياد بن " ضربتك" وال يصلُح ضربت إياك، وكذلك ظَننتك قَاِئما، ورأَيـت
:حمل التميمي  

إلَّا يِزيدهم حباً إيلَّ هم* وما أُصاِحب ِمن قَوٍم فأذكُرهم   
الثناء عليهم حىت يزيدوا قومي ما صِحبت قَوماًبعد قومي فذكرت هلم قومي إال بالَغوا يف : معىن البيت(

ـَاً إيلَّ، وإعراب هم يف يزيد مفعول أول ليزيد وحباًمفعول له الثاين وهم الثانية آخر البيت فاعل  حب
).يزيد واألصل يزيدون، فعدل عن الواو إىل هم للضرورة  

:وقول الفرزدق  
 تمنوات قد ضاِرِث األميف * بالباِعِث الو م اَألرضاهِر الدهاريِرإيهد  

هو الذي يبعث األموات، والوارث هو الذي : بالباعث متعلقة حبلفت يف بيت قبله، والباعث: قوله(
: الشدائد، والشاهد هنا قوله: اشتملت، والدهر الزمن، والدهارير: ترجع إليه األمالك، وضمنت

.همافضرورة في) ضمنتهم: فإياهم مفعول ضمنت، واألصل أن يقول" ضمنت إياهم"  



ـْىن من هذه القاعدِة مسألتان، جيوز فيهما اإلنِفصالُ مع ِإمكَاِن اإلتصال ـَث .ويست  
ضمري املتكلم أعرف من ضمري (أنْ يكونَ عاِملُ الضمِري عاِمالً يف ضِمٍري آخر أَعرف) إحدامها(

وليس املُقَدم مرفُوعاً، فيجوز منه مقَدماًعليه، ) املخاطب وضمري املخاطب أعرف من ضمري الغائب
.ِحينِئٍذ يف الضمِري الثَّاين اإلتصالُ واإلنِفصالُ  

الكتاب "فالوصل أَرجح كقولك " أعطَى"مثَّ إنْ كانَ العاِملُ يف الضمريين ِفعالً غري ناسخ كـباب 
والياُء أَعرف من اهلاء، " الياء واهلَاء"لٌ يف ضِمريين فعلٌ غري ناِسخ عاِم" أَعِطِنيه"فـ " أَعِطنِيه، أو سلِْنيه

: فمن الوصِل قوله تعاىل" سلْين إياه"و " سلِْنيه: "فجاز يف ِمثِْل هذا وصلُ الضمِري الثَّاين وفَصلُه، تقول
من " 28"اآلية  (}أنلِْزمكُموها{و ) 2"من سورة البقرة " 137"اآلية (} فَسيكِْفـيكَهم اللَّه {

ولو وصلَ ) إنَّ اللَّه ملَكَكُم إياهم): (صلى اهللا عليه وسلم(وِمن الفصِل قول النيب " ) 11"سورة هود 
.ولكنه فَر ِمن الثِّقَِل احلاصِل من اجتماِع الواِو مع ثالِث ضماٍت" ملَّكَكَموهم: "لقالَ  

وعند ابن مالك والروماين (فاألرجح الفصل، " ِخلْتِنيِه"اً من باب ظَن حنو وإنْ كانَ العامِل ِفعالً ناِسخ
:كقوِل الشاعر) }إذ يِريكَهم اللَّه{: الوصل أرجح، وجاء على هذا املذهب قوله تعاىل: وابِن الطَّراوة  

 ِلئتوقد م اهك إيتِسبِن* أخي حاِن واإلحغباألض ِركدجاُء صأر  
 مفعولٌ بفعل حمذوف يفسره حسبتك، أو مبتدأ وما بعده خربه على الوجهني يف االشِتغال، ال :أخي(

)منادى سقط منه حرف النداء كما أعربه العيين لفساد املعىن  
من عِجبت "وإنْ كانَ العاملُ يف الضمرييِن امسـاً، وكانَ أولَ الضِمرييِن مجروراً فالفصل أرجح حنو 

:فَحب مصدر مضاف إىل فاِعِله وهو ياء املتكلم، و إياه مفعولُه، ومن الوصِل قول احلَماِسي" ِحبي إياه  
لَقَد كانَ حبيك حقَّا يقينـا* لَِئن كانَ حبك يل كَاِذباً   

".ب أعطاه إياك أو إيايالكتا"فإنْ كانَ الضِمري األولُ غري أعرف، وجب الفصلُ حنو   
 أَطْلَقَه يِن حنو قوِل األسِري ملَنِمريةُ الضبتر تدحالفصلُ إذا ات بومن مثَّ وج"ايـين إيلَّكْتوقولُ " م

".ملَّكْته إياه"وإذا أخرب " ملَّكْتك إياك"السيد لعبده   
:د يف ضِمريي الغيبة، واختلَف لفظُ الضمرييِن كقولهوقد يباح الوصلُ إنْ كانَ اإلحتا  

أَنا لُهماه قَفْو أكرِم واِلِد* ِلوجِهك يف اإلحساِن بسطٌ وبهجةٌ   
حنو أالَّ يكونَ املُقَّدم مرفُوعاً، فإنْ كانَ الضِمري املقَدم مرفُوعاً وجب الوصلُ : وشرطْنا يف أوِل املسألة

كتمأَكْر.  
( أنْ يكونَ الضِمري منصوباً بكانَ أو إحدى أخواِتها، سواٌء أكانَ قبلَه ضمري أم ال) املسألة الثانيةَ(

. فيجوز يف اهلاءِِ اإلتصالُ واالنِفصال". الصديق كُنته أو كَانه زيد"حنو ). وبذلك فارقت املسألة األوىل



مهور الفَصل، وعند ابِن مالك و الروماين وابِن الطَّراوة الوصل كما هو اخلالف يف واألرجح عند اجل(
).إنْ يكُنه فَلَن تسلَّطَ عليه: (احلديث: وِكالهما ورد، فمن الوصل). أفعال الظن  

:ومن الفصل قول عمر بن أيب ربيعة  
  واإلنسانُ ال يتغيرعن العهِد* لَِئن كانَ إياه لقَد حالَ بعدنا 

: مىت جيب انِفصالُ الضمِري4  
:جيب انفصالُ الضمِري يف مواضع كثرية أَشهرها  

من سورة " 4"اآلية (} إيـاك نعبد{عند إرادِة الـحصِر كما إذا تقَدم الضمري على عاِمِله حنو " أ"
من سورة يوسف " 40"اآلية (} أَمر أالَّ تعبدوا إالَّ إياه{ د إالَّ حنو أو تأخر ووقَع بع" ). 1"الفاحتة 

:أو وقَع بعد إنما، ومنه قَولُ الفرزدق" ) 12"  
يداِفع عن أحساِبهم أنا أو ِمثِلي* أنا الذَّاِئذُ احلَاِمي الذَّمار وإنما   

.ما لزم الشخص حفظَه: املانع، والذَّمار: ائذما يدافع عن أحسام إال أنا، والذَّ: املعىن(  
".إياك والكَِذب"أنْ يكُونَ عاِملُه محذُوفاً كما يف التحذير حنو " ب"  
".أنا مؤِمن"أنْ يكونَ عا مله معنوياً حنو " ج"  
" ).12" سورة يوسف من" 40"اآلية (} ما هن أُمهاِتِهم{د أن يكْونَ عاِملُه حرف نفٍي حنو "  
من سورة اادلة " 1"اآلية (} يخرجونَ الرسولَ وإياكُم{أنْ يفِْصلَ ِمن عاِمِلِه مبتبوٍع له حنو " هـ"
"58.("  
سواٌء كانَ ". ِبنصِركُم نحن كُنتم ظافرين: "أن يضاف املصدر إىل مفْعوِله، ويرفع الضمري حنو قوله"و "

".عِجبت من ضرِب زيٍد أنت: "ه املُضاف إليه ضمريأً كما مثِّلَ أو اسماً ظَاِهراً حنومفعولُ  
  ".سرين إكرام األمِري إياك"أنْ يضاف املصدر إىل فاعله، وينصب الضمري حنو " ز"
  

  
هو "إذا وقَع قبلَ اجلُملِة ضمريغَاِئب، فإنْ كان مذكَّراً يسمى ضمري الشأِْن، حنو : صةضمري الشأن والِق

طَِلقنم قُلْ هو اهللا أحد{وحنو" زيد{ ة حنوالِقص ى ضمريمسثاً ينؤوإنْ كان م ،} ىمعها ال تفإن
 ضمري الشأِن والقصة إىل ما يف الذِّهن من شأْنٍ ، ويعود" )22"من سورة احلج "46"اآلية (} األبصار

.أو ِقصة، ومها مضمونُ اجلُملة اليت بعد أحِدِهما  
وضمري الشأِن ال يحتاج إىل ظَاِهِر يعود عليه، خبالف ضمِري الغاِئب، وضمري الشأِن ال يعطَف علَيه، وال 

املَقْصود منه اإلبهام، وال يفَسر إال جبملٍة، وال يحذف إالَّ قليالً، وال جيوز يؤكَّد، وال يبدلُ منه ألنَّ 



حذف خربه، وال يتقدم خربه عليه وال خيرب عنه بالذي، وال يجوز تثنيتة وال جمعه، ويكونُ ِلمفَسِره 
يراد منه التعِظيم والتفخيم وال جيوز محلٌّ من اإلعراب، خبالف سائر املُفَسرات، وال يستعملُ إال يف أمٍر 

} ِمن بعِد ما كَاد يزيغُ قلوب فَريٍق ِمنهم{حنو" كَاد"ويكون مستتراً يف باب . إظْهار الشأن والِقصة
 اآلية(} إنه من يتِق ويصِبر{حنو" إن"، وباِرزاً متصالً يف باب " )9"من سورة التوبة " 117"اآلية (
" ).12"من سورة يوسف " 90"  

").112"من سورة اإلخالص" 1"اآلية (} هو اللَّه أحد{وباِرزاً منفصالً إذا كان عاِملُه معنوياً حنو   
" 10"اآلية (} وآِخر دعواهم أَِن احلَمد للَِّه رب العالَِمني{املَفْتوحِة املخفَّفَِة حنو " أَنْ"وجيب حذْفه مع 

.أي أنه" ). 10"ة يونس من سور  
:وأما املتِصل بالفاعل املتقَدم املُفَسر باملَفْعول املتأخر فالصحيح قصره على السماع حنو  

  ورقَّى نداه ذا الندى يف ذُرى املَجِد* كَسا ِحلْمه ذَا اِحللِْم أَثْواب سؤدٍد 
 

:ضمري الفَصِل الذي ال محلَّ لَه ِمن اإلعراب  
 قَد يقَع الضِمري املنفصلُ املرفوع يف موقٍع ال يقْصد به إالّ الفَصل بني ما هو خبر وما هو تابع، وال 1

إنْ كانَ {:  وخرب حنو قوله تعاىلمحلَّ له من اإلعراب ويقع فصالً بني املبتدأ واخلرب، أو ما أصله مبتدأ
احلَق ذَا هو{، " )8"من سورة األنفال " 32"اآلية (} هالرِقيب تاَن تمن " 117"اآلية (} وكُن
و " أنت"و " هو"فـ " ). 28"من سورة القصص "58"اآلية (} وكُنا نحن الواِرثني{، "سورة املائدة

"من اإلعراب و ضمائر فصٍل ال حملَّ هلا" حنن "ويف الثاين " كان"يف املثل األول خرب " احلَق"ِقيبالر "
من " 20"اآلية (} تِجدوه عند اللَّه هو خيراً{ومثله " وكُنا"خرب " الوارثني"ويف الثالث " كنت"خرب

 لتِجدوه، مفعولٌ ثاٍن": خريا"فهو ضمري فصٍل ال حملَّ له من اإلعراِب، و " ) 28"سورة القصص 
.ولضِمري الفَصل شروط وفوائد  

: يشترط فيما قَبلَه أَمران2  
من سورة األعراف "157"اآلية (} أولئك هم املفلحون{كونه مبتدأً يف احلَاِل، أو يف األصل حنو ) 1(
"7.( "  
" ).5"من سورة املائدة "117"اآلية (} كنت أنت الرقيب عليهم{  
}وه عندراًجتديخ و73"من سورة املزمل" 20"اآلية (}  اللِّه ه.("  
" ).18"من سورة الكهف " 39"اآلية (} إنْ ترين أنا أقلَّ ِمنك ماال وولَداً{  
.الثَاين كونه معرفَة كما مثِّل) 2(  



: يشترط فيما بعده أمران3  
.كونه خرباً ملبتدٍأ يف احلال، أو يف األصل) 1(  
بآية " أقلَّ"، و }. جتدوه {بآية " خرياً"كما تقَّدم يف " أل"فةٌ، أو كاملعرفة يف أنه ال يقبل كونه معر) 2(
وخالف يف ذلك اجلرجاين فأحلق املضارع باالسم (وشرطُ الذي كاملعرفة أنْ يكونَ} . إن ترين {

.اً كما مثلوامس) وهو عند غريه توكيد أو مبتدأ} إنه هو يبِدئ ويعيد{لتشاهما وجعل منه   
: يشترطُ لَه يف نفِْسه أَمران4  
)1(فوع فيمتنعِة املَرالعامل: أن يكون بصيغ زيد إياه.  
)2 (لَه فال جيوزما قَب طابقهو القاضل وإمنا : أن ي أنا الفَاِضلَ"كنت ا قول جرير" كنتفأم:  

و الـمصابايراين لوأُِصبت ه* وكاِئٍن بالَأباِطح ِمن صِديٍق   
جه منها: وقياسهلوا هذا بأوللفاعل يف : يراِني أنا، وأو ه ليس فَصالً، وإمنا هو توكيداِني"أنرأي " ي
.الصديق  

: فوائد ضمري الفصل5  
.فواِئده منها الَّلفْظي، ومنها املعنوي  

.ال تابعفهو اإلعالم ِمن أوِل األمِر بأنَّ ما بعده خرب: أما اللَّفظي  
وينا املَعفله فاِئدتان: وأم:  

".زيد نفسه هو الفاضل: " هي التوكيد لذلك بين عليه أنه ال يجاِمع التوكيد، فال يقال) األوىل(  
وأولئك هم {هي االخِتصاص، وهو أنَّ ما ينسب إىل املُسند إليه ثابت له دون غريه حنو) الثانية(

" ).2"من سورة البقرة " 5"ية اآل. (}الـمفلحون  
: حملُّه من اإلعراب6  

اسم، غري : إنه حرف، وعند اخلليل: إنه ال حملِّ له من اإلعراب، ثُم قال أكثرهم: يقُول البصريون
 حنو الفَصِلية اليت ال محلَّ هلا، والتوكيِد يف: معمول ِلشيٍء وقد يحتمل إعراب ضمِري الفصل أوجهاً منها

إنْ كُنا حنْن {، وحنو" )5"من سورة املائدة " 117"اآلية ( } كنت أنت الرِقيب علَيهم {: قوله تعاىل
:، وال وجه لإلبتداُء النتصاب ما بعده، ومنها" )7"من سورة األعراف " 113"اآلية ( }الغالبني  

من سورة الصافات " 165"اآلية (}  الصافُّونوإنا لَنحن{: الفَصِلية واإلبتداُء يف وحنو قوله تعاىل
.وال وجه للتوكيد لدخول الالم" ) 37"  

اآلية (} إنك أنت عالَّم الغيوِب{: الفَصِليةُ والتوكيِد واإلبتداِء يف حنو قوله تعاىل: احِتمالُ الثَّالثِة: ومنها
" ).5"من سورة املائدة " 109"  



ـْد جربتك فكنت أنت أنت" يف الكتاب  ومن مسائل سيبويه7 ".قَ  
  ".أنت إياك"مبتدأ وخرب، واجلملة خرب كان، ولو قدرنا األول فصالً أو توكيداً لقلنا : الضمريان

 
:الضمري وعوده على متأخٍر لفظاً ورتبة  

أما أن يعود على متأخر لفظاً فقط فجاز يف مجيع األحوال حنو ( يعود الضمري على متأخر لفْظَاًاألصلُ أالّ
" الرتبة("ورتبةً ). فاهلاء تعود على زيد يف اللفظ يف الرتبة، فرتبة زيد التقدمي ألنه مبتدأ" يف داره زيد"

تدأ مقدم على اخلرب، ورتبته اجلار وارور هي أن األصل يف الفاعل ونائبه التقدم على املفعول به، واملب
، وقد يعود، وذلك إذا كانَ . )وهكذا " كان"و " إن"والظرف بعد املفعول به، ومثل ذلك اسم 

:الضمري مبهماً حمتاجاً إىل تفْسٍري وذلك يف مخِس مسائل  
اللهم صلِّ عليه "ومما خرجوا على ذلك " إياكأَكْرمته "أن يكُونَ مبدالً منه الظاهر املُفَسر له حنو ) 1(

".الرؤوِف الرحيم  
" رجالً "ففي نعم ضمري مستتر هو الفاعل ويعود على " (نعم رجالً " متييزه، وذلك من باب ) 2(

".ربه رجالً"و ) نعم الرجل رجالً، ورجالً هو التمييز: والتقدير  
من سورة " 29"اآلية (} إنْ ِهي إالّ حياتنا الـدنيا{ حنوأن يكونَ خمرباً عنه فيفَسره خربه، ) 3(

".هي النفْس تحِمل ما حملت"ومنه " ). 6"األنعام   
أن يكونَ خربه اجلملةَ وهو ضِمري الشأن والقصة، وجيوز فيه التأنيثُ والتذكري،) 4(  

).ضمري الشأِْن والقصة(=  
وعليه قول " نصح والده حممداً "اِعٍل مقدم، ومفسراً مفعولٌ مؤخر كـ أنْ يكونَ متِصالً بف) 5(

:حسان بن ثابت  
من الناِس أَبقَى جمده الدهر مطِْعما* ولو أنَّ جمداً أخلَد الدهر واحداً   

:وحنو قول الشاعر  
  ى يف ذُرى اِدورقّى نداه ذَا الند* كَسا ِحلمه ذَا اِحللِْم أثْواب سؤدٍد 

  
  
 


