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  الدكتور عبد الكايف توفيق املرعب
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" وإن  كانَ "ز يف بايبكَ َر  لكّنه، ما موضعٍ  النحويّون يف غريِ  هُ فرّقَ  ،من الدرس النحوي  نبٌ اج الشأنِ  ضمريُ 
         عن الشأن رُ عبـ راً يُ مَ مضْ  وني وِ حْ الن  هُ رَ قد  فإذا فُِقَد من اجلملةِ ، إىل معموهلا األّولِ  حتتاجُ  ألن النواسخَ ، وأخواِما

  )١(.القصة أو
  مع العلم أن العربية، العربّيةبوقارنّاه ، "ضمري الشأن" وحبذا لو أبرزنا جانباً من اآللة النحويّة يف العربية كـ

ويف كتب ،يف أسفار التوراة  لكّنه موجودٌ ، صراحةً  أنِ شال ضمريَ  دون أْن تذكرَ  من بأنواعها الضمائرَ  ذكرتِ 
   .)٢(وهذا ما سنراه الحقاً  ،وبعض املعجمات  ،اتالعباد

البد يف العربية   القّصةِ  أو ومواقَفهم من ضمري الشأنِ  نيمقد تاملواملفسرين أراَء النحويني  وقبَل أْن أعرضَ 
  .لنرى املعىن اللغوي هلذه التسمية، عند علماء اللغة من الوقوف على معىن الشأنِ 

• �:%�� ��);< 1=� >����:  
   ):هـ٣٩٣ت(وقال اجلوهري ، )٣())اخلطب:الشأن): ((هـ٣٧٠ت(األزهري و  )هـ١٧٥ت(اخلليلقال 

): هـ٣٩٥ت(وقال ابن فارس)٤(،))َدن أْمَرُهمألُْفسِ : ْشأََنن شْأنـَُهم أيَأل : يُقالُ . األمر واحلال :الشأن((
 قصدتُ : شأنُت شأنَُه أي، من ذلك قول العرب، الشُني واهلمزُة والنون أصٌل واحٌد يدل على ابتغاء وطلبٍ ((

  :وأنشدوا، الطلبُ : والشأن فيما يقال، احلاُل واألمرُ : الشأنُ ((: وقال يف امل ،)٥())هُ قصدَ 
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  . بتصرف١٤١انظر الضمائر يف العربية للدكتور حممد عبداهللا جرب ص  - )١(
  .٨٩والكنز يف قواعد اللغة العربيّة ص ، ١٥٦األساسية يف اللغة العربية ص والقواعد ، ١٣٩انظر دروس يف ا للغة العربية ص  - )٢(
  .١١/٤١٥و ذيب اللغة ٦/٢٨٧العني  - )٣(
 ).شأن: (وانظر أساس البالغة ، ) شأن :( تاج اللغة وصحاح العربية  - )٤(

 . ٣/٢٣٨مقاييس اللغة - )٥(
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وقال  ،)٢())واحلالُ  واألمرُ  اخلطبُ :الشأن(( ):هـ٧١١ت(وقال ابن منظور، )١())كَ بِ لَ من طَ : أي
اخلطُب : الشأن): ((هـ١٢٠٥ت( بيديوقال الز  ،)٣())اخلطُب واألمر: الشأنُ ): ((هـ٨١٦ت( الفريوزآبادي

 كل يوٍم هو﴿ :وقوله تعاىل،ُم من األحوال واألمورظُ عْ وال يُقاُل إّال فيما يَـ ، وُيصِلحُ ، نيواألمُر واحلال الذي يش
 ويـُْفِقُر غنّيًا وال، ين فقرياً غْ ويُـ ، ل عزيزاً ذِ ويُ  ِعز ذليالً من شأنه أْن يُ : قال املفسرون، ]٢٩/الرمحن[ ﴾يف شأنٍ 

غائٌب إْن كان مذّكراً إذا وقع قبل اجلملِة ضمٌري ): ((هـ١٠٩٤ت ( وقال الكفوي ، )٤())َغُلُه شأٌن عن شأنٍ شْ يَ 
يف الذهن من  ويعوُد إىل ما، وإْن كاَن مؤنّثاً ُيسّمى ضمَري القّصةِ ، "هو زيٌد منطلقٌ :"حنو، ضمَري الشأنِ  ىم سَ يُ 

يتعّنيُ إال  مٌر مبهٌم الأ خيفى أن الشأَن أو القّصةَ  وال،الشأن والقّصُة مضمون اجلملِة بعده: صٍة أيشأٍن أو قِ 
ّصِة مّتحدًا مع القِ  فيكوُن ضمُري الشأِن أو، ويّتحُد هو مع مضموا يف التحقيق، د هو فيهاعَ خلصوصّيٍة يُـ 

تأنيثُه إذا كان فيها  تارُ وخيُْ . حيتاج يف تلك اجلملِة إىل العائِد إىل املبتدأ وهلذا ال، مضمون اجلملة اليت بعده
القصد ، ]٤٦/احلج[ ﴾تعمى األبصارُ  فإّا ال﴿ :وقوله تعاىل". هي هنٌد مليحةٌ " :حنو ،مؤّنٌث غُري فضلةٍ 

  .)٥())حيتاج إىل ظاهٍر يعود إليه خبالف ضمري الغائبِ  وضمُري الشأِن ال ،لرجوعه إليه املطابقة ال
يُقال إال فيما  الذي ال واألمُر واخلطبُ  هو احلالُ  من خالل ما تقّدَم نرى أن الشأَن من حيُث اللغةُ و 

فهو إذا وقع قبل اجلملِة ضمٌري غائٌب إْن كان مذّكراً  أّما من حيُث االصطالحُ ، من األحوال واألمور مُ ظُ عْ يَـ 
، تسميتهوسيكوُن أكثَر وضوحًا عندما نقُف على ، ى ضمَري القّصةِ م سَ وإذا كان مؤنّثًا يُ ،سمى ضمَري الشأنِ يُ 

  .يف العربّية وطبيعته ،وصفاته
فمنهم َمن ، إشارةً لكّنهم أشاروا إليه ، بتسمية ضمري الشأن ِح النحويّون األوائلُ يصر مل :هُ تُ يَ مِ سْ تَ : والً أ

 فسّماه.رابعةً  وعماداً  ،ثالثةً  وجمهوالً  ،تارًة أخرى أو شأناً  وحديثًا أوخرباً  ،وأمرًا تارةً أمسّاُه إضمارًا 
 فمن ذلك قولُ ، "وإنُه أمُة اِهللا ذاهبةٌ ، نأتهِ  إنه من يأتِنا:" إذا قلتَ ((: إذ قال، إضماراً وأمراً  )هـ١٨٠ت(سيبويه
ولكن فيه ، فلوال أن فيه إضماراً مل جيْز أْن تذكَر الفعَل ومل تعمْلُه يف اسمٍ  ".ليَس خلَق اُهللا مثْـَلهُ : "العرب بعضِ 

  :قال الشاعر ".إنه"يف من اإلضمار مثُل ما

OِQH�F��� R�� SD=��� �D)*;�T           >�U�V0� "�ْ%ُW SD=�� XLU BY	��  

                                                           

 .٣/٥١٩جممل اللغة  - )١(

 .٢/٤٣٧النهاية يف غريب احلديث واألثر وانظر ،) شأن: (اللسان  - )٢(

 ).شأن:( القاموس احمليط - )٣(

 .٢/١١٠٨وانظر مجهرة اللغة ، )شأن :( تاج العروس  - )٤(

 .وما بعدها ٣/١٣٣الكلّيات   - )٥(
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وال جيوز .لكنُه انتصب على تلقي، "كل "إضمار فيه مل يكْن إال الرفُع يف على ليس وال" كل " فلو كان
 وهذا ال، َت فجعلَت الذي يعمُل فيه الفعل اآلخُر يلي األولَ وقد قدمْ ، "ليس"على " املساكنيُ "أن ُحتمَل 

  :ذلك يف اإلضمار قوُل بعِض الشعراء ومثل .حيسن

B�U Z[>� �\G H; >]�=��^=H��N ِ�_>̀ B=̂;< >[=U a+��
 �ٍْc>� >�Bde�       f[  
زيُغ يكاَد ﴿: ومثله ."خٌري منه إنه أنتَ " :كأنّه قال، "خٌري منهُ  كان أنتَ "  :مهُ وقال بعضُ ، )١(أضمَر فيها

ما كان األمُر الطْيُب "على إعمال" كان الطْيُب إال املْسكُ  ما" :كما قلتَ   ،]١١٧/التوبة[ ﴾قلوُب فريٍق منهم 
  ما الطْيُب إالّ املسكُ :" فجاز هذا إذا كان معناه، "إال املْسكُ 

  :وقال هشام أخو ذي الرّمة

َh D� "i�1� >j�_��� ",H_�̂     �k >lBY	�� HN �Q=�B� Hj�1�� >j�_^*ُm�+  
 أْن حتمَله على أّن يف  ُه ُمسعَ هذا كل ُه أمُة " :وهذا مبتدأٌ كقوله، إضماراً  "ليس"من العرب والوجه واحلدإن

" :أي.)٢( ))وما كان الطْيُب إّال املسكُ ، الطْيُب إّال املسكُ  ليسَ :" م قالهُ إّال أّم زعموا أن بعضَ . "اِهللا ذاهبةٌ 
من جعل و ، شأٍن وقّصةٍ  ضمريَ " ليس وكان"جعَل يف  إذ، "املسكُ يُب إال وما كان األمُر الط ، ليس األمرُ 

  .اجلملِة االمسيِة خرباً هلما
إذ  ،صراحةً  الشأن ضمريَ الذي حتّدث عنه سيبويه  ّمسى املضمرَ  )هـ٣٦٨ت( لكن أبا سعيد السريايف

ّمث تأيت ، والشأنِ  األمرِ  ضمريَ  لِ مَ اجلُ  قبلَ  قد تقّدمُ  والعربُ ، أمٍر وشأنٍ  مجلٍة فهي حديثُ  اعلم أن كل (( :قال
  .ون اهولَ يه الكوفيّ وهذا يسمّ ، والشأنُ  هي األمرُ  ألّن اجلملةَ ، والشأنِ  األمرِ  هي خربَ  فتكون اجلملةُ ، اجلملةُ 

 هُ وخربُ ، مبتدأ" زيٌد ذاهبٌ "و، ضمُري األمرِ " اهلاء"فـ" وإنّه زيٌد ذاهبٌ ، إنه أمُة اهللا ذاهبةٌ :"فمن ذلك قوهلم
وما ، هي االسم فاهلاء يف هذه املواضعِ ". عبُد اهللا وإنُّه قامَ ،إنّه َمْن يأتنا نأته"و ،والشأنِ  األمرِ  يف موضع خربِ 

. القّصة ضمريَ  والشأنِ  مرِ األ ورّمبا جعلوا مكان ضمريِ . ها إّال يف الشعرحذفُ  جيوزُ  بعدها من اجلملة خٌرب وال
. فإّن القّصةَ : قديرهات] ٤٦/احلج[ ﴾تعمى األبصارُ  فإّا ال﴿ :ال تعاىلق، "إّا جاريـَُتَك منطلقةٌ :"فيقولون
كان زيٌد " :ومن ذلك، ملذكر جائز يف القياسوإضمارها مع ا، ة مع املؤّنثص ما جييء إضمار القِ  وأكثرُ 
بعدها يف  لة اليتواجلم، ضمري األمر"كان"ففي  "كان األمر والشأن زيٌد ذاهبٌ " :تريد "وكان قام زيدٌ ، ذاهبٌ 

﴿وال ْحيَسَنب الذين يبخلون  :إذ قال يف قوله تعاىل ،عماداً ) هـ٢٠٧ت(وقد مسّاه الفراُء . )٣( ))موضع خرب كان

                                                           

 . كان األمر والشأن الناُس صنفانِ : يف كان ضمري غائب تقديره: أي - )١(

  . ٣/٦رح كتاب سيبويه أليب سعيد السريايف وانظر ش، ١٤٧، ٧١- ٦٩/  ١الكتاب  - )٢(
  .٣٤٩-١/٣٤٨شرح كتاب سيبويه - )٣(
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فأين اسم هذا ، ههنا عمادٌ  "هو" إّمنا :يقال ].١٨٠/آل عمران[﴾هو خريًا هلممبا آتاُهُم اُهللا من فضله 
، فاكتفى بذكر يبخلون من البخل، هو خريًا هلم الباخلون البخلَ حيسنب  فال: هو مضمٌر معناه: العماد؟ قيل

 :وقال يف قوله تعاىل، )١( ))بقدومه سررتُ : وأنت تريدُ ، به قدم فالن فسررتُ : "كما تقول يف الكالم
ا ال تعمى األبصار﴾ (( اهلاء(( ]٤٦/احلج[﴿فإ : ٢(هاء عماد تـَُوىف(  ا إن(( )(: وقال يف قوله تعاىل،)٣) ﴿

) هـ٢٩١ت (ومساه ثعلبٌ .)٤())رَ س وقد فُ ، يظهر وهو اسم ال، هذه اهلاء هاء عماد ]٩/النمل[ ﴾إنه أنا اهللاُ 
ا ال تعمى األبصار﴾((:جمهوًال إذ قال يف قوله تعاىل َر  ]٤٦/احلج[ ﴿فإهول مؤنٌث ذُكإذا جاء بعد ا

، عليه قُ سَ نْ منه وال يُـ  عُ طَ قْ يُـ  جّيٌد وال، يقوم جاريُتكَ  ومن هو، َمْن هو قائٌم جاريُتكَ (( :وقال أيضاً  ،)٥())وأّنثَ 
  :إذ قال ،حديثًا أو خرباً  )هـ٢٨٥ت(ومساُه املربّدُ  .)٦())"َمن هو قائمٌة جاريتك"وهو يشبهُ ، ويسمى جمهوالً 

 ويكون ما، ما أشبهُه على شريطة التفسري أو، ر يف كان اخلرب أو احلديثمِ والوجه الذي يصّح فيه أن ُتضْ ((
الذي بعَدُه  فيصري، يظهر فال، إّال أنه ضمٌري مرفوع" إن " فيكون مثل اهلاء اليت تظهر يف ،بعَدُه تفسريًا له

فما جاء من الضمري يف هذا . "كان غالَمُه زيٌد ضاربٌ : "فتقول على صّحة املسألة. مرفوعًا باالبتداء واخلرب
  :قولهالباب 

BY	��   OِQH�F�B�>� R�� SDF=��� �D)*;�T XLU >�U�V0� "�ْ%>� SDn=��  
: يف البيت الذي استشهد به أبو العباس املربّد) هـ٥٤٢ت( وقال ابن الشجري، )٧())أضمر يف ليس

اجلملُة ْت لذلك لَ فخَ ، "يُلقي"بـ" كل النوى"فنصبَ " ليس"ذكره شاهدًا على إضمار الشأن واحلديث يف ((
ْخَربِ ا عنه  من اجلملةِ  يعود عليه ال الشأنِ  ألّن ضمريَ " ليس" يعود على مرفوعِ ، رٍ أو مقد  من ضمٍري ظاهرٍ 

ُ
امل

ا  املخَرب  عنه ضمٌري من اجلملةِ  أن يعوَد على املخَربِ  يلزمُ  وإّمنا، يف املعىن ألن هذا املخبَـَر عنه هو اخلربُ ، ضمريٌ 
عن  حديثٌ " أخوك هُ كرمُ يُ :"فقولك، "ليس زيٌد ُيكرُمُه أخوكَ : "كقولك، عنه غَري املخَربِ  عنه إذا كان اخلربُ 

، لزمك أن تـَُقدَر ضمرياً يعود إليه من اجلملة" ليس"بـ" النوى كل " ولو رفعتَ . واحلديُث غُري احملدث عنهُ ، زيدٍ 
مبايٌن حلذف  ،إىل املخَربِ عنه ضعيفٌ  من اخلربِ  لعائدِ ا الضمريِ  فُ ذْ وحَ ، وليس كل النوى يُلقيِه املساكنيُ " :تريد

﴿ قل هو  :اإلخالص سورةإذ قال يف ، أمراً ) هـ٣١١ت( ومساُه الزّجاجُ  .)٨( ))العائد من الصفة إىل املوصوف
                                                           

 .٦٧ -٦٦وانظر مصطلحات النحو الكويف ص ، ٢٤٩-٢٤٨/ ١معاين القرآن  - )١(

)٢( -  ا إن تـَُوىف : ا إن تكتفي. 

  .٢/٢٢٨معاين القرآن  - )٣(
  .٢٨٧/ ٢معاين القرآن  - )٤(
 . ٦٧ -٦٦وانظر مصطلحات النحو الكويف ص  ١٠٢/ ١جمالس ثعلب  - )٥(

 .٢/٣٨٦جمالس ثعلب  - )٦(

  .١٠٠-٤/٩٩املقتضب  - )٧(
  .٢/٤٩٧أمايل ابن الشجري  - )٨(
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األمر زيٌد :أي، هو زيٌد قائمٌ :"كما تقول، لألمر" هو"وجيوز أن يكون، مبتدأ: هو ]١/اإلخالص[ اهللا أحد﴾
 كان أخواكَ : ((إذ قال يف قوله ،جمهوالً ) هـ٣١٦ت( جا اه ابن السرّ ومسّ  .)١("))األمُر اُهللا أحدٌ :"واملعىن، "قائمٌ 

مسى ) هـ٣٤٠ت(الزّجاجي  لكن  .)٢( ))جمهوالً " كان"يف وجتوز يف هذه املسألة إذا أضمرتَ ، زيداً  يضربانِ 
، والشأنِ  ويكون اسم كان مسترتًا فيها مبعىن األمرِ ((  :قالإذ  ،"كان"الذي استرت يف  الشأنِ  الضمَري ضمريَ 

، "كان زيٌد قائمٌ : "كقولك، فالبد مما يفسرُهُ ، يظهرُ  ال ألنّه مضمرٌ ، رَ ه مجلٌة تفسُر ذلك املضمبعدَ  وتقعُ 
  :قال الشاعر". كان األمُر زيٌد قائمٌ :" والتقديرُ 

H� >]�=�� �U Z[>� �\G^!    f[��N ِ�_>̀ B=̂;< >[=U a+��
 �ٍْc>� >�Bde�  
 وخربٌ  ابتداءٌ " الناس صنفانِ " و،اسُم كان وهو مضمٌر فيها" راألم"فـ" كان األمُر الناُس صنفانِ :" التقدير

  :ومثله قول هشام أخو ذي الرّمة،"كان" يف موضع خربِ 

�Q=� BY	��     �k >l�_h D� "i�1� >j�_��� ",  ُm�+*� Hj�1�� >j�_N (( )٣(.  
 الفارسي ح أبوعلياحلديثِ  وضمري ،إذا جاء مؤنّثاً  القّصةِ  ضمري ضمريِ هذا البتسمية ) هـ٣٧٧ت( وصر 

وعلمُت ، كان وإن " وتدخل عليه، سَر جبملةٍ قبل الذكِر وفُ  رَ مِ ضْ ما أُ إذ قال يف  ،إذا جاء مذكراً  واألمرِ 
يدخُل  دخل عليه ما االبتداءَ  هُ وإذا كان َمْوِضعُ ، يف االبتداء هذا الضرُب أصلُه أْن يقعَ (( : وأخوان " وظننتُ 

 ﴾أحدٌ  ﴿قل هو اهللاُ  :قالوا يف قوله تعاىل. وأخواما" علمُت وظنْنتُ "و، وبابيهما" كان وإن "على املبتدأ من
" إن "وتدخل. وإن اجلملة اليت هي املبتدأ وخربه يف موضع خربه، إن الضمري لألمر واحلديثِ : ]١/اإلخالص[

ا ﴿  :وفيه، ]٧٤/طه[ يأِت َربُه ُجمْرماً فإن لُه﴾ نْ ﴿إنُه مَ  :ويف التْنزيل، "إنُه زيٌد منطلقٌ :" فتقول، على املبتدأ فإ
كما جاء التذكري على ضمري احلديث ، فجاء التأنيث على ضمري القّصة، ]٤٦/احلج[﴾ال تعمى األبصار

 رُ مَ ضْ وقد يُ : (( إذ قال ،اويأيت امساً هل، ويضمر يف كان،شأنًا وحديثاً ) هـ٣٩٢ت(جّين ومسّاه ابن . )٤( ))واألمر
، "كان زيٌد قائمٌ : "تقول، فتقُع اجلمُل بعدها أخبارًا عنها، واحلديثِ  وهو ضمري الشأنِ ، يف كان امسها

  :قال الشاعر، "كان الشاُن واحلديُث زيٌد قائمٌ :"أي

ِ�_̂!H� >]�=�� �U Z[>� �\G >̀ B=̂;< >[=U a+��
 �ٍْc>� >�Bde�    f[��N  

                                                           

  .٢/٥٤٥وانظر البيان يف غريب إعراب القرآن ،  ٥/٣٧٧معاين القرآن وإعرابه  - )١(
  .١/٨٨األصول يف النحو  - )٢(
 .١/٣٩٣وانظر شرح مجل الزّجاجي البن عصفور ،  ٥٠-٤٩اجي ص اجلمل للزج - )٣(

 .٩٠/ ١وانظر التعليقة على كتاب سيبويه  ٢٤٧املسائل احللبّيات ص  - )٤(
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ضمَري  )من حناة القرن الرابع اهلجري(ومسّاُه الصيمري  .)١( ))واحلديُث الناُس نصفانِ  كان الشأنُ : أي
والشأَن  األمرَ " إن "إنُّه جيوز أن ُتْضِمَر يف: ((إذ قال ،"إن "ه يف وجوز إضمارَ  ،األمِر والشأن والقّصِة واحلديثِ 

  .واهلاء ضمُري األمِر واحلديثِ ، يف موضع اخلربِ " خارجٌ زيٌد "و، "إن "فيكون اهلاءُ اسَم " إنُه زيٌد خارجٌ : "فتقول
 :تقول، تضمر القّصة مع املؤّنثِ  ما وأكثرُ ، ألن كل كالٍم فهو أمٌر وقصٌة وحديثٌ ، ةُ ص وقد ُتْضَمُر القِ 

ا أمُة اِهللا ذاهبةٌ " إ"،  وجل ا إْن تكُ  :قال اهللا عز وقال يف ، ]١٦/لقمان[ ﴾ِمثقاَل حّبٍة من َخْردلٍ  ﴿إ
  ].٧٤/طه[﴿إنُه من يأِت َربُه ُجمْرمًا﴾ : التذكري

  :للفرزدق )٢(وأنشد سيبويه، يف الشعر "لكن "وقد أجازوا اإلضمار يف

�ِT��0� >O	o� p"qْ�ِr F����     s
��t B[TْB�B� ً�F	v*َ� B[^=ُU D%T  
 :على تقدير" إن بك زيٌد مأخوذٌ :"يقولُ  العربِ  وحكى اخلليُل أن بعضَ . "ولكنَك زِْجني ": على تقدير

" رَ  .)٣( ))والنصُب يف كالم العرب أكثر: قال سيبويه، "بك زيٌد مأخوذٌ  هإنُفس وهذا الضمري إذا ُأضِمَر مث ،
إن الشيَء إذا ُأضِمَر مث ): (( هـ٤٧١ت (قال عبد القاهُر ، إضمارٍ  أفضَل له من أْن يُْذَكَر من غريِ  كان ذلك

ضرورًة يف  مُ لَ قالوه أنا نعْ  ويدل على صحة ما.له من أن يُْذَكَر من غري تْقدمِة إضمارٍ  كان ذلك أفخمَ ، ُفسرَ 
ا ال تعمى األبصار﴿  :قوله تعاىل جند منها شيئًا يف قولنا ال، فخامًة وشرفًا وروعةً ] ٤٦/احلج[ ﴾فإ" : فإن

يـُْفلُح  إنه ال﴿ :فقوله تعاىل. وكذلك السبيل أبدًا يف كل كالٍم كان فيه ضمُري قصةٍ ، "تعمى األبصار ال
 إن الكافرين ال:" لو قيلما، يُفيد من القوِة يف نفي الفالح عن الكافرين ،]١١٧/املؤمنون[﴾ الكافرون
أنت به يف ، يكن ذلك كذلك إال ألنك تـُْعِلُمُه إياه من بعد تقِدمٍة وتْنبيهٍ  ومل. مل ُيْستَـَفْد ذلك، "يفلحون

  )٤( )).ملزيِة فيما طريقه هذا الطريقوال خيفى مكاُن ا. مث بىن ولوَح مث صرح،حكم من بدأَ وأعاَد ووطدَ 
 َح الزخمشريى ضمَري : ((إذ قال، بتسمية هذا الضمريِ ) هـ٥٣٧ت(وصرويقّدمون قبل اجلملة ضمرياً ُيسم

الشأُن واحلديُث زيٌد :" أي، "هو زيٌد منطلقٌ :" وذلك حنو قولك، وهو اهول عند الكوفيني، الشأن والقّصةِ 
أيضًا يف سورة ) هـ٥٤٣ت( وقاله الباقويل.)٥(]١/اإلخالص[قل هو اُهللا أحٌد﴾﴿:تعاىل ومنه قوله، "منطلقٌ 

 وكذلك احليدرة اليمينّ  )٦()).وخٌرب تفسري له ابتداءٌ  واجلملةُ ، أحدٌ  اهللاُ  واألمر أي الشأنُ ((: اإلخالص

                                                           

  .١٢٢- ١٢١اللمع يف العربّية ص - )١(
  .٢/١٣٦الكتاب - )٢(
  .٢/١٣٦وانظر الكتاب ،  ٢٠٧-١/٢٠٦التبصرة والتذكرة  - )٣(
 .١٣٣-١٣٢دالئل اإلعجاز  - )٤(

وفتح القدير ، ١٤٩/ ٨والدر املصون ، ٥٢٩/ ٨وتفسري البحر احمليط ،  ٢٠/٢٢٤واجلامع ألحكام القرآن ،  ٤/٨١٧وانظر تفسري الكشاف ، ١٣٤- ١٣٣املفصل ص - )٥(
  .١٦٦٧ص ، للشوكاين

 . ٥/٥٣٨وانظر مغين اللبيب، بتصرف يسري٢/١٤٩١كشف املشكالت وإيضاح املعضالت    -)٦( 
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كان وأخواا ضمري الشأن   وقد تضمنَ ((  :إذ قال ،وأخواا" كان" مسترتًا يف،صرَّح بتسميته) هـ٥٩٩ت(
، والبد من مجلٍة تـَُفسرُُه إّما فعًال وفاعالً  على مذكورٍ  يرجعُ  ألنّه ال، اهول ون ضمريَ ي يه الكوفويسم ، والقّصة

 مبتدأٌ " ٌد قائمٌ زي"فـ ،"كان زيٌد قائمٌ : "ومثال ذلك كلهِ ، جيوز أن يكون يف اجلملة ضمريٌ  وال، وإّما مبتدًأ وخرباً 
) هـ٦١٧ت(ومسّاه اخلوارزمي .)١())مبعىن الشأن  فيهاوامسها مسترتٌ ،ومها يف موضع نصٍب خرباً لكان،وقائٌم خربُهُ 

الشأن والقّصة اهللاُ : معىن اآلية: ((إذ قال، ]١/اإلخالص[ ﴿قل هو اُهللا أحٌد﴾ :شأنًا وقّصًة يف قوله تعاىل
تكون اهلاء هاهنا ضمَري الظن كما يف  فإن سألَت ِملَ ال. "ظننُت الشأن والقّصة زيٌد قائمٌ "وكذلك ، أحدٌ 

ولو جعلَتُه ، ألن فعَل القلب هاهنا ُمَقدٌم على املفعولني فال جيوُز إلغاُؤهُ : أجبتُ " اهللا أظنُه منطلقٌ  عبدُ :" قولك
، فإنُه يكون أحد املفعولني هذا الضمريَ ، خبالف ما إذا جعلتُه ضمَري الشأن ىالّظن لكان الفعل ملغً  ضمريَ 

الشأن  كٌن فيها وهو ضمرياسم كان مست، "كان أنَت خٌري منه" وكذلك ،واملفعوُل الثاين هو اجلملة االبتدائيةُ 
بتسمية هذا ) هـ٦٧٢ت( وصرّح ابن مالكٍ  .)٢())خُرب كان" أنَت خٌري منه:"وهي،واجلملة االبتدائّيةُ ،والقّصة
من  هُ كما مسّاه غريُ   الذي َيْستَـْعِظُمُه السامع بضمري الشأن عند البصريني وضمري اهول عند الكوفيني الضمري

ى إذا قصد املتكّلم أن يستعظم السامُع حديثه فقبل األخذ فيه افتتحه بالضمري املسم : ((إذ قال ،النحويني
فلذلك استرت ، ذكرهوهو مبنزلة ضمري غائب تقّدم ، ضمري الشأن عند البصريني وضمري اهول عند الكوفيني

ألّا مؤكدٌة ،جيوز عند البصريني حذف بعض اجلملة اليت تفّسره وال، "كان أو كاد أو أحد أخواما"مرفوعًا بـ
 وال، جيوز ترخيم املندوب كما ال،فال جيوزواختصارها مناٍف لذلك  ،به على فخامة مدلوهلا ومدلول، به

يرجع إىل املسؤول عنه بسؤالٍ   ويبدو أن ضمَري الشأِن والقّصةِ  .)٣())حذف حرف النداء قبله
 سائلٌ فيسأل  ،ةً بَ لَ ا ضجيجًا وجَ مهُ سفرُ  إذ أحدثَ ، "هي امللكُة مسافرةٌ "أو ،"مسافرٌ  هو امللكُ :"كقولك،مقدرٍ 

 قال الرضي". الشأن والقّصة امللُك مسافرٌ " :أي،"هو امللُك مسافرٌ :"والقّصُة؟ فيجيب السامع الشأنُ  ما
، كما تقّدمَ ، فإنه يكون غائبًا وحاضراً ، إمنا لزَم كونُُه غائبًا دون الفصل" ضمري غائب: "قولهُ ): ((هـ٦٨٨ت(

، فيلزمه اإلفرادُ ، والقّصةُ  الّشأنُ  واملراد ذا الضمريِ ، يف الغيبة واحلضور هُ فيتبعُ ، ألن املراَد بالفصل هو املبتدأ
وهذا الضمُري كأنه راجٌع يف احلقيقة إىل ، كما جييء، أو مؤنثاً  ،وهو األغلبُ ، إّما مذّكراً  ،كاملعوِد إليه، والغيبة

 األمر فيسأل فاستبهمَ ، ضوضاَء وجلبةً  عَ مسَ  كأنّه، "مقبلٌ  هو األمريُ :" تقول مثالً ، رٍ املسؤول عنه بسؤاٍل مقد :
 غريَ  لذي تضّمنه السؤالُ افلّما كان املعود إليه ، هذا الشأنُ : أي، "هو األمُري مقبلٌ : "ما الشأُن والقّصُة؟ فقلتَ 

،  لهومبّنيٌ ، عنه  للمسؤولألنه معّنيٌ ، بال فصلٍ ، هذا الضمري الذي يتعقُبهُ  خبربِ  ظاهٍر قبُل اكتفى يف التفسريِ 
                                                           

 .٣٣٣كشف املشكل يف النحو ص  - )١(

، ٦٢٥- ٢/٦٢٢وشرح املقّدمة اجلزولية الكبري ، ٤٧٤-١/٤٧١واإليضاح يف شرح املفّصل ،١١٨-٣/١١٤وانظر شرح املفّصل البن يعيش ، ١٦٦- ٢/١٦٥التخمري  - )٢(
  .٢٩-٢٨وتسهيل الفوائد وتكميل املقاصد البن مالك 

  .١٦٤-١/١٦٣شرح التسهيل البن مالك  - )٣(
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لكن مسُيْت ، بل هي كسائر أخبار املبتدآت، مل يؤَت ا ّرِد التفسري فبان لك ذا أن اجلملَة بعد الضمري
فعلى هذا البد أن يكوَن ، الشأنِ  وتفخيمُ ، األمر تعظيمُ ، مث التفسري، ذا اإلام والقصد، هُ تْ نَ ملا بيـ ، تفسرياً 

  ". هو الذباب يطريُ "  :فال يقاُل مثالً ، شيئاً عظيماً يُعتىن بهمضموُن اجلملِة املفسرِة 
على صروفه يبقى  هو الدهُر حىت ال" :تقول، وقد ُخيُرب عن ضمري األمر املستفهم عنه تقديرًا باملفرد

  :بقال أبو الطي ، "باقية

X��W �� w�x >�̂	B*�� D,>yi�/z� w)١(       �̂F{ [�< w�x >I%t ��� ُ|��Tُ<  
يفهم من  مبين على ما،"حّىت ما تأىن :" وقوله، "هو البنيُ : "أي شيٍء وقع من املصائب؟ فقال :كأنّه قيل

يتأّىن مجاعات اإلبل  أي ارتقى أمر البني يف الصعوبة حىت ال، املستفاد من إام الضمري، استعظام أمِر البنيِ 
قال إذ ، ال يف أمٍر حقٍري دونٍ ، ٍب جللٍ عظيٍم وخطإذن هذا الضمري ال يستعمل إّال يف أمٍر  .)٢( ))أيضاً 

 هـ٧٠٠ت(اجلَْنِدي:(   
)) كالٍم لُه شأٌن عظيمٌ  جيوُز دخولُهُ  ُم الهذا الضمُري املتقد وأن ، "مٌ ئهو زيٌد قا:" فال يقال، إّال يف كل إال

مرفوع " هو]. "١/اإلخالص[ اُهللا أحٌد﴾﴿قل هو : ومنه عز ِمن قائلٍ ، حقرياً  يكوَن قياُم زيٍد أمرًا عظيمًا ال
منها إىل  قد شرطوا يف اجلملة الواقعة يف موضع املفرد عوَد الضمري: فإْن قلتَ . واخلرب مجلةٌ ، احملل على االبتداء

؟ قلت هذه اجلملة يف حكم املفرد يف "هو"فأين ذلك الضمري يف هذه اجلملة الواقعة خربًا لـ، االسم األولِ 
وال  ، "هو"ـهو الشأن الذي ُعرب عنه ب" اهللا أحد:" وذلك أن قوله أخوك يف أنُه هو املبتدأ يف املعىن زيدٌ :"قولك

فال بد من ، فهذه اجلملُة على كالمني يدالن على معنيني خمتلفني، "زيٌد أبوُه ذاهبٌ "يف "أبوه ذاهبٌ " كذلك
  .)٣( ))رابٍط يربط أحدمها باآلخر
: إذ قال، والسماع والقياُس مينعانِهِ ، وزعم أنّه حرفٌ ، )هـ٥٢٨ت(والقّصِة ابُن الطراوةِ  وأنكَر ضمَري الشأنِ 

ا زيٌد "يف" ما"عن العمل كما كّفتها" إن "حرٌف كف " ةٌ إنه أمُة اِهللا ذاهب:"أّما القياس فإن اهلاء يف قوله(( إمن
  :هاء معها حنو اليت ال" كان وليس وإن "وأّما". قائمٌ 

FG �̂B�  َ�V	=��� Lِd1� Byْ%B�      ً��D�ً��\}~ �Q	T h�Bj�*  
على  فهي حال دخوهلا، وحنُوها من نواسخ االبتداء ،"وليس عمرٌو ضاحكٌ ، كان زيٌد منطلقٌ :"وحنو

، فرعٌ " كان وليس وإن " وعمل، تلغيها العربُ " تُ نْ نَـ ظَ " وثبَت أن ، "ظننتُ "فيها ملغاة كـ  اجلمل اليت مل تعملْ 

                                                           

  . ففارقين وفارقته، فذهب قليب معهم، واملعىن أّن األحّبة فارقوين. متّهَل وترّفقَ : وتأىن ، حزيقة: واحدها، اجلماعات: احلزائق  - )١(
 .٤٠٣-٥/٤٠٢وانظر خزانة األدب ، ١٧٩ -١/١٧٨شرح الرضي لـ كافية ابن احلاجب  - )٢(

  .٤٨٧-١/٤٨٥وارتشاف الضرب من لسان العرب، ٢٧٤-٢/٢٧٢وانظر التذييل والتكميل يف شرح كتاب التسهيل،  ٨٣٠- ٢/٨٢٩يف شرح املفّصل  اإلقليد - )٣(
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" كان وليس وإن "لقياُس يقتضي أْن ُحتَْمَل فا، "ظننتُ "ُلها أصٌل كعملمَ عملها بالتْشبيه باألفعال اليت عَ  إذ
  .فتكون ملغاةً " ظننتُ " َحمَْملَ 

 :فلّما مل يـَُقْل قط ، ا املْعِرِض وال الشأنقط األمَر ذا اللفِظ يف هذ مل تذكرْ  فإّن العربَ  وأّما السماعُ 
  .بطل دعواهم، "إن الشأَن زيٌد ضاحكٌ :" وال، "يٌد قائمٌ كان األمُر ز "

على ] ١/اإلخالص[ ﴿ قل هو اُهللا أحٌد﴾ :تعاىل يف قولهِ  والشأنِ  األمرِ  ضمريُ  قد ثبتَ : فإن قالوا
ْصَمُد إليهِ ، عبود اهللامل:"فإّمنا هو هناك مبعىن، فليس كذلك، "أحدٌ  اهللاُ  األمرُ "تقدير

ُ
  .وحنوه، "أو امل

م يتناقضون: قال إ م جيعلون اجلملَة من املبتدأ واخلربِ ، ُمثّه زيٌد قادمٌ : "يف حنوِ  خربًا عن الناسخِ  فإإن ،
، أن يكون جمهوالً  ومن شرط اخلربِ ، الذي هو ضمُري األمِر تفسريُه اخلربُ  الناسخِ  واسمُ ، "عمرٌو ضاحكٌ  وكانَ 

فسِر أن يكون معلوماً 
ُ
  .)١( ))جعلوا الشيَء الواحد معلوماً جمهوالً فهم قد ، ومن شرِط امل

  : إذ قال ،)هـ٦٥٤ت (الشلوبني  أبوعلي  األستاذُ  والشأنِ  يف إنكارِه ضمَري األمرِ  ودحَض َزْعَم ابِن الطراوة
، أّما أن اهلاَء كاّفٌة ففاسٌد ألّا مل تثبْت حرفًا إّال ضمرياً : األمِر والشأنِ  طأ ابُن الطراوِة يف إنكاره ضمريأخ((

ا"وإّمنا اّدعينا يف ما، فإخراُجها عّما استقر هلا من االمسّية فاسدٌ  ا كافٌة لثبوت حرفّيتها"إمنًّا من ، أ ومل جنْد بُد
مث مل يثبْت إلغاء فعٍل ،إذ مل يثُبْت ذلك فيهما، باطلٌ هلما عمٌل ف إذ مل يظهرْ " كان وليس" وأّما إلغاء، ذلك

  .متوّسطًة أو متأّخرًة على َضْعفٍ " ظنَـْنتُ "وإّمنا ألغيْت ، مَع تقدِمهِ 
ألّم مل يقولوا ، يف هذا العرِض فقول َمْن مل يفهم من النحويني والشأنِ  وأّما أن العرَب مل ُتصرْح باألمرِ 

  .إّمنا هو حتوٌمي منهم على املعىن بتقريبٍ ، األمر والشأِن على أن ذلك هو احملذوف ضمريَ 
إذ ال ، َيِصح أْن ُخيْبَـَر إال مبا يـُْفهُم معناهُ  فإنّه ال، فلم يـُْفهْم ما ُمراُدهم مبجهول وأّما أن اخلَرب يكون جمهوالً 

ْخَربِ  ،ُل معناهاُخيِْربُ أحٌد عن معلوٍم بلفظٍة أعجميٍة ال يـُْعقَ 
ُ
وإّمنا اهول الذي يُريُد النحويّون نسبُة اخلِرب إىل امل

مث إنّه لو مل يكْن يف . خرباً  وبكونه جمهوَل النسبِة َيِصح أن يكونَ ، ِصح أْن يكوَن ُمَفسراً فبكونِه معلومًا يَ ، عنه
بالرفض  ْعَدهم من َبْصرِي وُكويف لكان خليقاً بَـ  قوله إال خمالفٌة جلميع النحويني من اخلليل وسيبويه إىل َمنْ 

   .)٢( ))والطرْحِ 
يف ضمري الشأن تذكريَُه وتأنيثَُه مع املذّكر أو املؤّنِث الذي يأيت ) هـ٧٤٥ت(األندلسي  أبو حّيانَ  وجوزَ  
أكان بعَدُه  أصحابُنا أن هذا الضمَري يكون مذَكرًا ومؤنّثًا سواءٌ  وذكرَ : ((إذ قال، فاألمر لديه سواءٌ ، بعدهُ 

، "وهي هنٌد ذاهبةٌ ، وهي زيٌد قائمٌ ، قائمةٌ  وهي هندٌ ، وهو هنٌد قائمةٌ ، هو زيٌد قائمٌ : " حنو، مذّكٌر أم مؤّنثٌ 
وذهب الكوفّيون إىل ، هذا مذهُب أهل الَبصرةِ ، وإْن كان املستحسن التذكُري مع التذكِري والتأنيُث مع التأنيثِ 

                                                           

 .٧٥٩-٢/٧٥٥والبسيط  يف شرح اجلمل البن أيب الربيع ، ٢٧٢-٢/٢٧١انظر التذييل والتكميل يف شرح كتاب التسهيل - )١(

 .٢٧٣ - ٢/٢٧٢شرح كتاب التسهيل  انظر التذييل والتكميل يف - )٢(
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، "كان زيٌد قائمٌ :" فتقول، مؤّنثٌ  وإن كان مؤنثًا فالضمريُ ، فالضمُري مذّكرٌ ، أن املخَرب عنه إن كان مذكراً 
ومسّاه ابُن  .)١("))وال كان هنٌد قائمةٌ ، قائمٌ  زيدٌ  كانتْ :" وال جيوز عندهم، ةلللمشاك" وكانت هنٌد قائمٌة 

 كان املسمى ضمري الشأن عند أو((  :إذ قال، من النحويني املتقّدمني كما مسّاه غريُُه ) هـ٧٦٩ت( عقيل
وضمَري القّصِة إذا كان ، الشأِن إذا كان مذّكرًا كهذا املثالويسمونُُه ضمَري ، "هو زيٌد قائمٌ :" حنو، البصريني

ى عندهم  ما يعود ومسوه جمهوًال ألنه ال يُْدرَ وضمَري اهول عند الكوفيني ، "هي هنٌد قائمةٌ :"حنو، مؤنّثاً 
  :وقال يف شرحه على ألفّية ابن مالك يف هذا الباب.)٢( ))عليه

^G Dِ�� ً��� ِ���� B�B�ْ�>��  >�ّ�< B�*��� �� >OH,D>�    ^̀ t�^̀ B=َ�^��  
معموُل خربِها فأوْلُه على أن يف  اوأخواِ  "كان"أنُّه إذا وَرَد من لسان العرب ما ظاهره أنُّه ويلَ  يعين((

  :وذلك حنو قوله، ضمرياً مسترتاً هو ضمري الشأن" كان"

BD~�F1B, ُ+HT�=َt ��FD� ُ�n	�� Ô>,�F�G B�U ��      ÔِQHWD	
 َmD̂Bx  
ضمريًا مسترتًا هو ضمري " كان"ويتخرُج على أن يف، "كان طعاَمَك زيٌد آكالً :" فهذا ظاهرُُه أنُّه مثلُ 

" عطيةُ  "فـ،"كان الشأُن عطيُة عوَد أوالَده:"أراد، ُة عوَدهمكان عطي  مبا :أي.)٣( ))وهو اسم كان، الشأن
على زيادة  البيتُ  رجَ خُ و  .بتدأ واخلرب يف حمل نصب خرب كاناجلملة من املو ، "عود أوالَده" وخربه، مبتدأ

   .)٤("كان"
إذ  ،وامسًا واحدًا عند الكوفيني، نيعند البصري الشأنِ  لضمريِ  أربعَة أمساءٍ ) هـ٨٢٧ت (لدماميين ا وذكر

. وضمري احلديثِ  وضمري األمرِ ): هـ٦٣٩ت(قال ابن اخلباز، القّصةِ  وضمريَ  الشأنِ  ويسمونَُه ضمريَ ((  :قال
 وتسميةُ ، يُدرى عندهم على ماذا يعود ألنه ال، وضمري اهول عند الكوفيني، ةٍ ي رِ صْ بَ  أمساءٍ  فهذه أربعةُ 

، وإّمنا ألزم كونُُه ضمَري غيبٍة دون الفصل، والكوفّيون إّمنا ّمسوه باعتبار وصفه، وه مبعناهألّم مس ، البصريني أوىل
واملرد ذا الضمري . ألن املراد بالفصل هو املبتدأ فيتبعه يف الغيبة واحلضور، فإنُه يكون غائبًا وحاضراً كما يأيت

                                                                               .)٥( ))أو ما هو مبعناه كما مر الشأن 
                                                           

ومهع  ٢/١٢٤تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد  -، ٢/٢٧٨وانظر التذييل والتكميل يف شرح كتاب التسهيل،٤٨٧-٤٨٦/ ١ارتشاف الضرب من لسان العرب  - )١(
  .١/٢٣٤اهلوامع

 .١١٥-١/١١٤املساعد على تسهيل الفوائد  - )٢(

وتوضيح املقاصد واملسالك بشرح ألفية ابن مالك ، ٢٥١و ١/٢٤٨وانظر أوضح املساك على ألفية ابن مالك ، ٢٨٣-١/٢٨٠ن مالك شرح ابن عقيل على ألفية اب - )٣(
  .٣٢١-١/٣٢٠وشرح ألفّية ابن مالك للمكناسي ، ٣٠٥-١/٣٠٤
وحاشية ،٢٨٣- ١/٢٨٠و شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك  ،١/٢٥١و أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك ، ١/٣٥١انظر شرح كتاب سيبويه أليب سعيد السريايف  - )٤(

  . ١/٢٣٨الصبان على شرح األمشوين على ألفية ابن مالك 
واملصطلح النحوي ، ٩٦- ٩٥واملويف يف النحو الكويف ص، ١/٢٢٦و النحو الوايف، ٣/١١٤وانظرشرح املفّصل البن يعيش ،٢/١٢٠تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد  - )٥(

  . ١٨٠ر عوض القوزي ص للدكتو 
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ما  خالل ما جاء به النحويّون املتقّدمون واملتأخرون عن ضمري الشأن والقّصِة مل خيتلفوا يف جوهرهومن 
 ):هـ٦٨٨ت(قال ابُن أيب الربيع. وإن تغّريْت تسميُتُه بعَض الشيِء عند بعضهم كما ذكرنا ،عدا ابن الطراوة

وجاء ابن الطراوة ، أعلم بني النحويني املتقّدمني فيه خالفاً  هذا الذي ذكرته من ضمري األمر والشأن ال((
أن كل ضمٍري ذكَرُه أصحاُب اللغِة والنحِو والتفسِري يف و  .)١( ))منقول والمعقول والشأن  ال ضمري األمر:وقال
العماِد عند  وأ ،اهولِ  وأ ،عند البصرينياحلديِث  وأ ،األمرِ  وأ ،القصةِ  وأ ،ُيسمى ضمَري الشأنِ  قامِ املهذا 

  . )٢(الكوفيني
إذا أرادوا أْن ، وَمن ُحياكيهم اليوم، أن العرب الفصحاء: ((يف بيان هذا الضمريِ  قيلَخَلْصُت إىل ما و 
مل ، يستحق توجيَه األمساِع والنفوِس إليه، مٍ خْ أو غرٍض فَ ، على معًىن هام  تشتملُ ، أو فعليةً ، امسّيةً  مجلةً  ايذكرو 

ا يقدمون هلا بضمٍري يسبُقها، مما يدل على تلك األمهية واملكانةِ  خاليةً ، يذكروها مباشرةً  الضمريُ  ليكونَ ، وإمن- 
باعثًا للرغبة ، والتطلع إىل ما يزيُل إامهُ ، مثريًا للشوق -وخباصٍة إذا مل يسبْقه مرجُعهُ ، مبا فيه من إام وتركيز

  .ورغبةٍ  يف حرصٍ ، مقبلٌة عليها، متشّوقٌة هلا والنفسُ ، لُة بعَدهُ فتجيء اجلم، فيما يبسط تركيزه
فهو ، ومدلوله هو مدلوهلا، لكنه يتضمن معناها متاماً . ليس إال متهيدًا هلذه اجلملة اهلامة فتقدمي الضمريِ 

  .)٣())إشارة موّجهة إليها وحملة أو، مبثابة رمز هلا
حتّدث فريٌق من : ((عن ضمِري الشأن إذ قال لبس فيه متثيًال مجيًال واضحًا ال "عباس حسن" ومثلَ 

يف  هُ أنفقَ  حسُبُه أنْ : ويقول الثاين، وارمحتاه مل يبَق من ماله شيءٌ : أحُدهم فيقولُ ، األصدقاء عن غين افتقرَ 
َفُد من غري أن يد   نْ مَ : ويقول الثالث. طريق اخلريِ  َر منها شيئًا يصونه من ذل خِ كان يظن أن هذه القناطَري تـَنـْ

  ".وهي األياُم خائنةٌ ، غّدارٌ  هو الزمانُ " ،يا أصدقائي:وجحيم البؤِس؟ ويقول الرابع ُمتأوهاً ، الفاقةِ 
وهو غرٌض . الزمان أو تقلب، وخيانة األيام، بيان غدر الزمان: كالمه الذي يرمي إليه الرابُع من فالغرضُ 

 ته، هامعلى أمهّي هَ ، وقد أراَد أن يدلد بالضمري، إليه النفسَ  ويوجشيٌء  هُ من غري أن يسبقَ " هو وهي "فمه
 غموضَ  ولن يُزيلَ . جييء بعده شوَق النفس إىل ما، وغموضه، فيثري الضمري بإامه هذا، يصلح مرجعاً 

  .)٤())وجتليه هُ رُ فهي اليت تفس ، الضمري ويوضح املراد منه إال اجلملة اليت بعَدهُ 
 اليت ميتاز ا على سائر البد من الوقوف على صفاته، الشأن ومعناها ضمريِ على ضروب  بعد أْن وقفتُ 

  .حىت يغدَو أكثَر وضوحاً وجالءً ، الضمائر األخرى

                                                           

 .٢/٧٥٥البسيط يف شرح مجل الزجاجي  - )١(

وضمري ، وضمَري األمر، املسألة اليت سيتناوُهلا الكالم : أي، ألنّه يشري إىل القصة، وضمري القّصة، للحال املراد الكالم عليها: أي، ألنّه يرمز إىل الشأن، ّمسَي ضمري الشأن ُ - )٢(
  .١/٢٢٨انظر النحو الوايف . ألنّه مل يتقّدمه مرجع يعود إليه، وضمري اهول، خر عنهوالذي هو موضوع الكالم واحلديث املتأ، ألنّه يرمُز إىل األمر املهم الذي جييء بعده، احلديث

  .١٣٣_١٣٢ودالئل اإلعجاز ص ، بتصرٍف  ٢٢٦/  ١انظر النحو الوايف  - )٣(
  .بتصرٍف يسٍري ، ٢٢٧/ ١النحو الوايف  - )٤(
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  :وهي، منها األخرى َختْلو الضمائرُ ، بصفاتٍ  الضمائرِ  سائرِ  على الشأنِ  ميتاز ضمريُ  :فاتُهُ ص: ثانياً 
كقول ، وبابْيهما "علمُت وظننتُ "لـأو ، وأخواما" كان أو إن "أو امسًا لـ، هذا الضمُري مبتدأً  أن يقعَ 

 :الشاعر

@ Zyz� >�ُ�^�X%B�   �1x< w%� w_�   َh �̂H� B[�N �� Lْ=W ً�X�H)>� �̂�T�َِ_  
الثاين  املفعولُ " خيفى على أحدٍ  احلق ال" ومجلةُ ، لُ األو  وهو املفعولُ ، نِ الشأ ضمريُ " َعلْمُتهُ "اهلاء يف ف

  )١(.وهي مفسرٌة لذلك املضمر، "َعلْمُتهُ "لـ
 "إن "لـ أو امساً ،إذا كان مبتدأً ،خربًا له وتقعَ ، هُ مدلولَ  وتوضحَ ، سرُهُ فَ مجلٌة تُـ  الشأنِ  أن تأَيت بعَد ضمريِ 

 :كقول الفرزدق  .اموأخوا"كان"أو

ِ�D
< ��� ْ\G ���DH� �� ��    �QX�< Bj�F�� >�
� F�� �� �F	H�B�  
وأمٌر يف  مبا هو حديثٌ ، وكذلك ُفسَر هذا الضمُري الذي هو أمٌر وحديثٌ ، "هلا أبوان:" ففسر بقوله

 زِيُغ قلوُب فريٍق منهم﴾يَ ﴿من بعِد ما كاَد  :كقوله تعاىل" كاد"أو خربًا لـ )٢(.وما دخل عليه االبتداء
وال ، فعلٌ " يزيغ"و، فعلٌ " كاد" ألن  ،والشأنِ  األمرِ  ضمريَ " كاد"أن يف، )٣(ومذهب سيبويه، ]١١٧/التوبة[

 )٤(باجلملة من الفعل والفاعل "كاد"يف الضمريُ  سرَ وفُ  ،يف الفعلِ  الفعلُ  يعملُ 
وال جيوز ، جبزأيها والبد من التصريح". تُ نْ علمُت وظنَـ "أيضًا لـ رُة مفعوًال به ثانياً فس امل هذه اجلملةُ  وتقعُ 

عند مجهور  أو تقديره،طريف اجلملة يصح حذُف أحدِ  وال، خبالف غريه من الضمائر، تفسريُُه مبفردٍ 
  .)٥(البصريني

وال جيوز تقدُمي هذه اجلملِة  ، ومرجعه يعود على مضموا، عنُه وجوباً  له متأخرةً  اجلملُة املفسرةُ أن تأَيت 
 ، جزٍء منها عليه أو، كلها

ُ
  سرفَ ألن امل

ُ
يف (( ابَن السريايف )هـ٧٦١ت(  وخطَأ ابُن هشام .سرفَ ال يأيت قبل امل

 :قول الفرزدق

H����0� >�
� B�U >��ْ�B�< 8ِ�F��� vD� ً��	�      �q, \G >�U�V�� 8<  

                                                           

وتعليق الفرائد على تسهيل الفوائد ، ٥/٥٤١ومغين اللبيب ،١/١٦٦وشرح التسهيل ، ٢/٢٧٩كتاب التسهيلوانظر التذييل والتكميل يف شرح  ، ٢٤٧املسائل احللبيات ص  - )١(
 . ١/٢٢٨والنحو الوايف ،١/٢٣٨وحاشية الصّبان على شرح األمشوين، ١/١١٧واملساعد على تسهيل الفوائد،٢/١٢٤

 .٢٤٨انظر املسائل احللبيات ص - )٢(

  . ١/٣٥٢اب سيبويه أليب سعيد السريايفوانظر شرح كت، ١/٧١الكتاب  - )٣(
 . ، ١/٣٥٢وانظر شرح كتاب سيبويه أليب سعيد السريايف ٢٥٠املسائل احللبيات ص  - )٤(

ائد على وتعليق الفر ، ٥/٥٤٠ومغين اللبيب ،١/١٦٣وشرح التسهيل ، ٢/٢٧٤وانظر التذيل والتكميل يف شرح كتاب التسهيل، ٢٥٠-٢٤٧انظر املسائل احللبيات ص  - )٥(
  .١/٢٢٩والنحو الوايف ،١/٢٣٨وحاشية الصّبان على شرح األمشوين، ١/١١٥واملساعد على تسهيل الفوائد،٢/١٢١تسهيل الفوائد 



 عبد الكايف املرعب. د    ضمري الشأن بني العربية والعربية

 www.naseemalsham.com:   موقع نسيم الشام                                                                                                  ١٣

: واجلملةُ ، مبتدأ وخرب": ابُن املراغِة سكرانُ "و، شأنية" كان"إن ": ابُن املراغةِ "و" سكرانُ "فيمن رفع 
، "ابُن املراغة" ورفع، )٢("سكران"واألشهُر يف إنشاِدِه نصب. زائدةٌ " كان"والصواب أن . )١("كان"خرب

  .)٣())حمذوفاً " هو"على أنّه خٌرب لـ" متساكرُ " فارتفاع
  . )٤(منقطعةً " أم"فجاءت ، "أم هو متساكرُ : "تقديرُهُ ، مبتدأٍ حمذوفٍ  رفعُه على القطِع جبعله خربَ : أي

املفرد  ويكثر فيه. للمثىن أو للجمع يأيت هذا الضمريُ  ال: أي،ليس غريُ  أْن يأَيت ضمُري الشأِن للمفردِ 
، أو املسألة،ُمرادًا به القصة،وجيوز أن يأَيت بلفظ املفردة املؤنثة. أو األمر،أو احلال، مرادًا به الشأن، املذكر

 ﴾فإذا هي شاخصٌة أبصاُر الذين كفروا﴿ :كقوله تعاىل، مؤنٌث عمدةٌ وخاصة إذا جاء يف اجلملة بعد الضمري 

ا :وقوله تعاىل، ]٩٧/األنبياء[ ٤٦/احلج[ تعمى األبصاُر ولكن تعمى القلوُب اليت يف الصدور﴾ ال ﴿فإ[ ،
 )٥("وهي األُم مدرسةٌ ، هي األعمال بالنيات:" وحنو

فهو فيه كغريه  أما النعتُ ، منه وال يبدلُ ، عليه يعطفُ  وال، دُ فال يؤك ، الشأن بتابع ضمريُ  عُ بَ تْ يُـ  أْنه ال- ٥
   )٦(.لغريهانعتاً  وال تأيت الضمائر، يأيت هلا نعتٌ  ال، من أنواع الضمائر

 ،ما مبتدٌأ وخربٌ هُ إذا وقع مفعوًال به لفعٍل ناسخ ينصب مفعولني أصلُ ، الشأن منصوباً  يأَيت ضمريُ  أنْ _٦
فاهلاء ، "وظنَـْنُتُه جاَء ذو ِعْلمٍ ، وخْلتـُُها هنٌد مسافرةٌ ، ناجحٌ  حسبُتُه الطالبُ :" حنو، فيجُب إبرازُُه واتصاله بعامله

ا املفعوُل األوُل لـ، يف هذه األفعال هي ضمري الشأِن والقصةِ  نصٍب أل ا" ظنْنتُ "وهي يف حملوأخوا ،
 ا مفعوٌل به ثانٍ ، نصبٍ  واجلملة بعدها يف حمل أل.  

". هُ مثلَ  اهللاُ  ليس خلقَ :" حنو، ويستكن فيه، أما إذا جاء ضمري الشأن مرفوعاً متصًال فإنه يستُرت يف الفعل
إذن البد من اسم .ةيعمُل يف الفعِل مباشر  والفعُل ال، فعالن" ليس وخلقَ " ألن ، ضمري مسترتُ " ليس"ففي 

 ندُ وكانْت ه،وكان املسيُح كليُم اهللاِ ، كاَن ُعَمُر عادلٌ : "ومْثلهُ ، لذى كان فيها الضمُري املسترتُ " ليس"يرتفع بـ
كان احلال والشأن : "أي،"هو أوهي"تقديرُهُ ، والقصِة مستِرتٌ  الشأنِ  ضمريُ " كان"ففي . )٧("ُفْضلى زميالِا

  :ومنه قول الشاعر،ومفسرة له، واجلملة بعدها خربٌ ، "كان"ويعرب امساً لـ". والقصةُ 

                                                           

  .  ٤٨٦- ١/٤٨٥انظر ارتشاف الضرب من لسان العرب  - )١(
فلّما حذف الفعل الرافع فسره ، أكان سكراُن ابَن املراغةِ : ال ترى أن تقديرهأ: (قال ابن جين . ٧/٧٠وشرح أبيات مغين اللبيب  ٣٧٥/ ٢واخلصائص ، ١/٤٩انظر الكتاب  - )٢(

 .٢/٣٧٥اخلصائص ) الثانية دّلت على األوىل" كان"ألن ، وخرب كان املضمرة حمذوف معها، هذا الظاهر خرب كان الظاهرة" ابَن املراغة"و. كان ابَن املراغة: بالثاين فقال

والنحو   ٧٠-٦٩/ ٧وشرح أبيات مغين اللبيب ، ١/٢٣٨وحاشية الصّبان على شرح األمشوين، ١/١١٨وانظر املساعد على تسهيل الفوائد، ٥٤٠- ٥/٥٣٩مغين اللبيب  - )٣(
 .١/٢٢٩الوايف 

  .٧/٧٠انظر شرح أبيات مغين اللبيب  - )٤(
  .١/٢٢٩والنحو الوايف ،١/٢٣٨صّبان على شرح األمشوينوحاشية ال، ١١٦ -١/١١٥وانظر املساعد على تسهيل الفوائد، ٥٤٢- ٥/٥٤١مغين اللبيب  - )٥(
 .١/٢٢٩والنحو الوايف ،١/٢٣٨وحاشية الصّبان على شرح األمشوين، ١١٦ - ١/١١٥وانظر املساعد على تسهيل الفوائد، ٥/٥٤١مغين اللبيب  - )٦(

  ".كان" واخلرب يف حمل نصب خرب واجلملة من املبتأ، "هندٍ "خرب لـ" ُفْضلى"فـ، كانت هند أفضُل زميالا: أي - )٧(
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  :وقول اآلخر

� "i�1� >j�_��� ",�Q=� BY	��     �k >l̂�H_َh D ُm�+*� Hj�1�� >j�_N  
بعد أن وقفنا على صفات . )١(واجلملُة بعَدُه مفسرٌة لهُ ، "هو"تقديرهُ ، ضمري الشأن" كان وليس" ففي

  .مري الشأن البد من الوقوف على طبيعتهض
  :طبيعته : ثالثاً 

 ةٍ  الشأِن بطبيعةٍ  ضمريُ  خيتصزُ  خاصُه عائٌد إىل مفردٍ ، إذ يلزم إفراُدهُ ، عن سائر الضمائر هُ متيـوهو ، ألن
 ويلزمُ  ."وإنُه إخوُتَك صاحلون، وإّا جاريتاَك حسنتان، إنُه أخواك منطلقان :"حنو، األمرُ  أو أو احلديثُ  الشأنُ 

به  بهَ أو مذكٌر شُ ] ٩٧/األنبياء[  ﴾واالذين كفر  فإذا هي شاخصٌة أبصارُ ﴿ :كقوله تعاىل،ُه مؤّنثٌ تذكريُُه مامل يأِت بعدَ 
ا قمٌر جاريُتكَ :" حنو،مؤنثٌ  ُح تأنيثُهُ ، "إة أو فعٌل فيه عالمُة تأنيٍث فريجا  :كقوله تعاىل، مراعاًة للقص فإ ﴿

  :وقول الشاعر، ]٤٦/احلج[تعمى األبصاُر﴾ ال

           ��X�G� >8D%��� D_�W �QX�< w%� ُLXUBDُ�B~ ̂G� w����
�� XL "��  
مع ،اللفظِ  حتسنيِ  مشاكلةَ  ألن مع التأنيثِ ،إذ التأنيُث فيه أجوُد من التذكريِ "تعمى وتعفو:"الشاهد يف

  :كما قال أبو طالبٍ ، والتذكُري مع ذلك جائزٌ ، واحدٍ  مبعىنً  والشأنُ  إذ القّصةُ ، خيتلفُ  أن املعىن ال العلمِ 

@ ^G� f���� fOz �̂�� ُW         >�X��Tَ�>�i��:�� �QH,DT< w%� ZI  
  )٢(.بعالمة تأنيث" ُتَكب "ُه فعلُ ووليَ ، "فإنه"لشأنا ضمريُ  رَ ك إذ ُذ 

، أنّه حرفٌ  وزعمَ ، الذي أنكَرُه ابُن الطراوةِ  يف العربيةِ  والقّصةِ  هذا ما َخَلْصُت إليه من ضمري الشأنِ 
يف  الضمائرُ " كـ الدكتور حممد عبداهللا جرب يف كتابهاحملدثني   بعضُ  به وقد تأثـرَ  ،)٣(والقياُس مينعانِهِ  والسماعُ 

 على موضعه حيكمُ  اسمٌ  يف أنّه ال خالفَ  "السيوطي من أنّه هُ ولست أقبل ما نقلَ (( إذ قال،"اللغة العربية
من أنه  إىل موافقتهِ  أبو حيانَ  ومالَ  الطراوةِ  إليه ابنُ  وأّين أرتضي ما ذهبَ " باإلعراب على حسب العامل

كفها   على األفعال الناسخةِ  وكذا إذا دخلَ  "ما "كفها عن العمل كما تكفها  "إن "على  إذا دخلَ " حرفٌ 

                                                           

 .١/٢٣٠انظر النحو الوايف - )١(

والِغرارة ، الطري : واللحم الغريض. ١٢٤-٢/١٢٣وتعليق الفرائد على تسهيل الفوائد، ١/١١٦واملساعد على تسهيل الفوائد، ١٦٥-١/١٦٤انظر شرح التسهيل البن مالك - )٢(
 .وهي اجلُوالق، واحدة الغرائر

 .٧٥٩-٢/٧٥٥والبسيط  يف شرح اجلمل البن أيب الربيع ، ٢٧٢-٢/٢٧١تذييل والتكميل يف شرح كتاب التسهيلانظر ال -- )٣(



 عبد الكايف املرعب. د    ضمري الشأن بني العربية والعربية

 www.naseemalsham.com:   موقع نسيم الشام                                                                                                  ١٥

له  عالقةَ  ال أو القّصةِ  الشأنِ  ي الشايب إىل أن ضمريَ ز وذهب الدكتور فو  .)١())كما تلغى يف باب ظن وتلغى  
 له بالشأنِ  وال عالقةَ ، عادي  غيبةٍ  هو ضمريُ  إن هذا الضمريَ : ((إذ قال، بعيدٍ  أو من قريبٍ  أو القّصةِ  بالشأنِ 

لكن املستشرق األملاين .)٢())الحقٍ  ضمري غيبة يعود على اسمٍ  إنه جمردُ ، أو بعيدٍ  من قريبٍ  وال القصةِ 
" إن "القصة حرٌف إذا دخل على  الشأن أو خالف املتأخرين واحملدثني الذين زعموا أن ضمريَ  )برجشرتاسر(

  : إذ قال،ألغى عملها أو على األفعال الناسخة ،"ما"كما تكفها  كفها عن العمل  وأخواا
ا كان ضمريًا ، املركبةِ  االمسّيةِ  اجلملةِ  ومن خصائص العربية أن مبتدأَ (( له باجلملة  عالقةَ  ال، للغائبرمب
 ﴾يفلُح الظاملون إنه ال﴿: حنو، الشأن وهذا ما مسّاُه النحويّون ضمريَ ، راجع إليه فيها وال، اخلربيّة

على " إن وأن "من إدخالِ  الناطقَ  نُ أنه ميك ، وفائدة هذا الرتكيب، "إن أو أن "وأكثر ذلك بعد. ]٢١/األنعام[
فغريها من اللغات السامّية ، فهذا مما يشهد مبيزة العربّية شهادًة مبينةً ". يفلح الظاملون ال: "،حنواجلمل الفعلّية 

وهي مع ذلك  .قطمسية فاجلمل اإل ان موضعها األصلي أولَ وإن ك، على اجلمل الفعلّية" إن "قد يقدم أمثال 
أو إحدى أخواا " إن "الضمُري معو .)٣())اتركيبهغري تغيري من ، لب اجلملة الفعلية امسيةً لق، اخرتعت وسيلةً 

أنك ترى لضمري  "أن "ومن خصائص : ((عبد القاهرقال ، اكان ِخْلواً منه مما لو أكثرُ  ترى فيه ُحْسنًا ومجاالً 
َيْصُلُح حيث َصَلَح إال  بل تراه ال، تراه إذا هي مل تدخل عليه ال واللْطِف ما نِ سْ األمر والشأِن معها من احلُ 

: وقوله، ]٩/يوسف[ ﴾ُيضيُع أجَر احملسنني ال إنُه من يتِق ويْصِربْ فإن اهللاَ ﴿: وذلك يف مثل قوله تعاىل، ا
 ﴾يـُْفِلُح الكافرون إنُه ال﴿: وقولُهُ ، ]٦٣/التوبة[  ورسوَلُه فأن له ناَر جهنَم﴾ ﴿أنُه َمن ُحياِدِد اَهللا◌َ 

  . )٣( ]))١١٧/املؤمنون[
 كثريًا يف دعواهم ألّن امسّيةَ   الصوابَ  جانبوامن خالل ما تقّدم يتبّني أّن الذين نادوا حبرفّية هذا الضمري 

وهي ميزة ، امسيةً  الفعلّيةِ  اجلملةِ  وذا الضمري ميكن قلبُ . سبيل إىل إنكارها ال الشأنِ   ضمريِ اهلاء ظاهرٌة يف
   .غات الشرقيةللمن ا أخواا العربية على سائرامتازت ا 

، ضمري الشأن يف العربّيةب هُ مقارنينَ ، وعلى صفاته وطبيعته، والبد من الوقوف على ضمري الشأن يف العربية
  .لبَس فيه واضحاً بينهما ال حّىت يغدَو األمرُ 

• �F����� ' ���� >����F����� ' ���� >����F����� ' ���� >����F����� ' ���� >���::::        

                                                           

 .١٤٧- ١٤٤الضمائر يف اللغة العربّية ص  - )١(

 .٢٦ضمري الشأن والفصل دراسة ومقاربة لسانية ص - )٢(

  .بتصرف يسري ١٣٩التطور النحوي للغة العربّية ص - )٣(
  .بتصرٍف يسريٍ  ٣١٧اإلعجاز ص دالئل  - )٣(
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وبعض  ،وكتب العبادات وأسفار أخرى يف التوراة، ،التكوين سفرة فقد ورَد يف يف العربي  الشأنِ  أما ضمريُ 
إذ ورد يف اإلصحاح التاسع عشر قول اإلله ، ومل تذُكْرُه مظان النحِو العربيةُ  ،وبعض األشعار، املعجمات

 ومجلة ،مبتدأٍ  حمل رفع ضمري الشأن يف "أنا" فـ" أنا اُهللا إلُهُكم ֵהיֶכםֱֹאל יְהָוה ֲאנִי:" ملوسى عليه السالم
 ومل ،أتْت بعدهو ، "أنا"وهي مفسرٌة لضمري الشأن ، "أنا"لـ يف حمل رفع خرب مبتدٍأ وخربٍ  مؤلفٌة من "اهللا إلهكم"
  .كما يف العربية، إال يف شيء عظيم هذا الضمُري  ملْ ستعْ يُ 

 ִּתְהיּו ִׁשיםְֹקד ֲאֵלֶהם ְוָאַמְרּתָ  יִׂשָרֵאל ְּבנֵי ֲעַדת ָּכל ֶאל ַּדֵּבר: ֶׁשהֹמ-ֶאל ָוהֹיְה ַויְַדֵּבר{
حتدث لكل مجاعة بين إسرائيل وقل هلم ستكونون : وقال يهوه ملوسى .)١(}ֵהיֶכםֱֹאל יְהָוה ֲאנִי ָקדֹוׁש ִּכי

  .أنا يهوه إلهكم ،قدسيني ألنين قدوس
فـ ضمري الشأن احملذوف " أن اُهللا إلُهكَ  ֶהי ֱֹאל ָוהֹיְה ּכי: " وقد ورد يف اإلصحاح التاسع قوُل اإلله

أنُه اهللاُ : " ديروالتق، "أن "يف حمل رفع خرب مجلٌة تفسرييٌة  " إهلُكَ  اهللاُ :" ومجلة " أن "يف حمل نصب اسم 
أمٍر  وقد اْستـُْعِمَل هذا الضمري يف، يعود على مضموا ويف غريها، ومرجع الضمري يف هذه اجلملة ،"إلُهكَ 
  .ومل ُيْستعَمْل يف أمٍر حقريٍ ، جللٍ 

هو الذي  يهوه إلهكَ  أن وعرفَت اليوم  )٢(}ְלָפנֶי  ֵברָֹהע הּוא ֶהי ֱֹאל ָוהֹיְה ּכי ַהּיֹום ְויַָדְעּתָ {
  .يعرب أمامكَ 

هو  أنا أنا ְמנֶַחְמֶכם הּוא ִכיָֹאנ ִכיָֹאנ: " قول الرب ) إشعيا(واخلمسني  وجاء يف اإلصحاح احلادي
 وخربٍ  مؤَلفٌة من مبتدأٍ  مجلة تفسرييّةٌ  "هو معزيكم" و، مبتدأٍ  ضمري الشأِن يف حمل رفعِ  "أنا"فـ     " معزيكم

للمفرد  ويف غريها من اجلمل اليت وقفت عليها، ةضمري الشأن يف هذه اجلملجاء  و، "أنا"لـ خربيف حمل رفع 
  .وأنا ضمري املتكلم، "أنا:"إذ قال، الغري

  .أنا أنا هو ُمعزيكم )٣(}ְמנֶַחְמֶכם הּוא ִכיָֹאנ ִכיָֹאנ{
منفصل يف  الشأنِ  ضمري" أنتَ "فـ " أنت هو ملكي ַמְלִּכי הּוא ַאָּתה :"قاموس ابن شوشانوورد يف 
ومل ، "أنت"يف حمل رفع خرب لـ  تفسرييةٌ  مجلةٌ  وهي، من مبتدأ وخربٍ  مؤلفةٌ " هو ملكي: "ومجلة، حمل رفع مبتدأ

  ."مفرداً " أنت" وجاء ضمري املخاطب، يـُْتبع ضمري الشأن يف هذه اجلملة ويف غريها بتابعٍ 
                                                           

ִ וִ לְ ‚  Printed in Sweden 1971‚CAP. XIX‚ )וכתובים נביאים תורה( ספר - )١( : الوي... الويني، اإلصحاح التاسع عشر‚ \195\"ע‚ יט‚ יםּי
  יוִ לֵ  טפֶ ּׁשֵ מִ  יׁשאִ : יוִ לֵ 

 ... ، اإلصحاح التاسعتثنية‚ \304\"ע ‚ט‚ יםרִ בָ ּדְ ‚  Printed in Sweden 1971‚CAP. IX‚ )וכתובים נביאים תורה( ספר - )٢(

ְ ‚  Printed in Sweden 1971‚CAP. I,I‚ )וכתובים נביאים תורה( ספר - )٣( ָ עְ ׁשַ י   ...احلادي واخلمسون، اإلصحاح إشعيا‚ \722\"ע ‚נא‚ הי
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ֹ ֹ 

   .أنَت هو ملكي )١(}ַמְלִּכי הּוא ַאָּתה{
 ضمريالياء ف، "مأنا الرب إلُهكُ  " ֵהיֶכםֱֹאל ָוהֹיְה ֲאנִי : "قول الرب الثامن عشر  وجاء يف اإلصحاح

يف وخٍرب  مؤلفٌة من مبتدأٍ  تفسرييةٌ  مجلةٌ  "الرب إلهكم أنا :"ومجلة ، "أن  "اسمنصب يف حمل :لمتكلمالشأن ل
  .          تشبُه ما جاء يف اجلمل السابقةوطبيعُته وصفاُت ضمِري الشأن يف هذه اجلملة  ."أن "حمل رفع خرب 

ال تصنعوا لكم أوثاناً  )٢(}.....ֵהיֶכםֱֹאל ָוהֹיְה ֲאנִי ִּכי..... ּוֵפֶסל ֲאִליִלם ָלֶכם ַּתֲעׂשּו ֹאל{
  ....مكُ إلهُ  أنا الرب ألين ...... وال متثاالً 

 إلُهُكم ֵהיֶכםֱֹאל ָוהֹיְה ֲאנִי :"وجاء يف اإلصحاح السادس والعشرين قوُل الرب أنا" فـ  ،"أنا الرب" 
  ضمير الشأنِ 

 ."أنا"لـمجلٌة تفسرييٌة مؤلفٌة من مبتدٍأ وخٍرب يف حمل رفع خرب " الرب إلُهُكم:"ومجلة  ،يف حمل رفع مبتدأ
  .   واْستـُْعمل الضمري يف هذه اجلملة كما اْستـُْعمل يف اجلمل السابقة اليت وقفُت عليها

 ָוהֹיְה ֲאנִי ֲאֵלֶהם ְוָאַמְרּתָ  יִׂשָרֵאל ְּבנֵי ֶאל ַּדֵּבר: ֹרֵלאמ ֶׁשהֹמ-ֶאל ָוהֹיְה ַויְַדֵּבר{
  )٣(}.....ֵהיֶכםֱֹאל

  .مكُ إلهُ  أنا الرب  :َكلْم بين إسرائيل وقل هلم: وكلم الرب موسى قائالً 
فـ  "أنا اُهللا إلُه أبيكَ   (ָאִבי ֵהיֱֹאל ָהֵאל ִכיָֹאנ : "ألربعني قول اإللهوجاء يف اإلصحاح السادس وا

وخٍرب يف حمل رفع  من مبتدأٍ  مؤلفةٌ   تفسرييةٌ  مجلةٌ  "اُهللا إلُه أبيك" ومجلة ، ضمري الشأن يف حمل رفع مبتدأٍ "أنا"
  ويف غريها، هذه اجلملةاجلملة التفسريية أو جزء منها على ضمري الشأن يف  ومل تتقدم".أنا"خرب لضمري الشأن 

! הֹיֲַעק.... ְליְִׂשָרֵאל ִהיםֱֹאל ֶמרַֹוּי...... ָׁשַבע ְּבֵאר ֹאַוּיָב וֹל ֲאֶׁשר ְוָכל יְִׂשָרֵאל ַוּיִַּסע{
وارحتل إسرائيل وكل ما كان له وأتى إىل  )٤(}...(ָאִבי ֵהיֱֹאל ָהֵאל ִכיָֹאנ ֶמרַֹוּי. ִהּנֵנִי ֶמרַֹוּי! הֹיֲַעק
  ...أبيك إلهُ  أنا اهللاُ  :فقال. فقال هأنذا! يعقوب! يعقوب.... فكلم اهللا إسرائيل..... سبعالبئر 

                                                           

ַ רְ קִ ( תַאצָ ֹוה ‚ןׁשָ ֹוׁש -  בןאֵ  םהָ רָ בְ ַא‚ ׁשחדָ  ןֹוּלמִ  ‚)ה  מר‚ תהלה( - )١( ְ ) רפֶ סֵ  -  תי ִ לַ ׁשָ ּורי   \263\" ע‚ ןֹואׁשרִ  0רֶ ּכֶ ‚ 1968‚ םי

  .٢٦٣، الد األول، الصفحة ١٩٦٨القاموس احلديث، أبراهام بن شوشان، إصدار كريات سيفر، القدس، 

ִ וִ לְ ‚  Printed in Sweden 1971‚CAP. xxvi‚ )וכתובים נביאים תורה( ספר - )٢(   ... السادس والعشرونالويني، اإلصحاح ‚ \208\"ע‚ ּכו‚ יםּי

ִ וִ לְ ‚  Printed in Sweden 1971‚CAP. xviii‚ )וכתובים נביאים תורה( ספר - )٣(   ...الثامن عشرالويني، اإلصحاح ‚ \193\"ע‚ יח‚ יםּי

  .السادس واألربعونتكوين، اإلصحاح ‚ /79/"ע‚ מו‚ ְּבֵראִׁשית - Printed in Sweden 1971‚ CAP. xi,vi‚ )וכתובים נביאים תורה( ספר - )٤(
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ֹ 

ֹ 

ֹ 

ֹ ֹ 

ֹ ֹ 

 ֱאלֵהנּו" ה ַאָּתה : " " ز إسرائيلمن كنْ "  :يف درس بعنوان، اجلزء الثالث،"مليم إليف"يف كتاب  وردو 
 مجلةٌ  "إلهنا اهللاُ : "ومجلة،  يف حمل رفع مبتدأ منفصلٌ  الشأنِ  فـ أنت ضمريُ  "ناإلهُ  أنت اهللاُ  ָהעֹוָלם ֶמֶל0

  ]٩/النمل[﴿ إنه أنا اُهللا﴾  :بقوله تعاىلوهذا شبيٌه ."أنت"لـ من  مبتدأ وخرب يف حمل رفع خرب مؤلفةٌ   تفسرييةٌ 
  )١(....ֻּכּלֹו ָהעֹוָלם ֶאת ַהּזָן ָהעֹוָלם ֶמֶל0 ֵהנּולאֱ " ה ַאָּתה ָּברּו0
  ....ُمقيُت العاَمل كله أنَت يهوه إلهنا ملك العاَلممبارك 

 ַעל ֵהנּולאֱ :" أيضًا  "من كْنز إسرائيل : " يف درس بعنوان، اجلزء الثالث، "إليف مليم"وورد يف كتاب 
 ֶ◌הֹוֵצאָתנּו "و "وواسعةً  أنَك َنَحْلَت آباءنا بالداً ساحرةً على إهلنا ֶחְמָּדה ֶאֶרץ ַלֲאבֹוֵתינּו ֶשִהנְַחְלּתָ 

الكاف ضمري الشأن يف و  "أن "".من بالد مصرأنَك أخرجتنا يهوه إلهنا على  ִמְצַריִם ֵמֶאֶרץ ֵהנּולאֱ " ה
يف حمل رفع خرب  تفسرييةٌ  فعليةٌ  مجلةٌ "َنَحْلَت آباءنا بالدًا ساحرًة وواسعةً  "ومجلة ، امسهاحمل نصب 

 ةٌ  مجلةٌ " من بالد مصرأخرجتنا يهوه إلهنا  "ومجلة،أنٌة أيضاً  فعليالثانية تفسريي وهذا ، يف حمل رفع خرب أن
  ].٧٤/طه[﴿إنُه من يأِت َربُه ُجمْرمًا﴾ :شبيٌه بقوله تعاىل

" ה ֶשהֹוֵצאָתנּו ְוַעל ּוְרָחָבה ֶחְמָּדה ֶאֶרץ ַלֲאבֹוֵתינּו ֶשִהנְַחְלּתָ  ַעל ֵהנּולאֱ " ה ְל  נֹוֶדה 
  )٢(ִמְצַריִם ֵמֶאֶרץ ֵהנּולאֱ 

أنَك أخرجتنا يهوه إلهنا وعلى  آباءنا بالدًا ساحرة وواسعة )٣(أنَك َنَحْلتَ نشكُر لَك يهوه إهلنا على 
  .من بالد مصر

  .وعلى كل شيء حنن شاكرون لَك يهوه إهلنا  ְל  מֹוִדים ֲאנְַחנּו ֵהנּולאֱ " ה ַהּכל ְוַעל
 ،العربية واملعجمات عباداتالتكوين وكتب ال سفريف  من خالل هذه األمثلة القليلة اليت وقفت عليها

ا ، واحلالِ  واخلطبِ  واألمرِ  دل على الشأنِ ي فيها انتهيت إىل أن الضمريَ  ُتْستعملْ  ملأل  فيما يعُظُم من  إال
بعده  ويقعُ ، تارًة أخرى أخواا ىحدإأو " إن "أو امساً لـتارًة يقع مبتدأً ، هذا الضمريَ  ووجدتُ ،األحوال واألمور

هذه  ومل تتقدمُ ، على مضموا يعودُ  هُ ومرجعُ ، متأخرًة عنه هذه اجلملةُ  وجاءتْ ، همدلولَ  توضحُ ،تفسرييةٌ  مجلةٌ 
  .ومل يـُْتبْع بتابعٍ ، الغري مفرداً  وجاء هذا الضمريُ ، عليه اجلملةُ 

                                                           

ִ צַ ֹואמֵ (‚ )ג(כרך ‚ ספר אלף מלים - )١(   ).43"(ע‚ 1973‚ אביב - תל‚ ישראל ‚הוצאת ספרים אחיאסף‚ )ןזֵ ֹון רֹורהֲ ַא(‚ )לאֵ רָ ׂשְ ר י

 . م ١٩٧٣، ٤٣/  ٣كتاب إليف مليم، من كنز إسرائيل، أهرون روزين، إصدار سفرمي آحي آساف، تل أبيب،

  . ٤٣/ ٣السابق  -  )٢(
  )حنل(اللسان . أعطيَت بال عوٍض : حنلَت  - )٣(
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 ،يف العربّيةِ  الشأنِ  تشاًا كبريًا بينه وبني ضمريِ  فإننا جندُ  يف العربيّةِ  الشأنِ  يف ضمريِ  أمعّنا النظرَ  وإذا ما
جاء مبتدأً  ألنه .سعَ و أ على نطاقٍ  ل يف العربيةِ مِ عْ تُـ إذ اسْ ، مع فارٍق يف االستعمال ،من حيُث صفاتُُه وطبيعُتهُ 

  . "أو جاء مفعوًال به لـ ظننت أو إحدى أخواا،ولـ إن أو إحدى أخوااأ، كان أو إحدى أخواا"امساً لـ وأ
إىل حد كبٍري، والسيما يف  بينهاموجودٌة  وأوجُه التشابهِ ، أسرٌة واحدةٌ  أن اللغاِت الشرقيةَ  ىوهذا يدل عل

 . أفعاهلا وأمسائها وضمائرها


