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  صفحة لغة
  
  
  

   توحيد الضمري بعد العطف-١
  
  

  )∗(مكي احلسين. د
  

 من سورة /٢٠[سري اآلية يف تف» كشافه«اإلمام الزخمشري يف  قال •
 َوأَْنتْم عنُهَيا أَيَها الَّذيَن آَمنوا أَطيعوا اللََّه َوَرسولَه َوال َتَولَّْوا : ]األنفال
وأطيعوا رسول اهللا، : ، ألن املعىنرسول اهللا ل) عنه( يف الضمري«. َتْسَمعونَ

وإمنا وحد . ]٦٢ /التوبة[ ُهَواللَّه َوَرسولُه أََحق أَنْ يْرضو... : كقوله تعاىل
، فكانا يف ألنه ال تفاوت بني رضا اهللا تعاىل ورضا رسوله ) يرضوه(الضمري يف 

واهللا :  َنَعَشين وَجَبَرين، أو)١(إحسان زيد وإمجالُه: حكم َمْرضي واحد، كقولك
 .أحق أن يرضوه، ورسوله كذلك

َمْن يطعِ الرسولَ : قال تعاىل. تعاىل شيء واحد فطاعة الرسول وطاعة اهللا
  ».؛ فكأن رجوع الضمري إىل أحدمها كرجوعه إليهما]٨٠ /النساء[ فَقَْد أَطَاَع اللََّه

                                                           
 .عضو جممع اللغة العربية بدمشق )∗(
  .َحسَنها وكَثرها: أَْجَملَ الصنيعةَ وفيها: جاء يف املعجم الوسيط) ١(



  )٢(اجلزء ) ٨٥( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٥٢٠

  :»١٢٧ /٨ – القرآن اجلامع ألحكام«يقول اإلمام القرطيب يف 

  .يكتفى بضمري الواحد عن ضمري اآلخر إذا فُهم املعىن، وهذا كثري يف كالم العرب
  َعلَى الَْخاشعَني لَكَبَِريةٌ إِالَّإِنهاة َوَواْسَتعينوا بِالصْبرِ َوالصال: ومنه اآلية •

  .د اثنان واملرا، الصالة،عاد إىل مفرد) إا(الضمري يف . ]٤٥ /البقرة[
 ).تفسري اجلاللني(وأفرد الصالة بالذكر تعظيما لشأا 

 .]١١ /اجلمعة[ إِلَيهاَوإِذَا َرأَْوا تَجاَرةً أَْو لَْهواً اْنفَضوا : ومنه اآلية •
 .وأعاد الضمري إىل التجارة ألا مطلوم األفضل واألهم .انفضوا إليهما: واملراد

 َيكْنِزونَ الذََّهَب َوالْفضةَ َوال يْنفقُوَنَها في َسبِيلِ  َوالَّذيَن...ومنه اآلية  •
  .]٣٤ /التوبة[ اللَّه فََبشْرهْم بَِعذَابٍ أَليمٍ

. ألعم رد الكناية إىل الفضة ألا األغلب وا.واملقصود إنفاق الذهب والفضة
ى الفضة، ألا أعاد الضمري عل« غرائب التنـزيل بهاويقول أبو بكر الرازي يف كت

  ».أقرب املذكوَرْين، أو ألا أكثر وجودا يف أيدي الناس فيكون كنـزها أكثر

  : قيس بن اخلطيمويشبه ما حنن بصدده قول الشاعر •
ـ        حنن مبا عندنا وأنت مبا عنـ

  

 ، والرأي خمتلـف   راضٍـَدَك    
  

  !راضونحنن وأنت مبا عندنا : واملراد

  :ونظريه قول الشاعر حسان
ـ   إنّ    شرخ الشباب والشعَر األس

  

 ـوَد ما مل يعاَص كان جنونـا        
  

  .مل يقل يعاصيا، رده إىل الشباب، ألن الشعر األسود داخل فيه

  :ونظريه قول الشاعر ضابئ بن احلارث
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     أمسى باملدينة َرْحلُـه وَمن َيك 
  

  ــب ــا لَغري  ــار ــإين وقَي  ف
  

  ).اسم َجَملِ ضابئ: قيار. (يب وقيار ا غريب أيضافإين لغر: التقدير.  وقيارا:ويف رواية

  ].٥٠ /املؤمنون[  اْبَن َمْرَيَم َوأُمه آَيةًَوَجَعلَْنا :ومن هذا القبيل قوله تعاىل

  .جعلنا كل واحد منهما آية: املراد

   هل عاملت العرُب املثىن معاملة اجلمع؟-٢

مي الذي أُْنزِل بلغة العرب، ويف  نعم، ولدينا الدليل يف القرآن الكر:اجلواب
واملالحظ أن التوسع يف استعمال اجلمع ال يكون إال عند أمن . كالم فصحائهم

  .اللبس، حني يوحي املقام باملقصود، ويعتمد املتكلم على فهم السامع

الواو يف . ]٣٦ /البقرة[  َبْعضكُْم لَبْعضٍ َعدوٌّاهبِطُواَوقُلَْنا : قال تعاىل •
) آدم وحواء: (االثنني، ولكن استعمل يف اآلية خلطاب للجمعضمري ) ااهبطو(

 .وذلك جارٍ على عادة العرب يف كالمها

) هم(فالضمري . ]٧٨ /األنبياء[  َشاهديَنلُحكْمهِمَوكُنا : ومنه اآلية •
 ).سليمان وداود(للجمع، واملراد اثنان 

. ]١٥ /الشعراء[  مْسَتمعونَمعكُما فَاذَْهَبا بِآياتَنا إِن: ومثل ذلك اآلية •
 ).موسى وأخوه هارون(للجمع، واملراد اثنان ) معكم(فالضمري يف 

، ومل يقل ]٣٨ /املائدة[ َوالسارِق َوالسارِقَةُ فَاقْطَعوا أَْيدَيهَما: وكذلك اآلية •
 .حدة إال يد واحدة مع أن هذا هو املُراد، ألن السارق ال تقطع له يف سرقة وايديهما

، ]٤/التحرمي[ قُلُوُبكُماإِنْ َتتوَبا إِلَى اللَّه فَقَْد َصَغْت : ومثل ذلك اآلية •
 )!قلباكما(ت، ومل يقل أي مالَ
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 :ومن هذا القبيل قول امرئ القيس •
  علي َمطيهمْ  صحبِيوقوفًا ا   

  

 يقولون ال َتْهلْك أَسى وَتَجملِ      
  

 ... َنْبكقفا: ، لقوله يف مطلع القصيدةنصاحباوإمنا له 

 كان يف جملس عبد امللك بن مروان، )٢(أخريا نورد ما ذُكر من أن الشعيب •
وكالمها تابعي مشهود له بالبالغة والتمكّن من اللغة والتراث العريب اإلسالمي؛ 

  ).لَحْنَت يا شعيب: (، فقال عبد امللك)َرجالن جاؤوين: (فقال الشعيب
َهذَان َخْصَمان اْخَتَصموا :  يا أمري املؤمنني، مل أحلن، مع قول اهللا تعاىل:قال
هللا َدرك يا فقيه العراقَْين، قد َشفَْيَت : فقال عبد امللك. ]١٩/احلج[ في َربهِْم
  !وكَفَْيت

   تذكري الفعل وتأنيثه للفاعل، وعالقة النعت السبيب بذلك-٣
  .تذكرة بأهم أحكام تذكري الفعل وتأنيثه للفاعل: متهيد

  وجوبايذكَّر الفعل : أوالً

املطر (َهطَلَ املطر :  كان فاعله مذكَّرا، مفردا كان أو مثنى أو مجَع مذكر ساملًا، حنوإذا
  ).املوظفون حضروا( َحَضر املوظفون -) الرجالن تصافحا( تصافح الرجالن -) هطل

  :وجوبا الفعل يؤنث: ثانيا
، غري مفصول عنه) وهو ما يتناسل (حقيقي التأنيثإذا كان فاعله  - ١

 - جاءت التلميذتان  - جاءت التلميذة : مفردا كان أو مثىن أو مجعا ساملًا، حنو
  .جاءت التلميذات

                                                           
)٢ ( ْعيبالش)ث وراوية): شعب(نسبته إىل ): عامر بن شراحيلبطن من َهْمدان تابعي، حمد .

. كان ندمي عبد امللك ومسريه ورسوله إىل ملك الروم.  الكوفةولد ونشأ يف. حافظ ثقة
  ).ه١٠٣ت سنة (
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، مفردا كان أو مثىن أو مجع سالمة أو مجع تقَدم عليه فاعله املؤنثإذا  -٢
  :تكسري، حنو

 ].الفعل هنا بصيغة املفرد[تقْلع /  السفينة أقلعْت–تكتب / عاد كتبْتس •
الفعل هنا متصل بضمري االثنني، ولكن جيوز [تكتبان /  التلميذتان كتبتاْ •

  :إفراده؛ قال املتنيب
 َحشاَي على َجْمرٍ ذكي من الغضا     

  

       وعيناَي يف َرْوضٍ من احلُْسنِ َتْرتع 
  

  !ترتعان: يريد
 َسمْعَن/  السَمكَات مسعْت–َتْحضر / َيْحضْرنَ/ َحَضَرْت/ َحَضْرنَالتلميذات  •

 ].الفعل هنا بصيغة املفرد أو متصل بنون اإلناث[
  .كَثُْرنَ/  الرسائل كثُرْت–شرِْحَن / الدروس شرَِحْت •

  :جيوز تذكري الفعل وتأنيثه: ثالثًا

سافرْت / سافر: و عن فعله، حنمفصوالً حقيقي التأنيثكان الفاعل  إذا - ١
َق.  فاطمةاليومَنس / قَتَنسفتاة الزهر - كُُمإِذَا َجاَءَناتْؤمالْم  ]١٠ /املمتحنة[.  

جتب /  جيب- طَلََعت الشمس / طَلََع: ، حنوجمازي التأنيثإذا كان الفاعل  -٢
  .انتهت احلرب/ انتهى. مالحظةُ كذا

حضرت /  َحَضَر-جاءت الفواطم/ جاء: ، حنومجع تكسري إذا كان الفاعل - ٣
  .َهبت الرياح/  َهب-َبقيْت أشياُء مل تذكر /  َبقي- الرجالُ 

 -ارتفعت الشجرات / ارتفع:  حنومجعا باأللف والتاء، إذا كان الفاعل -٤
واَما كََسب ئَاتْم َسيفَأََصاَبه ]ل]٥١: الزمرإىل املرا/  أُْرس السؤاالت لتسلني أُرس

وصفَت /  وصَف–سجلت العنوانات املهمة /  سجل–َوَصلَ جواباتها / و وصلْت
  .العالجات املناسبة
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  يف النعت السببِّي
 ومع ذلك .املرفوع دائما، بعده َينعت ما – خالفًا للنعت احلقيقي -النعت السبيب 

هذه فتاةٌ ممزق «: فإذا قيل مثالً.  يف اإلعراب والتعريف والتنكريقَبلهفهو يتبع ما 
نائب فاعل السم املفعول : كتابها. [تنعت الكتاَب، ال الفتاة) ممزق(، فإن كلمة »كتابها
  .هذه فتاة مزَق كتابها:  يف كل حال، ألنه حيلُّ حملَّ فْعلهمفردوالنعت السبيب ]. ممزق

 ا وتأما بعدهوميكن أن يطابِق النعتق فالكتاب مذكَّر:نيثًا تذكريوممز ، نعت 
/ هذا حقلٌ ناضر:  فعله، جاز أن يقال مثالً، ألن النعت السبيب حيلّ حملّولكْن. مذكَّر

 هْوعرَرةٌ زأن يقال] السم الفاعل ناضرفاعل: زروعه[ناض هذا حقلٌ : ، إذ يصح
ما عدا مجَع املذكر (ؤنث مجع تكسري، وكلُّ مجعٍ م: زروعه. [َنَضَرْت زروعه/ َنَضَر
  ].فجاز تذكري الفعل) جمازي التأنيث (يولكنه هنا مؤنث غري حقيق) السامل

  : ففي التنـزيل العزيز: وقد َوَرَد النعت السبيب كثريا يف الكالم الفصيح
 ثََمَرات َماِء َماًء فَأَْخَرْجَنا بِهَن السأَلَْم َتَر أَنَّ اللََّه أَْنَزلَ متفاًُمخَها)٣(لج أَلَْوان 

 ْمرَوح بِيض َددَن الْجَِبالِ جٌفَوملت٣(ُمخ(ودس َها َوغََرابِيبأَلَْوان  اسِ  َومَن الن
 إِنَّ ج إِنَما َيْخَشى اللََّه مْن عَباده الْعلََماُءج أَلَْوانه كَذَلَك)٤(ُمختلٌفْنَعامِ َوالدَواب َواَأل

  .]٢٨ -٢٧/ فاطر[ َه َعزِيز غَفُوراللَّ
  :قال كعب بن زهري •

    احملمـود احلازم ْعوِز٥(قد ي(  ـهتنِي  
  

       ـقاحلَم ثْرِي العاجزبعَد الثراِء، وي 
  

  :وقال شيخ املََعرة •
 وإين وإنْ كنت األخـَري زمانـه      

  

 آلت مبــا مل َتــسَتطْعه األوائــلُ  
  

  ).األخري(فاعل الصفة املشبهة ) زمانه. (تمنصوب ألنه خرب كن) األخَري(
                                                           

خمتلفةً؛ خمتلفةٌ، ألنه جيوز يف فعله الذي حيلُّ : جيوز يف غري القرآن تأنيث اسم الفاعل هذا) ٣(
  .مبتدأ مؤخر، واخلرب حمذوف: ُجدٌد! خيتلف، ختتلف: حملَّه التذكري والتأنيث

)٤() احملذوف قبلها، وتقديرهاملبتدأ تتبع هنا) خمتلف  :َخلْق.  
  .احملمودةُ، للسبب املذكور آنفًا: جيوز تأنيث اسم املفعول هذا) ٥(


