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 ظاهرة انعكاس الضمير في اللغة العربية
 دراسة وصفية                            

 ملخَّص:
جاء هذا البحث؛ ليدرس الضمير المنعكس في اللغة العربية، وتبيين مواضعه،       

 المنعكس في الضمير ومن ثمَّ يدرُس  وشروطه، وحاالته، وا عرابه، وكل ما يتعلُق به،
 يف،الحديث النبوي الشر اللغة العربية في عصور االحتجاج، وهو:  مصادر مصدر من

ومن ثمَّ يستنتج العالقة بين الدراسة النظرية، والدراسة التطبيقية؛ ليخرج بنتائج واضحة 
 تفيد في مجال الدراسة العربية النحوية.  

      
 

 
 

 

A Descriptive Study of the Reflexive Pronoun Phenomenon 
in Arabic Language 

This study examines reflexive pronoun in Arabic Language in 
terms of its position, condition, case and syntactic function. 
Hence, this reflexive pronoun is carefully researched in an 
important source during the age of protest; it is the source of 
the Prophet's Hadiths. The research finally examines the 
relationship between the theoretical study the practical one. 
The conclusion was very useful in the field of studying Arabic 
Grammar.  
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 تمهيد

 أواًل: االنعكاس لغةً 

َعَكَس الشيء َيْعِكُسه، َعْكسًا، فاْنَعَكَس: ردَّ آخره على َأّوله، قال الخليل: " هو ردك آخر      
، وهو كالعطف، ويدل على التجمُّع، والجمع، وُيَقال: الَعْكُس هو: َعْقل يِد (1)الشيء على أوله "

در أن يرفَع رأسه، وَعَكَس الدابَة، ِإذا َجَذب رْأسها ِإليه؛ البعير، والجمُع بينها، وبين عنقه، فال يق
لترجع ِإلى الوراء، وَعَكس البعير، َيْعِكُسه َعْكسًا، وِعكاسًا: شدَّ ُعنقه ِإلى ِإحدى يديه وهو بارك، 

 .(2)واألمر ِعكاس أي: تراد، وتراجع

 ثانيًا: تعريف الضمير المنعكس
إلى  نيمير المنعكس في النحو العربي، يدفع الباحثإنَّ عدم وجود تعريف خاص بالض     

على ترجمته،  اا مصطلح الضمير المنعكس، ومن ثم عكفاالتجاه إلى لغة أخرى، وِجد فيه
 اواالستفادة منه؛ إليجاد مصطلح مناسب للظاهرة النحوية في العربية، وفي هذا الموضوع أتجه

والظاهرة، حتى بات ال يخلو كتاب نحٍو من إلى اللغة االنجليزية، وقد توافر فيها المصطلح، 
 الحديث عنها، وكان ممَّا قالوا في تعريف الضمير المنعكس أنَّه:

 " Reflexive pronoun is a pronoun ending in self- or selves- that is 

used as an object to refer to a previously named person  or pronoun in a 

sentence. It is used also to indicate that the person who realizes the action 

of the verb is the same person who receives the action "(3).                                                      

تقول ترجمة المصطلح: الضمير المنعكس هو ضمير ينتهي بكلمة )نفس(، أو جمعها       
َأْنُفس(، والذي ُيْسَتخدم مفعواًل به، يعود على اسم، أو ضمير سابق في الجملة، وهي تستخدُم؛ )

 لُتشير إلى أنَّ الشخص الذي يقوم بالفعل، أو الحدث هو نفسه الذي تأثَّر به، أو استلمه.

                                                           

 . 832( مختار الصحاح، مادة )عكس(، ص: 1)

  .6/744، لسان العرب: 180: لقاموس المحيط، ا4/701( انظر مادة )عكس( في: مقاييس اللغة: 2)

rammar of English, by: Geoffrey  leech& jan svartvik , hong ) A communicative g3(

kong, longman group uk limited, 1975, b:242.                                                               

Oxford practice grammar -intermediate with answers, by:  john east wood, oxford, 

oxford university press 2006, b: 235.   
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ويعني المصطلح أنَّ ضمير المفعول به، المتصل بكلمة نفس، أو جمعها أنفس، يعود على      
 الفاعل، الذي َسَبَق ذكره في الجملة، وهما شخٌص واحد.

ُيوَجُد في النحو العربي، وفي كتاب سيبويه ما َحَمَل معنى هذا المصطلح، يقول سيبويه: " و      
، وهذا يعني أنَّ سيبويه قد عرف ظاهرة (4)لمَّا كان المخاطب فاعاًل، وجعلَت مفعوله نفسه "

ي اللغة العربية ما يندرُج تحتها، ولكنه لم يضع لها مصطلحًا خاصًا االنعكاس، وأنَّه قد َوَجَد ف
بها، بل جعلها جزءًا من تعدية الفعل إلى المفعول، وأدرجها ضمن " باب إْضَماِر الَمْفُعوَلْين 

، وهذا ُيوحي بأصالة ظاهرة انعكاس الضمير في النحو (5)اللذين َتَعدَّى إَليِهَما ِفْعُل الفاعل "
نَّ ظاهرة االنعكاس في اللغة العربية موجودة بشكل أوسع، وأكبر، من وجودها في العربي، ب ل وا 

نَّ اللغة العربية تشمل صورًا لالنعكاس غير موجودة في غيرها من اللغات،  اللغات األخرى، وا 
 لكشف عنه في أقسام هذا المبحث.  وهذا ما سيتمُّ دراسته، وا

 المبحث األول

 مير في النحو العربي     تأصيل ظاهرة انعكاس الض

الكشف عن ظاهرة انعكاس الضمير،  -إن شاء هللا–سيتم في هذا القسم من هذا المبحث      
ظهار أصالتها، وبيان المواضع التي ُذكرت فيها، من بين الموضوعات النحوية.  وا 

 أواًل: الضمير المنعكس مع غير أفعال القلوب في النحو العربي     
ة العربية ظاهرة انعكاس الضمير، دون أن يضعوا مصطلحًا خاصًا بها، فقد َعِرف نحا     

تطرق النحاة األوائل للحديث عن مضمون الظاهرة في موضوع أفعال القلوب، وتحدث عنها 
سيبويه في " باب ال تجوز فيه عالمة المضمر المخاطب، وال عالمة المضمر المتكلم، وال 

فال يجوز اتصال ضميري الفاعل، والمفعول به بالفعل  ،(6)عالمة المضمر المحدَّث عنه "
اتصااًل مباشرًا، إذا كان الضميران يعودان على شخص واحد، وهذا في كل األفعال، عدا أفعال 
القلوب، فال يجوز، نحو: ضرْبُتِني؛ ألنَّ المتكلَم َجَعَل نفَسه فاعاًل، ومفعواًل به في فعل ليس من 

ذا كان الضميران للمخاطب، (7)النحاة عنها ِبــــــ: ضربُت نفسي " أفعال القلوب، وقد " استغنى ، وا 
لم يجز، نحو: اْضِرْبَك، وال َضَرْبَتَك؛ ألنهم استغنوا عن ذلك بقولهم: اضرْب نفَسَك، وكذلك 

                                                           

 . 366/ 8( الكتاب: 4)

 .363/ 8( السابق: 5(

 . 787/ 8، وانظر: األصول في النحو: 8/366( الكتاب: 6)

 .318 /7:: المساعد على تسهيل الفوائد، وانظر6/22( شرح المفصل: 7)
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الغائب ال يجوز أن يقال فيه: َضــَرَبه، إذا كان فاعله، ومفعوله شخصًا واحدًا؛ ألنهم استغنوا عن 
 ـــِ: ضرَب نفسه، ومنه قول النابغة الجعدي:ذلك بــ

 (8)إنِّي اْمِرٌؤ َقْد َظَلْمُت َنْفِسي وا            الَّ َتْعُف َعنِّي أَْغَلى َدَمًا َكَثماً 

:    (9)يقول السيوطي في تعليل عدم اجتماع ضميري الفاعل، والمفعول به في هذه األفعال     
ُهما لفظًا، َفُقِصَد َمع اتَِّحاِدهما معنًى تغايُرُهما لفظًا بقدر اإلمكان، فمن " فإْن اتََّحدا معنًى ُكِرَه اتفاقُ 

ثم قالوا: ضربُت نفسي، ولم يقولوا ضربُتِني، فإنَّ الفاعل، والمفعول به ليسا متغايرين بقدر 
اإلمكان؛ التفاقهما من حيث كون كل واحد منهما ضميرًا متصاًل، بخالف ضربُت نفسي، فإنَّ 

بإضافتها إلى ضمير المتكلم، كأنَّها غيُره؛ لغلبة مغايرة المضاف للمضاف إليه، فصار  النفس
الفاعل، والمفعول به متغايرين بقدر اإلمكان "، واتحاد الضميرين معنًى، يعني أنَّ الضميرين 
التاء، والياء في ضربُتني، يعودان على شخص واحد، هو المتكلم، ويعود كل من الهاء، 

نت( المستتر وجوبًا، على المخاطب، في اْضِرْبُه، ويعود الضمير )هو( المستتر والضمير )أ
جوازًا، والهاء في ضَرَبُه على الغائب، فهذا اتحاد معنوي يتمثل بعودة ضميرين مغايرين على 
شخص واحٍد، وقد اسُتحبَّ مع هذا االتفاق المعنوي التغاير اللفظي، فقالوا: ضربُت نفسي، 

، وبهذا حصلت المغايرة اللفظية بقدر اإلمكان، -على الترتيب–وضرَب نفسه واضرْب نفسَك، 
 فكلمة نفس تغاير ياء المتكلم، وتغاير كاف الخطاب، كما تغاير هاء الغائب.

أمَّا إذا ورد اجتماع ضميري الفاعل، والمفعول به، في فعل من غير أفعال القلوب، فيكون      
 :(10)مر بن تولبمن قبيل الشذوذ، ومن ذلك قول الن

باع ِبِه َيْضَبْحَن والَهامِ   (11)َقْد ِبتُّ َأْحُرُسِني َوحِدي َوَيْمَنُعِني          َصْوُت السِّ

 يريد أحرُس نفسي.   

وفي هذه المجموعة المفتوحة، الالمحدودة من األفعال يكون الضمير المنعكس هو الضمير      
ربُت نفسي، والكاف في نحو: ضرْبَت نفسك، المضاف إلى كلمة نفس، فهو الياء في نحو: ض

                                                           

 . ، اللغة: كثم: غليظ735/ 9، خزانة األدب: 750: غة الجعدي( ديوان الناب8)

 . 828/ 8( الفوائد الضيائية: 9)

، مخضرٌم، عاش في 10( ( هو النمر بن تولب بن زهير بن ُأَقيش، وهو عكلي منسوب إلى ُعَكل، وهو شاعٌر ُمِقلٌّ
. )انظر ديوانه:  -عليه السالم-الجاهلية، وأدرك اإلسالم وهو كبير، وقد عمَّر طوياًل، وكان ممن وفد على النبي

1- 84 .) 

، همع الهوامع: 8783/ 4، وفي: ارتشاف الضرب: 782: عكليموجود في: ديوان النمر بن تولب ال ( البيت11)
 ، وفي الديوان أحُرُسُه. 846، المطالع السعيدة: 847/ 7
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والهاء في: َضَرَب نفَسه، فهو ضمير متأخر عائد على الفاعل، والمفعول به السابقين له، ففي 
م كٌل من ضمير الفاعل وهو تاء المتكلم، والمفعول به نفس، على الضمير  ضربُت نفسي تقدَّ

تقدم ضمير الفاعل )التاء(، والمفعول به على  الياء العائد عليهما جميعًا، وفي َضَرْبَت َنْفَسكَ 
الضمير المنعكس )الكاف(، وهذا ينطبق أيضًا على ضمير الغائب في ضرَب نفَسُه، فقد عاد 
الضمير المنعكس )الهاء( على ضمير الفاعل )هو(، المستتر جوازًا، وعلى المفعول به )نفس(، 

كس )الهاء(، قد سبقه الفاعل محمد، وهو نفسه في: ضرب محمٌد نفَسه، فإنَّ الضمير المنع
 والمفعول به نفس، وهما شخص واحد.

فإذا كان المفعول به تقديريًا؛ وذلك بأن تعدى إليه العامل بحرف الجر، فإنَّه يجوز تقدير      
ر فيه النفس " ، (12)ضمير منعكس في الضمير المتصل بحرف الجر، " فإْن ورد ما يوهمه، ُقدِّ

 ، و﴿(13)﴾َوُهز ِّي إَِّليْكِّ بِّجِّْذعِّ النَّْخَلةِّ  ﴿: -تعالى-فيجوز في نحو قوله

، تقدير (15)﴾َوَأْمسِّْك َعَليَْك َزْوَجكَ  ، و﴿(14)﴾َواْضُمْم َيَدَك إَِّلى َجَناحِّكَ 
كلمة )نفس( متصاًل بالضمير المنعكس، فتقول: وهزي إلى نفِسِك، واضمم يدَك إلى نفِسَك، 

تصل بكلمة )نفس( هو الضمير المنعكس في هذه وأمسك على َنْفِسَك، فيكون الضمير الم
 اآليات، وما شاكلها.

 ثانيًا: الضمير المنعكس مع أفعال القلوب في النحو العربي
قد يتصل ضميرا الفاعل، والمفعول به العائدان على شخص واحد بالفعل اتصااًل مباشرًا،      

يث كان من خصائصها " أنَّك ، ح(16)وذلك في مجموعة محدودة من األفعال، هي أفعال القلوب
، فيجوز فيها ما قُبح في غيرها من األفعال، يقول (17)تجمع فيها بين ضميري الفاعل، والمفعول "

: " تقول: حسبُتِني، وَأَراِني، ووَجْدُتِني فعلت كذا، وكذا، ورأيُتِني ال يستقيم لي هذا، (18)سيبويه
                                                           

 .7/307، وحاشية الخضري: 8/495( حاشية الصبان: 12)

 .85( مريم: 13)

 .88( طه: 14)

 .31( األحزاب: 15)

، حَ 16( ، درى، هب، أرى، َرَأى إذا لم يعن رؤية العين، ( أفعال القلوب هي: ظنَّ ِسَب، َزَعَم، َعِلَم، َخاَل، حجا، عدَّ
 (.799، 7/772َوَجَد بمعنى علم، جعل بمعنى اعتقد، )كتاب سيبويه: 

، 408/ 7، شفاء العليل: 51/ 7، أمالي ابن الشجري: 868، وانظر أيضًا: المفصل: 881/ 3( المقتضب: 17)
، 828/ 8، الفوائد الضيائية: 7/839، همع الهوامع: 8788/ 4، ارتشاف الضرب: 7/98شرح التسهيل: 

 /8:، النحو الوافي307/ 7ري: ، حاشية الخض370/ 7، الكواكب الدرية: 8/751:ه والنظائر في النحواألشبا
44 . 

 . 8/361( الكتاب: 18)
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ضمرين المنصوبين فيها جعلَت فاعليهم وكذلك ما أشبه هذه األفعال، تكون حال عالمات الم
، (19)أنفسهم "، ففي هذه األفعال " يتعدى ضمير الفاعل إلى ضمير المفعول األول، دون الثاني "

ويتصل كل من ضمير الفاعل، والمفعول األول، العائدين على شخص واحد، بالفعل، كما 
فيجوز أن تقول فيها: ظننُتني،  ،(20)يتصالن إذا كان الفاعل أجنبيًا عن المفعول، نحو: ظننَتني

يقول أبو حيَّان  ،(21)﴾َأْن َرآُه اسَْتْغَنى ﴿:  -تعالى-ورأيُتني، وَحِسَبُه، ومن ذلك قوله
األندلسي في تفسير اآلية " الفاعل ضمير اإلنسان، وضمير المفعول )الهاء( عائد عليه أيضًا، 

، كما وورد هذا االستعمال (22)تصلين"ورأى هنا من رؤية القلب، يجوز أن يتحد فيها الضميران م
 في الشعر العربي، ومنه قول نمر بن تولب:

لُ   (23)َدعاِني الَغَواِني َعمَُّهنَّ وِخْلُتِني          ِلَي اسٌم َفال ُأْدَعى ِبِه َوهَو أوَّ

 وقول آخر:

 (24)َحْمَوَة األََلمِ  َما ِخْلُتِني ِزْلُت ِفْيُكْم َضِمًنا         َأْشُكو ِإَلْيُكمْ                

 وقول أبي محجن الثقفي:

      (25)َقْد ُكْنُت أْحِسُبِني َكَأْغَنى َواِحٍد     َنَزَل الَمِدْيَنَة َعْن ِزَراعِة ُفومِ 

نما جاز هذا في أفعال القلوب؛ ألنَّه " لمَّا كان المقصود هو الثاني لتعّلق العلم، أو الظن       وا 
، بخالف ضربُتني وضربَتك، وألنَّ علم اإلنسان (26)ول كأنه غير موجودبه؛ ألنه محلُّهما بقي األ

بينهما حْماًل  وظنه بأمور نفسه أكثر من علمه بأمور غيره، فلما كثر فيها، وقل في غيرها ُجمع

                                                           

 . 22/ 6( شرح المفصل: 19)

 .8/21:ة على كتاب سيبويه( انظر: التعليق20(

 . 1( العلق: 21)

 .476، ص: 9ريم، ، وانظر: دراسات ألسلوب القرآن الك429/ 2( البحر المحيط: 22(

، البهجة 839/ 7، همع الهوامع: 795، شرح قطر الندى: 707( البيت موجود في: ديوان نمر بن تولب: 23(
مع شرح همع الهوا، الدرر اللوامع على 7/755، شرح األشموني: 8/426، حاشية الصبان: 7/723المرضية: 

، اللغة: داعني: سمَّاني، الغواني: جمع غانية، وهي المرأة المستغنية بجمالها عن 346، 7/353:جمع الجوامع
 الحلي والحلل.

، لسان العرب  894/ 7، الكواكب الدرية: 758/ 9( البيت لم ُيْعَز لقائل معيَّن، موجود في: خزانة األدب: 24)
 مبتلًى، حموة األلم: شدته. مادة )ضمن(، اللغة: َضِمنا:

 ، لسان العرب مادة )فوم(. 364/ 7، الدرر اللوامع: 840/ 7( البيت موجود في: همع الهوامع: 25)

 ( فالمقصود في ضربُتني هو المفعول به الياء، وهو محل الفعل، فال ُيَتَوهَُّم غيره.26(
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و أنَّ " المفعول به فيها ليس ، ويورد السيوطي في الفوائد الضيائية سببًا آخر، وه(27)على األكثر"
المنصوب األول في الحقيقة، بل الجملة، فجاز اتفاقهما لفظًا؛ ألنهما ليسا في الحقيقة فاعاًل، 

، فالياء، والكاف، والهاء في: ظننتني ناجحًا، وحسبَتَك مطيعًا والديك، ورآه مرضيًا (28)ومفعواًل "
صاًل هو الجملة المكونة من المبتدأ والخبر، وقد ربَّه، ليست المفعول به األول، بل المفعول به أ

، كما في: ظنَّ محمٌد أحمَد ناجحًا، فأحمد ليس المفعول األول، بل  سدت مسد مفعولي ظنَّ
 الجملة كلها سدت مسد المفعولين، وهي جملة )أحمُد ناجٌح(.

ل األول والضمير المنعكس في نحو: ظننُتني ناجحًا هو الياء، حيث عاد ضمير المفعو      
)الياء(، وضمير الفاعل )التاء( على شخص واحد، وكذلك في حسبَتَك؛ أي: حسبَت نفَسك، وفي 
رآُه؛ أي: رأى نفسه، ومعظم النحاة ال يجوزون ظنَّ زيٌد نفسه متفوقًا، وال حسبَت نفَسَك ُمرِضيًا 

 .(29)ربَّك، بينما " يجوزه ابن كيسان "

 لوبثالثًا: أفعال ُأجريت مجرى أفعال الق
أجرى النحاة الفعلين )عدم، وفقد( مجرى أفعال القلوب، فقالوا: َعِدْمُتِني، وَفَقْدُتِني، " فلمَّا      

، كأنَّما (30)كانا دعاًء على النفس، نحو: عدمُت نفسي، وفقدُت نفسي، كانا في المعنى لغيرهما "
النقيض على  قيل: عدمني غيري، وفقدني غيري، وهذا نقيض وجدُتني، " فُحِماَل حمل

 ، ومن ذلك قول الشاعر:(31)النقيض"
 )32)َنِدْمُت َعَلى َما َكاَن ِمنِّي َفَقْدُتِني       َكَما َيْنَدُم الَمْغُبوُن ِحْيَن َيِبْيعُ 

 في )عدم(: (33)وقال جران العود

َتْيِن َعِدْمُتِني        َوَعمَّا ُأاَلِقي ِمْنُهَما ُمَتزَ   (34)ْحَزحُ َلَقْد َكاَن ِلي َعْن ُضرَّ

                                                           

 . 751/ 8( األشباه والنظائر: 27)

 . 823/ 8( الفوائد الضيائية: 28)

  .426/ 8، حاشية الصبان: 307/ 7، وانظر: حاشية الخضري: 4/8788( ارتشاف الضرب: 29)

 .7/51، وانظر: أمالي ابن الشجري: 752/ 8( األشباه والنظائر: 30)

 . 823/ 8( الفوائد الضيائية: 31)

، 7/93 ، شرح التسهيل:24يوان قيس بن ذريح )قيس لبنى(:( البيت لقيس بن ذريح، وهو موجود في: د32)
، اللغة: المغبون: البائع الجاهل، أو 370/ 7، الكواكب الدرية: 403/ 7، وشفاء العليل: 7/313المساعد: 

                                                 المبتاع الغافل، وفي الديوان: َنِدْمُت َعَلى َما َكاَن ِمنِّي نداَمًة.                                                        

( هو شاعر نميري من بني نمير، قيل: اسمه )المستوِرد(، وقيل: )عامر بن الحارث بن ُكلفة(، أمَّا )جران 33(
 العود( فلقبه. )ديوانه: ج(.
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، َفُجوِّز في البصرية، والحلمية (35)كذلك أجروا )رأى( البصرية، والحلمية مجرى )رأى( القلبية     
ما ُجوِّز في القلبية، من كون فاعلهما ومفعولهما ضميرين لشيء واحد، وقد ورد هذا االستعمال 

َحُدُهَما إِّن ِّي َوَدَخَل َمَعُه الس ِّْجَن َفَتيَانِّ َقاَل أَ ﴿ : -تعالى-في كتاب هللا

َأَرانِّي َأْعصُِّر َخْمرًا َوَقاَل اآلَخُر إِّن ِّي َأَرانِّي َأْحمُِّل َفْوَق َرْأسِّي 

ُخبْزًا َتْأُكُل الطَّيُْر مِّْنُه َنب ِّْئَنا بَِّتْأوِّيلِّهِّ إِّنَّا َنَراَك مِّْن 

ى و)رأى( الحلمية جرت مجر : " (37)، يقول الزمخشري في تفسير اآلية(36)﴾اْلُمْحسِّنِّينَ 
أفعال القلوب في جواز كون فاعلها، ومفعولها ضميرين متحدي المعنى، )فأراني( فيه ضمير 
الفاعل المستكن، وقد تعدى الفعل إلى الضمير المتصل، وهو رافع للضمير المتصل، وكالهما 

 كما ورد في الشعر، قال قطري ابن الفجاءة:لمدلول واحد " ، 

 (38)ْن َعْن َيِميني تارًة وَأَماِميفلقد أَراني للرِّماح َرِديئًة    مِ 

 ومنه قول عنترة بن شداد:

 (39)َفَرَأْيُتَنا َما َبْيَنَنا ِمْن َحاِجٍز       إالَّ الِمجنُّ َوَنْصُل َأْبَيَض ِمْقَصل

 رابعًا: الضمير المنعكس في حال انفصال الفاعل، أو المفعول به عن الفعل     
صال الضميرين، أمَّا إذا كان أحدهما متصاًل، واآلخر ما سبق الحديث عنه كان عند ات     

منفصاًل، فتستوي أفعال القلوب مع غيرها حينئٍذ، فيجوز أن تقول: " ما ظنَّ زيٌد قائمًا إال إيَّاه، 
، فالفاعل والمفعول به في هذه األمثلة واحد، وهو زيٌد نفسه، فإذا كان (40)" وما ضرَب زيٌد إالَّ إياه

                                                                                                                                                                      

، شرح 868، المفصل: 52/ 7، أمالي بن الشجري: 4: ود في: ديوان جران العود النميري ( البيت موج34)
/ 7، الفوائد الضيائية: 7/403، شفاء العليل: 7/313، المساعد: 93/ 7التسهيل: ، شرح 22/ 6المفصل: 

، المعنى: لقد كان لي متزحزح عن الجمع بين ضرتين بأن ال أجمع بين اثنتين 7/307، حاشية الخضري: 377
 لو كنت أعلم بالذي سينالي من أذاهما وشرورهما.

/ 8، النحو الوافي: 823/ 8، الفوائد الضيائية: 4/8788، ارتشاف الضرب: 98/ 7( انظر: شرح التسهيل: 35)
45. 

 .36( يوسف: 36(

 .5/302( البحر المحيط: 37)

، همع 4/8788، ارتشاف الضرب: 7/313، المساعد: 7/98( البيت من الكامل، ورد في: شرح التسهيل: 38)
، الدريئة: الحلقة 342/ 7لوامع: ، الدرر ال846، المطالع السعيدة: 8/823، الفوائد الضيائية: 847/ 7الهوامع: 

 التي يتم بها الطعن والرمي، والمعنى: أن المحاربين معه يتخذونه وقايًة يتقون به رماح األعداء.

 . 93/ 7، وانظر: شرح التسهيل: 788( البيت من الكامل، موجود في: شرح ديوان عنترة: 39)

/ 7، حاشية الخضري: 7/847الهوامع: ، همع 8783/ 4، ارتشاف الضرب: 7/314( انظر: المساعد: 40)
307. 
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رزًا، ُحصر ضمير المفعول، المنصوب، المتأخر، بإالَّ، وهو حينئٍذ الضمير الفاعل اسمًا با
، نحو: ما  المنعكس، أمَّا إذا  كان المفعول به اسمًا بارزًا، والفاعل ضميرًا منفصاًل محصورًا بإالَّ
 ظنَّ زيدًا قائمًا إالَّ هو، وما ضرب زيدًا إالَّ هو، فال يكون هذا الضمير ضميرًا منعكسًا؛ ألن
الضمير المنعكس يكون منصوبًا أصاًل، أو مجرورًا عائدًا إلى الفاعل، وفيه معنى المفعولية، وال 

 يجوز كونه مرفوعًا. 

كما يجوز للمتكلم أن يجمع بين الضميرين، فيقدم ضمير المفعول به، فيقول: " إياي      
، وفي الُمخاطب (42)يَّاي "، ويجوز أن يؤخره محصورًا بإالَّ، نحو: " ما ضربُت إالَّ إ(41)ضربت"

، ويجوز في الغائب نحو: إياه ظلم، وما (43)يجوز نحو: إيَّاَك َضَرْبَت، و" ما ضربَت إالَّ إياك "
 ظلم إال إيَّاه.

والضمير المنعكس في هذه الحاالت هو الضمير المضاف إلى ضمير المفعول )إيا(؛ حيث      
واحد، هو المتكلم، أو المخاطب، أو يعود كل من ضميري الفاعل، والمفعول على شخص 

م )إيَّا( والضمير المتصل به على الفعل والفاعل، ويسوِّي الرضي بين  الغائب، وُيْشَتَرط هنا َتَقدُّ
يَّاَك  نَّما نقتل إيَّانا، وا  المحصور بإال، والمحصور بإنَّما، فقد جعل " ما ضربَت إالَّ إياك، وا 

، فقد اعترض على: إنَّما نقتُل إيانا، وذلك (45)غيره من النحاةفي منزلة واحدة، أمَّا ( 44)فاضرْب "
 من خالل رفضهم ما ورد في بيت ذي اإلصبع العدواني: 

 (46)كأنَّا يوم ُقرَّى إ        نََّما َنْقُتُل ِإيَّاَنا

: " فقال الشاعر: نقتل إيانا، وكان حقه أن يقول: نقتل أنفسنا؛ ألن الفعل (47)يقول السيرافي     
ذا جيء به مع ال  يتعدى فاعله إلى ضميره، إال أن يكون من أفعال العلم، والحسبان، والظن، وا 

                                                           

 . 7/313( المساعد: 41(

 . 841( المطالع السعيدة: 42(

 . 841( السابق: 43(

 . 710 /4:رضي على كافية ابن الحاجب( شرح ال44(

( النحاة هم: الزمخشري، ابن الشجري، ابن األنباري، ابن يعيش، ابن مالك، البغدادي.)انظر آراءهم في: 45(
، شرح التسهيل: 708/ 3، شرح المفصل: 669/ 8، اإلنصاف: 51/ 7، أمالي ابن الشجري: 782المفصل: 

 (. 820/ 5، خزانة األدب: 7/797، وشفاء العليل: 742/ 7

 .74( البيت سبق تخريجه ص: 46)

، وشرح 7/708، وشرح المفصل: 51/ 7، وأمالي ابن الشجري: 719 ،8/730:بيات سيبويه( انظر: شرح أ47)
 .820/ 5، وخزانة األدب: 741، 742/ 7التسهيل: 
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فعل من غير أفعال القلوب، كان حق الضمير أن يتقدم على الفعل، فيقول: إيانا نقتل، ويريد: 
ه بعضهم خاص بالضرورة الشعرية ".  نقتل أنفسنا، وقد عدَّ

نَّما مادامت  رى أنَّ نميل إلى رأي الرضي، و نو       كالمه هو الصحيح، وأنَّه ال فرق بين إالَّ، وا 
كلٌّ منهما حرف قصر، وحصر، فإنَّ المقصور عليه مع إالَّ، هو ما جاء بعدها مباشرًة، 
والمقصور عليه بعد إنَّما هو المتأخر دومًا، وهذا يعني أنه ال فرق بين: ال نقتل إال إيانا، وبين: 

الضمير المحصور منصوبًا، وهو ضميٌر منعكس، ولو أنَّ نحاة العربية  إنما نقتل إيانا، مادام
 انتبهوا إلى ظاهرة االنعكاس في النحو العربي، لما منعوا ما ورد في البيت السابق.

 المبحث الثاني

 الضمير المنعكس في الحديث الشريف

 القسم األول

 الضمير المنعكس مع أفعال القلوب في الحديث النبوي 

ا القسم من هذا المبحث الضمير المنعكس مع أفعال القلوب، في الحديث النبوي،  وقد يدرس هذ
اعتمدت الدراسة كتاب ) التجريد الصريح، مختصر صحيح البخاري ( لإلمام أبي العباس 

الزبيدي؛ ألنَّ أحاديث هذا الكتاب َتتَِّسُم بالصحة؛ وألن هذا الكتاب يعدُّ ُمْخَتَصرًا لكتاب صحيح 
؛ وألنَّ المساحة المدروسة في هذا البحث واسعة، -تهالى-ي، أصدق كتاب بعد كتاب هللاالبخار 

 وهذا جعلنا نتجه لدراسة مختصر صحيح البخاري.

وقد تمَّت قراءة ما ضمَّ الكتاب بين َدفَّتيه من أحاديث، ومن ثمَّ استقراء شواهد الضمير      
س مع أفعال القلوب ورد في هذه األحاديث ثالثًا المنعكس فيها، وقد تبيََّن أنَّ الضمير المنعك

 وعشرين مرًة، على عدة أشكال وافقت الدراسة النحوية النظرية، وكان ورودها كاآلتي:     

 أواًل: الضمير المنعكس متصل اتصااًل مباشرًا بالفعل، وقد ورد عشر مرات، كاآلتي:

 ع مرة، بعدة صور:الضمير المنعكس متصل بالفعل القلبي )رأى(، وقد ورد تس -4
 الفعل ماٍض، وقد ورد خمس مرات، كاآلتي:  -أ
 الفعل ماٍض، والفاعل ضمير متصل، وهو ضمير متكلم لمفرد، وقد ورد أربع مرات، منها: -
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ِرْيِر َفَيِجيء النَِّبيُّ -رضي هللا عنها–قالت عائشة  - عليه -: " َلَقْد َرَأْيُتِني ُمْضَطِجَعًة َعَلى السَّ
ِريَر َفُيَصلِّي "َفَيَتَوسَّ  -السالم  . (48)ُط السَّ
فالضمير )الياء( المتصل بالفعل )رأى( في محل نصب مفعول به أول للفعل القلبي،      

وهو يعود على الفاعل، ضمير المتكلم المتصل بالفعل، وهما لشخص واحٍد في كلِّ حديث، 
 نعكسًا.وكأنه قال: رأيُت نفسي؛ لذا ُسمي ضمير المفعول به )الياء( ضميرًا م

 الفعل ماٍض، والفاعل ضمير متصل، وهو ضمير متكلم لجمع، وقد ورد مرة واحدة: -

: " َفَلَقْد َرَأْيُتَنا اْبُتِلْيَنا َحّتى إنَّ الرَُّجَل َلُيَصلِّي َوْحَدُه َوُهو َخاِئٌف -رضي هللا عنهعن حذيفة -
ث إنَّه يعود على ، فالضمير )نا الفاعلين( المتصل بالفعل )رأى( ضمير منعكس؛ حي(49)"

بعض الفاعل، فالمتحدث هنا واحد من مجموعة وقع عليها االبتالء، وتكون عالقة االنعكاس 
 هنا عالقة جزئية.

 الفعل مضارع، وقد ورد أربع مرات، كاآلتي:  -ب
الفعل مضارع، والفاعل ضمير مستتر، وهو ضمير متكلم لمفرد، وقد ورد ثالث مرات،  -

 منها:
متحدثًة عن من تخلفوا عن الَهْدَي في الحج: " َما َأَراِني إالَّ  -عنهارضي هللا –قالت صفية  -

، وفي هذا الحديث يكون الضمير المتصل )الياء( ضميرًا منعكسًا، فهو ضمير (50)َحاِبَسُتُهْم "
 مفعول به عائد على الفاعل، الضمير المستتر، وهما لشخص واحٍد.

 متكلم لجمع، وقد ورد مرة واحدة: الفعل مضارع، والفاعل ضمير مستتر، وهو ضمير -

، فالضمير )نا (51): " َما َأَراَنا إالَّ َقْد اْغَتَسْلَنا " -رضي هللا عنه-قالت أسماء بنت أبي بكر -
الفاعلين( المتصل بالفعل )أرى(، والعائد على الفاعل، الضمير المستتر، ضميٌر منعكٌس، 

 وعالقة االنعكاس هنا عالقة جزئية.

 متصل بالفعل القلبي )وجد(، وقد ورد مرًة واحدة: الضمير المنعكس -3
                                                           

مختصر صحيح البخاري، كتاب الصالة، باب الصالة في  -( التجريد الصريح ألحاديث الجامع الصحيح 48)
  .8026، 7313، 7589، وانظر حديث:93، ص: 7، ج379السرير، رقم الحديث: 

 . 347، ص: 8، ج7301( كتاب الجهاد، باب كتابة اإلمام نفسه، رقم الحديث: 49(

، 197( كتاب الحج، باب التمتع والِقران واإلفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي، رقم الحديث: 50(
 .7434، 7230حديث: ، للمزيد انظر803، ص: 7ج

م إذا غاب القمر، رقم الحديث: 51( م ضعفه أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون ويقدِّ ( كتاب الحج، باب من قدَّ
 .878: ، ص7، ج243
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 الفعل مضارع، والفاعل ضمير مستتر، وهو ضمير متكلم: -

َبْيِر ِلَرُسوِل هللاِ -رضي هللا عنها-قالت عائشة - : َوهللِا  -عليه السالم-: " َقاَلْت ُضَباَعُة ِبْنُت الزُّ
ران، أحدهما مستتر وهو ضمير الفاعل، ، ففي الفعل )أجدني( ضمي(52)ال َأِجُدِني إالَّ َوِجَعًة "

واآلخر متصل وهو ضمير المفعول به )الياء(، وكالهما عائد على شخص واحٍد، وهذا جعل 
  الضمير المتصل )الياء( ضميرًا منعكسًا.

ثانيًا: الضمير المنعكس متصل بالمصدر المؤول، الّساد مسد مفعولي الفعل 
ثالث عشرة مرة، مع عدة أفعال، وبصور القلبي، والعائد على الفاعل، وقد ورد 

 مختلفة كما يأتي:

(، وقد ورد الضمير المنعكس معه ثالث مرات، بهذه الصور: -4  الفعل )ظنَّ

 الفعل ماٍض، وقد ورد ثالث مرات، كاألتي: -أ

 الفعل ماٍض، والفاعل ضمير متصل، وقد ورد مرة واحدة: -

ا ُهَرْيَرَة، َأْن ال َيْسَأَلِني َعْن َهَذا الَحِدْيِث : " َلَقْد َظَنْنُت َيا َأبَ  -عليه السالم-رسولالقال  -
َل ِمْنَك " ؛ أي: ظنُنت عدم سؤالي عن هذا الحديث، في هذا التأويل يكون (53)َأَحٌد أوَّ

الضمير )الياء( المتصل بالمصدر المؤول، ضميرًا منعكسًا، وقد َسوَّغ له ذلك كونه عائدًا 
 (.على ضمير الفاعل المتصل بالفعل )ظنَّ 

 الفعل ماٍض، الفاعل ضمير مستتر، وقد ورد مرتين، منها:  -

رضي هللا -َخَرَج َوَمَعُه ِباللٌ   -عليه السالم-: " أنَّ النَِّبيَّ -رضي هللا عنه-عن ابن عباس -
َدَقِة "  -عنه ، َوَأَمَرُهنَّ ِبالصَّ َساَء، َفَوَعَظُهنَّ م ؛ أي: فظنَّ عد(54)َفَظنَّ أنَّه َلْم ُيْسِمْع النِّ

إسماِعه النساء، وهنا يكون الضمير )الهاء( المتصل بالمصدر المؤول )إسماع(، ضميرًا 
.)  منعكسًا؛ كونه عائدًا على الفاعل، الضمير المستتر في الفعل )ظنَّ

 الفعل )َعِلَم(، وقد ورد الضمير المنعكس معه ثالث مرات، بهذه الصور: -3

 الفعل مضارع، وقد ورد ثالث: -أ
                                                           

 .429، ص: 8، ج7234( كتاب النكاح، باب األكفاء في الدين، رقم الحديث: 52(

 .36، ص: 7، ج25( كتاب العلم، باب الحرص على الحديث، رقم الحديث: 53)

 .795حديث: ، للمزيد انظر36، ص: 7، ج24( كتاب العلم، باب عظة اإلمام النساء، رقم الحديث: 54(
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 اعل ضمير مستتر لمتكلم، وقد ورد مرتين، منها: الفعل مضارع، والف -
ْمُت ِلَقاَءُه  -صلى هللا عليه وسلم-قال هرقل عن رسول هللا - : " َفَلْو أَْعَلُم َأنِّي َأْخُلُص ِإَلْيِه َلَتَجشَّ

؛ أي: لو أعلم خلوصي إليه لتجشمُت لقاءه، فالضمير )الياء( المتصل بالمصدر (55)"
 ل، الضمير المستتر في الفعل )أعلم(، ضميٌر منعكٌس.)خلوص(، والعائد على الفاع

 الفعل مضارع، والفاعل ضمير مستتر لغائب، وقد ورد مرة واحدة: -أ
: " َليَس ِمْن َأَحٍد َيَقُع الطَّاُعوُن َفَيْمُكُث ِفي َبَلِدِه َصاِبرًا ُمْحَتِسبًا  -عليه السالم-قال رسول هللا -

؛ أي: يعلم عدم إصابته (56)ا َكَتَب هللُا َلُه إالَّ َكاَن َلُه ِمْثُل َأْجِر َشِهْيٍد "ُيْعَلُم أنَّه ال ُيِصْيُبه إالَّ مَ 
إال ما كتب هللا له، وهنا يكون الضمير )الهاء( المتصل بالمصدر )إصابة(، ضميرًا منعكسًا؛ 

 حيث إنه يعود على الفاعل، الضمير المستتر في الفعل )يصيب(.

 ير المنعكس معه سبع مرات، كاآلتي:الفعل )َزَعَم(، وقد ورد الضم -4

 الفعل ماٍض، وقد ورد مرتين: -أ
 الفعل ماٍض، والفاعل اسم ظاهر، وقد ورد مرة واحدة: -

ي َأنَُّه َقاِتٌل َرُجاًل َقْد َأَجْرُتُه ":: " َيا َرُسوَل هللاِ  -رضي هللا عنها-قالت أم هانئ - ؛ (57)َزَعَم اْبُن ُأمِّ
لضمير )الهاء( المتصل بالمصدر )قتل( ضميٌر منعكٌس؛ أي: زعم ابن أمي قتَله رجاًل، فا

 حيث إنه يعود على الفاعل )ابن أمي(، وهما شخص واحد.

 الفعل ماٍض، والفاعل ضمير مستتر لغائب، وقد ورد مرة واحدة: -

عن زيارة الشيطان له: " ُقْلُت:   -عليه السالم-يحدث النبي  -رضي هللا عنه-قال أبو هريرة -
؛ أي: زعم (58)ِبَها َفَخلَّيُت َسِبْيَله " -تعالى- َوَزَعَم َأنَُّه ُيَعلُِّمِني َكِلَماٍت َيْنَفُعِني هللاُ َيا َرُسوَل هللاِ 

تعليمه لي، فالضمير )الهاء( المتصل بالمصدر )تعليم(، والعائد على الفاعل، الضمير 
واحٍد،  عائدين على  طرفٍ  -الضميران–المستتر في الفعل )زعم(، ضمير منعكس، كونهما 

 هو الشيطان نفسه، وهذا يعني أنَّ عالقة االنعكاس ال تقتصر على العنصر البشري.

                                                           

 .75، ص: 7، ج1، رقم الحديث: لى الرسول ( باب في كتاب بدء الوحي إ55(

 . 312، ص: 8، ج7458( باب في كتاب أحاديث األنبياء، رقم الحديث: 56(

 . 13، ص: 7، ج838( كتاب الصالة، باب الصالة في الثوب الواحد ُملَتِحفًا به، رقم الحديث: 57)

، 7، ج7062وكِّل فهو جائز، رقم الحديث: ( كتاب الوكالة، باب إذا وّكل رجاًل فترك الوكيل شيئًا فأجازه الم58(
 . 810ص: 
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 الفعل مضارع، وقد ورد خمس مرات:  -ب

 الفعل مضارع، والفاعل ضمير مستتر، عائد على مذكر، وقد ورد أربع مرات، منها:   -

ِبَهَذا الرَُّجِل الذي َيْزُعُم َأنَُّه َنِبّي؟ : " أيُُّكْم َأْقَرُب َنَسبًا  -عليه السالم-قال هرقل عن رسول هللا -
 ؛ أي: يزعم نبوته. (59)"

بحسب هذا التأويل يكون الضمير )الهاء(، المتصل بالمصدر )نبوة( ضميرًا منعكسًا؛ 
كونه عائدًا على الفاعل، الضمير المستتر في الفعل )يزعم(؛ وألن الضميرين عائدين على نفس 

 . -ه السالمعلي-الشخص، وهو رسول هللا

 الفعل مضارع، والفاعل ضمير مستتر، عائد على مؤنث، وقد ورد مرة واحدة: -

مخاطبًا الشيطان وقد تمثل على هيئة رجٍل يكلمه: " َتْزُعُم ال   -رضي هللا عنه-قال أبو هريرة -
عائد ؛ أي: تزعم عدم عودتَك، هنا الضمير )الكاف( المتصل بالمصدر، وال(60)َتُعوُد، ُثمَّ َتُعوُد "

 على الفاعل، الضمير المستتر في الفعل )تزعم(، ضميٌر منعكٌس.

 القسم الثاني

 الضمير المنعكس مع غير أفعال القلوب في الحديث النبوي 

 توطئة:

يختص هذا القسم من هذا المبحث بدراسة الضمير المنعكس في الحديث النبوي، مع غير      
الصريح، مختصر صحيح البخاري (، ومن ثمَّ استقراء أفعال القلوب، وبعد قراءة كتاب ) التجريد 

شواهد الضمير المنعكس، مع مجموعة المحدودة من األفعال، تستثني أفعال القلوب، فإنَّه تمَّ 
التوصل إلى أنَّ الضمير المنعكس مع هذه األفعال ورد ثالثمائة وعشرين مرًَّة، في أحاديث هذا 

 الكتاب، على هذا النحو:

                                                           

، وانظر حديث: 74، ص: 7، ج1، رقم الحديث:  -عليه السالم( باب في كتاب بدء الوحي إلى الرسول59)
7410 ،7574 . 

، 7، ج7062( كتاب الوكالة، باب إذا وّكل رجاًل فترك الوكيل شيئًا فأجازه الموكِّل فهو جائز، رقم الحديث: 60(
 .869ص: 
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مة المنعكسة مسبوقة بفعل عامٍل فيها، وقد وردت على هذا النحو أواًل: الضمي
 خمسًا وثالثين مرة، كاآلتي:

 يسبقها فعٌل ماٍض، وقد وردت ثماني عشرة مرة، على هذا النحو: -4
 الفاعل ضمير متصل، يعود على متكلم، وقد ورد ثالث مرات منها:  -أ
اْبِن َعْبِد َياِلْيل ْبِن عبِد ُكالٍل َفَلْم  : " َعَرْضُت َنْفِسي َعَلى -عليه السالم-قال رسول هللا -

هذا يكون الضمير )الياء(   -عليه السالم-، في قول رسول هللا(61)ُيِجْبِني إَلى َما َأَرْدُت "
المضاف إلى المفعول به )نفس(، ضميرًا منعكسًا؛ كونه عائدًا على الفاعل، الضمير )التاء( 

عليه -رجعهما واحد، فهما يعودان على رسول هللاالمتصل بالفعل )عرض(، والضميران هنا م
 . -السالم

الفاعل يعود على غائب، وقد كان له الحضور األكبر، فورد خمس عشرة مرة بأشكال  -ب
 متعددة:

 الفاعل اسم بارز، وقد ورد مرتين، منها: -
 َفَحَبَس : "  -عليه السالم-في حديثها عن هجرة النبي -رضي هللا عنها–قالت السيدة عائشة  -

، الضمير )الهاء( (62)"ِلَيْصَحَبه   -عليه السالم-َنْفَسُه َعَلى َرُسوِل هللاِ   -رضي هللا عنه-َأُبو َبْكرٍ 
المضاف إلى مفعول به )نفس( ضميٌر منعكٌس؛ ألنه عائد على الفاعل )أبو بكر(، وهما 

 شخٌص واحٌد. 

 الفاعل ضمير، يعود على مذكر، وقد ورد تسع مرات، منها: -

َب ِبَها ِفي َناِر َجَهنََّم " -عليه السالم-هللاقال رسول  -  . (63): " َوَمْن َقَتَل َنْفَسُه ِبَحِدْيَدٍة، ُعذِّ
يكون الضمير )الهاء( المتصل بالمفعول به )نفس(، ضميرًا منعِكسًا؛  لحديثفي هذه ا

كونه عائدًا على الفاعل، الضمير المستتر في كلِّ فعٍل على حدة، وهما لشخٍص واحٍد، 
 ويالحظ هنا مناسبة الضمير المنعكس لحال الفاعل، من حيث اإلفراد، والتذكير.

 الفاعل ضمير، يعود على مؤنث، وقد ورد ثالث مرات، وبأشكال متعددة:  -

 مؤنث مفرد، مرة واحدة: -
                                                           

 .7365، 869حديث:، للمزيد انظر 356، ص: 8، ج7365( باب في كتاب بدء الخلق، رقم الحديث: 61(

، ص: 8، ج7593وأصحابه إلى المدينة، رقم الحديث:  -عليه السالم-( كتاب المعراج، باب هجرة النبي62(
 . 8030، 7928، 7641، 624، 7899حديث:، للمزيد انظر 478

 . 716، ص: 7، ج623ما جاء في قاتل النفس، رقم الحديث: ( كتاب الجنائز، باب 63(
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  -عليه السالم-: " َأنَّ اْمَرأًَة َعَرَضْت َنْفَسَها َعَلى النَِّبيِّ  -رضي هللا عنه-عن سهل بن سعد -
، في هذه الجملة رفع الفعل )عرض( فاعاًل، ضميرًا اتصل به، ونصب مفعواًل به، وقد (64)"

اتصل به ضميٌر يعود على الفاعل، والمعنى أنَّ الضميرين مرجعهما واحد، ومن هنا جاز 
 تسمية الضمير المتأخر ضميرًا منعكسًا. 

 مؤنث جمع، مرة واحدة: -

عليه -َغاُر َعَلى الالِتي َوَهْبَن َأْنُفَسُهنَّ ِلَرُسوِل هللاِ : " ُكْنُت أَ  -رضي هللا عنها-عن عائشة -
( المتصل بالمفعول به، والعائد على (65)"  -السالم ، الضمير المنعكس هو الضمير )هنَّ

الفاعل، الضمير )نون النسوة( المتصل بالفعل، وقد وافق الضمير المنعكس حال الفاعل، 
 من حيث الجمع، والتأنيث. 

 نث مفرد، والمعنى للجمع، مرة واحدة:اللفظ لمؤ  -

َثْت ِبه َأْنُفَسَها " -عليه السالم-قال النبي - ، هنا عاد (66): " إنَّ هللَا َتَجاَوَز َعْن ُأمَِّتي َما َحدَّ
الضمير )الهاء( المتصل بالمفعول به على الفاعل، الضمير )التاء( المتصل بالفعل )حدَّث(، 

 إلسالمية، فسمي الضمير المتأخر منعِكسًا.وكال الضميرين عائٌد على األمة ا

 يسبقها فعٌل مضارع، وقد وردت أربع عشرة مرة، على هذا النحو: -3

  الفاعل اسم ظاهر، وقد رد مرتين، منها: -أ
: " َأَتَهُب  -عليه السالم-قالت متعجبًة ممَّن تهب نفسها للنبي -رضي هللا عنهاعن عائشة -

مير )الهاء( المتصل بالمفعول به )نفس(، والعائد على الفاعل ، هنا الض(67)الَمْرأَُة َنْفَسَها؟ "
 )المرأة( ضميٌر منعكٌس؛ كونهما شخصًا واحدًا.

 الفاعل ضمير مستتر، يعود على متكلم، وقد ورد مرتين، منها:  -ب
، في هذا القول يكون الضمير (68): " ِجْئُت أَلَهَب َلَك َنْفِسي "-عليه السالمقالت امرأة للنبي -

( المتصل بالمفعول به، ضميرًا منعِكسًا؛ ألنه عائٌد على الفاعل، الضمير المستتر في )الياء
ثة نفسها.  الفعل )أهب(، وهما عائدان على المرأة المتَحدِّ

                                                           

 . 498، ص: 8، ج7245( كتاب النكاح، باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، رقم الحديث: 64)

 . 417، ص: 8، ج7167( كتاب التفسير، باب سورة األحزاب، رقم الحديث: 65(

 . 563، ص: 8، ج8741يمان، رقم الحديث: ( كتاب األيمان والنذور، باب إذا حنث ناسيًا في األ66(

 . 7215حديث: ، للمزيد انظر417، ص: 8، ج7167( كتاب التفسير، باب سورة األحزاب، رقم الحديث: 67(
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 الفاعل ضمير مستتر، وهو يعود على مخاطب، وقد ورد مرة واحدة: -ت
اَءَك ِمْن َهَذا الَماِل : " ِإَذا جَ -رضي هللا عنهلعمر بن الخطاب  -عليه السالم-قال النبي -

، في هذا الحديث (69)َشيٌء، َوَأْنَت َغيُر ُمشِرٍف، َوال َساِئٍل َفُخْذُه، َوَما ال َفال ُتْتِبْعُه َنْفَسَك "
اتصل الضمير المنعكس )الكاف(، بالمفعول به )نفس(، وقد ُسمِّي بهذا االسم؛ ألنه يعود 

 ع(، وهما لشخٍص واحٍد، هو المَخاطب نفسه.على الفاعل، الضمير المستتر في الفعل )ُتتبِ 
 الفاعل ضمير مستتر، يعود على غائب، مذكر، وقد ورد سبع مرات :    -ث

: " ُثمَّ َصلَّى  -عليه السالم-، واصفًا صالة النبي -رضي هللا عنه-قال عثمان بن عفان -
ُث ِفْيِهَما َنْفَسُه "  .(70)َرْكَعَتْيِن ال ُيَحدِّ

لضمير المنعكس هو الضمير )الهاء(، المتصل بالمفعول به )نفس(، ا الحديثفي هذه      
والعائد على الفاعل، الضمير المستتر في الفعل، وقد ناسب الضمير المنعكس حال الفاعل 

 من حيث اإلفراد، والتذكير. 

 الفاعل ضمير مستتر، يعود على غائب، مؤنث، وقد ورد مرتين، منها :     -ج
: " أنَّ َزْيَنَب َكاَن اْسُمَها َبرَّة، َفِقْيَل: ُتَزّكي َنْفَسَها، َفَسمَّاَها -هرضي هللا عن-عن أبي هريرة -

، هنا اتصل الضمير )الهاء( بالمفعول به )نفس(، وهو (71)َزْيَنب "  -عليه السالم-َرُسوُل هللاِ 
يعود على الفاعل، الضمير المستتر في الفعل )تزكي(، وهما لشخٍص واحٍد، ومن هنا جاز 

 ة الضمير المتأخر )الهاء( ضميرًا منعكسًا.تسمي

 الضميمة المنعكسة مسبوقة بفعل أمر، وقد ورد مرتين، كاآلتي:  -4
 الفاعل ضمير متصل، يعود على مؤنث، مفرد، مخاطب، وقد ورد مرة واحدة:  -أ
، هنا عاد الضمير (73): " َهِبي َنْفَسِك ِلي "(72)البنة الجون   -عليه السالم-قال رسول هللا -

كس )الكاف(، على الفاعل، الضمير الياء المتصل بالفعل )هب(، وهما لشخٍص واحٍد، المنع
                                                                                                                                                                      

، للمزيد انظر 498، ص: 8، ج7246( كتاب النكاح، باب النظر إلى المرأة قبل التزوج، رقم الحديث: 68)
 .7699حديث: 

، ص: 7، ج157أعطاه هللا شيئًا من غير مسألة وال إشراف نفس، رقم الحديث: ( كتاب الزكاة، باب من 69(
798  . 

، 265وللمزيد انظر حديث: .41، ص: 7، ج782( كتاب الوضوء، باب الوضوء ثالثًا ثالثًا، رقم الحديث: 70(
130 ،8047.  

، وانظر 540 ، ص:8، ج8058( كتاب األدب، باب تحويل االسم إلى اسم أحسن منه، رقم الحديث: 71(
  .7475حديث:

 (. 8/500( ابنة الجون: هي أميمة بنت النعمان بن شراحبيل. )التجريد الصريح: 72)
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هو المرأة المخاَطبة نفسها، وقد ناسب الضمير المنعكس حال الفاعل من حيث اإلفراد، 
 والتأنيث. 

 
 الفاعل ضمير متصل، يعود على جمع، مخاطب، وقد ورد مرة واحدة: -ب
ْعَشَر ُقَرْيٍش، اْشَتُروا َأْنُفَسُكْم، ال أُْغِني َعْنُكْم ِمَن هللِا َشْيَئًا : " َيا مَ  -عليه السالم-قال النبي -

، في هذا الحديث ناسب الضمير المنعكس )الكاف( في )أنفسكم(، حال الفاعل، (74)"
 الضمير )واو الجماعة( المتصل بالفعل )اشترى(، من حيث الجمع، والتذكير. 

 وقد ورد مرة واحدة:العامل في الضميمة المنعكسة مصدر،  -1
َعْن َرُجٍل، فقالوا: َنَذَر َأْن َيْمِشي،  -عليه السالم-: " َسَأَل النَِّبيُّ  -رضي هللا عنه-عن أنس -

، العامل (75): ِإنَّ هللَا َعْن َتْعِذْيِب َهَذا َنْفَسه َلَغِنّي، َوَأَمَرُه َأْن َيْرَكَب " -عليه السالم-َقاَل النَِّبيُّ 
(، وقد نصب مفعواًل به )نفس(، وقد اتصل به الضمير المنعكس هنا المصدر )تعذيب

 )الهاء(، العائد على الفاعل معنًى )هذا(.

 ثانيًا: الضميمة المنعكسة مجرورة، وقد وردت مجرورة عشرين مرة، كاآلتي:
 مجرورة باإلضافة، وقد وردت مرتين، منها: -4
يقول: " َقاَل   -ه السالمعلي-، سمعُت رسول هللا-رضي هللا عنه-عن عبد هللا بن عمر -

، َفَأَرْدُتَها َعْن َنْفِسَها، َفاْمَتَنَعْت منِّ  ي، َرُجٌل: الَّلهمَّ َكاَنْت ِلْي ِبْنُت َعمٍّ َكاَنْت َأَحبَّ النَّاِس إَليَّ
ِنْين، َفَجاَءْتِني، َفَأْعَطْيُتَها ِعْشِرْيَن َوِماَئَة ِدْينَ  ار، َعَلى َأْن ُتخلِّي َحتَّى َأَلمَّْت ِبَها َسَنٌة ِمَن السِّ

، هنا اتصل الضمير المنعكس )الهاء(، المتصل بالمضاف (76)َبْيِنْي َوَبْيَن َنْفِسَها، َفَفَعَلْت... "
 إليه )نفس(، والعائد على الفاعل، الضمير المستتر في الفعل )تخلي(، وهما لشخٍص واحٍد.  

 شرة مرًة، بهذه الصور: مجرورة بحرف الجر، وقد اختلف حرف الجر، فوردت ثماني ع -3
 مجرورة بحرف الجر )الالم(، وقد ورد خمس مرات، منها: -أ
 الضميمة المنعكسة تعود على مفرد، وقد وردت ثالث مرات، منها: -

                                                                                                                                                                      

 .500، ص: 8، ج7215( كتاب الطالق، باب من طلَّق، وهل ُيواجه امرأته بالطالق، رقم الحديث: 73(

 . 375، ص: 8، ج7927( كتاب الوصايا، باب هل يدخل النساء والولد في األقارب، رقم الحديث: 74(

 . 886، ص: 7، ج900( كتاب جزاء الصيد ونحوه، باب َمْن نذر المشي إلى الكعبة، رقم الحديث: 75(

، 7، ج7051( كتاب اإلجارة، باب من استأجر أجيرًا فترك أجره، فعمل فيه الُمْستأجر فزاد، رقم الحديث: 76)
 .504حديث:، للمزيد انظر 864ص: 
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: " َفَرَكَع ِلَنْفِسِه  -عليه السالم-، متحدثًا عن النبي -رضي هللا عنهما-عن عبد هللا بن عمر -
نعكس )الهاء( باالسم المجرور )نفس(، وهو يعود على ، هنا اتصل الضمير الم(77)َرْكَعًة "

الفاعل، الضمير المستتر في الفعل )ركع(، والمهم هنا أن يكون مرجع الضميرين لشخٍص 
 نفسه.  -عليه السالم-واحٍد، وهو هنا النبي

 

 الضميمة المنعكسة تعود على جمع، ووردت مرتين: -
عن صالِة الخوف في غزوة ذات  متحدثاً  (78) -رضي هللا عنه-عن سهل بن أبي حثمة -

، هنا عاد الضمير المنعكس )هم( المتصل (79)الرِّقاع: " وأَتمُّوا ألَنُفِسِهم...، وأتمُّوا أَلْنُفِسِهم "
باالسم المجرور )أنفس(، على الفاعل، الضمير )واو الجماعة( المتصل بالفعل )أتم(، وقد 

 سها.      كان مرجع الضميرين واحدًا، وهو الفئة الغائبة نف

 مجرورة بحرف الجر )الباء(، وقد ورد ست مرات، منها: -ب
: " َكاَن ِبَرُجٍل ِجَراٌح، َفَقَتَل  -عليه السالم-قال: قال النبي -رضي هللا عنه-عن جندب -

نََّة " -تعالى-َنْفَسُه، َفَقاَل هللاُ  دي ؛ أي: أسرع عب(80): َبَدَرِني َعْبِدي ِبَنْفِسِه، حرَّْمُت َعَلْيِه الجَّ
بنفسه فقتلها، فيكون الضمير )الهاء( المتصل باالسم المجرور )نفس(، والعائد على الفاعل 

 )عبدي(، ضميرًا منعكسًا.
 مجرورة بحرف الجر )على(، وقد وردت سبع مرات: -ت
 الضميمة المنعكسة تعود على مفرد، وقد وردت ست مرات، منها: -
محدثًا إياها عن نزول الوحي   -رضي هللا عنها-لخديجة -عليه السالمقال رسول هللا -

، الضمير المنعكس هنا هو الضمير )الياء( المتصل (81)عليه: " َلَقْد َخِشْيُت َعَلى َنْفِسي "
باالسم المجرور )نفس(، والعائد على الفاعل، الضمير )التاء( المتصل بالفعل )خشي(، 

                                                           

 (.1، للمزيد انظر الملحق رقم )326، ص: 7، ج584ة الخوف، رقم الحديث: ( كتاب الخوف، باب صال77(

( هو سهل بن أبي حثمة بن ساعدة بن عامر األنصاري، الخزرجي، المدني، صحابي صغير، ولد سنة ثالث 78)
 (. 472من الهجرة، ومات في خالفة معاوية. )تقريب التهذيب: 

 . 485، ص: 8، ج7638م الحديث: ( كتاب المغازي، باب غزوة ذات الرقاع، رق79)

، أي: أسرع عبدي بنفسه 716، ص: 7، ج624( كتاب الجنائز، باب ما جاء في قتل النفس، رقم الحديث: 80(
  . 7441، 7798، 668، 710،وانظر حديث:فقتلها

، 7719، 7740، 710، وانظرحديث:78، ص: 7، ج3( كتاب بدء الوحي إلى الرسول، رقم الحديث: 81)
7230 ،8883.  
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ل به شخصًا واحدًا، والمعنى: تحققت الخشية من نفسي على نفسي، فكان الفاعل، والمفعو 
 فتحقق االنعكاس.

 الضميمة المنعكسة تعود على جمع، وقد ورد مرة واحدة: -
لمن معه في غزوة خيبر، وقد رفعوا أصواتهم بالتكبير،   -عليه السالم-قال رسول هللا -

؛ أي: أشفقوا على (82)والتهليل: " َأْرِبُعوا َعَلى َأْنُفِسُكْم، إنَُّكْم ال َتْدُعوَن َأَصمَّ، َوال َغاِئَبًا "
أنفسكم، فيكون الضمير )الكاف( المتصل باالسم المجرور )أنفس(، ضميرًا منعكسًا، عائدًا 
على الفاعل، الضمير )واو الجماعة( المتصل بالفعل )أربع(، وهما لجماعٍة واحدة، هي 

 الجماعة الُمخاَطبة.   

ود على النفس، أو ثالثًا: الضميمة المنعكسة كلمة تحل محل كلمة )نفس(، وهي تع
 تكون جزءًا منها، وقد وردت اثنتي عشرة مرًة، بألفاظ متعددة:

 كانت الضميمة المنعكسة مفعواًل به، وقد وردت ستَّ مرَّات، بألفاظ مختلفة، كاآلتي:   -4

 سدَّت كلمة )وجه( عن كلمة )نفس(، وقد وردت ثالث مرَّات، منها: -أ

عن اليهود: " َفَلمَّا َولَّى َوْجَهُه ِقَبَل الَبْيِت  ، متحدثاً  -رضي هللا عنه-عن البراء بن عازب -
، المقصود بالوجه هنا هو الجسد كله، ولكنه كنَّى به؛ ألنَّه أشرف ما في (83)َأْنَكُروا َذِلَك "

اإلنسان، وهنا يكون الضمير )الهاء( المتصل بالمفعول به )وجه(، والعائد على الفاعل، 
 ى(، ضميرًا منعكسًا. الضمير المستتر في الفعل )ولَّ 

 سدَّت كلمة )دم( عن كلمة )نفس(، وقد وردت مرَّة واحدة: -ب

قال: " ُأِمْرُت َأْن ُأَقاِتَل النَّاَس   -عليه السالم- أنَّ رسول هللا -رضي هللا عنه-عن ابن عمر -
َكاَة، ِفإْن َحتَّى َيْشَهُدوا َأْن ال ِإلَه إالَّ هللُا، َوَأنَّ ُمَحمََّدًا َرُسوُل هللِا، َوُيِقيْ  اَلَة، َوُيْؤُتوا الزَّ ُموا الصَّ
، هذا مجاز مرسل عالقته (84)َفَعُلوا َذِلَك َعَصُموا ِمنِّي ِدَماَءُهْم، َوَأْمَواَلُهْم إالَّ ِبَحقِّ اإلْسالِم "

اعتبار ما سيكون، فنتيجة قتل النفس تكون سيل الدماء، وهنا يكون الضمير )هم( المتصل 

                                                           

 ، أربعوا: أشفقوا، وأرفقوا. 489، ص: 8، ج7646( كتاب المغازي، باب غزوة خيبر، رقم الحديث: 82(

، 724حديث:، للمزيد انظر 84، ص: 7، ج32( كتاب اإليمان، باب الصالة من اإليمان، رقم الحديث: 83)
8014. 

 .  80، ص: 7، ج84حديث: ( كتاب اإليمان، باب فإن تابوا وأقاموا الصالة فخلوا سبيلهم، رقم ال84(
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(، والعائد على الفاعل، الضمير )واو الجماعة( المتصل بالفعل )فعل(، بالمفعول به )دماء
 ضميرًا منعكسًا؛ كون هذه الجماعة هي الفاعل، والمفعول به في الوقت نفسه. 

 كلمات أخرى سدت عن كلمة )نفس(، وقد وردت مرتين، منها: -ت
؛ أي: ألجأت نفسي، وكل ما فيَّ (85)َك ": " الَّلُهمَّ ِإنِّي َأْلَجأُت َظْهِري ِإَليْ -عليه السالم-قال النبي -

إليك، فيكون الضمير )الياء( المتصل بالمفعول به )ظهر(، والعائد على الفاعل، الضمير 
-)التاء( المتصل بالفعل )ألجأ(، ضميرًا منعِكسًا؛ كون مرجع الضميرين واحدًا، وهو النبي

 .  -عليه السالم

ة )نفس(، مجرورة بحرف الجر، وقد وردت كانت الضميمة المنعكسة التي حلَّت محل كلم -3
 ست مرات كاآلتي: 

 الضميمة المنعكسة بلفظ المثنى، وتعود على مفرد، وقد وردت مرتين، منها: -أ
فَّ " -رضي هللا عنه-قال أنس - ، الضمير (86):  " َفَنَكَص َأُبو َبْكٍر َعَلى َعِقَبْيِه ِلَيِصَل الصَّ

االسم المجرور )َعِقَبْي(، والعائد على الفاعل المنعكس هنا هو الضمير )الهاء( المتصل ب
 (. -رضي هللا عنه-)أبو بكر

 الضميمة المنعكسة بلفظ الجمع، وتعود على جمع، وقد وردت أربع مرات، منها: -ب
وا َبْعَدَك َعَلى -عليه السالمقال رجل في المنام للنبي - وا َبْعَدَك َعَلى َأْدَباِرِهْم...، اْرَتدُّ : " اْرَتدُّ

، الضمير المنعكس هنا هو الضمير )هم(، المضاف إلى االسم المجرور (87)اِرِهْم "َأْدبَ 
)أدبار(، والعائد على الفاعل، الضمير )واو الجماعة( المتصل بالفعل )ارتد(، ومرجع 

 الضميرين واحد، وهو الفئة الُمَتَحدَّث عنها.
رة ُتفَهم من ال معنى، وقد وردت رابعًا: الضميمة المنعكسة غير ظاهرة، بل مقدَّ

 ثماني وعشرين، كاآلتي:

 الفعل )أسلم(، وقد ورد ستَّ وعشرين مرًة، كاآلتي: -4
 الفعل ماٍض، وقد ورد إحدى وعشرين مرًة، كاآلتي: -أ

                                                           

 . 546، ص: 8، ج8014( كتاب الدعوات، باب النوم على الشق األيمن، رقم الحديث: 85(

، للمزيد انظر 777، ص: 7، ج401( كتاب األذان، باب أهل العلم والفضل أحقُّ باإلمامة، رقم الحديث: 86(
 . 8793حديث:

، 7406حديث: ، للمزيد انظر 559، ص: 8، ج8735( كتاب الرقاق، باب في الحوض، رقم الحديث: 87(
8793. 
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 ماٍض، والفاعل مفرد، وقد ورد سبع عشرة مرَّة، منها: -
ْلُت " : " الَّلُهمَّ َلَك َأْسَلْمُت، َوِبَك َآَمْنُت، -عليه السالم-قال رسول هللا - ، الفعل )أسلم( (88)َوَعَلْيَك َتَوكَّ

هنا فعل يحمل معنى االنعكاس، معنًى، فمعنى أسلم: انقاد، وأذعن، وسلَّم نفسه، وهنا يكون 
معنى أسلمُت؛ أي: سلَّمُت نفسي هلل، فيكون الضمير )الياء( ضميرًا منعكسًا؛ كونه عائدًا على 

      الفاعل، الضمير المتصل بالفعل )أسلم(.
أنَّه: " َبَعَث النَّاَس ِفي َأْفَناِء اأَلْمَصاِر ُيَقاِتُلوَن، َفَأْسَلَم -رضي هللا عنه-عن عمر بن الخطاب -

 .(89)الُهْرُمَزان "
كل فعل )أسلم( فعٌل يحمل معنى االنعكاس، معنًى، فمعنى أسلم: انقاد، وأذعن، وسلَّم نفسه،      

 به )نفس(، والعائد على الفاعل ضميرًا منعِكسًا. وهنا يكون الضمير )الهاء( المتصل بالمفعول

 ماٍض، والفاعل جمع، وقد ورد أربع مرات، منها:  -
؛ أي: أذعنوا، (90)متحدثًا عن قتال بني قريظة: " َفَآَمُنوا َوَأْسَلُموا "-رضي هللا عنه-قال ابن عمر -

على الفاعل، الضمير )واو  وسلَُّموا أنفَسهم هلل، فيكون الضمير )هم( ضميرًا منعكسًا؛ كونه عائداً 
 الجماعة( في )أسلموا(.    

 الفعل مضارع، وقد ورد مرتين، منها:   -ب
تتحدث عن األنصار: " َكاُنوا َقْبَل َأْن ُيْسِلُموا ُيِهلُّوَن ِلَمَناة الطَّاِغَية -رضي هللا عنها-عن عائشة -

يكون الضمير )هم( هو الضمير ؛ أي: قبل أن يدخلوا في اإلسالم، ويسلِّموا أنفسهم هلل، وهنا (91)"
 المنعكس.

 الفعل أمر، وقد ورد ثالث مرات، منها:  -ت
َتْيِن "-عليه السالم-من خطاب رسول هللا - ؛ أي: (92)إلى هرقل: " َأْسِلْم َتْسَلْم، ُيْؤِتَك هللُا َأْجَرَك َمرَّ

تصل بالمفعول به ادخل في اإلسالم، وسلِّم نفسك هلل، تسلْم من هللا، ومنَّا، فالضمير )الكاف( الم
 المقدر )نفس( ضميٌر منعكٌس؛ كونه عائدًا على الفاعل، الضمير المستتر في الفعل )أسلم(. 

                                                           

   .811، 7529وللمزيد انظر حديث:758، ص: 7، ج590( كتاب التهجد، باب التهجد بالليل، رقم الحديث: 88)

، للمزيد 349، ص: 8، ج7339( كتاب الجهاد، باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب، رقم الحديث: 89(
، 7876، 7626، 7668، 7652، 7674، 7578، 7410، 7798 ،186، 811، 7529انظر حديث:

285 ،7818 ،7667 ،7744. 

، وانظر 479، ص: 8، ج7673( كتاب المغازي، باب حديث بني النضر وغدرهم برسول هللا، رقم الحديث: 90(
  .7181، 285، 7614حديث: 

 .870، ص: 7، ج285( كتاب الحج، باب وجوب الصفا والمروة، رقم الحديث: 91)



23 
 

 أفعال أخرى، وقد وردت مرتين، منها:  -3
، وقد كان يصف رؤيا له في الجنة: " -عليه السالم-، قال النبي-رضي هللا عنه-عن أبي هريرة -

، الفعل (93)وا: ِلُعَمَر بِن الَخطَّاِب، َفَذَكْرُت ِغْيَرَتُه، َفَولَّْيُت ُمْدِبَرًا "ُقْلُت: ِلَمْن َهَذا الَقْصُر؟ َفَقالُ 
)ولَّيت( يحمل معنى االنعكاس؛ ألنَّ المعنى وليُت نفسي مدبرًا، فيكون الضمير )الياء( المتصل 

لفاعل( بالمفعول به المقدر )نفس(، ضميرًا منعكسًا؛ كونه عائدًا على الفاعل، الضمير )تاء ا
 المتصل بالفعل )ولَّى(.    

خامسًا: الفعل يحمل معنى االنعكاس، دون ضميمة منعكسة؛ وذلك في بعض صيغ 
األفعال المزيدة، وقد وردت في األحاديث النبوية مائتين وخمسًا وعشرين مرًة، 

 وكانت على وزن )تفعَّل(، و)افتعل(، و)اسَتْفَعل(، كاآلتي: 

 وقد ورد تسعًا وسبعين مرًة، كاآلتي:الفعل على وزن )تفعَّل(، 

َد(، وقد ورد أربع مرات، كاآلتي: -4  الفعل )َتَزوَّ

 فعل ماٍض، وقد ورد مرًة واحدًة: -أ
ُدوا، َفَأَكْلَنا -عليه السالم-: " َفَقاَل النَِّبيُّ -رضي هللا عنه-عن جابر بن عبد هللا - : ُكُلوا َوَتَزوَّ

ْدَنا " د( فعلٌ (94)َوَتَزوَّ مزيد، أضفت عليه حروف الزيادة معنى االنعكاس؛ أي:  ، فالفعل )تزوَّ
دنا أنفسنا، فيكون الضمير )نا الفاعلين( المتصل بالمفعول به )أنفس(، والعائد  فأكلنا، وزوَّ
دنا(، ضميرًا منعِكسًا، وهما لجماعة واحدة، هي  على الفاعل الضمير )نا الفاعلين( في )تزوَّ

 الجماعة المتكلِّمة.   

 وقد ورد مرتين:  فعل مضارع، -ب
ُد -عليه السالم-تتحدث عن بداية الوحي لرسول هللا -رضي هللا عنها-عن عائشة - : " َفَيَتَزوَّ

ُد ِلِمْثِلَها " -رضي هللا عنها-ِلَذِلَك...، ُثمَّ َيْرِجُع ِإَلى َخِدْيَجةَ  د نفسه لمثلها، (95)َفَيَتَزوَّ ؛ أي: فيزوِّ

                                                                                                                                                                      

حديث: ، للمزيد انظر 75، ص: 7، ج1، رقم الحديث:  -عليه السالم-( كتاب بدء الوحي إلى الرسول92)
619 ،7876. 

، 351، ص: 8، ج7313( كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة، رقم الحديث: 93(
 .32حديث: للمزيد انظر 

 .875، ص: 7، ج249صدق، رقم الحديث: ( كتاب الحج، باب ما ُيؤكل من الُبْدن، وما يت94)

 . 77، ص: 7، ج3( كتاب بدء الوحي، رقم الحديث: 95(
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به )نفس(، والعائد على الفاعل، الضمير المستتر  فيكون الضمير )الهاء( المتصل بالمفعول
د(، ضميرًا منعكسًا، وهما لشخٍص واحٍد هو الرسول  .    -عليه السالم-في الفعل )يتزوَّ

 فعل أمر، وقد ورد مرة واحدة: -ت
ُدوا "-عليه السالم-: " َفَقاَل َرُسوُل هللاِ -رضي هللا عنه-عن جابر بن عبد هللا - ؛ (96): ُكُلوا ُوَتَزوَّ

ر )أنفس(، أ دوا أنفَسكم، فيكون الضمير )الكاف( المتصل بالمفعول به المقدَّ ي: كلوا وزوِّ
د(، ضميرًا منعكسًا، وهما  والعائد على الفاعل، الضمير )واو الجماعة( المتصل بالفعل )تزوَّ

 لجماعٍة واحدٍة.
ر( وقد ورد أربع مرات، كاآلتي: -3  الفعل )َتَسحَّ

 منها:الفعل ماٍض، وقد ورد مرتين،  -أ
ُروا -رضي هللا عنه-أنَّ زيدًا بن ثابت-رضي هللا عنه-عن أنس بن مال - حدثه: " َأنَُّهْم َتَسحَّ

ر فعٌل مزيٌد، يحمل معنى االنعكاس، بما أضفته (97)"-عليه السالم-َمَع النَِّبيِّ  ، الفعل تسحَّ
ُروا أنفسهم، فيكون الضمير )هم( ا لمتصل بالمفعول عليه حروف الزيادة، والمعنى: أنَّهم َسحَّ

به )أنفس( ضميرًا منعكسًا؛ كونه عائدًا على الفاعل، الضمير )واو الجماعة( المتصل بالفعل 
 )تسحر(، وأنَّهما لجماعٍة واحدٍة.

 الفعل مضارع، وقد ورد مرًة واحدًة: -ب
ُر ِفي أَْهلِ -رضي هللا عنه-عن سهل بن سعد - ي، ُثمَّ َيُكوُن ُسْرَعٌة ِبي َأْن قال: " ُكْنُت َأَتَسحَّ

ر نفسي، فيكون (98)"-عليه السالمُأْدِرَك َصالَة الَفْجِر َمَع َرُسوِل هللاِ  ، المعنى: كنُت ُأَسحِّ
، وهنا يكون الضمير -رضي هللا عنه-الفاعل، والمفعول به شخصًا واحدًا، هو سهل بن سعد

 )الياء( في )نفسي( ضميرًا منعكسًا.       

 ل أمر، وقد ورد مرًة واحدًة:الفع -ت
ُروا، َفإنَّ ِفي -عليه السالم، قال رسول هللا-رضي هللا عنه-عن أنس بن مالك - : " َتَسحَّ

روا أنفسكم، فيكون الضمير )الكاف( ضميرًا منعِكسًا؛ كونه (99)الّسُحوِر َبَرَكًة " ؛ أي: َسحِّ
 عائدًا على الفاعل، الضمير )واو الجماعة(، في )تسحروا(.  

                                                           

 . 875، ص: 7، ج249( كتاب الحج، باب ما ُيؤكل من الُبدن، وما ُيتصدق، رقم الحديث: 96(

 .935حديث:، للمزيد انظر 707، ص: 7، ج355( كتاب مواقيت الصالة، باب وقت الفجر، رقم الحديث: 97(

 .707، ص: 7، ج356كتاب مواقيت الصالة، باب وقت الفجر، رقم الحديث: ( 98(

 . 834، ص: 936( كتاب الصوم، باب بركة السحور من غير إيجاب، رقم الحديث: 99(
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م(، وقد ورد ست مرات، كاآلتي: -4  الفعل )َتَقدَّ
 الفعل ماٍض، وقد ورد أربع مرات، منها: -أ
َم َفاْسَتْقَبَله  -رضي هللا عنه-قال أنس بن مالك - واصفًا عمَّه أنس بن النضر يوم ُأحد: " ُثمَّ َتَقدَّ

م( هنا فعٌل مزيٌد (100)" َسْعٌد بُن ُمَعاذ، َفَقاَل: َيا َسْعُد ْبن ُمَعاذ، الَجنَُّة َوَرّب النَّْضرِ  ، الفعل )تقدَّ
م نفسه، فيكون الضمير )الهاء( في )نفسه( ضميرًا  يحمل معنى االنعكاس، والمعنى: قدَّ

 منعكسًا.
 الفعل مضارع وقد ورد مرتين، منها: -ب
َمنَّ َأَحُدُكْم َرَمَضانَ -عليه السالم-، أنَّ النبي-رضي هللا عنهعن أبي هريرة -  ، قال: " ال َيَتَقدَّ

منَّ أحدكم نفسه رمضان بصوم يوٍم أو يومين، (101)ِبَصْوِم َيْوٍم َأْو َيْوَمْيِن ... " ؛ أي: ال يقدِّ
فيكون الضمير )الهاء( المتصل بالمفعول به )نفس(، والعائد على الفاعل )أحدكم(، ضميرًا 

 منعكسًا.
ذ(، وقد ورد أربع مرات: -1  الفعل )َتَعوَّ

 منها:فعل مضارع، وقد ورد ثالث مرات،  -أ

  -تعالى-َيُقوُل هللاُ   -عليه السالم-: " َقاَل َرُسوُل هللاِ  -رضي هللا عنه-عن أبي هريرة -
ُذون؟ " -َيْسَأُلُهْم َعْن ِعَباِدِه الُمْؤِمِنْين–ِلَمالِئَكِتِه  ذون أنفسكم؛ (102): َفِممَّ َيَتَعوَّ ؛ أي فممَّ تعوَّ

ذ( فعل مزيد يحتمل معنى اال نعكاس في نفسه، مع إمكانية كون الفعل وذلك ألن الفعل )يتعوَّ
مجردًا، أو مزيدًا، وهنا يكون الضمير )الكاف( المتصل بالمفعول به )نفس(، والعائد على 

 الفاعل، الضمير )واو الجماعة( في الفعل )يتعوذون(، ضميرًا منعكسًا.   

 فعل أمر، وقد ورد مرًة واحدًة: -ب

                                                           

،وانظر 380، ص: 8، ج7874( كتاب الجهاد، باب َمن ُيْنَكُب أو ُيْطَعُن في سبيل هللا، رقم الحديث: 100)
  .7877، 402، 7639حديث: 

، للمزيد 833، ص:7، ج938( كتاب الصوم، باب ال يتقدمن رمضان بصوم يوم أو يومين، رقم الحديث: 101(
 .251حديث:  انظر

، للمزيد انظر 549، ص: 8، ج8090، رقم الحديث:  -تعالى-( كتاب الدعوات، باب فضل ذكر هللا102(
 .8020، 7390حديث:
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ْيَطاِن  -يه السالمعل-أنَّ النبي-رضي هللا عنه-عن أبي هريرة - ُذوا ِباهلِل ِمَن الشَّ قال: " َفَتَعوَّ
ذوا أنفسكم باهلل من الشيطان، فيكون الضمير )الكاف( المتصل بالمفعول به (103)" ؛ أي: عوِّ

)أنفس(، ضميرًا منعكسًا؛ كونه عائدًا على الفاعل، الضمير )واو الجماعة( المتصل بالفعل 
ذ(، وهما لجماعٍة واحدٍة.       )تعوَّ

 الفعل )تجّهز(، وقد ورد خمس مرات، كاآلتي: -5

 الفعل ماٍض، وقد ورد مرتين، منها: -أ
َز َرُسوُل هللاِ -رضي هللا عنه-عن كعب بن مالك - والُمْسِلُموَن َمَعُه -عليه السالم-: " َوَتَجهَّ

نفسه، فيكون الضمير )الهاء( المتصل بالمفعول -عليه السالم-؛ أي: وجّهز رسول هللا(104)"
(، ضميرًا منعكسًا؛ كون الفاعل، -عليه السالم-فس(، والعائد على الفاعل )رسول هللابه )ن

 .  -عليه السالم-والمفعول به شخصًا واحدًا، هو الرسول

 الفعل مضارع، وقد ورد ثالث مرات، منها:  -ب
َز َرُسوُل هللا -رضي هللا عنه-عن كعب بن مالك - ُه، والُمْسِلُمون َمعَ -عليه السالم-: " َوَتَجهَّ

َز َمَعُهْم " ؛ أي: كي أجهِّز نفسي معهم، فيكون الضمير )الياء( (105)َفَطَفْقُت أَْغُدو ِلَكْي َأَتَجهَّ
المتصل بالمفعول به )نفس(، ضميرًا منعكسًا؛ ألنه عائٌد على الفاعل، الضمير المستتر في 

 الفعل )أتجهَّز(، وهما لشخٍص واحٍد.

 :الفعل )تخلَّف(، وقد ورد خمس مرَّات -6
 الفعل ماٍض، وقد ورد أربع مرات، منها:  -أ

ِفْي   -عليه السالم-قال: " َلْم َأَتَخلَّْف َعْن َرُسوِل هللاِ -رضي هللا عنه-عن كعب بن مالك -
َف َغْزَوٍة َغَزاَها، ِإالَّ ِفي َغْزَوِة َتُبوَك، َغْيَر َأنِّي َتَخلَّْفُت ِفي َغْزَوِة َبْدٍر، َوَلْم ُيَعاتْب َأَحَدًا َتَخلَّ 

، الفعل )تخلَّف( فعٌل مزيٌد أضفت عليه حروف الزيادة معنى االنعكاس، (106)َعْنَها "
والمعنى: خلَّفُت نفسي في غزوة بدر، ولم ُيعاتب أحدًا خلَّف نفسه عنها، فيكون كلٍّ من 

                                                           

، ص: 8، ج7395بع بها شعف الجبال، رقم الحديث: ( كتاب بدء الخلق، باب خير مال المسلم َغْنٌم يت103(
367 . 

: ﴿ وعلى الثالثة الذين -تعالى، وقول هللا -رضي هللا عنه-( كتاب المغازي، باب حديث كعب بن مالك104(
 .7593حديث: ، للمزيد انظر 446، ص: 8، ج7699ُخلُِّفوا﴾، رقم الحديث: 

 .441، 446( الحديث السابق، ص: 105(

: ﴿ وعلى الثالثة الذين -تعالى-، وقول هللا-رضي هللا عنهزي، باب حديث كعب بن مالكب المغا( كتا106(
 .7699ر حديث: ، للمزيد انظ446، ص: 8، ج7699ُخلُِّفوا﴾، رقم الحديث: 
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الضميرين )الياء، والهاء(، المتصلين بالمفعول به )نفس(، والعائد على الفاعل، ضميرًا 
 منعكسًا. 

 الفعل مضارع، وقد ورد مرة واحدة: -ب
ِفْي َغْزَوٍة -عليه السالم-قال: " َلْم َأَتَخلَّْف َعْن َرُسوِل هللاِ -رضي هللا عنهعن كعب بن مالك -

، فيكون  -عليه السالم-؛ أي: لم ُأخلِّْف نفسي عن رسول هللا(107)َغَزاَها، ِإالَّ ِفي َغْزَوِة َتُبوَك "
ول به )نفس( ضميرًا منعكسًا؛ ألنَّ هذا الضمير، والفاعل الضمير )الياء( المتصل بالمفع

 .  -رضي هللا عنه-عائدان على شخٍص واحٍد، هو كعب ابن مالك

ف(، وقد ورد مضارعًا، وقد ورد ثالث مرات، منها:  -7  الفعل )تَكشَّ

نِّي-عليه السالم-، قالت امرأة للنبي -رضي هللا عنه-عن ابن عباس -  : " ِإنِّي ُأْصَرُع، َواِ 
ُف...، َفاْدُع هللَا ِلي " ف نفسي، وهنا يكون الضمير )الياء( (108)َأَتَكشَّ نِّي ُأِكشِّ ؛ أي: وا 

المتصل بالمفعول به )نفس(، والعائد على الفاعل، الضمير المستتر في الفعل )أتكشف(، 
 ضميرًا منعكسًا.

 الفعل )تقرَّب(، وقد ورد ست مرات: -8

 الفعل ماٍض، وقد ورد خمس مرات، منها:  -أ
: " َأَنا ِعْنَد -تعالى-، َيُقوُل هللاُ -عليه السالم-: " َقاَل النَِّبيُّ -رضي هللا عنهعن أبي هريرة -

ْبُت ِإَلْيِه ِذَراَعًا " ْن َتَقرََّب إَليَّ ِشْبَرًا َتَقرَّ ن قرَّب نفسه إليَّ (109)َظنِّ َعْبِدي ِبي...، َواِ  ؛ أي: وا 
ذا المعنى الذي أضفته حروف الزيادة على الفعلين، شبرًا، قرَّبُت نفسي إليه ذراعًا، وبحسب ه

فإنَّ كاًل من الضميرين )الياء، والهاء( المتصلين بالمفعول به )نفس(، والعائدين على 
الفاعل، الضمير المستتر في الفعل األول، والضمير )التاء( المتصل بالفعل الثاني، والعائد 

 ، ضميٌر منعكٌس.    -تعالى-على هللا

 ارع، وقد ورد مرًة واحدًة:الفعل مض -ب

                                                           

  .7699:( الحديث السابق107(

، للمزيد انظر 587، ص: 8، ج7954( كتاب المرضى، باب فضل من يصرع من الريح، رقم الحديث: 108(
 .7954ديث:ح

 .8884، 8771حديث:، للمزيد انظر 525، ص: 8، ج8884( كتاب الفتن، رقم الحديث: 109(
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: َوَما َيَزاُل -تعالى-، َيُقوُل هللاُ -عليه السالم-: " َقاَل النَِّبيُّ -رضي هللا عنه-عن أبي هريرة -
؛ أي: وما يزال عبدي يقرُِّب نفسه إليَّ بالنوافل، (110)َعْبِدي َيَتَقرَُّب ِإَليَّ ِبالنََّواِفِل َحتَّى ُأِحبُُّه "

المتصل بالمفعول به )نفس(، والعائد على الفاعل، الضمير المستتر  فيكون الضمير )الهاء(
 بالفعل )يتقرب(، ضميرًا منعكسًا. 

ل،  -9 ى، تحوَّ ح، تتبَّع، تيمَّم، تعشَّ ذ، تطوَّع، تمسَّ أفعال أخرى على وزن )تفعَّل(، مثل: )تعوَّ
ه، تفلَّت...(، وقد وردت اثنتين وأربعين مرًة، منها ر، تطهَّر، توجَّ  : تأخَّ

قال: " إنَّ َعْفِرْيَتًا ِمَن الِجنِّ َتَفلََّت -عليه السالم-، أنَّ النبي-رضي هللا عنهعن أبي هريرة -
؛ أي: فلَّت نفسه، فيكون الضمير )الهاء( في )نفسه(، (111)َعَليَّ الَباِرَحَة، َفَأْمَكَنِني هللُا ِمْنُه "

 ضميرًا منعِكسًا.
: متحدثًة عن  -رضي هللا عنهاعن عائشة - اجتماع عدٍد من النساء، وحديثهنَّ عن أزواجهنَّ

؛ أي: فأصبِّح نفسي...، وأقنِّح (112)" َقاَلِت الَحاِدَيُة َعْشَرة: َوَأَنا َأْرُقُد َفَأَتَصبَّح، َوَأْشَرُب َفَأَتَقنَّح "
نفسي، فيكون كلٌّ من الضميرين )الياء(، المتصلين بالمفعول به )نفس(، والعائدين على 

 الضمير المستتر في كلٍّ من الفعلين )أتصبَّح، وأتقنَّح(، ضميرًا منعكسًا.الفاعل، 
 الفعل على وزن )افتعل(، وقد ورد خمسًا وتسعين مرًة، كاآلتي:

 الفعل )اغتسل( عائد على المذكر، وقد ورد ثالثًا وثالثين مرًة، كاآلتي: -4
 الفعل ماٍض، وقد ورد سبع عشرة مرًَّة: -أ
 رد، وقد ورد ست عشرة مرة، منها:الفعل ماٍض، والفاعل مف -
ِإَذا اْغَتَسَل ِمَن الَجَناَبِة، ُثمَّ اْغَتَسَل، ُثمَّ -عليه السالم-أنَّ النَِّبيَّ : "-رضي هللا عنها-عن عائشة -

  .؛ أي: غسل نفسه(113)َغَسَل َساِئَر َجَسِدِه "
، -عليه السالم-ِل هللاِ : " َأنََّها ُسِئَلْت َعْن ُغْسِل َرُسو -رضي هللا عنها-عن السيدة عائشة -

اِئِل ِحَجاٌب  َفَدَعْت ِبإَناء َنْحٍو ِمْن َصاٍع، َفاْغَتَسَلْت، َوَأَفاَضْت َعَلى َرْأِسَها، َوَبْيَنها َوَبْيَن السَّ
 ؛ أي: غسلْت نفسها.(114)"

                                                           

 . 556، ص: 8، ج8771( كتاب الرقاق، باب التواضع، رقم الحديث: 110(

 . 21، ص: 7، ج890( كتاب الصالة، باب األسير أو الغريم ُيربط في المسجد، رقم الحديث: 111(

، َأَتَصبَّح: أنام أول النهار فال 496، ص: 8، ج7259لمعاشرة، رقم الحديث: ( كتاب النكاح، باب حسن ا112(
 .7183، 525حديث:أوقظ للعمل، َأَتَقنَّح: أشرب حتى أرتوي، للمزيد انظر 

 .  67، ص: 7، ج795( كتاب الغسل، باب تخليل الشعر أثناء الغسل، رقم الحديث: 113(

، 601حديث:، للمزيد انظر 60، ص: 7، ج722م الحديث: ( كتاب الغسل، باب الغسل بالصاع ونحوه، رق114)
800 ،797 ،494 ،409 ،667 ،7879 ،121 ،7619 ،7626 ،725 . 
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في هذه األحاديث الفعل )اغتسل( على وزن افتعل، وهو من األوزان المزيدة التي           
ى االنعكاس، وعلى هذا يكون كل ضمير اتصل بالمفعول به )نفس(، ضميرًا تحمل معن

 ، وأنَّهما لشخٍص واحٍد.-في كلِّ حديث -منعكسًا؛ كونه عائدًا على الفاعل

 الفعل ماٍض والفاعل جمع، وقد ورد مرًة واحدًة: -

ُمَعِة َراُحوا ِفي قالت: " َكاَن النَّاُس ِإَذا َراُحوا ِإَلى الجُ -رضي هللا عنهاعن السيدة عائشة -
؛ أي: لو غسلُتم أنفسكم، وهنا يكون الضمير )الكاف( (115)َهْيَئِتِهْم، َفِقْيَل َلُهْم: َلْو اْغَتَسْلُتْم "

المتصل بالمفعول به )أنفس(، والعائد على الفاعل، الضمير )تاء الفاعل( في )اغتسلتم(، 
 ضميرًا منعكسًا.

 كاآلتي :الفعل مضارع، وقد ورد خمس عشرة مرًة،  -ب

 الفعل مضارع، والفاعل مفرد، وقد ورد ثالث عشرة مرًة، منها: -
َيْغَتِسُل ُعْرَياَنًا َفَخرَّ َعَلْيِه َجَراٌد ِمْن -عليه السالم-: " َبْيَنا َأيُّوب-عليه السالم-قال النبي -

يكون الفاعل، ؛ أي: يغسل نفسه، ف(116)َيْحَتِثي ِفْي َثْوِبِه "-عليه السالم-َذَهب، َفَجَعَل َأيُّوبُ 
 . -عليه السالم-والمفعول به عائدين على شخٍص واحٍد هو أيوب

َعاَم الَفْتِح، -عليه السالم-قالت: " َذَهْبُت ِإَلى َرُسوِل هللاِ  -رضي هللا عنهاعن أم هانئ -
صل ؛ أي: يغسل نفسه، فيكون الضمير )الهاء(، المت(117)َفَوَجْدُتُه َيْغَتِسُل، َوَفاِطَمُة َتْسُتُرُه "

بالمفعول به، والعائد على الفاعل، الضمير المستتر في الفعل )يغتسل(، ضميرًا منعكسًا، 
 . -عليه السالم-وهما لشخٍص واحٍد هو رسول هللا

 الفعل مضارع، والفاعل جمع، وقد ورد مرتين، منها: -
فالضمير ؛ أي: كيف نغسل أنفسنا، (118): " َكْيَف َنْغَتِسُل؟ "-عليه السالم-سألت امرأة النبي -

المنعكس هنا، هو الضمير )نا الفاعلين( المتصل بالمفعول به )نفس(، والعائد على الفاعل، 
 الضمير المستتر في الفعل )نغتسل(.

 الفعل أمر، وقد ورد مرًة واحدًة: -ت
                                                           

 .737، ص: 7، ج504( كتاب الجمعة، باب من أين ُتؤَتى الجمعة وعلى من تِجب، رقم الحديث: 115(

،وانظر حديث: 68، ص: 7، ج792( كتاب الغسل، باب من اغتسل عريانًا وحده في خلوة، رقم الحديث: 116(
495 ،721 ،802 ،508 ،758 ،711 ،923 ،495 ،791.  

 . 68، ص: 7، ج799( كتاب الغسل، باب التستر في الُغُسل عند الناس، رقم الحديث: 117(

 . 66، ص: 7، ج873( كتاب الحيض، باب َدْلك المرأة نفسها إذا تطهَّرت من المحيض، رقم الحديث: 118(
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؛ أي: غسلوا أنفسهم، فالضمير )هم( (119): " اْغَتِسُلوا َيْوَم الُجُمَعِة "-عليه السالم-قال النبي -
بالمفعول به )أنفس(، ضميٌر منعكٌس؛ كونه عائدًا على الفاعل، الضمير )واو المتصل 

 الجماعة( المتصل بالفعل )اغتسلوا(، وهما لجماعٍة واحدٍة.

 الفعل )اتََّبَع(، وقد ورد سبع مرَّات، كاآلتي: -3
 الفعل ماٍض، وقد ورد أربع مرات، منها: -أ
، َوَخَرَج ِلَحاَجِتِه، َفَكاَن ال َيْلَتِفُت، َفَقاَل: اْبِغِني : " اتََّبْعُت النَّبِ -رضي هللا عنه-قال أبو هريرة - يَّ

؛ ألنَّ الفعل )اتبع( فعٌل مزيٌد، على وزن )افتعل(، فإنه (120)ِحَجارًا َأْسَتْنِفُض ِبَها، َأْو َنْحِوِه "
، فيكون الضمير )الياء( المتصل يحمل معنى االنعكاس، والمعنى: أتبعُت نفسي النبيَّ 

عول به )نفس(، والعائد على الفاعل، الضمير )التاء( في الفعل )اتَّبعُت(، ضميرًا بالمف
 منعكسًا. 

 الفعل مضارع، وقد ورد مرتين، منها: -ب
قال: " َلَتتَِّبُعنَّ ُسَنَن َمْن َكاَن -عليه السالم-، أن النبي-رضي هللا عنهعن أبي سعيٍد الُخدري  -

؛ أي: لتتبعون أنفسكم سنَن من كان قبلكم، وهنا يكون (121)ًا ِبِذَراٍع "َقْبَلُكْم ِشْبرًا ِبِشْبٍر، َوِذَراعَ 
الضمير )الكاف( المتصل بالمفعول به )أنفس( ضميرًا منعكسًا؛ كونه عائدًا على الفاعل، 

(، وهما لجماعٍة واحدٍة.  الضمير المستتر في الفعل )لتتَِّبُعنَّ

  الفعل أمر، وقد ورد مرة واحدًة:  -ت
؛ أي: (122)يروي قصة إسالمه: " َفَقاَل ِلي َأِخي: َفاتَِّبْعِني " -ي هللا عنهرضيقول أبو ذر -

 فأتبعني نفسك، فيكون الضمير )الكاف( في )نفسك(، ضميرًا منعكسًا.

 الفعل )اتََّخذ(، وقد ورد خمس عشرة مرًَّة: -4
 الفعل ماٍض، وقد ورد إحدى عشرة مرة، منها: -أ
: " إنَّ  -عليه السالم-، قال رسول هللا-عنهما رضي هللا-عن عبد هللا بن عمرو بن العاص -

ِإَذا َلْم هللَا ال َيْقِبُض الِعْلَم اْنِتَزاَعًا َيْنَتِزُعُه ِمَن الِعَباِد، َوَلِكْن َيْقِبُض الِعْلَم ِبَقْبِض الُعَلَماِء، َحتَّى 

                                                           

 . 789، ص: 7، ج496الدهن للجمعة، رقم الحديث:  ( كتاب الجمعة، باب119(

  .7560، وانظر حديث:41، ص: 7، ج784( كتاب الوضوء، باب االستنجاء بالحجارة، رقم الحديث: 120)

، للمزيد 315، ص: 8، ج7444( كتاب أحاديث األنبياء، باب ما ُذكر عن بني إسرائيل، رقم الحديث: 121(
 .7184حديث: انظر 

 . 328، ص: 8، ج7410األنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، رقم الحديث: ( كتاب أحاديث 122(
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ااًل " ألنفسهم؛ ألنَّ الفعل )اتخذ( من  ؛ أي: أخذ الناس(123)ُيْبِق َعاِلَمًا، اتَّّخَذ النَّاُس ُرَؤَساَء ُجهَّ
األفعال المزيدة التي تحمل معنى االنعكاس، وهنا يكون الضمير )هم( المتصل باالسم 

 المجرور )أنفس(، والعائد على الفاعل )الناس(، ضميرًا منعكسًا. 
 فعل مضارع، وقد ورد أربع مرات، منها: -ب
: " -عليه السالم-لرسول هللا (125)، قال عتبان بن مالك(124)عن محمود بن الربيع األنصاري  -

؛ (126)َلْو َأنََّك َتْأِتْيِني، َفُتَصلَِّي ِفي َبْيِتي، َفأتَِّخَذه ُمَصلَّى "-عليه السالم-َوَدْدُت َيا َرُسوَل هللاِ 
 أي: فآخذه لنفسي مصلًى.     

 يكون الضمير )الياء( المتصل باالسم المجرور )نفس(، ضميرًا منعكسًا؛ كونه عائدًا علىف
 الفاعل، وأنَّ مرجعهما واحٌد.

 الفعل )اعتزل(، وقد ورد خمس مرَّات، كاآلتي: -1
 الفعل مضارع، وقد ورد أربع مرات، منها: -أ
قال: " َمْن َأَكَل ُتوَمًا َأو -عليه السالم-، أنَّ النبي-رضي هللا عنه-عن جابر بن عبد هللا -

؛ فليعزل نفسه عنَّا، أو فليعزل (127)َنا، َوْلَيْقُعَد ِفي َبْيِتِه "َبَصاًل، َفْلَيْعَتِزْلَنا، َأْو َفَلَيْعَتِزَل َمْسِجدَ 
نفسه عن مسجدنا، فيكون الضمير )الهاء( المتصل بالمفعول به )نفس(، ضميرًا منعكسًا؛ 
كونه عائدًا على الفاعل، الضمير المستتر في الفعل، وأنَّ الضميرين يعودان على نفس 

 الشخص. 
 واحدًة:الفعل أمر، وقد ورد مرًة  -ب

                                                           

، 895، 7475،وانظر حديث:31، ص: 7، ج26( كتاب العلم، باب كيف ُيقبض العلم، رقم الحديث: 123(
7172 ،7148 ،7995.  

صغير، وجل (هو محمود بن الربيع بن سراقة بن عمرو الخزرجي، أبو نعيم، أو أبو محمد المدني، صحابي 124)
 (. 985روايته عن الصحابة. )تقريب التهذيب: 

( هو عتبان بن مالك بن عمرو بن العجالن، األنصاري، الساعي، صحابي شهيرر، مات في خالفة 125(
 (. 656معاوية. )تقريب التهذيب: 

 ،7171، وانظر حديث: 28، ص: 7، ج810( كتاب الصالة، باب المساجد في بيوت هللا، رقم الحديث: 126)
815 ،679.  

، ص: 8، ج426( كتاب مواقيت الصالة، باب ما جاء في الثوم النيئ والبصل والُكرَّات، رقم الحديث: 127(
 .7282، 872حديث: ، للمزيد انظر 781
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قال له عمَّا يفعله في -عليه السالم-، أنَّ رسول هللا-رضي هللا عنه-عن حذيفة بن اليمان -
؛ أي: فاعزل نفَسَك عن تلك الفرق كلِّها، فيكون (128)وقت الفتن: " َفاْعَتِزْل ِتْلَك الِفرِق ُكلَِّها "

 الضمير )الكاف(، هو الضمير المنعكس.  
 ت كاآلتي:الفعل )استمع(، وقد ورد ست مرا -5

 الفعل ماٍض، وقد ورد أربع مرات، منها: -أ
: " َوَمِن اْسَتَمَع ِإَلى َحِدْيِث َقْوٍم، -عليه السالم-، قال النبي-رضي هللا عنهعن ابن عباس -

؛ أي: من أسمع نفسه حديث قوٍم، (129)َوُهْم َلُه َكاِرُهوَن، ُصبَّ ِفْي ُأُذَنْيِه اآلِنُك َيْوَم الِقَياَمِة "
لمنعكس هنا هو الضمير )الهاء(، المتصل بالمفعول به )نفس(؛ كونه عائدًا على فالضمير ا

 الفاعل، الضمير المستتر في الفعل )استمع(، وهما لشخٍص واحٍد.

 الفعل مضارع، وقد ورد مرتين، منها:  -ب
، قال: " َفِإَذا َخَرَج اإلَماُم -عليه السالم-، أن الرسول-رضي هللا عنه-عن أبي هريرة -

ْكَر " َحَضَرتِ  ؛ أي ُيسمعون أنفسهم الذكر، فيكون الضمير (130)الَمالِئَكُة، َيْسَتِمُعوَن الذِّ
المنعكس هو الضمير )هم(، في )أنفسهم(، ويكون )المالئكة( هنا فاعاًل، ومفعواًل في الوقت 

 نفسه.

 الفعل )اعتمر(، وقد ورد ماضيًا، وقد ورد إحدى عشرة مرًة، منها:  -6
؟ َقاَل: َيُقوُل -عليه السالم-، أنه سئل: " َكْم اْعَتَمَر النَِّبيُّ - عنهرضي هللا-عن أنس بن مالك -

: -َرِضَي هللُا َعْنَها–َأُبو َعْبِد الرَّْحَمِن: اْعَتَمَر َأْرَبَع ُعْمراٍت ِإْحَداُهنَّ ِفي َرَجَب...، َقاَلْت َعاِئَشُة 
؛ (131)ْمرًة إالَّ َوُهَو َشاِهُدُه، َوَما اْعَتَمَر ِفي َرَجب َقْط "َيْرَحُم هللُا أَبا َعْبِد الرَّْحَمِن، َما اْعَتَمَر عُ 

 أي: جعل نفسه تعتمر، فيكون الضمير )الهاء( في )نفسه(، ضميرًا منعكسًا.

أفعال أخرى وردت على وزن )افتعل(، مثل: )انتهى، اجتنب، احتبس، اقتنى، ابتغى،  -7
 ة، منها:ارتحل، اكتحل، اعتكف...(، وقد وردت ثماني عشرة مر 

                                                           

 .  322، ص: 8، ج7506( كتاب أحاديث األنبياء، باب عالمات النبوة، رقم الحديث: 128(

، 7528، وانظر حديث: 514، ص: 8، ج8724قم الحديث: ( كتاب التعبير، باب َمن كذب في حلمه، ر 129(
444 ،7202.  

 . 7236حديث:، للمزيد انظر 789، ص: 7، ج494( كتاب الجمعة، باب فضل الجمعة، رقم الحديث: 130(

 . 879، ص: 7، ج265، رقم الحديث:  -عليه السالم-( كتاب العمرة، باب كم اعتمر النبي131(
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ْبِح، -عليه السالم: أن رسول هللا-رضي هللا عها-عن حفصة - ُن ِللصُّ " َكاَن ِإَذا اْعَتَكَف الُمَؤذِّ
الُة " ْبُح، َصلَّى َرْكَعَتْيِن َخِفْيَفَتْيِن َقْبَل َأْن ُتَقاَم الصَّ ؛ أي: عكف بنفسه للصبح، (132)َوَبَدا الصُّ

ور )نفس(، ضميرًا منعكسًا؛ كونه عائدًا على فيكون الضمير )الهاء( المتصل باالسم المجر 
الفاعل، الضمير المستتر في الفعل )اعتكف(، وأنَّ الضميرين لشخٍص واحٍد هو المؤذن 

 نفسه.

 الفعل على وزن )استفعل(، وقد ورد إحدى وخمسين مرة، كاآلتي:
 الفعل )استأذن(، وقد ورد خمسًا وعشرين مرًة، كاآلتي: -4

 ع عشرة مرة، منها:الفعل ماٍض، وقد ورد سب -أ
، قال: " ِإَذا اْسَتْأَذَنُكْم ِنَساُؤُكْم ِبالََّلْيِل -عليه السالم-أن النبي -رضي هللا عنهعن ابن عمر -

، فالضمير المنعكس هنا هو الضمير (133)َفْأَذُنوا َلُهنَّ " ؛ أي: إذا طلبَن اإلذن ألنفسهنَّ
(، المتصل االسم المجرور )أنفس(، والعائد على ا  لفاعل. )هنَّ

، ِإْذ -َتْقِصُد َواِلَدْيَها–: " َفَبْيَنا ُهَما َجاِلَساِن ِعْنِدي َوَأَنا َأْبِكي -رضي هللا عنها-عن عائشة  -
؛ أي: طلبت امرأٌة اإلذن لنفسها، فيكون الضمير (134)اْسَتْأذَنِت اْمَرأٌة ِمَن اأَلْنَصاِر َفَأِذْنُت َلَها "
؛ ألنه عائد على الفاعل الضمير المستتر في الفعل )الهاء( في )لنفسها(، ضميرًا منعكساً 

 )استأذنت(، والضميران هنا لشخٍص واحٍد، هي المرأة األنصارية.

 الفعل مضارع، وقد ورد ثماني مرات، منها: -ب

َكاَن َيْنَهى َعِن اإِلْقَراِن،  -عليه السالم-قال: " ِإنَّ َرُسوَل هللاِ -رضي هللا عنه-عن ابن عمر -
 .    (135)َتأِذَن الرَُّجُل ِمْنُكْم َأَخاُه "إالَّ َأْن َيسْ 

أي: يطلُب اإلذن لنفسه، فيكون الضمير )الهاء( المتصل باالسم المجرور )نفس(، ضميرًا 
 منعكسًا.

                                                           

، وانظر حديث: 706، ص: 7، ج320ذان بعد الفجر، رقم الحديث: ( كتاب مواقيت الصالة، باب األ132(
234 ،7016 ،7959.  

، ص: 7، ج497( كتاب مواقيت الصالة، باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس، رقم الحديث: 133(
782  . 

انظر  ، للمزيد304، ص: 8، ج7719( كتاب الشهادات، باب تعديل النساء بعضهن بعض، رقم الحديث: 134(
 .7699، 7593، 7418، 235حديث: 

، وانظر 824، ص: 7، ج7787( كتاب المظالم، باب إذا أِذن إنساٌن آلخر شيئًا جاز، رقم الحديث: 135(
  .7763، 7176، 8708، 7223، 7164، 7239حديث: 
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أفعال أخرى على وزن )استفعل(، مثل: )استنشق، استسقى، استفتى، استذكر، استمتع،  -3
  استأجر...(، وقد وردت ستًا وعشرين مرًَّة، منها:

َقاَيِة، َفاْسَتْسَقى  -عليه السالم-أن رسول هللا -رضي هللا عنه-عن ابن عباس - " َجاَء ِإَلى السِّ
 ؛ أي: طلب السقاية لنفسه.(136)"

في هذه التفسيرات كلها، يكون الضمير )الهاء، أو الكاف( المتصل بالمفعول به، أو      
 ه عائٌد على الفاعل في كلِّ مرٍة.باالسم المجرور )نفس، أو أنفس(، ضميرًا منعِكسًا؛ ألن

، فإنه تمَّ التوصل إلى عدة نتائج، حديث الشريفالمنعكسة في الوبعد دراسة الضمائر 
 وهي:

ْن لم  -7 ظاهرة انعكاس الضمير موجودة بأصولها، وقواعدها، وشروطها في اللغة العربية، وا 
 ة العربية.َيتعارْف النحاة، وال الدارسون على وضع مصطلح خاٍص بها في اللغ

تتنوع الضمائر المنعكسة في اللغة العربية بين ثالثة أفعال، وهي: أفعال القلوب، ويكون  -8
الضمير المنعكس معها متصاًل اتصااًل مباشرًا بالفعل القلبي، أو ضميرًا متصاًل بالمصدر 
اد مسد مفعولي الفعل القلبي، أو يكون الضمير المنعكس مع غير أفعال  المؤول السَّ

 -وب، ويأتي على شكلين؛ أولهما: أنَّ الضميمة المنعكسة والتي تمثلها كلمة )نفس( القل
يتصل بها الضمير المنعكس العائد على الفاعل، والمفعول به في نفس الوقت،  -غالباً 

سواء تأخرت الضميمة عن الفعل، أو تقدَّمت، أو كانت ظاهرة صراحًة، أو مقدرًة ُتْفَهُم من 
أن يكون الفعل مزيدًا على وزن )افتعل(، أو )تفعَّل(، أو )استفعل(  المعنى، وثانيهما:

رة فيه.   ويكون فعاًل يحمل معنى االنعكاس؛ بحيث تكون الضميمة مقدَّ
اد  -3 ه معنى الفعل نحو االنعكاس، فليس كلُّ ضمير متصل بالمصدر المؤول السَّ يجب توجُّ

كلمة )نفس(، أو )وجه(، أو ما مسد مفعولي الفعل القلبي ضميرًا منعكسًا، وليست كل 
شاكلهما ضميمة منعكسة، وال كل فعل مزيد على وزن )افتعل(، أو )تفعَّل(، أو )استفعل( 

الَّ فهو غير موجود.  فعاًل يحمل معنى االنعكاس، بل يجب توجه المعنى نحو االنعكاس، وا 
تعددة، وبصور الضمير المنعكس موجوٌد في لغة الحديث النبوي الشريف، وقد ورد بأفعال م -4

 متنوعة مع أفعال القلوب، ومع غيرها من األفعال.

 

                                                           

، 7777، 7046، وانظر حديث: 809، ص: 7، ج283( كتاب الحج، باب سقاية الحاج، رقم الحديث: 136(
7252 ،743 ،402 ،541 ،7735 ،7676 ،7189 ،7287 ،7244 ،7228 ،7941 ،7962 ،8017 ،
8711 ،8771.  
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نسبة ورود الضمير المنعكس مع أفعال القلوب قليلة جدًا بالمقارنة مع نسبة وروده مع غير  -5
أفعال القلوب؛ وذلك ألنَّ أفعال القلوب أفعاٌل محدودٌة، بينما غيرها من األفعال فهي مجموعة 

صور استخدام الضمير المنعِكس مع غير أفعال القلوب كثيرٌة،  واسعة، ال حدود لها؛ وألنَّ 
رًا، أمَّا مع  ومتنوِّعٌة، وقد يكون الضمير المنعكس معها منصوبًا، أو مجرورًا، ظاهرًا، أو مقدَّ

 أفعال القلوب فالضمير المنعِكس ال يحتمل إالَّ صورتين فقط.
  بها اتصااًل مباشرًا،هو الفعل )رأى(.أكثر األفعال القلبية التي ورد الضمير المنعكس متصالً  -6
ألن  أكثر الضمائر المنعكسة ورودًا هو الضمير المسبوق بفعٍل ماٍض عائٍد على غائب؛ -1

، وصحابته، وعن ماضيهم، وغزواتهم، وخالفتهم، وقد األحاديث تحدثت عن رسول هللا 
 كان الخلف يحكي عن السلف دومًا.
بية بأن يدرسوها بعيون جديدة، غير التي اعتادوها من وفي الختام أوصي دارسي اللغة العر 

نحاتنا األوائل، فاللغة العربيُة بحٌر، خَضّمٌ، واسٌع، ومجال الدراسة النحوية فيها مازال خصبًا، 
نَّ هناك كثيرًا من الموضوعات التي تعدُّ ِبكرًا، لم تدرْس بعد، ولم يتطرق إليها الدارسون  وا 

 من ذي قبل.
 ر والمراجعالمصاد فهرس  

 الكريم القرآن

ه(، تحقيق: رجب عثمان محمد 145-) ندلسيالضرب من لسان العرب، أبو حيان األ ارتشاف -7
 م.7992 القاهرة،ورمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي، 

ه(، تحقيق: عبد اإلله نبهان، 977-249والنظائر في النحو، جالل الدين السيوطي ) األشباه -8
 .7921ربية، دمشق، )د.ط(، مطبوعات مجمع اللغة الع

ه(، تحقيق: عبد الحسين الفتلي، مؤسسة 376-في النحو، أبو بكر بن السراج ) األصول -3
  م.7996، 3الرسالة، بيروت، ط:

ه(، 548-450ابن الشجري، هبة هللا بن علي بن محمد بن حمزة الَحَسني العلوي ) أمالي -4
 م.7998، 7ة، ط:القاهر  انجي،تحقيق: محمود محمد الطناجي، مكتبة الخ

دار السالم،  الغريني،ابن مالك، تأليف: محمد صالح  يةالمرضية شرح السيوطي على ألف البهجة -5
 م.8000، 7مصر، ط

-278مختصر صحيح البخاري،  أبو العباس أحمد الزبيدي ) -التجريد الصريح ألحاديث الجامع الصحيح  -6
 .م8005، ه(، تحقيق: عماد عامر، دار الحديث، القاهرة، )د.ط(293
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هـ(، تحقيق: 311-) بن عبد الغفار الفارسيعلى كتاب سيبويه، أبو علي بن أحمد  التعليقة -1
 م.7998، 7عوض بن حمد القوزي، مطبعة األمانة، القاهرة، ط

: عادل أحمد عبد الموجود، يقالبحر المحيط، محمد بن يوسف أبو حيان األندلسي، تحق تفسير -2
جيد النوقي، أحمد النجولي الجمل ، دار الكتب العلمية، وعلي محمد معوض، وزكريا عبد الم

 م. 8007، 7بيروت، ط

الصبان شرح األشموني على ألفية ابن مالك ومعه شرح الشواهد للعيني، تحقيق: طه عبد  حاشية -9
 الرؤؤف سعد، المكتبة التوفيقية، مصر، )د.ط(، )د.ت(.

ه(، تحقيق عبد 7093-7030ي )األدب ولب لباب لسان العرب، عبد القادر البغداد خزانة -70
 م. 7924، 8السالم هارون، مكتبة الخانجي القاهرة، دار الرفاعي الرياض، ط

ألسلوب القرآن الكريم، محمد عبد الخالق عضيمة، دار الحديث، القاهرة، )د.ط(،  دراسات -77
 )د.ت(.

ه(، 7337-أحمد بن أمين الشنقيطي ) لجوامع،اللوامع على همع الهوامع شرح جمع ا الدرر -78
 م. 7999، 7دار الكتب العلمية، بيروت، ط: لسود،وضع حواشيه: محمد باسل ا

، 7جران العود النميري، رواية أبي سعيد السكري، دار الكتب المصرية، القاهرة، ط ديوان -73
 م.7937

 م.7992، 7النابغة الجعدي، جمع وتحقيق: واضح الصمد، دار صادر، بيروت، ط ديوان -74

، 7لعكلي، جمع وشرح وتحقيق: محمد طريفي، دار صادر، بيروت، طالنمر بن تولب ا ديوان -75
  م.8000

ه(، تحقيق: محمد 325-330أبيات سيبويه، أبو محمد يوسف بن المرزبان السيرافي ) شرح -76
 .7996، 7الرَّيح هاشم، دار الجيل، بيروت، ط

محمد : يقه(، تحق325-330أبيات سيبويه، أبو محمد يوسف بن المرزبان السيرافي ) شرح -71
 م.7916علي سلطان، مطبع الحجاز، دمشق، )د.ط(، 

األشموني على ألفية ابن مالك، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الكتاب العربي،  شرح -72
 م.7955، 7بيروت، ط
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-600التسهيل، جمال الدين محمد بن عبد هللا الطائي الحياني األندلسي ابن مالك ) شرح -79
 ر،المختون، دار هجر للطباعة والنشر، مص ي السيد و محمد بدو ه(، تحقيق عبد الرحمن 618

 م.7990، 7ط

طراد، دار الكتاب  دهوامشه وفهارسه: مجي ووضعله  دمديوان عنترة، الخطيب التبريزي، ق شرح -80
 م.7998، 7ط ،العربي، بيروت

)د.ط(،  ت،الرضي على الكافية، تعليق: يوسف حسن عمر، مطابع الشروق، بيرو  شرح -87
 م.7912

وبل الصدى، ومعه سبيل الهدى بتحقيق شرح قطر الندى، أبو محمد عبد هللا  ندىقطر ال شرح -88
المكتبة العصيرية،  الحميد،ه(، شرحه: محي الدين عبد 167جمال الدين بن هشام األنصاري )

 م.7991، 8بيروت، ط

 ه(، عالم الكتب بيروت، مكتبة المتنبي643المفصل، موفق الدين يعيش بن يعيش ) شرح -83
 القاهرة، )د.ط(، )د.ت(.

ه(، 110-175العليل في إيضاح التسهيل، أبو عبد هللا محمد بن عيسى السلسيلي ) شفاء -84
 م.7926، 7تحقيق: الشريف عبد هللا علي الحسيني البركاتي، المكتبة الفيصلية، بيروت، ط:

(، تحقيق: ه292-شرح كافية ابن الحاجب، نور الدين عبد الرحمن الجامي )-الضيائية الفوائد -85
 م.7923أسامة الرفاعي، وزارة األوقاف والشئون الدينية، العراق، )د.ط(، 

 .7926، 7المحيط، الفيروز أبادي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط القاموس -86

 م.7922، 3ه(، تحقيق: عبد السالم هارون، القاهرة، ط720-سيبويه ) الكتاب، -81

الباري األهدل على متممة األجرومية شرح الشيخ محمد بن أحمد بن عبد  -الدرية الكواكب -82
 م.7990، 7محمد بن محمد الرعيني، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ط شيختأليف: ال

، 7العرب، محمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري، دار صادر، بيروت، ط:  لسان -89
 )د.ت(.

، 7ة، مصر، طبن عبد القادر الرازي، المطبعة الكلي بكرالصحاح، محمد ابن أبي  مختار -30
 ه.7389
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شرح منقح لإلمام ابن عقيل على كتاب التسهيل البن مالك،  -على تسهيل الفوائد المساعد -37
 م.7928، 7تحقيق: محمد بركات، دار الفكر، دمشق، ط

شرح السيوطي على ألفيته المسماة بالفريدة، جالل الدين عبد الرحمن ابن أبي  -السعيدة المطالع -38
اإلسكندرية، )د.ط(،  الجامعية،حقيق: طاهر سليمان حمودة، الدار ه(، ت977-بكر السيوطي )

 م.7923

ه(، تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة، 825-أبو العباس محمد بن يزيد المبرد ) المقتضب، -33
 عالم الكتب، بيروت، )د.ط(، )د.ت(.

 م.7914، 3الوافي، عباس حسن، دار المعارف، مصر، ط النحو -34

ه(، تحقيق: عبد 977-249لجوامع، جالل الدين السيوطي )الهوامع في شرح جمع ا همع -35
 م.8007عالم الكتب، القاهرة، )د.ط(،  كرم،السالم هارون، وعبد العال سالم م
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