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هتدف هذه اMراسة ٕاىل بيان ٔان اسـتخدام   

الضامئر اMاW عىل املفرد يف النص معوما 
 ، WالMوالقرآين خصوصا تكون مهبمة ا
وتفسريها متوقف عىل ٕارجاعها ٕاىل ما تشري 
 hم ، وذiوات املوجه ٕالهيا الmٕاليه من ا
من خالل السـياق اخلارq اmي ٔانشئ فيه 

مفا العنارص اليت تشري ٕالهيا  .احلدث الiيم
الضامئر خارج النسق اللغوي لسورة البقرة ؟ 

  وما تفسريها تداوليا ؟ 
                 

  

  

  

  

  

Abstract : 
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the use of first pronouns in the 

text generally and Quranic 

particularly are my sterious ، 

her interpretation be with refer 

to the speech and his extern 
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يا يه عنارص ؤادوات لغوية ٕاحالية ٕاىل تداول )  Person Deixis ( املرجعيات الشخصية
من خالل   2 ٔاو إالشارة ٕاىل وحدات الشخوص 1، ذات ، �ّمهتا تعيني هوية أالشخاص

من العالمات اللغوية املهبمة اليت ال يتحّدد  ، فضال عن ذh،ويه 3اللغة ٔاثناء الiم، 
    4. مرجعها ٕاّال يف سـياق اخلطاب التداويل

ؤاوحض العنارص اللغوية اMاW عىل   5، لمنط عىل هذا الصنف اللغويويعّد الضمري املثال ا
ضامئر احلارض ؛ واملقصود هبا الضامئر الشخصية اMاW عىل  :يه (Person)الشخص 

وضامئر احلارض يه دامئا عنارص  ،"حنن"مثل  جامعة املتلكمنئاو " ٔاª"املتلكم وحده مثل 
ا عىل السـياق اmي تسـتخدم فيه ، والضامئر اMاW ٔالن مرجعها يعمتد اع¯دا ®م  ؛ ٕاشارية

ويه ٕاما وجودية ٔاو ملكية وتنقسم  6 عىل ا¸اطب مفرًدا ٔاو مثىن ٔاو مجًعا ، مذكًرا ٔاو مؤنثًا
ٕاىل ضامئر للمتلكم وللمخاطب وللغائب ، والضامئر اMاW عىل متلكم ٔاو خماطب من قبيل 

  .7 إالحاW ٕاىل ما هو خارج النص
ٔالخذ بعني Âعتبار حاW ٕادراك احملتوى املرجعي للضامئر الشخصية جيب اومن ٔاجل 

  . 8 ٕاشارÍن بأمت املعىن " انَدْكِتيِكيÆ " الÅين هام " ٔانت "و " ٔاª" ينلضمري ا، خاصة التبليغ
وبشلك عام ، املرجعيات الشخصية يه الضامئر اMاW عىل املتلكم ، ٔاو ا¸اطب ، ٔاو 

يه الضامئر اليت تدل عىل موقع اmات من املوقف الiيم  تلكام دق بعبارة أ ،و  9 الغائب
  . 10 وخطاÒ وغيبة

ى أالوربيون وقد  Æبّوب النحاة إالغريق والالتني الضامئر عىل ٔاساس مفهوم الشخص ، فََسم
ب الشخص الثاين ، والغائب الشخص الثالث ، ٔاما املتلكم الشخص أالول ، وا¸اطَ 

 ب الشخص أالوسطالغائب الشخص أالول ، وا¸اطَ  والرتتيب ومسا وافقد عكس هنودال 
  .11واملتلكم الشخص أالخري

وهو الشخص اmي يتلكم وا¸اطب  ،Òملتلكم حمّددومفهوم الشخص يف الرصف العريب 
وهو الشخص اmي يُوجه ٕاليه الiم والغائب Òلشخص ٔاو احليوان ٔاو امجلاد اmي يدور 

  .12 الiم ليهع 
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امئر الشخصية يف اللغة العربية يه ما وضع ملتلكم ، ٔاو خماطب ، ٔاو غائب ، تقدم والض
ذكره لفظا ٔاو معىن ٔاو حكام ، وتعد هذه اMالالت اليت تعرب عهنا الضامئر املعاين الوظيفية 

قد حيال Òلضامئر رصاحة عىل أالشخاص  13، )الغيبة واخلطاب والتلكم (الرصفية لها 
، وقد ُحيال هبا عىل حفوى äم ورد سابقا ٔاو الحقا ، وقد ُحيال وأالشـياء وأالحداث 

  .Ò 14لضامئر عىل مرجع مسـتنبط اسـتنباطا من السـياق النيص ، ٔاو السـياق اmهين
من ٔاْمضرُت اليشء يف نفيس ٕاذا ٔاخفيته " امس املفعول"مبعىن " فعل"والضمري عىل وزن 
ُمسي بذh لكرثة استتاره ، فٕاطالقه عىل البارز  والنّحاة يقولون ٕامنا. وسرتته فَهُو ُمْضَمٌر 

عدم رصاحته اكٔالسامء املُظهرة وهو أالرحج ؛ وذh ٔالنك Òلضمري تَْسُرت Âمس لتوسع ، ٔاو 
تَُه هبذه اللفظة " ٔاª"الّرصحي فال تذكره ، فٕانك ٕاذا قلت  . فأنت لَْم تَْذُكر امسك وٕامنا َسَرتْ

  . 15 و خماطب ٔاو غائبم أ لكتما يكّىن به عن م : وتعريفه 
  : وهو قسامن هو،ٔاو حضور ، كوابن ماh يف ٔالفيته يشري ٕاىل ٔان الضمري مادّل عىل غيبه 

   ٔانت: مضري ا¸اطب ، حنو : هام ٔاحد
   ٔاª: مضري املتلكم ، حنو : اين والث

ي غَْيَبٍة اùْو ُحَضوٍر  ِmِ نَْت َوْهوَ : ـك ≠فََماùِمريِ  ا ÆلضÒ ِّ16َمس.  
  : 17ا ، وجعل للك مهنام فروع)غيبة + حضور (تقسـمي ذاته اmي تبناه متام حسان وهو ال 

  الضمري                                      
  
  
  
  
  
  

  
وعنده احلضور قد يكون حضور تلكم ªþٔ وحنن ، وقد يكون حضور خطاب þٔنت 

ٔالن صاحبه البد ٔان يكون حاًرضا 
 .وقت النطق به 

         
 غيبة                                       حضور       

 موصولية      خشصية                   ٕاشارة      تلكم          خطاب            
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مفاذا  18، وفروعه ومتثّل هيه و ،وفروعها ، يف حني ٔادرج الضامئر الشخصية يف الغيبة
Í لشخصيةÒ ترى ؟ ٔاال ميكن ٔان تكون ضامئر التلكم واخلطاب ضامئر خشصية يه  يقصد

  .أالخرى ؟ 
دلّت عىل ذات واعية مسـتق� يف ٕارادهتا ، حبيث متتاز  ٕان الضامئر الشخصية يه ما

التواصل ختتص يف ٔاذهان ا¸اطبني ٔاثناء معلية  وداللهتا عامة ،19بصفات متزيها عن غريها
، ويه الفكرة اليت انطلق مهنا 20 اللغوي عندما يعيدوهنا ٕاىل مراجعها اليت تُِشُري ٕالهيا

التداوليون يف بيان ٔان املقال مبا هو عالمات وعالقات حنوية غري اكف ٕالحاW الضمري عىل 
، فاملتلكم حني يسـتعمل  21املتصور املرجعي ما مل تكن Âسـتعانة Òملعطيات املقامية 

لضمري يكون عىل وعي بأن عودته عىل مسامه حاص� مسـبقا يف ذهنه وذهن ا¸اطب من ا
حيث  تكون هذه الضامئر منفص� ومتص� و .  22خالل املقال واملالبسات اليت جيري فهيا 

 :  
 ي يقع آخر اللكمة وال يُبتدٔا به واملتصل هو اmيصّح Âبتداء به، الضمري املنفصل هو ما

  . 23 "اùْكَرْمُتكَ "ال يسـتقل بنفسه اكلتاء والاكف مننطق به وحده بسبب ٔانه ٕاذ ال يُمكن ال 

الÆ  ≠يُبْتََدا  َما الَ : و اتَّصال ِمنُْه ذُ و 


  .اختياًرا اùبًدا َوَال يَيل ا

  .َواùنَْت ، والُفُروُع َال تَْشتَِبُه  ≠اªَù ، ُهَو : َوُذو اْرِتَفاٍع وانْفَصاٍل 

يَ  ≠ِفَصاٍل ُجِعَال ِانْ َوُذو انْتَصاٍب يف  ÆÍ 

  . 24 َوالتÆْفرِيُع لَيَْس ُمْشiَِ  ا

  
        ::::اMاW عىل املفرداMاW عىل املفرداMاW عىل املفرداMاW عىل املفرد    الضامئر البارزة املنفص�الضامئر البارزة املنفص�الضامئر البارزة املنفص�الضامئر البارزة املنفص�

        الغيبةالغيبةالغيبةالغيبة        اخلطاباخلطاباخلطاباخلطاب        التلكمالتلكمالتلكمالتلكم
Íّي/ اªَù :  لكماملت



 ا

  
  ٕاÍكَ / ٔانَت : ا¸اَطُب 
  ٕاÍكِ / ٔانِت : املُخاطبة 

 ٕاÍّهُ / ُهو : الغائُب 
  ٕاÍّها/ يه : الغائبة 

        اMاW عىل املفرداMاW عىل املفرداMاW عىل املفرداMاW عىل املفرد    ئر البارزة املتص�ئر البارزة املتص�ئر البارزة املتص�ئر البارزة املتص�الضامالضامالضامالضام
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        ضامئر الغيبةضامئر الغيبةضامئر الغيبةضامئر الغيبة        ضامئر اخلطابضامئر اخلطابضامئر اخلطابضامئر اخلطاب        ضامئر التلكمضامئر التلكمضامئر التلكمضامئر التلكم
®ء الفاعل مضمومة 

  ُت : للمتلكم 
  

  : ®ء الفاعل
  َت : مفتوحة للمخاطب           

  ِت : مكسورة للمخاطبة            

          :        هاء الغائب 
  ـهُ :  غائب ُال                

  .َها : َبُة غائ ال               
يف سورة البقرة Òعتبارها ) غيبة–خطاب –تلكم (املفردة الضامئر الشخصية جتلت فكيف 

ا لغوÍ خِ  Æا ؟نصÆمرجعياهتا ؟ما و  طابي  
        ::::يف سورة البقرة يف سورة البقرة يف سورة البقرة يف سورة البقرة املفرد املفرد املفرد املفرد تلكم تلكم تلكم تلكم مرجعيات ضامئر امل مرجعيات ضامئر امل مرجعيات ضامئر امل مرجعيات ضامئر امل : : : : أوًال أوًال أوًال أوًال 

؛ ذh ٔالنه عامةو نظام الضامئر حيتل مضري املتلكم املفرد موقعا مركزÒ Íلنسـبة ٕاىل ا¸اطب 
 )الزمانية واملاكنية (من املتلكم  انطالقايفرس مجمل املرجعيات اليت يتحدد مضموهنا إالحايل 

، واجلدول املوايل ميثل ٕاحصاء لالÍٓت اليت ورد فهيا مضري املتلكم املفرد حميال ٕاىل امس  25
 Wهللا"اجلال: "  

        ))))هللاهللاهللاهللا((((ضامئر املتلكم املفرد ضامئر املتلكم املفرد ضامئر املتلكم املفرد ضامئر املتلكم املفرد 
        ررررمقمقمقمق االٓية االٓية االٓية االٓية        ررررالضامئالضامئالضامئالضامئ

  املنفص�
ª160  ٔا  

  41- 40  ٕاÍي

  املتص�

  122- 47-41- 40  )الفاعل( ®ء املتلكم

  Íء املتلكم
30 -31-33 -38-40 -41-47-122-124-125-150-152-186-

197  

  ª املتلكم املفرد تعظ�

03 -22-23 -39-47 -49-50-51-52-56-57-58-59-63-65-
66 -73-83 -84-87 -93-99-106-118-119-121-122-124-

125-130-143-144-146 -150-151-152-155-159-172-
186-197-252-253-254 -267  

Òسـتخدام ) املتلكمة(يكشف إالحصاء املبني ٔاعاله املرجعية اللغوية لÅات إاللهية ا¸اطبة 
وضامئر املتلكم املفرد سواء املنفص� ) حنن( م املتص� اMاW عىل امجلع ªٔاغلب ضامئر التلك
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ªي ٔاو املتص� ُت  ٔاÍدرة ٔاو  ة، ويهاليت تقتضهيا املطابقة النحوي ٕاª قلي� جدا ، ٕان مل تكن
  منعدمة ، ولَ�ٔن القرآن يؤسس سـنة جديدة يف ٕاجراء الضامئر تقتضهيا خصوصية مقامه

  . 26للقارئ ئةيُصبُح مبُقتضاها ظهور الصيغة العادية اليت تقتضهيا قواعد النظام مفاج 
الغزارة إالحاW عىل هللا عز وجل بضامئر التلكم عىل ٔان القرآن الكرمي äم  وتُفّرسٍ هذه

ة هللا وحديثه ، ؤانه َمصدر الرساW اللغوية ، فهو عز وجل الطرف أالول يف العملي
ومضري املتلكم يعّد ٔاخّص املعارف من الضامئر أالخرى  .27 التلفظية ، ؤانه ٔاول قبل غريه

؛ ذh ٔانّه من 28ن، فال يذهب ا¸اطب ٕاىل تصّور غري املتلكم ٔالنّه ال يشرتك فيه اثنا
فُتَجّذُر  املسـتعملني للغة يف مقام التخاطبأالسامء اليت حتيل ٕاحاW مبارشة عىل وظائف 
؛ ٕاِذ الiم ال يتضمن مسـتعمليه ٕاّال بعد 29دالW العالمات اللّغوية يف Âسـتعامل و إالجناز

  30.ٔان تمتثلهم اللّغة يف نظا�ا
فضامئر التلكم يف النسق اللّغوي لسورة البقرة يه الشلك الوحيد املالزم للمتلكم         

   : حيث ؛ووظيفهتا تعيني خشص مفرد حيّدده لك اسـتعامل ،31ٔاثناء معلية اخلطاب
                                                 ªٔء املتلكم - اÍ 

 املتلكم املفرد تعظ�ً  ª -                      ٕاÍي                          
 )®ء الفاعل(ت 

ال ميكن التعرف عىل هوية املرجع من خاللها ٕاال Òالع¯د عىل اخلطاب املنجز اmي 
و Òلتوازي ال متثل صيغها  ،وليس لها من قمية ٕاال Òالسـتعامل اmي حتدث فهيا ،يتضمهنا

  : لتدل ؛ 32ل اmي ٔانشأهااللغوية اسـتعامال ٕاال يف معل القو 
- ªي يتوب عىل من ®ب ؛متعلق به سـبحانه ،عىل ٔامر ذايت ٔاmوفعل ما  ،فهو الوحيد ا

  . )ٔاª التواب الرحمي( 33ٔالنه حيب التوابني ؛يرضيه
  :Òلرهبة و التقوى) جل يف عاله(هللا  34عىل تأكيد ٕافادة اختصاص ٕاÍي -

  يفارهبوا ٕاÍ ≠) ي(ٕاÍي فارهبون       

  فاتقوا ٕاÍي ≠) ي(ٕاÍي فاتقون       
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عىل هذا التقدير َال و  ،احملذوف لتمكيل الفاص� 35تقدمي املفعول مع اشـتغال فع$ بضمريه
وال  ،بل يكون معموال لهذا الفعل املتلفظ به) تنهبوا(معموال لفعل حمذوف  يكون ٕاÍّي

رهبوين ٔان ا(نزِل بمك ما ٔانزلت مبن و املعىن ا ؛يبتعد تأكيد الضمري املنفصل Òلضمري املتصل
   :لتكون  ،اكن قبلمك من اÒٓئمك من النقامت

  موضع اليقني مبعرفته :ٕاÍي فارهبون  -
  موضع العمل السابق  :ٕاÍي فاتقون  -
  ٔانعمُت ؤانزلُت  :عىل مضريهللا تعاىل ُت  -

 موضع التاء يف ٔاª يف عوال يق ،ع ٕاذا حّدث عن نفسه فٕاّن عالمته ٔاªٔالّن املضمر املرفو 
و الضمري املرفوع التÆاُء يقول املتلكم ٕاذا َعَىن نَْفَسُه  ،37ٔالّهنم اسـتغنوا Òلتاء عن ٔاª ؛فعلت

كر و مكسورة  ÆÅنىث، و ٕاذا َعَىن غريه اكنت التاء عىل حالها ٕاّال ٔاّهنا مفتوحة ل ذكًرا اكن ٔاو ا(
ٕاذ ال جيوز ٔان يكون  ؛ذكر واملؤنثواملتلكم وحَدُه بتاٍء مضمومة يسـتوي فيه امل .38للمؤنث

  .ä39ٌم واحٌد من متلكّمني
فهو املنجز الفعيل  ؛ذاته ال خيلو اخلطاب من بصامته اmاتية موحني يُْضِمُر املتلك         

و هكذا يسـتوجب القول لك مّرة ٕاضامر  ،للحدث اللّغوي وموضوع الiم يف االٓن نفسه
Í40ت القول املنسوبة ٕاىل املتلكممضري منشـئه �ام تداخلت فيه مسـتو.  

و نسب أالفعال و الصفات ٕاىل اmات إاللهية Òعتبارها  ،عىل توجيه الiم Íَ املتلكم -
  .وذh حسب ما يقتضيه مقام التخاطب ،نعميت / ٔانبؤوين / ٕاّينِ  ؛ُمْصِدر القول و ُمْرِس$

قُدرهتا عىل إالحاW عىل معل غري ٔاّن اقتضاء دراسة الضامئر للخصائص التخاطبية و تبني. 
القول املنجز يف املقامات ا¸صوصة ال يعين ٔاّهنا تدل عىل حضور املتلكم املقايم يف اللغة 

فلو اكنت . وهو ما يُفرس وجود عالمات مرفوعة و عالمات منصوبة و ٔاخرى جمرورة
قترص عىل ضامئر احلضور عالمات عىل حضور املتلكم Òعتباره ُمنِجًزا لعمل التّلفظ الَ 

  .  41عالمات املضمر املرفوع دون سواها
-  ªٔالّن ما يصري منه ؛عىل ٕاسـناد الصفات و أالفعال و إالخبار ٕاىل مضري هللا تعاىل  
وهو مضري املتلكم املفّخم، املسـتعمل  ] رزقنامك / ٔانزلنا/نأت / عفوª / رزقنا :[و بسببه  

ّرُِدوِين Òخلشـية النفرادي Òلقدرة عىل فَ 
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ْوجب سلطة، فهو مجع يف صيغة مفرد يف للمتلكم املفرد مىت اكن يف مقام التعظمي ِبمَ 
لكنه قد يتلكم  ،فيكون اللفظ هلام ،؛ ٔالّن املتلكم اليشاركه آخر يف خطاب واحد42داللته

  . 43 ويتلكم عن نفسه و عن غريه ،عن نفسه وحده
ياق         فقد تَْصُدُر خطاÒت متعّددة عن  ،فاmّات املتلفّظة تدل عىل املُرِسل يف السـّ

وهذه اmّات يه حمور  ،فذاته املتلفّظة تتغّري بتغري السـياق اmي تلفّظ فيه ،خشص واحد
  . 44التلفّظ يف اخلطاب تداولًيا

        ªي يتلكممضري متلكم مفرد يعّني شيئًا يف الك و ٔاmٔاي ون و ليس دامئا الشخص ا: 
 45 ٔاª هو قائل القول

ويف هذه  ،ل مضري املتلكم املفردميكن ٔان نسـتعم ،عندما ننقل Òحلاكية خطاب خشص آخر
احلاW ال حييل الضمري ٕاىل الشخص اmي يتلفظ مبجموع القول بل ٕاىل صاحب اخلطاب 

بعض ضامئر املتلكم إالشارة ٕاىل  ن السـياق اللغوي لسورة البقرةتضمّ قد  ، و46املنقول
ٕاخبارا منه " هللا"مراجعها غري اmات إاللهية ) القول(جاءت بعد ٔافعال احلاكية  اليت املفرد

  : 47تعاىل بلساهنم ، ويه
بَْراِهُمي بَْراِهُمي بَْراِهُمي بَْراِهُمي " " " " : يف قو5 تعاىل 



 


ْذ قَاَل اْذ قَاَل اْذ قَاَل اْذ قَاَل ا



 


َ ا َ اْ َ اْ ُ الُْم6ْ666َ اْ Æالُْم ُ Æالُْم ُ Æالُْم ُ Æ7777ُه ا®ََٓ ِِّه اùْن ا ََٓ®ُه ابَْراِهَمي ِيف َرب ِِّه اùْن ا ََٓ®ُه ابَْراِهَمي ِيف َرب ِِّه اùْن ا ََٓ®ُه ابَْراِهَمي ِيف َرب ِِّه اùْن ا بَْراِهَمي ِيف َرب



 


ي َحاجÆ ا ِ Æmاَىل ا Æي َحاج ِ Æmاَىل ا Æي َحاج ِ Æmاَىل ا Æي َحاج ِ Æmَىل ا



 


اùلَْم تََر ااùلَْم تََر ااùلَْم تََر ااùلَْم تََر ا

بَْراِهُمي فَ بَْراِهُمي فَ بَْراِهُمي فَ بَْراِهُمي فَ 


 


ِميُت قَاَل اِميُت قَاَل اِميُت قَاَل اِميُت قَاَل ا )) حْحْحْْحييييييِيي َواِ َواِ َواِ َوا(( )) ييييييِيي َويُِميُت قَاَل اªَù اِ َويُِميُت قَاَل اªَù اِ َويُِميُت قَاَل اªَù اِ َويُِميُت قَاَل اªَù ا(( ي ُحيْ ِ Æmا َ ي ُحيَْرّيبِ ِ Æmا َ ي ُحيَْرّيبِ ِ Æmا َ ي ُحيَْرّيبِ ِ Æmا َ ْمسسسِس ِمَن ِ ِمَن ِ ِمَن ِ ِمَن َرّيبِ ÆلشÒِ ِْم ÆلشÒِ ِْم ÆلشÒِ ِْم ÆلشÒِ 9يت9يت9يت9ِيت َ يَا Æيَا َ Æيَا َ Æيَا َ Æ7777ا Æان Æان Æان Æن



 


اااا

اِلِمَني  Æِْدي الْقَْوَم الظ اِلِمَني َ Æِْدي الْقَْوَم الظ اِلِمَني َ Æِْدي الْقَْوَم الظ اِلِمَني َ Æَال هيهيهيَهيِْدي الْقَْوَم الظ ُ Æ َال ُ Æ َال ُ Æ َال ُ Æ7777ي َكفََر َوا ِ Æmي َكفََر َواِت ِهبَا ِمَن الَْمْغرِِب فَُهبَِت ا ِ Æmي َكفََر َواِت ِهبَا ِمَن الَْمْغرِِب فَُهبَِت ا ِ Æmي َكفََر َواِت ِهبَا ِمَن الَْمْغرِِب فَُهبَِت ا ِ Æm99ِت ِهبَا ِمَن الَْمْغرِِب فَُهبَِت ا 99 ِق فَا ِق فَاالَْمْرشِ ِق فَاالَْمْرشِ ِق فَاالَْمْرشِ   48 "الَْمْرشِ
فاملرجعية اللغوية لضامئر املتلكم املفرد هنا تعود عىل منرود بن كنعان من جبابرة كفّار Òبل 

وقد تقّرر من هذه االٓية  ،مل6 اmي ٔاورثه الكرب والعتوٕاÍه ابسبب ٕايتاء هللا يف العراق 
  . 49 ثبوت انفراد هللا Òٕاللهية

ُ " " " " : يف قو5 تعاىل  Æ ُ Æ ُ Æ ُ Æ7777ييييييِيي َهِذِه اِ َهِذِه اِ َهِذِه اِ َهِذِه ا ىنىنىنىنÆ ُحيÆْ ُحيÆْ ُحيÆْ ُحيْ ùعََىل قَْريٍَة َوِيهَ َخاِويٌَة عََىل ُعُروِشهَا قَاَل ا Æي َمر ِ Æmْو َاكùاùعََىل قَْريٍَة َوِيهَ َخاِويٌَة عََىل ُعُروِشهَا قَاَل ا Æي َمر ِ Æmْو َاكùاùعََىل قَْريٍَة َوِيهَ َخاِويٌَة عََىل ُعُروِشهَا قَاَل ا Æي َمر ِ Æmْو َاكùاùعََىل قَْريٍَة َوِيهَ َخاِويٌَة عََىل ُعُروِشهَا قَاَل ا Æي َمر ِ Æmْو َاكùا
 َ َ بَْعَد َمْوِهتَا فَاùَمات َ بَْعَد َمْوِهتَا فَاùَمات َ بَْعَد َمْوِهتَا فَاùَمات ْ لَِبثثثثَْت قَاَل لَِبَْت قَاَل لَِبَْت قَاَل لَِبَْت قَاَل لَِبثثثثُْت يَْوًما اùْو بَْعُْت يَْوًما اùْو بَْعُْت يَْوًما اùْو بَْعُْت يَْوًما اùْو بَْعضضضَض يَْوٍم قَاَل بَْل َ يَْوٍم قَاَل بَْل َ يَْوٍم قَاَل بَْل َ يَْوٍم قَاَل بَْل بَْعَد َمْوِهتَا فَاùَمات ْ لَِبَ ْ لَِبَ Æ بََعثَُه قَاَل مكمكمكَمكْ لَِبَ Æ بََعثَُه قَاَل ُ Æ بََعثَُه قَاَل ُ ُ ِمئئئئََة عَاٍم ََة عَاٍم ََة عَاٍم ََة عَاٍم مثمثمثُمثÆ بََعثَُه قَاَل ُ Æِم ُ Æِم ُ Æِم ُ Æ7777ُه اُه اُه اُه ا

َٓيًَة  َ ا َٓيًَة َ َ ا َٓيًَة َ َ ا َٓيًَة َ َع6َ666َ ا َعْ َعْ جججْجَعْ َاِرَك َوِلنَ َاِرَك َوِلنَِ َاِرَك َوِلنَِ َىل َىل َىل َىل محمحمحِمحَاِرَك َوِلنَِ


 


نÆْه َوانُْظْر ا اِبَك لَْم يَتَسـَ َ نÆْه َوانُْظْر اَ اِبَك لَْم يَتَسـَ َ نÆْه َوانُْظْر اَ اِبَك لَْم يَتَسـَ َ نÆْه َوانُْظْر اَ اِبَك لَْم يَتَسـَ َىل َطَعاِمَك َوَىل َطَعاِمَك َوَىل َطَعاِمَك َوَىل َطَعاِمَك َورشرشرشَرشَ



 


لَِبلَِبلَِبلَِبثثثثَْت ِمَْت ِمَْت ِمَْت ِمئئئئََة عَاٍم فَانُْظْر اََة عَاٍم فَانُْظْر اََة عَاٍم فَانُْظْر اََة عَاٍم فَانُْظْر ا

َ عََىل     ِللنÆاِس َوانُْظرْ ِللنÆاِس َوانُْظرْ ِللنÆاِس َوانُْظرْ ِللنÆاِس َوانُْظرْ  Æ عََىل َ Æ عََىل َ Æ عََىل َ Æ7777ا Æنùا ُ ُ اùنÆ اَ ُ اùنÆ اَ ملململَملُ اùنÆ اَ ُ قَاَل اùعْ ُ قَاَل اùعَْ ُ قَاَل اùعَْ َ 5َ555ُ قَاَل اùعَْ Æا تََبني Æًما فَلَم ْ َ Æا تََبني Æًما فَلَم ْ َ Æا تََبني Æًما فَلَم ْ َ Æا تََبني Æََْكُسوَها لَحححْحًما فَلَم ََْكُسوَها ل ََْكُسوَها ل Æ ننننَْكُسوَها ل ُ Æ ُ Æ ُ Æَها مثمثمثُمث ُ َها ِ ُ َها ِ ُ َها ِ َْىل الِْعَظاِم كَْيَف نُنْ???ِ?ُ َْىل الِْعَظاِم كَْيَف نُن َْىل الِْعَظاِم كَْيَف نُن َىل الِْعَظاِم كَْيَف نُن


 


اااا
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ٍء قَِديٌر  ْ ٍء قَِديٌر َ ْ ٍء قَِديٌر َ ْ ٍء قَِديٌر َ ِّ يشيشيشَيشْ ُ ِّ ُ ِّ حتيل عىل ٔارميا ين حلقيا ، ) ُت (املفرد هنا (ومرجعية مضري املتلكم  50""""لكلكلكُلكِّ ُ
  .ة حقيقة البعث بيده تعاىل وِيؤكد نص االٓية الكرمي.  51 وقيل عزير بن رشخيا

.ُه اùْسِملْ قَاَل اù  «:يف قو5 تعاىل  ْذ قَاَل 5َُ َرب


مرجع ®ء الفاعل  52»ْسلَْمُت ِلَرّبِ الَْعالَِمَني ا

تعود ٕاىل مذكور سابق ظاهر يف نص االٓية واليت قبلها " ٔاسلمُت "املضمومة يف الفعل 
الÆ َمْن الÆ َمْن الÆ َمْن الÆ َمْن  ««««: ري ٕاليه اليت تش) الهاء(وضامئر املفرد الغائب املتص� 



 


بَْراِهَمي ابَْراِهَمي ابَْراِهَمي ابَْراِهَمي ا



 


ِ ا Æاَوَمْن يَْرغَُب َعْن ِم� ِ Æاَوَمْن يَْرغَُب َعْن ِم� ِ Æاَوَمْن يَْرغَُب َعْن ِم� ِ Æَوَمْن يَْرغَُب َعْن ِم�

اِلِحَني  Æِخَرِة لَِمَن الص َٓ Æُه ِيف اْال اِلِحَني ن Æِخَرِة لَِمَن الص َٓ Æُه ِيف اْال اِلِحَني ن Æِخَرِة لَِمَن الص َٓ Æُه ِيف اْال اِلِحَني ن Æِخَرِة لَِمَن الص َٓ Æُه ِيف اْال ن


 


نَْيا َوانَْيا َوانَْيا َوانَْيا َوا .. ..Mَسِفَه نَْفَسُه َولَقَِد اْصَطَفْينَاُه ِيف اMَسِفَه نَْفَسُه َولَقَِد اْصَطَفْينَاُه ِيف اMَسِفَه نَْفَسُه َولَقَِد اْصَطَفْينَاُه ِيف اMُه ُه ُه ُه ) ) ) ) 130130130130((((َسِفَه نَْفَسُه َولَقَِد اْصَطَفْينَاُه ِيف ا.. .. ُ َرب ُ َربَ ُ َربَ ْذ قَاَل ْذ قَاَل ْذ قَاَل ْذ قَاَل 5َ555ُ َربَ



 


اااا

ْ قَاَل اùْسلَْمُت  ْ قَاَل اùْسلَْمُت ِ ْ قَاَل اùْسلَْمُت ِ         ....»»»») ) ) ) 131131131131((((ِلَرّبِ الَْعالَِمنيَ ِلَرّبِ الَْعالَِمنيَ ِلَرّبِ الَْعالَِمنيَ ِلَرّبِ الَْعالَِمنيَ     اùْساùْساùْساùْسملململِملْ قَاَل اùْسلَْمُت ِ
يَن فََال : " قو5 تعاىل  يف ِMّاْصَطَفى لَُمكُ ا َ Æ7ا Æن 


بَْراِهُمي بَِنيِه َويَْعُقوُب Íَ بَِينÆ ا 

َوَوىصÆ ِهبَا ا

الÆ َواùنُْمتْ ُمْسِلُمونَ 


متضمنا  ة ٕابراهمي ، وملّا اكن فعل ٔاوىصحاكية صيغة وصي 53 "تَُموتُنÆ ا

  .54صلح حلاكية الوصية لُتفَِرس مج� اùْوَىص للقول ّحص جميء مج� بعده من شأهنا ٔان ت
ييييييِيي الَْمْوِ الَْمْوِ الَْمْوِ الَْمْوىتىتىتَىت قَاَل اùَولَْم تُْؤِمْن قَاَل بََىل َ قَاَل اùَولَْم تُْؤِمْن قَاَل بََىل َ قَاَل اùَولَْم تُْؤِمْن قَاَل بََىل َ قَاَل اùَولَْم تُْؤِمْن قَاَل بََىل     ««««: يف قو5 تعاىل  ْ ُْ ُْ بَْراِهُمي َرّبِ اùِرِين َكْيَف بَْراِهُمي َرّبِ اùِرِين َكْيَف بَْراِهُمي َرّبِ اùِرِين َكْيَف بَْراِهُمي َرّبِ اùِرِين َكْيَف حتحتحتُحتُْ



 


ْذ قَاَل اْذ قَاَل اْذ قَاَل اْذ قَاَل ا



 


َواَواَواَوا

 Æ ُ Æ ُÆ ُ Æلَْيَك لَْيَك لَْيَك لَْيَك مثمثمثُمث


 


ُهنÆ ا ْريِ فَُرصْ Æْربََعًة ِمَن الطùاِ قَاَل فَُخْذ ا Æُهن ْريِ فَُرصْ Æْربََعًة ِمَن الطùاِ قَاَل فَُخْذ ا Æُهن ْريِ فَُرصْ Æْربََعًة ِمَن الطùاِ قَاَل فَُخْذ ا Æُهن ْريِ فَُرصْ Æْربََعًة ِمَن الطùيبيبيبِيب قَاَل فَُخْذ ا ْ Æ قَل Æ قَلِْ Æ قَلِْ ِّ َجبٍَل ِمْهنُنÆ َولَِكْن ِلَيْطَمَولَِكْن ِلَيْطَمَولَِكْن ِلَيْطَمَولَِكْن ِلَيْطَمنئنئنئِنئÆ قَلِْ ُ Æَجبٍَل ِمْهنُن ِّ ُ Æَجبٍَل ِمْهنُن ِّ ُ Æاْجَعْل عََىل  اْجَعْل عََىل  اْجَعْل عََىل  اْجَعْل عََىل لكلكلكُلكِّ َجبٍَل ِمْهنُن 

َ َعزِيٌز َحِكٌمي  Æ َعزِيٌز َحِكٌمي َ Æ َعزِيٌز َحِكٌمي َ Æ َعزِيٌز َحِكٌمي َ Æ7777ا Æنùا ْ ْ اùنÆ اَ ْ اùنÆ اَ ملململَملْ اùنÆ اَ 99ِتينََك َسْعًيا َواعِْتينََك َسْعًيا َواعِْتينََك َسْعًيا َواعِْتينََك َسْعًيا َواعْ 99 Æ اْدُعهُنÆ يَا Æ اْدُعهُنÆ يَاُ Æ اْدُعهُنÆ يَاُ Íء مرجع الضمري املتصل  55 »»»»ُجْزًءا ُجْزًءا ُجْزًءا ُجْزًءا مثمثمثُمثÆ اْدُعهُنÆ يَاُ
  .عليه السالم " ٕابراهمي"امس ظاهر سـبق ذكره يف نص االٓية ذاهتا هو  يشري ٕاىل" املتلكم

        ««««: يف قو5 تعاىل 


 


َماًما قَاَل َماًما قَاَل َماًما قَاَل َماًما قَاَل َواَواَواَوا



 


َ ِللنÆاِس ا َ ِللنÆاِس اُ َ ِللنÆاِس اُ ّينِ َجاِعّينِ َجاِعّينِ َجاِعّينِ َجاِع6ُ666َ ِللنÆاِس اُ



 


هُنÆ قَاَل ا Æتَمùَماٍت فَا هُنÆ قَاَل اُه ِبَلكِ Æتَمùَماٍت فَا هُنÆ قَاَل اُه ِبَلكِ Æتَمùَماٍت فَا هُنÆ قَاَل اُه ِبَلكِ Æتَمùَماٍت فَا ..ُه ِبَلكِ .. بَْراِهَمي َرببَْراِهَمي َرببَْراِهَمي َرببَْراِهَمي َرب



 


ِذ ابْتََىل اِذ ابْتََىل اِذ ابْتََىل اِذ ابْتََىل ا

اِلِمَني  Æِيت قَاَل َال يَنَاُل َعهِْدي الظÆ اِلِمَني َوِمْن ُذّرِي Æِيت قَاَل َال يَنَاُل َعهِْدي الظÆ اِلِمَني َوِمْن ُذّرِي Æِيت قَاَل َال يَنَاُل َعهِْدي الظÆ اِلِمَني َوِمْن ُذّرِي Æِيت قَاَل َال يَنَاُل َعهِْدي الظÆ Æِيت ) Íء املتلكم(مرجعية الضمري  56 »»»»َوِمْن ُذّرِي يف  ُذّرِي
اهمي عليه السالم ، ٔاما دوهنا من الضامئر ٕابر ا مذكور ظاهر سابق يف االٓية وهو يفرسه

راهمي ، وهو فن املؤرشة يف االٓية فهـي تعود ٕاىل هللا سـبحانه وتعاىل يف حواره لنبيه ٕاب
فن املراجعة وهو ٔان حييك املتلكم مراجعة يف القول جرت بينه وبني بالغي طريف يدعى 

ارة ، ؤارشق حماورة ، مع ُمحاور يف احلديث ٔاو بني اثنني غريه بأوجز عبارة ، ؤابلغ ٕاش
  . 57 ة اللفظ وجزالته ، وسهوW السـبك عذوب

َِب ِمنُْه     ««««: يف قو5 تعاىل  َِب ِمنُْه َ َِب ِمنُْه َ ْ ِبَهنٍَر فََمْن رشرشرشَرشَِب ِمنُْه َ ْ ِبَهنٍَر فََمْن ُ ْ ِبَهنٍَر فََمْن ُ َ ُمْبتَِليمكمكمكُمكْ ِبَهنٍَر فََمْن ُ Æُمْبتَِلي َ Æُمْبتَِلي َ Æُمْبتَِلي َ Æ7777ا Æان Æان Æان Æن 

 


نُوِد قَاَل ا نُوِد قَاَل اُ نُوِد قَاَل اُ ا فََصَل َطالُوُت Òِلْجججُجنُوِد قَاَل اُ ÆلْفَلَمÒِ ا فََصَل َطالُوُت ÆلْفَلَمÒِ ا فََصَل َطالُوُت ÆلْفَلَمÒِ ا فََصَل َطالُوُت Æفَلَم

الÆ َمِن اغْ الÆ َمِن اغْ الÆ َمِن اغْ الÆ َمِن اغْ 


 


Æُه ِمّينِ ا Æُه ِمّينِ ان Æُه ِمّينِ ان Æُه ِمّينِ ان ن



 


ا فَلَيْفَلَيْفَلَيْفَلَيْسسسَس ِمّينِ َوَمْن لَْم يَْطَعْمُه فَاَ ِمّينِ َوَمْن لَْم يَْطَعْمُه فَاَ ِمّينِ َوَمْن لَْم يَْطَعْمُه فَاَ ِمّينِ َوَمْن لَْم يَْطَعْمُه فَا Æقَِليًال ِمْهنُْم فَلَم Æا ال Æقَِليًال ِمْهنُْم فَلَم Æا ال Æقَِليًال ِمْهنُْم فَلَم Æا ال Æقَِليًال ِمْهنُْم فَلَم Æال



 


َرتََف غُْرفًَة ِبَيِدِه فََرشِبُوا ِمنُْه اَرتََف غُْرفًَة ِبَيِدِه فََرشِبُوا ِمنُْه اَرتََف غُْرفًَة ِبَيِدِه فََرشِبُوا ِمنُْه اَرتََف غُْرفًَة ِبَيِدِه فََرشِبُوا ِمنُْه ا

    .. يَن يَُظن.. ِ Æmَالُوَت َوُجنُوِدِه قَاَل ا يَن يَُظنِ ِ Æmَالُوَت َوُجنُوِدِه قَاَل ا يَن يَُظنِ ِ Æmَالُوَت َوُجنُوِدِه قَاَل ا يَن يَُظنِ ِ Æmََٓمنُوا َمَعُه قَالُوا َال َطاقََة لَنَا الَْيْوَم جبجبجبِجبَالُوَت َوُجنُوِدِه قَاَل ا يَن ا ِ Æmََٓمنُوا َمَعُه قَالُوا َال َطاقََة لَنَا الَْيْوَم َجاَوَزُه ُهَو َوا يَن ا ِ Æmََٓمنُوا َمَعُه قَالُوا َال َطاقََة لَنَا الَْيْوَم َجاَوَزُه ُهَو َوا يَن ا ِ Æmََٓمنُوا َمَعُه قَالُوا َال َطاقََة لَنَا الَْيْوَم َجاَوَزُه ُهَو َوا يَن ا ِ Æmُْم َجاَوَزُه ُهَو َوا Æ ُْم Æ ُْم Æ ُْم Æهنهنهنهن ùوَن اùوَن اùوَن اùوَن ا
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ْ ِمْن ِفئئئئٍَة قَِليَ�ٍ ٍَة قَِليَ�ٍ ٍَة قَِليَ�ٍ ٍَة قَِليَ�ٍ  ْ ِمْن ِفَ ْ ِمْن ِفَ ِ مكمكمكَمكْ ِمْن ِفَ Æ ِ Æ ِ Æ ِ Æ7777اِبرِيَن ُمَالقُو اُمَالقُو اُمَالقُو اُمَالقُو ا Æَمَع الص ُ Æ اِبرِيَن Æَمَع الص ُ Æ اِبرِيَن Æَمَع الص ُ Æ اِبرِيَن Æَمَع الص ُ Æ7777َوا ِ Æَوا ِ Æَوا ِ Æَوا ِ Æ7777ْذِن اْذِن اْذِن اْذِن ا


 


Òِ ًَة كَثَِريًةÒِ ًَة كَثَِريًةÒِ ًَة كَثَِريًةÒِ ضمري ف .58 »»»» غَلََبْت ِف غَلََبْت ِف غَلََبْت ِف غَلََبْت ِفئئئئًَة كَثَِريًة

ة يعود عىل مذكور سابق ظاهر هو طالوت، وامسه شاول املتلكم املفرد يف االٓية الكرمي
سوط ب ، ُعِرف Òلفقر وامتاز Òلعمل امل ) عرباين(، وهو امس ٔاجعمي  59لقبه وطالوت
  . 60ملاك عىل ُجنود بين ٕارسائيل وعني ،واجلسامة

        ::::يف سورة البقرة يف سورة البقرة يف سورة البقرة يف سورة البقرة اMاW عىل املفرد اMاW عىل املفرد اMاW عىل املفرد اMاW عىل املفرد مرجعيات ضامئر اخلطاب مرجعيات ضامئر اخلطاب مرجعيات ضامئر اخلطاب مرجعيات ضامئر اخلطاب : : : : OOOOنيا نيا نيا نيا 
ضور تفرسها املشاهدة ، تشمل ا¸اطب وا¸اطبة ضامئر اخلطاب من ضامئر احل         

Ò¸اطب ٔاو  وتسمى )بفتح التاء( ىل املفرد املذكر ٔانتوفروعها ، ومهنا ما يشري إ  ٔانت
لiم ، يف حاÂ Wنفصال عن ا" ا¸اطبة"وتسمى بـ  )بكرس التاء( املفرد املؤنث ٔانت

mي ا ٔالفعال املوPة هلام اكف اخلطاب، وقد يلحق Òٔالسامء وا وعند االتصال حتذف اùنْ 
 .ِك للمذكر واملؤنث عىل الرتتيب –َك يأخذ حراكت حرف التاء عيهنا 

دون ا¸اطبة ، واجلدول االٓيت يبني  ئر ا¸اطبضاملويف سورة البقرة حضور ُمْعترب 
  :ٕاحصاءها 

        ضامئر ا¸اطب املفردضامئر ا¸اطب املفردضامئر ا¸اطب املفردضامئر ا¸اطب املفرد
  

        ررررمقمقمقمق االٓية االٓية االٓية االٓية                الضامئرالضامئرالضامئرالضامئر

  . 286-145-129-128-127-35- 32  اùنَْت   املنفص�

  املتص�

  َت 
06 -32-106-107-120-143-145-148-149-150-243 -246-

258-259-286.  

  كَ 
04 -30-32 -55-60 -61-68-69-70-97-99-120-127-128-

129-133-144-145-147 -149-150-186-189-204-215-
217-219-220-222-259 -285.  

صىل هللا عليه (تكشف مراجع ضامئر ا¸اطب ٔان غالبيهتا حتيل ٕاىل خشص النيب العظمي 
، Òعتباره الركن الثاين يف العملية اللغوية اخلطابية ؛ فهو من نزلت عليه الرساW  )وسمل
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يعلمه كيفيات تبليغه ٕاىل ٔامته وٕايفائه  ،)الiم(سـبحانه منشئ اخلطاب  الساموية ، وهللا
  .قل نكيسألو ) : أالمة(ÒٕالجاÒت عن اسـتفساراهتا 
وردت يف ٔاسلوب املقاوW يف احملاورات حاكية ورسدا فقد  ؤاما ضامئر اmات أالخرى

  :ٔالجل  )صىل هللا عليه وسمل(لرسول هللا 
 .يه مواساته وتزنهيه عام ينسب ٕال 

 .، وٕاقرار وحدانيته ؤالوهيته تبارك وتعاىل ) القرآن(ٕاحداث املعجزة 
حاكية رشف / قصة ؤاخبار الهيود / قصة اخللق : التذكري بنعم هللا ورسد الوقائع كام يه 

 .قصة البعث وحاكية دعاء املؤمنني/ قصة احلياة واملوت / مقام ٕابراهمي عليه السالم 
hوا¸ططات االٓتية توحض ذ  :    

  . )145: (اùنَْت       

  )258-246-243-150-149- 145- 143- 120- 106- 06: (َت                                    
                                              -186-150-149-147-145-144-120-119-99-97- 04: (َك                                                      

189-204-215-217-219-220-222 (        
  )70-69-68- 61- 60-55: (َك               موىس عليه السالم    : ا¸اَطب  

  )129-128- 127: (ٔانَت                                 
  )129-128- 127: (َك                                

  
  )32: (ٔانَت                                                  

  )33 – 32:( َك                                                  
                                                

  . دعاء حميك من قول املؤمنني) 286: (نَت                                 
  . )286: (َت                                            

  . )285: (َك                                                                

  
  ) .35(ٔانت    آدم عليه السالم       : ا¸اَطب   

  . )133(َك   )        حاكية هللا لوصيته ٔالبنائه(يعقوب عليه السالم : ا¸اَطب 

 محمد صىل هللا عليه وسمل: ا¸اَطب 

  دعاء حميك عن ٕابراهمي وٕاسامعيل علهيام السالم: ا¸اَطب 
 

   املؤمنون : ا¸اَطب 

  املالئكة S العلمي احلكمي: ا¸اَطب 
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  . )259(َت  ) )         قصة البعث(رجل من بين ٕارسائيل (ر عزي: ا¸اطب 
  . )259(ك                                                                                 

Æِثه و تثنيته ،  61اùنَْت : ه ٕاْن َاكَن واحًدا تو املُضمر ا¸اَطُب عالم  وتفصل بني مذكÆره و مؤن
ِعِه Òلعال   قد يُلِْبس باùن ختاطَب واحًدا ف ،ٔالّن تعريَفُه دون تعريف املتلكّم ؛ماتوَمجْ

هُ  ُ انرصاُف اخلطاِب ٕاىل غري املقصود ،و يكون حبرضته غَْريُ Æ62 فَُيتَومه .    
، هو املقابل الرضوري 63فا¸اطب من حيث هو الشخص املوجه ٕاليه الiم        

  يالن يف املقام ٕاىل خشصني متصفني بثقافة و مواقف وهام حي " ٔاª"املالزم لضمري املتلكم 
و جتارب و معارف و مزنW، و متوفرين عىل معرفة مضمونة بقواعد اللغة اليت يبىن علهيا 

  64 .التواصلىل  اخلطاب وطرق اسـتعاملها، ويه ٔاساس القدرة ع
   غويللنص الل أالولهو املسـتقبل ) صىل هللا عليه و سمل(و الرسول محمد         

لوال وجود املتلقي  ٕاذ؛ ٔالحوا5و احملور الهام يف احلدث التخاطيب، مما يفرض مراعاة املتلكم 
  .بالغيةملا اكن الiم اmي ميثل الرساW االٕ 

  موقع املتلكم                  موقع ا¸اَطب
                         ªٔٔانت     ا  

  )ٔامرا ماافعل )                    (ٔاª ٔاقول(
  املوجه ٕاليه اخلطاب/ مفعو5                   منجز اخلطاب/ فاعل الiم 

  )صىل هللا عليه و سمل(اmات إاللهية                محمد 
  :  65ففي ٔاقوا5 تعاىل مثال

َ وَ  -    كَ كَ كَ كَ تلَبْقِوا عُ بِ ا تَ مَ  اَب تَ كِ وا الْ وتُ ا(  ينَ اmَِ  َت َت َت َت يُتَاù  ِنئْ ل
  » مْ ُهتُ لَ بْ قِ  عِ بِ اتَ بِ  َت َت َت َت ننننا أ مَ  « -
َ  نُ  مِ مهُ اءَ وَ هْ اù  تَتَتَتَبعَتَاÆ  نئْ لِ وَ « -   ملِْ عِ الْ  نْ مِ  كَ اءَ ا جَ مَ  دَ عْ ب



  كَ كَ كَ كَ نَا



   » َني مِ الِ الظÆ  نْ مِ  ذاً ا

َ  اَب تَ كِ الْ  امهُْ نَ يْ اتَ ءَ  ينَ mِ اْ « - َ Wََ  نهُوُ فُ ِر عْ ي   ». اءمهَْ نَ بْ اù  ونَ فُ ِر عْ  ي
ُف َمْن يُْقَصُد هبا، ٕاال بعد حتديد املرجعّية اليت اسـتخدام  لضامئر الغائب، ال يُْعرَ          

َكْوهنا حتيل ٕاىل عَالقٍة بني ما نتلفُّظ به وما لٔالهنا ال ُحتيل ٕاىل يشء Oبت يف العامل،  ؛ُحتِقُقهَا
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خيتلف  اmيوال ميكن معرفة مرجع الضمري قبل اسـتعام5، مكن . املرجع: تشري ٕاليه، ٔاي 
    .Ò66ختالف رشوط احلديث اليت خيضع لها املتلكم يف نشاطه، فهـي ختضع لعوامل تداولية

وعليه يتحّدد ا¸اطب يف ٔاقوا5 تعاىل الّسابقة من خالل توظيف الضامئر، وعَْرب           
   صىل هللا عليه (مقامات اسـتعاملها، لتكون بذh ُلكّها ضامئر خطاب لرسول هللا 

  :حيث :  67 ) و سمل
- » َ راجع بيت املقدس و نؤمن بك، : اعمل هللا نبي.ُه حني قالت 5 الهيود :  »َت َت َت َت يْتَاù  ِنئْ ل

   68. خمادعة مهنم ٔاهنم ال يتبعون 5 قب�
عه، و ٔالنه سألها بلسان  - ٕاضافة قب� ٕاىل مضري الّرسول ٔالهنا ٔاخّص به لكوهنا قب� َرشْ

  .69احلال
) ص(وما ورد من هذا النّوع اmي يُوِمهُ من النيب  ،)ص(لنّيب خطاٌب ل :  تبعتَ»لنئ ا« -

ّمته، لعصمة النيب  ، وقطعنا ٔاّن ذh ال يكون منه )ص(ُظلًما متوقًّعا فهو محمول عىل ٕارادة ا(
  70.تعظميًا لٔالمر) ص(فٕانّام املراد َمْن ميكن ٔان يقَع ذh منه، و ُخوِطب النيب 

: يأ ، )ص(اخلطاب ٕاىل الغيبة، وهو عائد عىل محمد  التفات من و الضمري يف يعرفونهُ  -
كام يعرفون (Òلتشبيه ) ص(، وتقويُّة عودة الضمري عىل الرسول 71يعرفون صدقه و نُبّوته

  72.حىت تكون املعرفتان تتعلقان Òحملسوس املشاهد) ٔابناءمه
ّزيه متلكًّما عن ولنئ اكن املتلكم هو منشئ اخلطاب و منتجه، و يَسُمه بكثري ّمما مي         

االٓخرين، فٕاّن الّسامع هو من يُنْشا( 5 اخلطاب و من ٔاج$، وهو مشارك يف ٕانتاج اخلطاب 
  اعي مقام اخلطاب، ؤاحوال الّسامعمشاركة فّعاW، وٕان مل تكن مبارشة؛ فاملتلكم حني يُر 

̧ و ٔاشاكل ٕالقاء اخلرب ٕاليه، و ٔامناط الطلب، وما   فهو  تلفةٕاىل ذh من ظروف احلديث ا
  . 73ٕامنا يسـتحرض الّسامع يف ّلك معلية ٕابالغيّة

ها äًما داال عىل ذاته، تأيت ٔايضا äما صف فكام ٔاّن طبيعة اخلطاب القرآين تأيت بو         
دÂ عىل مبدعه، فهو يضع نفسه يف قلب التواصل اللّساين، وmا جنده حيتوي Òٕالضافة 

يكون بالغًا بشلك  ال يُمت التواصل اللساين ٕاّال به، و ال آخرٕاىل سلطته إالبالغّية عنًرصا 
  . 74يف اخلطاب نفسه امتضّمن اعنرص  Òعتباره هو املتلقيو مكمتل ٕاّال بوجوده؛ 
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        ::::    الغائب والغائبة يف سورة البقرةالغائب والغائبة يف سورة البقرةالغائب والغائبة يف سورة البقرةالغائب والغائبة يف سورة البقرة: : : : مرجعيات ضامئر الغيبة اMاW عىل املفرد مرجعيات ضامئر الغيبة اMاW عىل املفرد مرجعيات ضامئر الغيبة اMاW عىل املفرد مرجعيات ضامئر الغيبة اMاW عىل املفرد : : : : OOOOلثا لثا لثا لثا   
، وتشمل هو ) الiم(ب ضامئر الغيبة تدل عىل معني غري حارض زمن اخلطا

وفروعها ، وتفّرس داللهتا من خالل قرينة املرجع املتقدم ٕاما لفظا ٔاو رتبة ٔاو هام مًعا ، وهذه 
كام يزيل املرجع ٕاهبامه ٕاْذ مل يكن .  75 القرينة يه اليت تدل عىل املقصود بضمري الغائب

عوده ٕاىل مرجع يُغين عن لضمري الغائب مشاهدة تقارنه ، و5 دور كبري يف عالقة الربط ، ف
أالمر اmي حتقق من خالل رصد مواضعه يف سورة وهو . 76 تكرار لفظ ما رجعت ٕاليه

  :البقرة ٔاّوًال ، مث بيان مرجعياته Oنيا كام يأيت 

الغائالغائالغائالغائ        ررررمقمقمقمق االٓية االٓية االٓية االٓية        الغائبالغائبالغائبالغائب

        بة بة بة بة 

        ررررمقمقمقمق االٓية االٓية االٓية االٓية

الضامئر 

  املنفص�

  هو
29-37 -54 -61-96-139 -148 -163 -216 -

222-249-271.  
  .74  يه

  /  ٕاÍها  .172  ٕاÍه

الضامئر 

  املتص�
  ـهُ 

54-69 -80 -87-97-102 -110 -112 -114 -

116-117-121-124 -126 -130-131-

146-149-159-168 -178 -181-184-

197-198-204-207 -208 -214-223-

230-231-233-235 -245 -247-249-

251-253-255-258 -259 -264-266-

267-268-275-282 -283 -284-286.  

  .286 - 230-141-134-123-24  َها

ُ النص ؛ ٔالهنا تزيل عنه  ٕاعادة الضمري ٕاىل مرجعه من ٔامه املهام اليت يقوم هبا ُمَفّرسِ
اللّبس ، وتوحض داللته ، كام ٔان ٕازاW اللبس عن النص يُقوي متاسكه ، ويبني الرتابط بني 
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اطب ، فٕان وملا اكن مضريا املتلكم وا¸اطب يرجعان ٕاىل املشاركني يف معلية التخ. ٔاجزائه 
�مة حتديد من يسريان ٕاليه معلية سه� ؛ لعدم ٕاماكن اللبس فهيا ، ولكن الصعوبة قد 

ٔالنه عار عىل املشاهدة فاحتيج ٕاىل عود  ؛تكتنف معلية عزو مضري الغائب ٕاىل صاحبه
  .  77الضمري ما يفرسه

ة وحتقيق العطف بني امجلل مع ٕازاW اللبس حتقق يف سورة البقرة يف مواضع كثري 
يف اجلدول السابق  واردخاصة بضمري الفصل ، والنظرة التحليلية الفاحصة لٕالحصاء ال
ىل الشخص بدرجة كبرية إ تصنف مراجع مضري الغائب واليت متثل أالغلبية ، ما يشري مهنا 

  :تصّدرهتا املرجعية ٕاىل اmات إاللهية ، واmات البرشية وأالنبياء  كام هو ممثل ف� ييل 
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  )163-139-54-37-29(ُهو                                               
  )172(ٕاÍّه         ٕالهية                                  

-131-126-124-117-116-114-96-80-69- 54(ـُه                                             

198-223-255-258-259-268-270-286(  

  )148(لك نيب : ُهو                                                     

  )253-87(عيىس         :ـُه              ٔانبياء                                 
                                                           )130(ٕابراهمي                                                                  

  )149-146(محمد صىل هللا عليه وسمل                                                           
  )251(داوود                                                         

  )97(جربيل : ـُه                      م6َ                                             
  )247(طالوت : ـُه                      م6ِ                                     

  )208-168: (ـُه                شـيطان                                     
  )204(املنافق من الناس          :    ُهو                                                          

  )207(الصاحل من الناس                              برشية           •
  )112(املسمل           :  ـُه                                                            

  )178( القاتل  

  )181(املُويص   
  )185(الصامئ   
  )204(املنافق من الناس   
  )207(الصاحل من الناس   

  )214(املؤمنون   
  )231-230(املطلق   
  )259(عزيز   
  )233(أالب   
  )264(املُرايئ واملنان   

  )266) (الشـيخ(املُسن   
   Ò275(آلك الر(  
  )282(الاكتب   

  )282(املَْديون                                                                                      
  )282(ويل املديون                                                                                      

 ذات: الغائب 
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        يف سورة البقرةيف سورة البقرةيف سورة البقرةيف سورة البقرة    ةةةةتداولية مرجعيات ضامئر الغائبتداولية مرجعيات ضامئر الغائبتداولية مرجعيات ضامئر الغائبتداولية مرجعيات ضامئر الغائب
تعود  اظيفها بنسـبة ٔاقل ، ومرجعياهتاكن تو فقد ؤاما ضامئر املفردة املؤنثة الغائبة 

  :عىل الشخص بدرجة ٔاوىل ، مث امجلاد ؤاخريا احليوان كام هو ممثل ف� يأيت 
  )74(ٔاهل الكتاب : يه                                             

     :الغـــــائبة               
  )24(الناس             َها                                              

  )123(كفار ٕارسائيل                                                             
  )141-134(أالمة                                                             
  )230(املطلقة                                                             
  )286(النفس                                                             

        يف سورة البقرةيف سورة البقرةيف سورة البقرةيف سورة البقرة    78787878    تداولية مرجعيات ضامئر الغائبتداولية مرجعيات ضامئر الغائبتداولية مرجعيات ضامئر الغائبتداولية مرجعيات ضامئر الغائب
ٔاوىل Òلغائب اmي هو  -فاهئاخل–؛ والهاء 79هو: و املُضمر احملدث عنه فعالمُته 

، ليعمل ما يف النفس من ٔاخفى و ٔابطن، ّمث وصلت Òلواو ٔالنه لفظ يُْرَمُز به ٕاىل ا¸اطب
  . 80مذكور

ويراه بعض اللّغويني الغربيني حييل ٕاىل يشء موضوعي يف الواقع، فهو ال         
ال يشارك  ؛ ف هوnon-Personne 81خشص  يعني شيئًا وال خشًصا، و حيمل صفة الالّ 

د بل هو جمر  ،وال Òلتلفظ ،و ال بتوجيه اخلطاب ٕاليه ،يف معل التخاطب ال Òحلضور
  .82متحدث عنه

لكن الغائب ليس غائبا من معلية التخاطب غياÒ مطلقا، فلنئ مل يكن         
ُث عنه، وما عىس ٔان يكون هذا اMور ٕان مل يكن  Æث، فانه املُحد Æث و ال املُحد املُحّدِ

   ضمري الغييب، و ال خيتلف عن ٔاªال ميكن ٔان نطلق عىل هو.  83التخاطب ذاته
ويقدم 5  ،للغوي هو اmي يسمح برتمجته وربطه بسابقه، فالسـياق او ٔانت

فضمري الغائب عند التداوليني ميكن ٔان حييل Òٕشارة مقامية عىل لك ذات  .84مدلوال
  . 85حارضة يف املقام التخاطيب
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و ضامئر الغيبة و بصورة ٔامع مجيع التعابري اليت تشري ٕاىل يشء ما يف         
رشة، ظاهرÍ عىل أالقل من خالل تعيينه يف قول سابق الكون، و لكهنا ٕاشارة غري مبا

  .86بواسطة تعبري ٕاحايل خمتلف
ويف نظم سورة البقرة يتنوع مرجع مضري الغائب يف لك معلية تلفظ، و ال         

  :اق، ومن مناذجه ما يأيتينه السـ يتحدد مرجعه ٕاال بربطه بعائده اmي يعيّ 
ي َخلََق ": تعاىل  قو5 - ِ Æmيًعاُهَو ا من " هو"ولفظه 87  "لَُمكْ َما ِيف اْالùْرِض َمجِ

املضمرات وضع للمفرد املذكر الغائب، وهو لكي يف الوضع كسائر املضمرات جرى يف 
ة حاÂ Wسـتعامل، مفا من مفرد مذكر غائب ٕاال و يصح ٔان يطلق عليه صالنسـبة ا¸صو 

َ عَ د لهذا Âمس يشء تَ سـنِ ، لكن ٕاذا ا( "هو" Æمن ٔاعظم ٔاسامئه املظهرات " هو"، ولفظه ني  
  . 88و املضمرات لbالW عىل ذاته؛ ٔالهنا ٕاشارة بعني املشار ٕاليه

ِحميُ     ««««: تعاىل  قو5 و - Æَُن الر ِحميُ ْ Æَُن الر ِحميُ ْ Æَُن الر ِحميُ ْ Æمحمحمحْمحَُن الر Æُهَو الر ÆالÆُهَو الر ÆالÆُهَو الر ÆالÆُهَو الر Æال


 


َ ا َ اَ َ اَ 5ََ اَ


5


5


5


ٌ َواِحٌد َال ا ٌ َواِحٌد َال اَ ٌ َواِحٌد َال اَ 5ٌَ َواِحٌد َال اَ



5


5


5


ْ ا ْ اُ ْ اُ مكمكمكُمكْ اُ لَهُلَهُلَهُلَهُ


 


، تقرير ملعىن 89»»»»َواَواَواَوا

هيا، ودعوة للتوحيد ا¸تص به أاللوهية يف ا¸رب عنه، و تأكيد ملعىن الوحدة و تنصيص عل
  . 90 هللا تعاىل دون سواه

ْ ُْ     ««««: تعاىل  قو5 و - ُ ْ .مك.مك.مك.ُمكْ ُ ..نَا َوَربنَا َوَربنَا َوَربنَا َوَرب .. ِ َوُهَو َرب Æَوُهَو َرب ِ Æَوُهَو َرب ِ Æَوُهَو َرب ِ Æ7777ونَنَا ِيف اونَنَا ِيف اونَنَا ِيف اونَنَا ِيف ا .. َاج.. َاجُ َاجُ حتحتحتُحتَاجُ ùقُْل اùقُْل اùقُْل اùد الضمري و عي، 91    »»»»قُْل ا
عىل اmات إاللهية، ؤاننا نشرتك مجيعا يف ٔاننا عباده وهو ربنا وهو يصيب " هو"املنفصل 

       . 92من عباده برمحته وكرامته من يشاء
  .93ٔالنه عائد عىل هللا تعاىل ؛مضري منفصل تقدم لاله¯م و التعظمي لشأنه: ٕاÍه  -
  ولقد ٔاتينا موىس الكتاب وقفينا من بعدِه Òلرسل -

  
ؤارسلنا عىل ٔاثره الكثري من  :مضري متصل يعود عىل سـيدª موىس عليه السالم؛ يعين

  داود وسل�ن ؤارمياء وعزير و حزقيل و ٕالياس الرسل ومه يوشع و ٔامشويل ومشعون و 
  .94و اليسع و يونس وزكرÍ و حيي وغريمه صلوات هللا علهيم

  .«95يف االٓخرة ملن الصاحلني هنإ يف اMنيا و  هلقد اصطفينا « -
  . ضامئر متص� تعود عىل مذكور يف النص هو سـيدª ٕابراهمي عليه السالم
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ت ٔاحس هبا املتلكم واكنت دافعا الختياره 5؛ ٔالنه قادر فضمري الغائب ميت6 سام        
  .ومن هنا تظهر رشاكته يف العملية اللغوية. 96عىل التعبري عن الفكرة اليت تنتقل بوساطته

حييل ٕاىل خشص غائب، ولكنه معني يف اخلطاب ٔاو امللفوظ؛ ٕاذ ما مسوه " هو" ـف        
اخلطاب بقسميه املتلكم و ا¸اطب، ويؤيد  لتفات عنامضري غيبة هو يف حقيقته عدول ٔاو 

يف سـياق احلديث معن اكن ) هو، يه، هام، مه، هن(هذا الفهم ٔانك تسـتعمل الضامئر 
كام ٔان املتلكم ليس حارضا دامئا . 97حارضا من غري ٔان يكون خطابك موPا ٕاليه

ون Òلرضورة، لكنه مفرتض خاصة يف اخلطاب الشفوي و Âفرتاض يف هذه احلاW يك
فليبلغ الشاهد " ):صىل هللا عليه و سمل(Òٕالªبة املتواترة ٔاو املتسلس�، كام يف قو5 

  .98فلك مرسل ٕاليه من الغائبني الالحقني يعد اليوم حارضا يف جحة الوداع" الغائب
: ٔاسـئ� هامة جاء هبا اMرس التداويل عن  هذه اMراسة عبارة عن ٕاجابة وخالصة        

 ٔاطرافكشف مواقع ؟ لتُ  99ىل من يتلكم ؟ مع من يتلكم ؤالجل منإ من يتلكم ؟ و 
العملية التواصلية من خالل مرجعيات الضامئر املفردة؛ فاكن املتلكم مفردا وحاكية يشري 

 )اmات إاللهية( سـبحانه وتعاىل هللا ، وهولٔان ا¸اِطب و منشئ اخلطاب وÒعثه أالو 
للمخاطبني من البرش هو سـيد اخللق رسول هللا  واملتلقي أالول للخطاب وامللكف بتبليغه

املفرد الغائب هللا : مه ) الiم(م اخلطاب لهيالصلوات، واmين يدور ع ٔازىكمحمد عليه 
    . وأالنبياء وعامة الناس، واملفردة الغائبة النفس واملطلقة
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 )بترصف( 331ص ،1ج،م1993 ،بريوت،دار الكتب العلمية ،1ط،و آخرون
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