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  : المقال عنوان

  البعد التداولي للضمير في سورة التوبة

  

  :الملخص
يعد الضمير من اإلشاريات الشخصية التي تحيلنـا        

لسانيات التداولية تنـدرج    على شخص؛ وهي في ال    

ضمن تداولية الدرجة األولـى، وللـضمير بعـد         

تداولي؛ وهو أن يحيلنا على الشخص الذي وضـع     

من أجله، والسياق هو الذي يحدد المرجـع الـذي          

يشير إليه الضمير، وهذا مـا سـتحاول الدراسـة          

  .إيضاحه فيما يلي من صفحات

  

  

  

  
Abstract: 
     The conscience of personal deictics 

which evoked a person; it is in linguistics 

pragmatics fall within the pragmatics first 

class, and the conscience pragmatics; 

namely, that brings us to the person who it 

was placed, and the context is determined by 

reference to which it refers conscience, and 

this is what will try to study outlined in the 

following pages. 
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  البعد التداولي للضمير في سورة التوبة
  

اإلشاريات هي مفهوم لساني يجمع كل العناصر اللغوية التي تحيل مباشرة على المقام، من حيث وجود                

أنـت، واآلن،   و أنا،: الذات المتكلمة أو الزمن أو المكان، حيث ينجز الملفوظ والذي يرتبط به معناه، من ذلك              

وهذه العناصر كلها تلتقي في مفهوم التعيين أو توجيه االنتباه إلى موضـوعها             وهنا، وهناك، وهذا، وهؤالء،     

  .)1 (باإلشارة إليه

 هي عالمات لغوية، ال يتحدد مرجعها إال في سياق الخطاب؛ ألنها خالية من أي معنى في                  اتيفاإلشار

 أن نفهم مدلول هذه الوحدات،      ، فإذا أردنا  "المبهمات" ذاتها، ولذلك فقد كان النحويون سابقا يطلقون عليها اسم          

  )2( . معرفة هوية المتكلم والمتلقي واإلطار الزماني والمكاني للحدث اللغوي-على األقل-استوجب منا ذلك 

وال يقف دور اإلشاريات في السياق التداولي عند اإلشاريات الظاهرة، بل يتجاوزها إلـى اإلشـاريات                

ة في بنية الخطاب العميقة عند التلفظ به، وهذا مـا يعطيهـا             ذات الحضور األقوى، وهي اإلشاريات المستقر     

دورها التداولي في إستراتيجية الخطاب؛ ألن التلفظ يحدث من ذات، بسمات معينـة، وفـي زمـان ومكـان                   

األنـا،  (معينين؛ وهما مكان التلفظ وزمانه، إذ تجتمع في الخطاب الواحد على األقل ثالث إشـاريات؛ هـي                  

  )3( .)والهنا، واآلن

األشكال اإلحالية التي ترتبط بسياق المتكلم، مع التفريـق األسـاس بـين             « وعليه فإن اإلشاريات هي   

 ولإلشـاريات أصـناف     ،)4(»التعبيرات اإلشارية القريبة من المتكلم، مقابل التعبيرات اإلشارية البعيدة عنـه          

  .مختلفة، منها اإلشاريات الشخصية

  :مفهوم اإلشاريات الشخصية:أوال

أو بعبارة أخـرى     ، وتشمل ضمائر الحاضر؛   (Person)العناصر اإلشارية الدالة على شخص ما       وهي  

وضـمائر  . أنا، ونحن، وضمائر المخاطب مفردا أو مثنى أو جمعا مـذكرا أو مؤنثـا             : ضمائر المتكلم نحو  

 فالـذات  ،)5(هالحاضر هي دائما عناصر إشارية؛ ألن مرجعها يعتمد اعتمادا كليا على السياق الذي تستخدم في              

 تدل على المرسل في السياق، فقد تصدر خطابات متعددة عن متكلم واحـد، فذاتـه                – المتكلم –المتـلفـظة  

قد " األنا" المتلفظة تتغير بتغير السياق الذي تلفظ فيه، وهذه الذات هي محور التلفظ في الخطاب تداوليا؛ ألن                 

   .امل، وتوظيفها يختلف من فترة ألخرى، أو الطالب، أو الع األستاذ)6(تحيل على المتلفظ
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يقدم لنا المعطى نفسه في أغلب األحيان، ويبقى البحث عن الذات التي يرجع إليها الدال               » أنا«والضمير

إلـى  » أنـت «كما يشير . موضوع التلفظ، ثم إن الشيء الذي يتغير مع الحالة هو مرجع الضمير وليس معناه             

 واستعمالها، يعني الحـديث  ،وتحقيق الفاعلية في اللغة«تشكل الخطاب، ي» أنت«و »أنا«المتلقي للخطاب، وبين

عن الضمائر التي تلعب دور تحويل اللغة إلى ممارسة ونشاط فردي من خالل االستعمال، حيث إن المـتكلم                  

وال حين يملك اللغة ويتحكم فيها يجعلها من إمكاناته، وينصب نفسه في مرتبة عالية ضمن العملية التخاطبية،                 

فكـل  "[...] أنت"و" أنا"عند استعمال «  :(Maingunau)، يقول مانغونو)7(»يتحدث إال لشخص ينصبه أمامه

ـ      ، )الـضمائر (ليسا عالمات لغوية لنمط خاص من المبهمات        " أنت" و" أنا" متكلم يرجع نظام اللغة لفائدته، ف

  )8( .»إنها قبل كل شيء عوامل تحويل اللغة إلى الخطاب

 (Benveniste) الضمائر يتغير معناها في كل خطاب غير محدد بدقة، فهي عنـد بنفنـست              والقول إن 

أشكال فارغة دون مضمون، مادامت لم تدخل في السياق، لكن هذه األشكال تجد لنفسها محتوى انطالقا مـن                  

 ال يحتـوي  " أنـا "  فإنه يرى أن الضمير    (Rikour)لحظة تلفظ الشخص بها ضمن حال الحديث، أما ريكور          

  .)9(هو الذي يتحدث عن ذاته في ملفوظ ما" فأنا"على الداللة في ذاته، 

هذا بالنسبة لضمائر الحاضر، أما ضمائر الغائب فال تدخل في مجال اإلشـاريات، إال إذا لـم يـذكر                   

 .مرجعها في السياق

ى أين يتجـه    لإمن أين؟ و  : فرض علينا أن نتساءل أوال    تبناء على ذلك فإن دراسة ضمائر التوبة تداوليا         

من يتكلم؟ وإلـى    : هذا الخطاب القرآني؟ ألن المقاربة التداولية تحاول اإلجابة عن مجموعة من األسئلة منها            

  من يتكلم؟ وألجل من ؟

لى ص النبي األول متلقيهو تعالى، و سبحانه اهللا زلهمن سماوي وحي التوبة سورة أن في اثنان يختلف ال

 هـذه  علـى  تتـوزع  الـضمائر  أغلب فإن ثم ومن المؤمنين، به يبشر و ،نالمشركي به ينذرلاهللا عليه وسلم   

  .المشركون و ن،وو المنافق ن،والمؤمن و ،لى اهللا عليه وسلمص والرسول ،اإللهية الذات: الخمسة المستويات

  ): اهللا ( الجاللة لفظ إلى تشير التي الضمائر – 1

öΝèδθ﴿: تعالى قوله ؛لهيةاإل الذات إلى تعود ضمائر فيها وردت التي اآليات ومن è=ÏF≈ s% ÞΟßγ ö/Éj‹yè ãƒ ª!$# 

öΝà6ƒ Ï‰÷ƒ r'Î/ öΝÏδ Ì“øƒ ä† uρ öΝä.÷ÝÇΖtƒ uρ óΟÎγ øŠn= tæ É#ô±o„ uρ u‘ρ ß‰ß¹ 7Θöθ s% š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σ•Β ∩⊇⊆∪ ﴾. )10(  
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 المضارعة األفعال خالل من وتعالى، سبحانه اهللا إلى تشير مستترة ضمائر الكريمة اآلية هذه تضمنت

 وتعالى سبحانه اهللا أن هو الكريمة، ةياآل ظاهر من نفهمه الذي والمعنى ،)فيشو ، نصرهمي و، يخزيهم (

 وأداة درته،ـق ستار اهللا يجعلكم قاتلوهم أي ؛األمر بصيغة فجاءت الكفار، بمقاتلة المؤمنين معشر أمر

 المؤمنين نم جماعة صدور فويش عليهم، ينصركمو  زيمة،ـباله زيهمـويخ ديهمـبأي ذبهمـفيع مشيئته،

  )11(.المشركون وشردهم  أذاهم ممن

 ،)12 (خزاعة بنو هم المشركون أذاهم الذين المؤمنين هؤالء أن نجد لآلية، يفالموق السياق إلى وبالعودة

صلى  اهللا رسول إلى اا، فشكو ركثي ىذأ أهلها من فلقوا ا،فأسلمو مكة قدموا اليمن من قوم هم :عباس ابن قال

  )13 (.قريب الفرج فإن أبشروا: لفقا . عليه وسلماهللا

 بعـض  يـرد  قـد  المسلمين انتصار هو اللغوية، الوحدات هذه وراء والخفي الحقيقي، المقصود لعلو

 غيـر  قوة أن ويحسون نصرون،ي المسلمين يرون حين الهدى على بصيرتهم يفتح و اإليمان، إلى المشركين

  )14(.التائبين المهتدين بهؤالء قوته إلى ضافت جديدة قوة اإلسالم ينال وعندئذ هم،يدتؤ البشر قوة

 على اإلسناد هذا ويؤول ،اسمه إلى التعذيب أسند وتعالى سبحانه اهللا أن ية،اآل هذه في لالنتباه فتمللاو

  )15(.البأس بلوس اليأس أسبابه أظهر لعل نفسيا، ألما القتال هذا في المشركين أنفس في سيحدث تعالى أنه

 قوله في المتصلة الضمائر نجد اإللهية، الذات إلى تشير التي الضمائر من خرآ نوع ىإل انتقلنا وإذا     

⎦﴿: تعالى È⌡s9uρ óΟßγ tFø9r'y™  ∅ ä9θ à)u‹s9 $ yϑ ¯ΡÎ) $ ¨Ζà2 ÞÚθ èƒ wΥ Ü=yè ù= tΡuρ 4 ö≅è% «!$$ Î/r& ⎯Ïµ ÏG≈ tƒ#u™uρ ⎯Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ óΟçFΨ ä.                  

šχρ â™Ì“ öκtJ ó¡n@ ∩∉∈∪   ﴾.)16(  

 آياتـه، ( بالكلمتين اتصل ما ،)اهللا (الجاللة لفظ على تعود والتي اآلية، هذه في وردت التي مائرالض نإ

 وسـالمه  اهللا صـلوات  نبيـه  أمر تعالى اهللا أن هو الكريمة، اآلية ظاهر من نفهمه الذي والمعنى ،)ورسوله

 لـيس  هنـا  ماالستفها ولكن ،)17( ؟ ورسوله وكتابه شرعهو اهللا بدين ونؤأتستهز: للمنافقين يقول بأن عليه،

 تـوبيخ  يقـصد  تعالى فاهللا ،)18 (التوبيخ هو ؛خرآ ضغر إلى التساؤل معنى من خرج ألنه ؛حقيقيا استفهاما

 األمـر  بفعـل  تعلق ما وهو ،يالكالم فعل ال نوع إلى يرشت ،ةإنجازية  قو فهنا مساءلتهم، و المنافقين، هؤالء

  .التوبيخ هنا غرضه الذي االستفهام إلى باإلضافة ،)قل(
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 نجد تعالى، اهللا إلى تحيل والتي المنفصلة، الضمائر وهي الضمائر من رياألخ النوع إلى نتقلناا وإذا

 منو ية،آ وعشرين وتسعة مئة مجمل من فقط آيات ست في تكررت ألنها ؛التوبة سورة في تنعدم تكاد أنها

ô⎯£ϑ﴿: تعالى قوله بينها ÏΒ uρ /ä3s9öθ ym š∅ ÏiΒ É>#tôã F{$# tβθà)Ï≈ oΨ ãΒ ( ô⎯ÏΒ uρ È≅ ÷δr& Ïπ uΖƒ Ï‰yϑ ø9$# ( (#ρ ßŠttΒ ’n?tã É−$ xÏiΖ9$# Ÿω ö/àSßϑ n= ÷è s? ( 

ß⎯øt wΥ öΝßγ ßϑ n=÷è tΡ 4 Νåκæ5Éj‹yè ãΖy™ È⎦ ÷⎫s?§̈Β §ΝèO šχρ–Štãƒ 4’ n<Î) A># x‹tã 8Λ⎧ Ïàtã ∩⊇⊃⊇∪ ﴾.) 19(  

 هـو  كما الجمع إلى وليس حد،األ الواحد اهللا إلى يشير اللغوي السياق هذا في) نحن(الضمير أن نالحظ

  . عظمته جّل ثناؤه على يدّل فإنما ،يءش على دّل نإ وهذا العربي، النحو في

 يتطابق أن الممكن من أنه يرى) بينفنست(ـف الغربية الدراسات في كبيرا جدال المسألة هذه أثارت وقد

) أنا (مع اأبد يتطابق ال )نحن( « : بقولها ذلك عكس تعتقد) أركيوني (ولكن الخطاب، حال في) نحن(و) أنا(

  )20 (.»الجماعي والغناء المحفوظات كحال  حاالت شاذةفي إال الجمع

  )21 (.المتكلم إرادة على ويتوقف جدا، فنادر) أنا (بمعنى) نحن (توظيف أما

 ضـمائر  أغلبهـا  ، التوبة سورة في اإللهية الذات إلى تشير التي الضمائر أن ذكره سبق مما نستخلص

 دورا تلعـب  الـضمائر  هذه ألن؛المتصلة الضمائر إلى باإلضافة التعريف، عن يغن تعالى اهللا ألن ؛ةمستتر

 تماسـك  إلى يؤدي وبهذا ،إليه رجعت ما لفظ تكرار عن يغني مرجع إلىفعودها   الربط، عالقة في جدا اهام

 ؛والمنفـصلة  المـستترة  مائربالض قورنت ما فإذا جدا قليلة فإنها المنفصلة الضمائر أما ،)22 (الجملة أطراف

  .)23 (الداللة مستقلة المنفصلة الضمائر ألن وذلك

  : األتي الجدول في نمثلها أن نستطيع التوبة سورة في الضمائر هذه إحصاء وبعد

 التوبة سورة في هاترتوا نسبة الضمائر نوع إليه المشار

 ضمير 49 المستترة الضمائر

 ضمير 44  صلةالمت الضمائر
   الجاللة لفظ

 ضمائر 6  المنفصلة الضمائر )اهللا(

  

  :اآلتي النحو على المرجعية هذه تمثيل ويمكن سابقة، مرجعية تمثل الضمائر هذه وجميع



  6

                                               

   ضمائرمتصلة     )                       اهللا (الجاللة لفظ

           منفصلة ضمائر              

    سابقة داخلية مرجعية                        

  : لى اهللا عليه وسلمص الرسول إلى تشير التي الضمائر -2            

 تشير ضمائر هناك أن بد فال القرآني، للنص األول المتلقي هو لى اهللا عليه وسلمص الرسول أن بما      

لى ص الرسول إلى تشير ضمائر تضمنت التي اتاآلي بين ومن التوبة، سورة في تنتشر الضمائر وهذه إليه،

ω﴿ :تعالى قوله ،اهللا عليه وسلم Î) çνρ ãÝÁΖs? ô‰s)sù çν t|Á tΡ ª!$# øŒÎ) çµ y_ t÷z r& t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρ ãxŸ2 š† ÎΤ$ rO È⎦ ÷⎫oΨ øO $# øŒÎ) $ yϑ èδ † Îû 

Í‘$ tóø9$# øŒÎ) ãΑθ à)tƒ ⎯Ïµ Î7Ås≈ |Á Ï9 Ÿω ÷β t“øt rB χ Î) ©!$# $ oΨ yètΒ ( tΑt“Ρr'sù ª!$# …çµ tG t⊥‹ Å6y™ Ïµ ø‹n= tã …çν y‰−ƒ r&uρ 7Šθ ãΨ àf Î/ öΝ©9 $ yδ ÷ρ ts? Ÿ≅ yèy_ uρ 

sπ yϑ Î= Ÿ2 š⎥⎪ Ï% ©!$# (#ρ ãxŸ2 4’ n?ø¡9$# 3 èπ yϑ Î=Ÿ2 uρ «!$# š† Ïφ $ u‹ù= ãè ø9$# 3 ª!$#uρ î“ƒ Í•tã íΟŠ Å3ym ∩⊆⊃∪ ﴾.) 24(  

 فـي  وتمثلـت  ،سـلم لى اهللا عليه و   ص الرسول إلى تحيل الهك ضمائر سبعة الكريمة اآلية هذه في ورد

 الـضمير  أمـا  وأيده، هوعلي ،وصاحبه ،وأخرجه ،ونصره تنصره،:  اآلتية بالكلمات اتصلت التي الضمائر

  ).يقول إذ ( قوله في مستتر فهو السابع

 بكـر  أبـي  وصـديقه  وسـلم،  عليه اهللا صلى الرسول إلى يحيل فإنه) هما (الغائب المثنى ضمير أما

 مرواآت ألنهم ؛المدينة إلى امهاجر مكة من الكفار أخرجه حين أعوان، وال رأنصا معه يكن لم حيث الصديق،

 صاحبه مع ،وسلم عليه اهللا صلى النبي هفي اختبأ ،ثور جبل في ثقب إلى تشير هنا) الغار (ولفظة قتله، على

  )25 (.عنه اهللا رضي الصديق بكر أبي

  

 عنـدما  الـصديق  بكر أبي وصاحبه سلم،و عليه اهللا صلى النبي حال تصوير اآلية ههت سياق في ونجد

 الحبيـب  صـاحبه  علـى  ،جزعا ،خائفا عنه اهللا رضي بكر أبو أن كيف و ثالثهما، اهللا وكان الغار، في كانا

 وسـلم  عليه اهللا صلى رسولالو .قدميه تحت ألبصرنا قدميه إلى نظر أحدهم أن لو: له قال وقد ،المصطفى

 مستترةضمائر
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 اهللا بـاثنين  ظنك ما بكر اأب يا«  : له فيقول قلبه، ويطمئن روعه، من يهدئ قلبه، على تهسكين اهللا أنزل وقد

  .والحزن الخوف عن ينهاه فهو النهي، مفادها ةإنجازي قوة يتضمن القول وهذا، )26 ( »ثالثهما

صورة  الستحضار و ،التكرار على للداللة ،)يقول(االستقبال   بصيغة الماضي عن عبر أنه المالحظ و 

  )27 (.الشأن عظمة من لها كان ما المخاطبون ليتمثل ،انوالمك زمانال ذلك في كان ما

 إذ قـدره،  جليـل و الصديق فضل عظيم على تدلّ) تحزن ال لصاحبه يقول إذ (قوله أن البعض ويرى

 أنكر من العلماء قال ولهذا ، الهجرة في ورفيقه الغار، في وسلم عليه اهللا صلى النبي صاحب تعالى اهللا جعله

  )28 (.اهللا كتاب رد ألنه ؛كفر فقد كرب أبي صحبة

: اآلية فإن وسلم، عليه اهللا صلى النبي إلى تشير ضمائر سبعة تضمنت قد السابقة اآلية كانت وإذا      

﴿öÏøó tG ó™ $# öΝçλm; ÷ρ r& Ÿω öÏøó tG ó¡n@ öΝçλm; β Î) öÏøó tG ó¡n@ öΝçλm; t⎦⎫Ïèö7y™ Zο §s∆ ⎯n= sù tÏøó tƒ ª!$# öΝçλm; 4 y7 Ï9≡sŒ öΝåκ̈Ξr'Î/ (#ρ ãxŸ2 «!$$ Î/ ⎯Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ 3 

ª!$#uρ Ÿω “ Ï‰öκu‰ tΠöθ s)ø9$# t⎦⎫É)Å¡≈ xø9$# ∩∇⊃∪ ﴾ )29( ،وسلم، عليه اهللا صلى الرسول إلى تشير ضمائر ثالثة تضمنت قد 

  ). تَأنْ (تقديرها مستترة ضمائر وهي

 إلـى  بالفعـل،  القيام طلب وهو ،الحقيقي معناه عن خرج الذي باألمر، الكريمة اآلية هذه افتتحت وقد

 اهللا صـلى  الرسـول  إلى الموجه و الكريمة، اآلية هذه في الحكيم الشارع قصد و اإلعالم، و اإلخبار معنى

 سلم و عليه اهللا صلى الرسول لهم استغفر إن و للمنافقين، تعالى و سبحانه اهللا استغفار عدم هو سلم، و عليه

  )30 (.الكفر وانأبط و اإليمان ظهرواأ ألنهم و ؛يعانش كفرا رسوله و باهللا كفروا ألنهم ؛مرة سبعين

 االسـتغفار  هي و ؛سلم و عليه اهللا صلى الرسول بها قام مسبقة أفعاال نفترض أن علينا يستلزم هذا و

: يقول و،له إيذاؤهم اشتد كلما للمشركين يدعو كان كما عليهم، يتوب و اهللا يهديهم أن رجاء للمنافقين، الكثير

  )31 (" .يعلمون ال فإنهم لقومي اغفر اللهم" 

 هـذا  في استعملت إنما و بعينه، العدد هذا بها المقصود ليس ، اآلية هذه في) سبعين (لفظة وردت قد و

 اهللا أن بمعنـى  ،)32 ( العـرب  عرف في للكثرة استعماله شاع لفظ) السبعين (أن ذلك التكثير، بمعنى السياق

       رضـي  طالـب  أبـي  بـن  علي قول ذلك من و لهم، االستغفار كثر إن و نافقين،الم لهؤالء يغفر لن تعالى

   :)33 ( عنه اهللا
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 النواصي ديـِعاق ألفا نـسبعي          يالعاِص ابن و العاصي ألصبحن  

 والمالحظ العرب، أساليب على جريا ،المبالغةو للكثرة هو وإنما الحصر، أو العدد لتحديد ليس فذكرها

 تضمن ،كالمي فعل فهو بالقول، للتأثير وذلك مرات، ثالثة الكريمة اآلية هذه في تكرر قد االستغفار فعل أن

  .اإلعالم و اإلخبار مفادها ،يةأمر ةإنجازي قوة

أن  إلى ناتوصل التوبة، سورة في وسلم عليه اهللا صلى الرسول إلى تشير التي الضمائر تتبع بعد      

 مستوى على موزعا ضميرا وأربعين اثنين بنسبة وردت حيث المتصلة، رالضمائالضمائر الغالبة؛ هي 

 أن حين في ،اضمير وثالثين واحد بنسبة وردت ألنها ؛المستترة الضمائر إلى ضافةاإلب كلها، السورة

ãΝåκ÷]ÏΒ﴿: تعالى قوله في، الغائب المفرد بصيغة واحد موضع في ةحاضر المنفصلة الضمائر uρ š⎥⎪ Ï%©!$# tβρèŒ÷σãƒ 

¢© É<¨Ζ9$# šχθ ä9θ à)tƒ uρ uθ èδ ×β èŒé& 4 ö≅ è% ãβ èŒé& 9öyz öΝà6©9 ß⎯ÏΒ ÷σãƒ «!$$ Î/ ß⎯ÏΒ ÷σãƒ uρ š⎥⎫ÏΨ ÏΒ÷σßϑ ù= Ï9 ×π uΗ ÷qu‘ uρ z⎯ƒ Ï% ©#Ïj9 (#θ ãΖtΒ#u™ öΝä3ΖÏΒ 4 t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ 

tβρ èŒ÷σãƒ tΑθ ß™ u‘ «!$# öΝçλm; ë  >#x‹tã ×Λ⎧Ï9r& ∩∉⊇∪ ﴾.) 34(   

 ،)هـو (المنفصل الضمير ومنها وسلم، عليه اهللا صلى الرسول لىإ تحيل ضمائر عدة اآلية هذه في ورد

 الكالم أفعال خارج الضمير هذا وظيفة تحديد يمكن وال ،)الغيبي الضمير (الضمير اهذ على نطلق أن ويمكن

  )35 (.همدلول لنا يحدد الذي هو اللغوي فالسياق ،)mangauno (حسب

 ولـم  ،) اهللا رسول يؤذون  (قوله في  وسلم عليه اهللا صلى الرسول اسم أبرز قد تعالى اهللا أن ونالحظ

 الـرتبتين  بـين  لـه  وجمعـا  ،وسلم عليه اهللا صلى لشأنه تعظيما ذلك من والمقصود ،)يؤذونه (ضميرا يأت

   )36 (.والتشريف  التكريم في  زيادةإليه وإضافته ،)والرسالة النبوة (العظيمتين

 إما ربه رسالة لتبليغ وسلم، عليه اهللا صلى المصطفى حبيبال على منزل خطاب هو القرآني والخطاب      

$! ﴿:تعالى لقوله ادانإس للكافرين بالتنذير وإما ،للمؤمنين بالتبشير ¯ΡÎ) y7≈oΨ ù= y™ ö‘ r& Èd,ys ø9$$ Î/ #ZÏ±o0 #\ƒ É‹tΡuρ ( Ÿω uρ ã≅ t↔ ó¡è@ ô⎯tã 

É=≈ pt õ¾r& ÉΟŠ Ås pgø:  في ظننو الغائب، من أكثر المخاطب بضمير التوبة سورة في المخاطبة فكانت، )37 (﴾ ∪®⊆⊆∩ #$

 صلى الرسول إلى تشير التي الضمائر مجمل نمثل أن ونستطيع ،عليه وسالمه اهللا صلوات لشأنه تعظيما ذلك

  :تياآل الجدول في وسلم عليه اهللا
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 السورة في هاترتوا نسبة الضمائر نوع إليه المشار

 ضمير 42 المتصلة الضمائر

 ضمير 31 المستترة الضمائر
  صلى الرسول

 واحد ضمير المنفصلة الضمائر وسلم عليه اهللا

 من ىاألول اآلية في السورة في ذكره السابق وسلم، عليه اهللا صلى الرسول إلى يلحت الضمائر هذه ومجمل

ο×﴿: تعالى قوله u™!#t t/ z⎯ÏiΒ «!$# ÿ⎯Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ ’ n< Î) t⎦⎪ Ï% ©!$# Ν›?‰ yγ≈ tã z⎯ÏiΒ t⎦⎫Ï.Îô³ßϑ ø9$# ∩⊇∪  ﴾) 38( ،سابقة، مرجعيةفهي  ثم ومن 

   :                                 األتي النحو على تمثيلها ويمكن

                                                                   

   مستترة ضمائر                             والسالم الصالة عليه الرسول         

  منفصلة  ضمائر                                                                   

  :المؤمنين إلى تشير التي الضمائر -3

 وجـود  مـن  بد فال تعالى، و سبحانه اهللا رسالة إبالغ هي سلم و عليه اهللا صلى الرسول وظيفة أن بما

  .دعوته أيدوا و ،به آمنوا و ،الرسول قواصد الذين المؤمنون هم المؤيدون هؤالء و معارضين، و مؤيدين

≅ö  ﴿ :تعالى قوله المؤمنين إلى تشير ضمائر تضمنت التي اآليات ومن       è% βÎ) tβ% x. öΝä.äτ !$ t/# u™ öΝà2 äτ!$ oΨ ö/r&uρ 

öΝä3çΡ≡uθ ÷z Î)uρ ö/ä3ã_≡uρ ø— r&uρ óΟä3è?uÏ±tã uρ îΑ≡uθ øΒ r&uρ $ yδθßϑ çG øùutIø% $# ×ο t≈ pgÏBuρ tβöθ t±øƒ rB $ yδ yŠ$ |¡x. ß⎯Å3≈ |¡tΒ uρ !$ yγ tΡöθ |Ê ös? ¡=ym r& Νà6ø‹s9 Î) 

š∅ ÏiΒ «!$# ⎯Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ 7Š$ yγ Å_ uρ ’ Îû ⎯Ï& Î#‹Î7y™ (#θ ÝÁ−/utIsù 4© ®Lym š† ÎAù'tƒ ª!$# ⎯Íν Íö∆ r'Î/ 3 ª!$#uρ Ÿω “ Ï‰öκu‰ tΠöθ s)ø9$#                  

š⎥⎫É)Å¡≈ xø9$# ∩⊄⊆∪﴾.) 39(  

 ؛المخاطـب  بـصيغة  ورودها كان و المؤمنين، إلى تشير ضمائر عشرة الكريمة اآلية هذه تضمنت لقد

 بـأن  إعالمهم و إبالغهم قصد المؤمنين، عباده إلى تعالى اهللا وجهه قرآني، خطاب عن عبارة اآلية هذه ألن

 التـي  مكجمـاعت  من سواهم من و الزوجات، و اإلخوان، و األبناء، و اآلباء، من كانوا إن األقارب، هؤالء

 إلـيكم  أحب فيها، اإلقامة تعجبكم منازل و نفاقها، عدم تخافون و اكتسبتموها التي أموالهم و بهم، ونتنتصر

 مرجعية داخلية سابقة

 متصلةضمائر
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             العاجلـة  عقوبتـه  فـانتظروا  اهللا، ديـن  لنـصرة  الجهـاد  من إليكم أحب و رسوله، و اهللا إلى الهجرة من

   )40 (.اآلجلة و

 قوله أن نجد أعماله، في) Austen" (أوستين "أكده ما هو و إنجازية، وظيفة التلفظ أفعال لكل أن بما و

θ#  ﴿ :تعالى ÝÁ −/utIsù 4© ®L ym š† ÎAù'tƒ ª!$# ⎯Íν Íö∆ r'Î/ 3 ﴾، ـ الوعو ديدالش التهديد مفادها أمرية إنجازية قوة تضمن قد  .دي

)41(  

β¨ *﴿ :تعـالى  قوله أما و Î) ©!$# 3“ utIô© $# š∅ ÏΒ š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# óΟßγ |¡àΡr& Νçλm;≡uθ øΒ r&uρ  χ r'Î/ ÞΟßγ s9 sπ ¨Ψ yf ø9$# 4 šχθ è= ÏG≈ s)ãƒ ’ Îû 

È≅‹ Î6 y™ «!$# tβθ è= çG ø)uŠsù šχθ è= tFø)ãƒ uρ ( #´‰ôã uρ Ïµ ø‹n= tã $ y)ym † Îû Ïπ1 u‘ öθ −G9$# È≅‹ ÅgΥM}$#uρ Éβ#u™öà)ø9$#uρ 4 ô⎯tΒ uρ 4† nû÷ρ r& ⎯Íν Ï‰ôγ yè Î/ š∅ ÏΒ «!$# 4 

(#ρ çÅ³ö6 tFó™ $$ sù ãΝä3Ïè ø‹u; Î/ “ Ï% ©!$# Λä⎢ ÷è tƒ$ t/ ⎯Ïµ Î/ 4 š Ï9≡sŒuρ uθ èδ ã— öθ xø9$# ÞΟŠ Ïàyè ø9$# ∩⊇⊇⊇∪ ﴾ )42(، إلـى  تشير ضمائر تسعة تضمن فقد 

 و لهـم،  أموالهم،و و أنفسهم، :نحو متصلة أغلبها و الغائب، المذكر جمعال بصيغة ورودها كان و المؤمنين،

 و الـشخص  هي ؛معان ثالث همن يستفاد أن يمكن ألنه ؛مجاال اللواصق أوسع من هو الضمائر من النوع هذا

 كمـا  ،)زيد (هو و الشخص لنا حدد) الهاء (المتصل فالضمير ؛أخوه و زيد حضر: فقولنا ، )43(والنوع العدد

  .المذكر المفرد هو و أال النوع، و العدد لنا حدد

 الـذي  اللغوي البناء هذا خالل من إيصاله تعالى و سبحانه اهللا يقصد الذي الغرضأن   بالبيان حري و

 ذروة فـي  تمثيل هو و بالجنة، أنفسهم و المؤمنين أموال اشترى تعالى اهللا أن هو ؛الكريمة اآلية منه تشكلت

 ،)44(سـبيله  في األنفس و األموال بذلهم على بالجنة جزاءهم اهللا مثل حيث المجاهدين، ألجر البيان و البالغة

 لهـم،  وهبهـا  ثم رزقها، هو أمواال و ا،هخلق وه أنفسا اشترى فهو « الفائق، و الكبير اهللا كرم يظهر هنا و

          الـسماوية،  الكتـب  فيـه  كالـص  و الجنة، فيه الثمن و العزة، رب فيه المشتري البيع هذا ففي غال، بثمن

    التـوراة،  المقدسة السماوية الكتب في مثبتا وعدا ذلك في و ... السالم و الصالة عليه محمد فيه الواسطة و

 هـو  ه ألن ؛به الفرح و الرابح البيع بذلك يبشرهم معال، ث  و جل اهللا من أوفى أحد ال و القرآن، واإلنجيل،   و

  )45 (.» منه أعظم فوز ال الذي الفوز

 باالسـتفهام،  تتعلـق  إنجازية قوة تضمن قد) اهللا من بعهده أوفى من و (تعالى قوله أن بالذكر الجدير و

  .النفي و اإلنكار هو آخر غرض إلى ،التساؤل هو و الحقيقي معناه عن خرج لكنه
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  :المنافقين إلى تشير التي الضمائر -4

 عنهم، الغطاء فكشفت المنافقين، و النفاق فكرة هي التوبة سورة لها عرضت التي األساسية الفكرة إن

 تخذيلهم و فتنتهم، ألوان و نفاقهم، أساليب فضحت و المسلمين، و اإلسالم على الداهم خطرهم باعتبار

     :تعالى قوله من بدءا السورة، معظم عنهم الحديث استغرق قد و ،هتكته سترا لهم تدع لم حتى للمؤمنين

﴿ öθ s9  tβ%x. $ ZÊ {tã $Y7ƒ Ìs% #\xy™ uρ #Y‰Ï¹$ s% x8θ ãè t7¨?^ω .⎯Å3≈ s9uρ ôNy‰ãè t/ ãΝÍκö n= tã èπ ¤)’±9$# 4 šχθ àÎ= ós u‹y™ uρ «!$$ Î/ Èθ s9 $ oΨ ÷è sÜtFó™ $# 

$ uΖô_ tsƒ m: öΝä3yè tΒ tβθä3Î= öκç‰ öΝåκ|¦ àΡr& ª!$#uρ ãΝn= ÷ètƒ öΝåκ̈ΞÎ) tβθ ç/É‹≈ s3s9 ∩⊆⊄∪ ﴾ )46(، إلى قوله تعالى :﴿Ÿω ãΑ#t“ tƒ ÞΟßγ ãΖ≈ uŠø⊥ ç/ “ Ï% ©!$# 

(#öθ uΖt/ Zπ t7ƒ Í‘ ’ Îû óΟÎγ Î/θ è= è% Hω Î) β r& yì©Üs)s? óΟßγ ç/θ è= è% 3 ª!$#uρ íΟŠ Î= tæ íΟŠ Å3ym ∩⊇⊇⊃∪ ﴾)47( ،الصحابة بعض سماها لهذا و 

 فيها، البسملة وجود عدم في السر هذا أن البعض يرى و أسرارهم، كشف و المنافقين، لفضحها) الفاضحة(

     رحمة، التسمية ألن ؛البسملة السورة صدر في تكتب لم إنما«  :يقول الذي) عيينة بن سفيان (بينهم من و

    )48(.»للمنافقين أمان ال و ،بالسيف و بالمنافقين نزلت السورة هذه و أمان، الرحمة و

šχθ ﴿ :تعالى قوله المنافقين عن تحدثت التي اآليات بين منونجد  àÎ= øt s† «!$$ Î/ $ tΒ (#θ ä9$ s% ô‰s)s9uρ (#θ ä9$ s% sπ yϑ Î= x. 

Ìøä3ø9$# (#ρ ãxŸ2 uρ y‰÷è t/ ö/ÏSÏϑ≈ n=ó™ Î) (#θ ‘ϑ yδuρ $ yϑ Î/ óΟs9 (#θä9$ oΨ tƒ 4 $ tΒ uρ (#þθ ßϑ s)tΡ Hω Î) ÷β r& ãΝßγ9 uΖøî r& ª!$# …ã& è!θ ß™ u‘ uρ ⎯ÏΒ ⎯Ï& Î#ôÒ sù 4 β Î* sù 

(#θ ç/θ çG tƒ à7 tƒ #Zöyz öΝçλ°; ( βÎ)uρ (#öθ ©9uθ tG tƒ ãΝåκö5Éj‹yè ãƒ ª!$# $ ¹/# x‹tã $ VϑŠ Ï9r& ’ Îû $ u‹÷Ρ‘‰9$# Íο tÅz Fψ$#uρ 4 $ tΒ uρ öΝçλm; ’ Îû Ä⇓ö‘ F{$# ⎯ÏΒ <c’ Í< uρ Ÿω uρ 

9ÅÁ tΡ ∩∠⊆∪  ﴾.) 49(  

 بعـد  الكفر وهي تميزهم، صفة أهم هي بل المنافقين، تصفا من صفة طرحت قد اآلية هذه أن نالحظ

 وهذا ضميرا، عشر أربعة عددها وصلوالتي   إليهم، تشير التي الضمائر من العديد تضمنت ولهذا اإلسالم،

  .والمنافقينالنفاق  في يكون يكاد والذي التوبة، سورة في العام الجو على دلي

 إسـالمهم،  بعـد  الكفر أظهروا بأنهم المنافقين هؤالء ضحف هو اآلية ههذ من الحكيم الشارع قصد فكان

 شديدا عذابا يعذبهم النفاق على أصروا إنو لهم، خيرا توبتهم ألن ؛النفاق عن التوبة إلى يدعوهم خاللها ومن

  )50 (.أحد العقاب هذا من ينقذهم من لهم وليس ،الجبار وسخط بالنار اآلخرة وفي ،واألسر بالقتل الدنيا في
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 الجملـة  بنية في كعالمة تظهر وظيفة حجاجية وظيفة) Actes d'énoniation (التلفظ ألفعال أن وبما

 ومـن  عنها، خلفية لديه أو ، لهاهيج معلومات المتلقي إجبار إلى بالخطاب المتكلم يسعى ما كثيرا ألنه؛  ذاتها

 هذه على لحطأص وقد به، اموالقي معين يءش قول على بحثه وذلك إقناعهم على يعمل .... عليه التأثير أجل

  ) Argumentation.() 51 (الحجاج بنظرية العملية

 اآلية هذه خالل من وتعالى سبحانه اهللا ألن ؛ )لهم خيرا يك يتوبوا فإن: ( تعالى قوله في نجده ما وهذا

 وأفضل، لهم خيرا التوبة بأن إقناعهم محاوال، النفاق من والرجوع التوبة، فعل إنجاز على المنافقين يحث

 يقول إذ وسلم، عليه اهللا صلى الرسول عليه صلي وال فيها، خالدا جهنم نار لهآفم ذلك عن ضيعر والذي

Ÿω ﴿:تعالى uρ  Èe≅|Á è? #’ n?tã 7‰tnr& Νåκ÷]ÏiΒ |N$ ¨Β #Y‰t/r& Ÿω uρ öΝà)s? 4’ n?tã ÿ⎯Íν Îö9 s% ( öΝåκ̈ΞÎ) (#ρ ãxx. «!$$ Î/ ⎯Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ (#θ è?$ tΒ uρ öΝèδ uρ 

šχθ à)Å¡≈ sù ∩∇⊆∪   ﴾.) 52(   

  : المشركين إلى تشير التي الضمائر -5

 أنه ذلك المشركين، معاهدة هو؛ التوبة سورة له عرضت الذي األول الهدف أن إلى أشرنا أن سبق  

 عهودا الكتاب أهل وبين بينه كان كما ومواثيق، عهودا والمشركين والسالم الصالة عليه النبي بين كان

 السورة تنزلف المسلمين، حرب على مرات عدة اليهود مع مرواآتو ،العهود نقضوا المشركين ولكن أيضا،

 فال صالت، من والمشركين المسلمين مابين تعالى اهللا قطع  بذلكو إليهم، ونبذها العهود، تلك بإلغاء الكريمة

 يرون ما اختيار من اليتمكنو) أشهر أربعة (كافية فرصة اهللا منحهم أن بعد  بينهم، أمان وال سلم، وال تعاهد،

uρ (#ρ(y#ø‹Ÿ2 βÎ﴿ : تعالى قوله ذلك ومن ،)53(لهم المصلحة فيه ãyγ ôàtƒ öΝà6ø‹n= tæ Ÿω (#θ ç7è% ötƒ öΝä3‹ Ïù ~ω Î) Ÿω uρ Zπ̈Β ÏŒ 4 

Νä3tΡθ àÊ öãƒ öΝÎγ Ïδ≡uθ øùr'Î/ 4’ n1ù's?uρ óΟßγ ç/θ è= è% öΝèδçsYò2 r&uρ šχθ à)Å¡≈ sù ∩∇∪ ﴾.)54(    

 متـصلة  ضمائر وكلها للعهود، ينثالناك المشركين هؤالء إلى تشير ائرضم ستة اآلية هذه تضمنت فقد

 األلفـاظ  ظـاهر  خـالل  من واضح هو كما االستفهام ليس اآلية هذه من المقصود و الغائب، بصيغة وردت

 معـاداتهم  على للمؤمنين تحريض ذلك وفي اإلنكار، بمعنى استفهام هو وإنما الرباني، الخطاب لهذا كلةشالم

   .اهللا طاعة عن خارجون وفاسقون للعهود، ناقضون أكثرهم ألن ؛)55 (منهم والتبرئ

 مكثفا حضورا وجدنا المشركين على تعود التي و التوبة، سورة في وردت التي الضمائر تتبع بعد     

     ؛السورة هذه في قليلة فإنها المنفصلة الضمائر أما الغائب، المذكر جمع بصيغة غلبهاأو المتصلة، للضمائر
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$﴿: تعالى قوله ذلك نماذج من و tΒ tβ% x. t⎦⎫Ï.Îô³ßϑ ù= Ï9 β r& (#ρ ãßϑ ÷è tƒ y‰Éf≈ |¡tΒ «!$# z⎯ƒ Ï‰Îγ≈ x© #’n?tã ΝÎγ Å¡àΡr& Ìøä3ø9$$ Î/ 4 y7 Í×¯≈ s9'ρ é& 

ôM sÜÎ7ym óΟßγ è=≈ yϑ ôã r& ’Îûuρ Í‘$ ¨Ζ9$# öΝèδ šχρà$ Î#≈ yz ∩⊇∠∪  ﴾.)56(  

 شـيئا  يعمروا أن للمشركين ينبغي ال بأنه نبيه يبلغ أن ةاآلي هذه خالل من وتعالى سبحانه اهللا أراد لقد

ـ إع كـان  سواء فعال، و قوال به ناطقون بالكفر، مقرون وهم المساجد، من              والتـشييد،  بالبنـاء  حـسي  رام

 فيهـا  يـدعى  وال وجـل،  عز اسمه وذكر هو، عبادته أجل ومن هللا، اهللا فمساجد بالصالة، معنوي رامإع أو

 علـى  يـشهدون  ومن،  )57 (شركاء اهللا مع أن يدعون ومن ؟ قلبه التوحيد يعمر ال من يعمرهاكيف  ف غيره،

 هو شريكا إال لك، شريك ال لبيك«  :يرددون بالكعبة الطواف عند تلبيتهم في كانوا أنهم حيث بالكفر، أنفسهم

 جهنم، نار في فهم صمد، ردف أحد، واحد أنه عنه ينكر من اهللا بيوت يعمر فكيف ،)58( »ملك ما و تملكه لك،

  . باطلة أعمالهم كل و

 معرفتهم يمكن ال و بعينهم، أشخاص إلى تشير التوبة ورةس في وردت ضمائر كهنا أن بالبيان حري و      

Νåκ÷]ÏΒ * ﴿ :تعالى قوله في فمثال الموقفي، السياق إلى بالعودة إال uρ ô⎯̈Β y‰yγ≈ tã ©!$# ï⎥È⌡s9 $ oΨ9s?# u™ ⎯ÏΒ ⎯Ï& Î#ôÒ sù 

£⎯s% £‰¢Á oΨ s9 £⎯tΡθ ä3uΖs9uρ z⎯ÏΒ t⎦⎫Ås Î=≈¢Á9$# ∩∠∈∪   !$ £ϑ n= sù Οßγ9s?# u™ ⎯ÏiΒ ⎯Ï& Î#ôÒ sù (#θ è= Ïƒ r2 ⎯Ïµ Î/ (#θ ©9uθ s?uρ Νèδ ¨ρ šχθ àÊÌ÷è •Β ∩∠∉∪   

öΝåκz: s)ôã r'sù $ ]%$ xÏΡ ’ Îû öΝÍκÍ5θ è= è% 4’ n< Î) ÏΘöθ tƒ …çµ tΡöθ s)ù= tƒ !$ yϑ Î/ (#θ àn= ÷z r& ©!$# $ tΒ çνρ ß‰tã uρ $ yϑ Î/uρ (#θ çΡ$ Ÿ2 šχθ ç/É‹õ3tƒ ∩∠∠∪  ﴾.)59(  

  ،منهم: بالكلمات المتصلة الضمائر نحو المذكر الجمع بصيغة وردت أنها اآلية هته ضمائر على نالحظ

 يدعى رجل إلى تشير ذه الضمائر وه،   "هم " المنفصل ريالضم و ، ... واتولّ و بخلوا، و ،لنصدقنو آتانا، و

       : فقـال  مـاال،  يرزقنـي  أن اهللا ادع : اهللا رسول يا«  : فقال سلم و ليهع اهللا صلى النبي إلى جاء) ثعلبة( 

 أن اهللا دعـوت  لئن بالحق بعثك الذي و: فقال تطيقه، ال كثير، من خير شكره، تؤدي قليل ثعلبة، يا يحك و

ـ  ينمـو  كما فنمت غنما فاتخذ له، دعا حتى يراجعه، يزل فلم حقه، حق ذي كل ألعطين ماال يرزقني  دود،ال

     جماعـة،  في العصر و الظهر يصلي جعل حتى أوديتها، من واديا فنزل عنها، فتنحى المدينة، عليه فضاقت

             عليـه  اهللا صـلى  اهللا رسـول  فـسأل  الجماعة، و الجمعة ترك حتى كثرت و نمت ثم سواهما، ما يترك و

Νåκ÷]ÏΒ ﴿: تعـالى  اهللا فأنزل ثالثا، ثعلبة يحو يا: فقال بخبره، فأخبروه عنه، سلم و uρ ô⎯̈Β y‰yγ≈ tã ©!$# ï⎥ È⌡s9 $ oΨ9s?# u™ 

⎯ÏΒ ⎯Ï& Î#ôÒ sù £⎯s% £‰¢Á oΨ s9 £⎯tΡθ ä3uΖs9uρ z⎯ÏΒ t⎦⎫Ås Î=≈ ¢Á9$# ∩∠∈∪ ﴾ 60(.عنه اهللا رضي عثمان خالفة في فهلك (  
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Ÿω﴿: تعـالى  قولـه  فـي  أما و     uρ ’ n?tã š⎥⎪ Ï% ©!$# #sŒÎ) !$ tΒ x8öθ s?r& óΟßγ n= Ïϑ ós tG Ï9 |M ù= è% Iω ß‰Å_ r& !$ tΒ öΝà6è= ÏΗ ÷qr& Ïµ ø‹n= tã (#θ ©9uθ s? 

óΟßγ ãΖã‹ôã r&¨ρ âÙ‹Ïs? z⎯ÏΒ ÆìøΒ ¤$! $# $ ºΡt“ ym ω r& (#ρ ß‰Ågs† $ tΒ tβθ à)ÏΖãƒ ∩®⊄∪  ﴾ )61 (، مـن  سبعة هم و" البكائين "إلى إشارة ففيه 

 صـلى : فقال معك، نغزو فأحملنا الخروج نذرنا قد: قالوا و سلم، و عليه اهللا صلى اهللا رسول أتوا األنصار،

 ينفقونـه  ما يجدوا لم ألنهم ؛الحزن شدة من يبكون هم و  فتولوا عليها، أحملكم حمولة أجد ال: وسلم عليه اهللا

  )62( . اهللا سبيل في للجهاد

              تولـوا،  و تحملهـم، : بالكلمـات  المتصلة الضمائر نحو المذكر الجمع بصيغة الضمائر جاءت لهذا و

  .لخإ... يجدوا أال و م،أعينه و

 للغزو، سلم و  عليه اهللا صلى الرسول مع الخروج أرادوا أشخاص إلى تشير الضمائر هذه كانت إذا و      

 عن تخلفوا أشخاص إلى تشير فإنها اآلية هذه في عنها سنتحدث الضمائر فإن ذلك، يستطيعون ال لكنهم و

 يقول إذ الغيوب، مالع هو ألنه؛جميعا عليهم تاب تعالى و هسبحان اهللا لكن و ذلك، باستطاعتهم هم و الغزو،

’﴿: تعالى n?tã uρ Ïπ sW≈ n= ¨W9$# š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θ àÏk= äz #© ¨L ym #sŒÎ) ôM s%$|Ê ãΝÍκö n= tã ÞÚö‘ F{$# $ yϑ Î/ ôM t6 ãm u‘ ôM s%$ |Ê uρ óΟÎγ øŠn= tæ óΟßγ Ý¡àΡr& (#þθ‘Ζsßuρ 

β r& ω r'yf ù= tΒ z⎯ÏΒ «!$# Hω Î) Ïµ ø‹s9Î) ¢ΟèO z>$ s? óΟÎγ øŠn= tæ (#þθ ç/θ çFu‹Ï9 4 ¨β Î) ©!$# uθ èδ Ü>#§θ −G9$# ÞΟŠ Ïm §9$# ∩⊇⊇∇∪ ﴾.)63(  

 خلفـوا  : بالكلمـات  المتـصلة  الضمائر نحو المذكر، الجمع بصيغة وردت كذلك الضمائر أن نالحظ

 بـن  كعـب  : " وهـم  ،"تبوك غزوة " عن تخلفوا الذين الثالثة إلى تشير ألنها ؛ليتوبوا و ظنوا، و وأنفسهم،

 عـن  تخلفهـم  على ندموا ألنهم ؛عليهم اهللا تاب قد و ، "ربيعة بن مرارة " و ، "أمية بن هالل "و ، "،"مالك

 ال أنـه  أيقنـوا  و الغم، و الهم من اعتراها بما أنفسهم ضاقت و سلم، و عليه اهللا صلى اهللا رسول مع الجهاد

  )64 ( .اهللا إلى اإلنابة و بالرجوع إال اهللا، عذاب من ينجيهم شيء

  :أهمها النتائج من جملة إلى ختاما نصل

   .مخازيهم و أسرارهم كشف و تنكيلهم و المنافقين لفضح جاءت التي السور من التوبة سورة أن -

 الـضمائر  و المنفـصلة،  الـضمائر  و المتـصلة،  الضمائر بين ما: التوبة سورة في الضمائر تنوع -

  .المستترة
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       سـلم،  و عليه اهللا صلى الرسول و ،)اهللا (الجاللة لفظ بين ما :التوبة سورة في الضمير مرجع تنوع -

  .المشركون و المنافقون، و المؤمنون، و

 سـلول،   أبي بن  بن اهللا عبد و ثعلبة، و الخويصرة، ذو: نحو بعينهم أشخاص إلى تشير ضمائر هناك -

  .لخإ ... البكاؤون السبعة و

  :الهوامش
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