


 

 
  

مة هي للكّتاب، وال تعّبر  املعلومات وآلاراء املقدَّ

 بالضرورة عن رأي املوقع أو أسرة مركز تفسير
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 دراسة أسلوبية للضامئر املعربة عن الذات العليّة يف القرآن الكريم ؛السامت األسلوبية للقرآن الكريم ومدى داللتها عىل أنه كالم هللا

 بحوث

 :ثملخص البح

يتعرض هذا البحث لبيان  دا د لةلال التاانس ابيا لليل ل اارر  ال اري  

دا  الاال   -جلَّ جالله-ع ى دص ريل الارر  ال ري ، وأ  الات    له هل الحق 

رة ع  الذاس اإللهيال لرايال أيا لليل لنعتبنرهان داس لةلال لرايل الضانئر الاعب  

تهن ال ةليل وابي لليل لنرزة ع ى فرضيل البحث، ودلك د  الال  النظر إلى قيا

ل يف الااندانس الاتت ةالم دا   ياث هنلعهان لاي   اي  يَّا   الاعربة عا  الاذاس الع  

الت    هنرة، والتطنب أو الغيبل هنرة أالرد، وأثار دلاك يف ليان  ياانس ال اان  

وال ان  يف ابللهيل، ودظنهر ال ان  وال ال  يف الرللليل دا  الاال  التاينقنس 

 ل فيهن ه ك الضانئر.ر  ل الاتت ةل التي ه  والااندنس الاررني

زس ال رايل ع ى ضاانئر الات    داي ليان  أدل ال لضاانئر التطانب وق  رك  

م لوالغيباال، كااان عرضااة بدل اال التناالل ابياا للي ل ضااانئر لااي  أنلاعهاان اللالثاا

ودلك يف الابحث ابالير ع  اةلتةنس يف الضانئر الاعربة عا  الاذاس الع ي ال يف 

 ال ري .الارر  
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 دراسة أسلوبية للضامئر املعربة عن الذات العليّة يف القرآن الكريم ؛السامت األسلوبية للقرآن الكريم ومدى داللتها عىل أنه كالم هللا

 بحوث

 :مقدمة

، وأ  أي لب ال الم «األسلوب هو الرجل»يال  ع انء ابي لب: 

د  الال  -ويانهه ابي لليل ه   ع ى الات    لهم  يث يعترب هاييز الات    

يعترب د  أه   -يانهه ابي لليل، ودن يعرف له د  لصال أي لليل دتايزة

دن زاس الانهج ابي للي يف هح يل النصلص ابلليل
(1)

. 

 كليارة   هلالج لجشك أ  لةئل إثبنس دصا ريل الاارر  ال اري  وأناه كاالم ا   وة

قهن رغ  ر  ودتع لة، وق  هليي الع انء يف إثبنهتن، غير أ  د  ال لانب التي يال  ط  

أهايتهاان يف دل اا  التااينر هااي لراياال الااارر  داا  لاال ااه وه داال أياانليبه وداا د 

 .هلالج لجلةلتهن ع ى أ  الات    لنلارر  هل ا  

 إشكالية البحث:

هتب لر إش نليل البحث يف النظر إلى أينليب الاارر  وياانهه ودا د إد ان  

 .هلالج لجلةلتهن ع ى دص ريل الارر  ال ري ، وأ  الات    له هل الحق 

                                                   

هل ال نهب الةرنتي جلرج للفال ، انظار: الانل البالغاي يف  ،«ابي لب هل الرجل» : ن ب داللل (1)

لاالل جندعل الانهرة، دان  يف ابيا لب،  ،ط د تبل النصر ،ل/ أ ا  لرويش ،الرتاث العرلي وابللي

، (1/81)، وانظاار: دانلااه لعناالا  ابياا لب وابياا لليل، يف فصاال  111-181ص ،جاالرج للفاال 

 -الا تباال العصااريل  ل/ عباا  الحاياا  هناا او ،اإلع اانز الصااريف يف الااارر  ال ااري ، : ، وينظاار06ص

 .88ليروس، ص



 

 

(1) 

 دراسة أسلوبية للضامئر املعربة عن الذات العليّة يف القرآن الكريم ؛السامت األسلوبية للقرآن الكريم ومدى داللتها عىل أنه كالم هللا

 بحوث

 حدود البحث:

كلياارة هااي ابياانليب والتااانس التااي يا اا  لرايااتهن يف الااارر  ال ااري ، 

ول ي ن ياب عا  إشا نليتنن ونحتا  دعنل تهان فسننان يانحطر البحاث لنلضاانئر 

ام كلهنان دا  ألارز دان يةيا  يف ل يف الاارر  ال اري  هح يا   الاعربة ع  الذاس الع ي ا

الارر  ع ى أ  الات    هباذا الاارر   ه  يل دن نح  لص له د  لين  لةلل أينليب

 .هلالج لج هل ا 

ولنلتنلي فسننن يانبحث هاذه الضاانئر الاعاربة عا  الاذاس الع ي ال يف الاارر  

ال ري  ع ى االتالف وهنلل ه ك الضانئر لاي   اي  الات    هانرة، والتطانب أو 

ن لت ك ال رايل ابي لليل التي نتغينهان هنهنان الغيبل هنرة أالرد، لنعتبنرهن أنالدج  

 يث ينحنو  ال شف ع  أه  التانس ابي لليل ل اارر  ال اري  يف اياتعان  

 .هلالج لجه ك الضانئر ود د لةلل دلك يف لين  أ  الات    هبذا الارر  هل الاللى 

 :الدراسات السابقة

ه دي دن كتبه ق  يتشنله يف د ال ه ودنط ا -هبذه اإلش نليل-هذا البحث  لعل  

ليان  وجاله )يف  (العظيم  أالنب)الرا ل العظي  فضي ل الشيخ عب  ا  لراز يف كتنله 

. ودان ورل يف هاذا (الاارر  البيان  وال غال  والعا اياإلع انز  ج ي ة د  وجاله

ال تنب د  إع نز الارر ، وإثبنس أنه كالم ا  لال لا  ي ا  يف دلضالل اإلع انز 

ة ااق لااه، ل اان  كتنلااه كنفي اان يف هااذا الا اان   ه، وةكتاانب غيااره، ة ياانلق ع ياا
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 دراسة أسلوبية للضامئر املعربة عن الذات العليّة يف القرآن الكريم ؛السامت األسلوبية للقرآن الكريم ومدى داللتها عىل أنه كالم هللا

 بحوث

اا  ادى الحيال ، ولاندااة لااه الح اال   قلياال ع اى دن اار  يااانويل الااارر  داا  ق 

ثي ، فا  أثبة  ن أ  ي ل   ؒ ودح   ن وواقع  أ  هذا الارر  يتتحيل عاال  وع ا 

(1)هلالج لج له دص ر غير ا 
. 

الذ  يتعى إليه، وهل يتةق هذا البحث دي هذا ال تنب العظي  يف ه فه 

الت ليل ع ى دص ريل الارر  وهل أنه يتتحيل أ  يص ر د  غير هذا اإلله 

 العظي .

كان يتةق دعه فيان انتهى إليه د  أ  لليل دص ريل هذا ال تنب كنئنل يف 

ال تنب نةته لان اشتال ع يه د  ع لم ووجله إع نز دتت ةل كسالبنره ل دلر 

دلك د  وجله إع نزهم  يث جعل د  دنهج  دنضيل و نضرة ودتتاب يل وغير

لحله: البحث يف جلهر الارر  نةته ع   ايال دص ره
(2)

. 

                                                   

. ها ي  كتنب النب  العظي ، ل/ عب  العظي  الاطعني، النب  العظي  نظراس ج ي ة يف الارر  ال ري  (1)

ه: أ.ل. اعتنى له: أ ا  دصطةى فض يل، ق م ل ،ها(1388: سالاحلف: دحا  ل  عب  ا  لراز )

-ها1120طبعل دزي ة ودحاال،  -العظي  إلراهي  الاطعني، الننشر: لار الا   ل نشر والتلزيي  عب 

 .(0م، )ص2665

لرينن الطريق التي جنء دنهنم فان وج نن يف »(، وق  فعل دلك كان قن  لع  أ : 160النب  العظي  )ص (2)

و الهه الع ايل، وة يف ينئر الظروف العندل  اعرتافنس  ن به، وة يف  ينهه الت ايل، وة يف وينئ ه

أو التن ل التي ظهر فيهن الارر  إة شلاه  ننطال ل   هذا الارر  ليس له ع ى ظهر ابرض أب ننتبه 

 «.إليه د  لو  ا 
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 دراسة أسلوبية للضامئر املعربة عن الذات العليّة يف القرآن الكريم ؛السامت األسلوبية للقرآن الكريم ومدى داللتها عىل أنه كالم هللا

 بحوث

ن دنم  يث إ    لحلنن هذا يحنو   غير أ  الانط ق وابلواس ق  هتت ف نلع 

إثبنس ه ك الةرضيل د  الال  التانس ابي لليل ل ارر  نةته التي ه   ع ى أنه 

قنلر هانم الا رة، عنل  هانم الع  ، أي لب إله عظي  كندل العظال والتحلل، 

دتصف ل ل كان ، دنزه ع  كل نالم ودلك د  الال  الرتكيز ع ى ألاة 

   الذاس الع يل يف الارر  ال ري .أي لليل وا  ةم هي الضانئر الاعربة ع

 أهداف البحث:

هتاا يا الضاالء ع ااى أ اا  الاا ةئل التااي هةياا  يف لياان  دصاا ريل الااارر   -1

 واالتبنر د د ق رهتن يف ال ةلل ع ى دلك.

 لين  جننب د  أهايل ال راينس ابي لليل يف ين ل ال رس الارر . -2

الاعااربة عاا  الااذاس اللقاالف ع ااى أهاا  التااانس ابياا لليل ل ضااانئر  -3

 الع يل يف الارر  ال ري .

 خطة الدراسة:

 ع  ف رة البحث وإش نليته و  وله وأه افه.  مقدمة:

 .الرئيتلالبحث  لاصط حنسالتعريف  تمهمد:

 .وهح يلع  الذاس الع يل يف الارر م عرض  الاعربةالضانئر  األول:المطلب 

 الع يلم عرض وهح يل. الذاسضانئر الت    الاعربة ع   -

 م عرض وهح يل.الع يل الذاسضانئر التطنب الاعربة ع   -
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 دراسة أسلوبية للضامئر املعربة عن الذات العليّة يف القرآن الكريم ؛السامت األسلوبية للقرآن الكريم ومدى داللتها عىل أنه كالم هللا

 بحوث

 يف الارر  ال ري م عرض وهح يل. الع يلضانئر الغيبل الاعربة ع  الذاس  -

الاعربة ع  الذاس الع يل لي  الت     ل ضانئراةلتةنس والتنلل ابي للي  -

 والتطنب والغيبل.

عربة ع  الذاس الع يل يف الارر م نظراس يف الضانئر الا المطلب الثاين:

 لةلتهن ابي لليل.

 ه شف ع  نتنئج البحث وهل ينهه. خاتمة:

* * * 
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 دراسة أسلوبية للضامئر املعربة عن الذات العليّة يف القرآن الكريم ؛السامت األسلوبية للقرآن الكريم ومدى داللتها عىل أنه كالم هللا

 بحوث

 متهيد: التعريف مبصطلحات البحث الرئيسة: -اأولً

 مظاهر الكمال واجلالل للذات اإلهلية يف القرآن الكرمي: -1

الاشانه  الاررنيال ناص  لاظنهر ال ان  وال اال  يف الاارر  ال اري  ه اك 

ااال داا  دظاانهر الر ااال  ااى فيهاان الااذاس اإللهياال لصااةنهتن الع  الاتت ةاال التااي هت   

الاتت ةاال كاانلت ق والاارزر واإلنعاانم والهباال وال طااف والعننياال...إلخ، ودظاانهر 

وياانئر دظاانهر ، الاهاار الاتت ةاال داا  ابالااذ والعااانب والاابطش واةنتااانم...إلخ

اتاه وق رهاه يابحننه...إلخ جايال وج يال ال ان  ال الل ع ى كان  ع ااه و  

  ةنهه يبحننه.

 الضمائر املعربة عن الذات العَلِيَّة:  -2

الضانئر الاعاربة عا  الاذاس اإللهيال هاي الضاانئر الاعروفال يف هاتايانس 

يبال هانرة  النحنةم دا   ياث اناتاندهن إلاى ضاانئر الات    هانرة، والتطانب أو الغ 

 أالرد.

دنهان لو  الاتاترت لاح وليال البانرزة ويلف ياتصار البحاث ع اى البانرز 

ن دن لنلنتبل لشيلل الاتترتة وكلرهتن.  نلع 

طريال ال نهب يف االتينر ابلةنظ وه ليةهن ل تعبيار هبان عا   هل األسلوب:  -1

 الاعن  لاص  اإليضنح والت ثير.
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 دراسة أسلوبية للضامئر املعربة عن الذات العليّة يف القرآن الكريم ؛السامت األسلوبية للقرآن الكريم ومدى داللتها عىل أنه كالم هللا

 بحوث

فااارل دااا  ال رايااانس ال تاااننيل الح يلااال، الصااال  هاااي األسيييلو:مة:  -2

ل تح يالس التةصي يل لأليانليب ابلليال، أو لالالتيانراس ال غليال التاي ياالم هبان 

 الاتح ثل  وال تنب.

ه ااك الطريااال الالضاالعيل التااي يتاا  هن الننقاا   هاال الميينها األسييلو: :  -3

ابللااي يف هح ياال الاانل ابللااي وايااتتراج دعطينهااه داا  الااال  رلياانس الااانهج 

 ابي للي.

هل عا يل هشريح كندل ل نل ابلليم لغيال اللقالف  التحلمل األسلو: :  -4

ع ى دن يشتال ع يه د  ياانس لغليال أيا لليلم ينظار الننقا  ابيا للي يف دا د 

تهان لتااينقهن وداندهان، وداا د لةلتهان ع ااى دات    لعينااه دا  الااال  هاياازه دالءد

 لت ك التانس ابي لليل.

هاال التعبياار ل ياا للي  لغااليي  دتت ةااي  يف يااينقي   التنويييا األسييلو: :  -5

دتشنهبي  ةنةرال كل د  ابي للي  لتصل يل هايزه ه ع ه أكلر دالءدال لتاينقه 

 آلهيل يف البحث.ودانده، وييتضح الااصلل لنبدل ل ا

اان  السيما  األسيلو:مة للقيرال الميري :  -6 نتاتطيي لعا  دلاك أ  ناا م هعرية 

التصانئل التاي يتاياز هبان »ل تانس ابي لليل ل ارر  ال اري  فناال  إهنان هاي: 

أي لب الارر  يف االتينر ألةنظه و يغه وهراكيباه ال الال ع اى أ  هاذا الاارر  هال 

 «.هلالج لج كالم ا 
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 دراسة أسلوبية للضامئر املعربة عن الذات العليّة يف القرآن الكريم ؛السامت األسلوبية للقرآن الكريم ومدى داللتها عىل أنه كالم هللا

 بحوث

أ  نااف ع اى التاانس ابيا لليل التاي ياتانز هبان كاالم فسدا اياتطعنن دالال  

، فسننن نتتطيي ال زم لصحل نتابل هاذا ال تانب أو دال إلياه  كنهب دلل العانل دلال 

أو نةيه عنه د  الال  لرايل أي لب ال تنب واللقالف ع اى الصنئصاه وياانهه 

اار ول ائ اا ط  ه ابياا لليل، وكااذلك إدا كاان  داا  اللنلااة الاعااروف والاتااارر يف الة 

النةلس والعال  أ  كالم اإلله التنلق الانلك التي  العظي  الا لر لألدر و ا ه 

ال بنر الات رب الاهنر الغةنر الر ي ...إلخ دن عارف دا   اةنهه يابحننه واياتار 

يف النةالس والةطار، دا   اةنس اإللاه الاتصااف ل ال كاان ، والاناازه عا  كاال 

للهياال والرلللياال ال ند اال... نااال، والال االف لنلتااينلة والانل ياال التنداال واب

أقل : إدا كن  د  اللنلة يف ل ائ اه العاال  والةطار أ  دلاك اإللاه العظاي  يتصاف 

ظه رة ل ال  الرللليال وعظاال ابللهيال كان  دا   لت ك الصةنس والتصنئل الا 

الاااالزم كاااذلك يف ل ائ اااه ه اااك العاااال  أ  يعااارب كالداااه عااا  ه اااك الصاااةنس 

لتااانس ابياا لليل والتصاانئل التعبيرياال داان والتصاانئل، وأ  ي اال  لااه داا  ا

ن  ا  انلق  يتننيب ويتالءم دي عظال ابللهيل، وجال  الرللليال، ويعارب عنهان هعبيار 

أ  هذا ال الم هل كالم اإللاه التانلق  -لان ة ريب فيه وة شك-يلقي يف النةس 

العظي 
(1)

. 

                                                   

الحاياا   ، ل/ عباا (دتااتلينس لةلاال ال  ااال لااي  البالغاال وابياا لليل) ينظاار يف التعريةاانس التاانلال: (1)

اإلع انز ، و)م2616يلنيال  - 23دعل الانهرة، ل جن -هن او ، لحث دتتل  د  د  ل ك يل لار الع لم 

= 
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 دراسة أسلوبية للضامئر املعربة عن الذات العليّة يف القرآن الكريم ؛السامت األسلوبية للقرآن الكريم ومدى داللتها عىل أنه كالم هللا

 بحوث

 :عرض وحتليلة يف القرآن؛ املطلب األول: الضمائر املعربة عن الذات العليّ

 ضانئر الت    الاعربة ع  الذاس الع يلم عرض وهح يل. -1

 ضانئر التطنب الاعربة ع  الذاس الع يلم عرض وهح يل. -2

 يبل الاعربة ع  الذاس الع يل يف الارر  ال ري م عرض وهح يل.ضانئر الغ   -3

اةلتةنس والتنلل ابي للي ل ضانئر الاعربة ع  الذاس الع يل لي   -1

 الت    والتطنب والغيبل.

 ضمائر التكلم املعربة عن الذات العليّة؛ عرض وحتليل: -1

 .)نن( الاعبِّر ع  الذاس الع يَّل يف الارر  ال ري م ولةةهه ابي لليل -أ

 .م ولةةهه ابي لليل)نح ( الاعبِّر ع  الذاس الع يَّل يف الارر  ال ري  -ب

 .ابي لليل ولةةهه ال ري م الارر  يف الع يَّل الذاس ع  الاعبِّر( أنن) -س

 .)إين ( الاعبِّر ع  الذاس الع يَّل يف الارر  ال ري م ولةةهه ابي لليل -ث

)ياانء الااات   ( الاعبِّاار عاا  الااذاس الع يَّاال يف الااارر  ال ااري م ولةةهااه  -ج

 .ابي لليل

                                                   
= 

اإلع اانز ، و)ليااروس - او ، ط الا تباال العصااريل ، ل/ عباا  الحاياا  هناا(الصااريف يف الااارر  ال ااري 

، م2661 - 1الااانهرة، ط -، ل/ عباا  الحاياا  هناا او ، الاا ار اللانفياال (الصااليف يف الااارر  ال ااري 

 .اه1138 - م2610، ل/ عب  الحاي  هن او  وزدي ه، دطبعل جندعل الانهرة، ط (البالغل العرليلو)
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 دراسة أسلوبية للضامئر املعربة عن الذات العليّة يف القرآن الكريم ؛السامت األسلوبية للقرآن الكريم ومدى داللتها عىل أنه كالم هللا

 بحوث

ال ااري م ولةةهااه  الااارر  )هاانء الةنعاال( الاعبِّاار عاا  الااذاس الع يَّاال يف -ح

 .ابي لليل

 النماذج التحليلية لضمائر اخلطاب املعربة عن الذات العلية يف القرآن الكرمي: -2

 .)أنة( الاعبِّر ع  الذاس الع يَّل يف الارر  ال ري م ولةةهه ابي لليل -أ

 .)إي نل( الاعبِّر ع  الذاس الع يَّل يف الارر  ال ري م ولةةهه ابي لليل -ب

)هاانء الةنعاال( الاعبِّاار عاا  الااذاس الع يَّاال يف الااارر  ال ااري م ولةةهااه  -س

 .ابي لليل

)كنف التطنب( الاعبِّر ع  الاذاس الع يَّال يف الاارر  ال اري م ولةةهاه  -ث

 .ابي لليل

 :النماذج التحليلية لضمائر الغيبة املعربة عن الذات العلية يف القرآن الكرمي -3

 .ع  الذاس الع يَّل يف الارر  ال ري م ولةةهه ابي لليل)هل( الاعبِّر  -أ

 .نه( الاعبِّر ع  الذاس الع يَّل يف الارر  ال ري م ولةةهه ابي لليل)إي   -ب

)هاانء الغنئااب( الاعبِّاار عاا  الااذاس الع يَّاال يف الااارر  ال ااري م ولةةهااه  -س

 .ابي لليل

األسلويب للضمائر املعربة عنن النذات العلينة    النماذج التحليلية لاللتفات والتنوع  -4

 .بني التكلم واخلطاب والغيبة

* * * 
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 دراسة أسلوبية للضامئر املعربة عن الذات العليّة يف القرآن الكريم ؛السامت األسلوبية للقرآن الكريم ومدى داللتها عىل أنه كالم هللا

 بحوث

 :النماذج التحليلية لضمائر التكلم املعربة عن الذات العلية -1

 :ودالالته األسلوبية ؛ا( املعبِّر عن الذات العليَّة يف القرآن الكرمي)نَ -أ

ال اري  يف دلاضاي ع يا ة ن( الاعربة ع  الاذاس الع يال يف الاارر  ورلس )ن  

هتنلل لحتب هنلل دلاقعهان اإلعراليال لاي  الرفاي والنصاب وال ار، كاان شاا ة 

داندانس هت   اى فيهان دظانهر ياال  ابللهيال،  ةداندنس ع ي ة هبي  لي دنهن عشر

 وظهلر جال  الرللليل، وهذه الااندنس هي: 

 ي:مقام التحد   -1

 حصُّ :هلالج لجد  الالاضي ال  ي ل التي ورلس فيهن )نن( يف دانم التح   قلله 

 جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص
 .[23]البارة:  َّجك مق حق مف خف حف

وفيهن هظهر دننيبل ايتعان  ضاير التعظي  )نن( يف دانم التح ِّ ،  ياث إ   

ا ان هم إدعنن ان يف إالازاء الصااه، دانم التح   ياتضي هعظاي  الاتحا ِّ  نةت  وإيانع 

  لتصااه يف يان ل النازا ، ف  ن اه قان : )وإ  نانز  ل رهبل يف نةته، كان يصني الا  

هنن الةنئال، وع   انان الاذ  ة  ا َّ    كنت  يف ريب دان نزلنن نح  لعظاتنن البنلغل، وقل 

 له وة دنتهى(.

ان ه اايح وهعاريال لابطال  اعتاانله  أ    ويف ايتعان  ضااير التعظاي  أيض 

 ة أنه د  عن  الح ي  التبير. ملسو هيلع هللا ىلصل الم هل دحا  اآليف هبذا ا
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 دراسة أسلوبية للضامئر املعربة عن الذات العليّة يف القرآن الكريم ؛السامت األسلوبية للقرآن الكريم ومدى داللتها عىل أنه كالم هللا

 بحوث

لنلعبلليل لاه، داان يبعا  شابهل إهينناه لشايء دا   ملسو هيلع هللا ىلصو ةه  هلالج لجويحك  هذا أنه 

 ملسو هيلع هللا ىلصلنان ع اى عبا نن دحاا  دان نز  »أو افرتائه ع يهم ولذا قن  الطرب :  هلالج لجلو  ا  

«ه إليهد  النلر والربهن  ورينس الةرقن  أنه د  عن   وأ  الذ  أنزلت  
(1)

.   

ن ع ى أنه دتتل له دناانل  هلالج لجوأضنف العب  إلى نةته » ن لذكره وهنبيه  هنليه 

(2)«هلالج لجلح اه 
.   

لل ف العبلليل إلى ضاير العظال ال ا  ع ى الذاس  ملسو هيلع هللا ىلصفةي إضنفته 

الع يل إشعنر ل ان  عبلليته واناينله لالةه يبحننه دان ينةي عنه شبهل اةفرتاء، 

 العظال واإلضنفل إليه أ  الاانم دانم هح   ووجه الاننيبل يف التعبير لضاير 

يحال دعنى التلليخ
(3)

 ، كان دهب إليه الطرب  وغيره.

عا   َّخضُّود  ثا  نارد كياف كشاف لنان التعبيار لضااير العظاال هنان يف 

عظال الانزِّ  لهذا الارر  وجالله وكانلاه داان يا   ع اى عظاال كالداه الانازَّ ، 

                                                   

 .(1/105)هحايق أ ا  شنكر  ،هةتير الطرب  (1)

 .(1/221)هةتير البيضنو   (2)

ان دعناى  هذا دان أجاي الاةترو  ع يه أ  اآليل ورلس يف دانم التح  ، ودهب الطرب  إلى أهنن هحال (3) أيض 

اه  لاعناى التالليخ لها  يف يالرة الباارة، فاان »التلليخ، فان :   َّ...جض مص خص حصٱُّٱ :هلالج لج وهح َّ

ا   ك اال )إ  »ودلاك أ   مللياي إلاى ا تاان  الااانم ل تالليخ. وكذا دهاب اآل(1/108)الطرب  «. اآليل ن ( إد 

ةشتان  الاانم ع ى دن يزي اه أو  ل تلليخ ع ى اةرهينب وهصلير أنه ة ينبغي أ  يلبة إة ع ى يبيل الةرض

 .(1/112)روح الاعن   ،«لتغ يب د  ة قطي لنرهينهب  ع ى د  يلاه 
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 دراسة أسلوبية للضامئر املعربة عن الذات العليّة يف القرآن الكريم ؛السامت األسلوبية للقرآن الكريم ومدى داللتها عىل أنه كالم هللا

 بحوث

لر عظاتهاان وجاللهاان وكانلهاانم وهاال يعاالل ع ااى الااذاس الع ياال كااذلك لتصاا

 فباشنه ة جال  وكان  الانزَّ  نتبيَّ  جال  وكان  الانزِّ  يبحننه جلَّ ش نه.

، فاحا  أكال  َّحطُّكان يتضح ال ال  وال ان  والعظال كذلك يف 

، ف   ، ودي دلك فنلعبلليل هي أكال أو نفهم فا  هلالج لجال ق ا     لونه د   ل    ث  

أ  يتتن ف  اهل أياى دن يرجلنهم فال يتي أ     ينبغي أ  ي ل  و ف العبلليل

 ىل مل يك ىك مك لك اك يقٱُّٱ :هلالج لجقن  ، ع  عبلليته يبحننه

 ٰى ين ىن نن من زن رن اممم يل

 .[182النتنء: ] َّري

ود  دظنهر ال ال  وال ان  لةلل ابينليب والتينر ع ى أ  الاانم دانم 

ل اتت ربي ، وهلليخ ل  ن  ي م ودلل هذه الااندنس ة ه ل  إة لا   هح   

 .هلالج لجكال جالله وكانله 

 مقام الزجر والعقو:ة: –2

 :هلالج لجل فيهن ضاير التعظي  )نن( يف دانم العاللل قلله د  الالاضي التي ور  

 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خيٱُّٱ
هنن دانم ظنهر د  التينر أ  الاانم ، [51البارة: ] َّىئ نئ مئ زئ

لي  أد    ه د  لني إيرائيل.وقلل   هلالج لجا   ر  دعنقبل لهحةء الاعت ي  الاب  
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 دراسة أسلوبية للضامئر املعربة عن الذات العليّة يف القرآن الكريم ؛السامت األسلوبية للقرآن الكريم ومدى داللتها عىل أنه كالم هللا

 بحوث

للا لااان    لاا ٌَّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خيُّٱقاان  البيضاانو : 

 َّ ٍّٱُّ، لط ب دن يشتهل  د  أعاراض الا نين روا له د  التللل واةيتغةنرد  أ  

ا لا   اإلنازا  ع ايه   كرره دبنلغل   َِّّ ُّ لظ اها  يف هابيح أدره  وإشعنر 

للضي غير الا دلر له دلضعه، أو ع ى أنةته  ل   هركالا دان يلجاب ن نهتان إلاى 

«دن يلجب هالكهن
(1)

.   

ن( يف دااانم الاعنقباال  يااث إ   وواضااح دننياابل التعبياار لضاااير التعظااي  )ن اا

الاعنقبل، في   دلك ع ى أ   إنزا  الرجز ع يه  كان      ظ  ر لع  شع  ب ه  عظال الاعنق  

. ا وليال   ش ي  

 وهل  كان أ  الاننيبل يف التعظي  هنن يا   أ  ه اح د  وجه  
 
رالر الةي

ن لنلغلا يف العصين   ترهم  يث روا له دي الةل الا دلر له وي  د  لتب يل دن أ  -أهن  لا 

لل  له  يف أقل : لان لنلغلا يف العصين  ل   -إنه ة يع وا د رل أقلا  يالللهنن 

  ظ  ب لصيغل التعظي  لةلل ع ى ع  ق  العاللل فننيب دلك أ  ي نى ع  الاعن

 أع  . هلالج لجال زاء، وا  

وق  ل   ضاير التعظي  ل اعنق ب فيان يبق ع ى عظال دلك اإلله، وق رهه 

 ع ى عبنله، وهان  ةتن  ةزدتن  ل ان  ابللهيل وجال  الرللليل.

                                                   

 .(1/82أنلار التنزيل وأيرار الت ويل )، هةتير البيضنو  (1)
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 دراسة أسلوبية للضامئر املعربة عن الذات العليّة يف القرآن الكريم ؛السامت األسلوبية للقرآن الكريم ومدى داللتها عىل أنه كالم هللا

 بحوث

 هئ مئ خئ حئ جئ ييُّٱٱ :هلالج لجكان يف قلله مقام التمري ،  -3

 .[31]البارة:  َّحت جت هب مب خب حب جب

 جم يل ىل مل خلُّٱ: هلالج لجكان يف قلله  مقام االمتنال، -4

 ين ىن من حنخن جن يم ىم مم خم حم
 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه
 .[56-11: البارة] ٌَّّ

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ ييٱُّٱ :هلالج لجكان يف قلله  مقام التملمف، -5

 .[03]البارة:  َّىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

 خئ حئ جئ ييُّٱ :هلالج لجكان يف قلله ، مقام التو:مخ والتقريا -6

 مثحج هت مت خت حت جت هب مب حبخب جب هئ مئ
 خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج
  .[88]البارة:  َّمص

 مم خم حم جمٱُّٱ :هلالج لجكان يف قلله مقام التثبمت والتسلمة،  -7

 .[111]البارة:  َّمه جه هن من خن جنحن

 ٰى ٰر ٰذ ييٱُّٱ :هلالج لجكان يف قلله مقام التهديد والتخويف،  -8

 َّىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
 .[03]البارة: 
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 دراسة أسلوبية للضامئر املعربة عن الذات العليّة يف القرآن الكريم ؛السامت األسلوبية للقرآن الكريم ومدى داللتها عىل أنه كالم هللا

 بحوث

 جخ مح جح مجٱُّٱ :هلالج لجكان يف قلله مقام المعاهدة،  -9

 خض حض جض خصمص حص مس خس حس جس مخ
 مف خف حف جف مغ معجغ جع مظ حط مض
 .[13]البارة:  َّجك مق حق

 ممىم حمخم جم يل ىل مل خلٱُّٱ :هلالج لجكان يف قلله مقام الثناء والمدح،  -11

 خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم
 نئىئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي
 .[5-1]البارة:  َّزب رب يئ

الت اري  واةدتنان  والت  ياف والتالليخ والتارياي ه الااندنس ك هن د  ذوه

والته ي  والاعنه ة والتت يل والتلبية وغيرهن ه شف عا   اةنس د  ال اال  

ع اى إلاه عظاي    اي  قانلر يا در  يف كان  أللهيتاه وجاال  رللليتاهم  ياث ها    

ب.ف ويه ِّ وينهى ويعظ ويتلِّ  ب ويرهِّ  ل ويرغِّ
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 دراسة أسلوبية للضامئر املعربة عن الذات العليّة يف القرآن الكريم ؛السامت األسلوبية للقرآن الكريم ومدى داللتها عىل أنه كالم هللا

 بحوث

 :ودالالته األسلوبية ؛العليَّة يف القرآن الكرمي )حنن( املعبِّر عن الذات -ب

يشرتل الضاير )نح ( دي )نن( يف هعبيره ع  الذاس الع يل يف لةلال التعظاي  

 ، وق  هترج عا  لةلتهان ع اى الاات    يابحننه إلاى ال ةلال الا نزيال ل ات  ِّ 

 ع ى الا دلري  ل دره وه  الاالئ ل.

ر التعظي  )نح ( الاعرب له عا  الاذاس وهتنلل الااندنس التي يرل فيهن ضاي

الع يل يف الارر  ال اري ، وقا  أ صاية الالاضاي التاي ورل فيهان، واجتها س يف 

 يف:هعيي  أه  داندنس هذه الالاضي كنآل

 مقاما االمتنال والتذكمر: -2، 1

د  الالاضي التي ورل فيهن ضاير التعظي  )نح ( يف دانم اةدتنن  د  ا  

 زن رن مم ام يلٱُّٱيف يلرة اللاقعل:  هلالج لجع ى عبنله لنعاه، قلله  هلالج لج

 حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من
 مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ
 جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج
 مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض
  .[81-03]اللاقعل:  َّمك لك خك حك جك مق حق

ا هعظاي  الااذاس  اإللهياال، يف هاذه اآلياانس ه ارر ورول الضاااير )نحا ( دةياا  

ع اايه ،  هلالج لج تااب إليهاان داا  أفعاان  يف دااانم هااذكير العباانل لاانع  ا وهعظااي  داان ن  

 وادتنننه ع يه  لت ك النع . 
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 دراسة أسلوبية للضامئر املعربة عن الذات العليّة يف القرآن الكريم ؛السامت األسلوبية للقرآن الكريم ومدى داللتها عىل أنه كالم هللا

 بحوث

ي يف ، َّين ىن نن من زن رن مم ام يلٱُّ :هلالج لجفةي قلله 

ضاير التعظي  )نح ( يف دلضعه إلظهنر ه ك الاةنرقل لي  ع ز البشر ع  

يف ق رهه الاط ال يف إالراج هذا الزرل،  هلالج لجإالراج دن يحرثل ، ولي  عظال ا  

 ىن ننُّود  ث  ننيب التعبير ع  ه ك الاانل ل أو الاةنرقل لصيغل التعظي  

 ؟ أ : نح  لا رهنن وعظاتنن.َّين

 مث هت مت خت حت جت هب مبٱُّ :هلالج لجدلك يف قلله ونحل 

 هلالج لج،  يث ي يف التعظي  يف دلضعه لتعظي  ق رة ا  َّمح جح مج حج

وكذلك يف ، البشر ع  إنزا  قطرة وا  ة دنه زع ى إنزا  هذا الانء الذ  يع 

 جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مصٱُّ :هلالج لجقلله 

 .َّمغ

اان يف قللااه  فااا  جاانء اةدتناان   ،َّمق حق مف خف حفُّٱٱ:هلالج لجأد 

ن لا رة ا   ع ى هعاذيب العبانل لت اك النانر يف اآلالارة،  هلالج لجدصحلل ن لنلتذكير أيض 

اوهل أدر د   العبانل  اق  رهاا    تاى ي   مل  يتاتحق التعظاي  والتهليال والتتليافه 

نانر الا نين هاذكرة لنانر اآلالارة  هلالج لجهاه، فاا  جعال ا   َّ وا له ع  ق ره ويتنفله ويع   

يعناي  ،ال اننهان َّخف حفُّٱٱ»كان دكر الاةترو م فا  جنء يف هةتير البغل : 
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 دراسة أسلوبية للضامئر املعربة عن الذات العليّة يف القرآن الكريم ؛السامت األسلوبية للقرآن الكريم ومدى داللتها عىل أنه كالم هللا

 بحوث

ل ناانر ال ااربد إدا ررهاان الرائااي دكاار جهاان ، قنلااه ع رداال  َّمفُّناانر الاا نين، 

«الاحد ودانهل. وقن  عطنء: دلعظل يتعظ هبن 
(1)

. 

ونال ظ كيف جنء الضاير )نن( هنن دعرب ا ع  جال  وكان  الذاس اإللهيل، 

يلاء يف دانم اةدتنن  ع ى العبنل لان ال ق له  د  النع  أو لتتليةه  لا رهه 

 ع ى هعذيبه  ود نزاهت  لتلء فعنله   ي  يرجعل  إليه.

نهن ع  عظال ود  ث  لل ة هذه الااندنس لنبينليب والضانئر الاعربة ع

هذه الذاس وكانلهن وجاللهنم  يث إ  اةدتنن  والتتليف ونحلهان ة ي ل  

ة ق رهه، وهل الحق إة لا  كا ة نعاته،   .هلالج لجوها 

دانم الطا نل ومن مقاماتها كذلك: -
(2)

، وداندن التت يل الته ي 
(3)

، ودانم 

ودانم  الذكر،لين  اةالتصنص لنلا رة الاط ال، ودانم لين  اةالتصنص لسنزا  

لين  اةالتصنص لنإلرث الاط ق، ودانم لين  اةالتصنص لنإل ينء واإلدنهل، 

                                                   

(1)  
 
ل إ ينء الرتاث جاعي .الزي ، ط دتتصر هةتير البغل / االتصنر وهع يق ل. عب  ا  ل  أ ا  ل  ع ي

 .128، ص(2665،  ها1120)، 1ط اإليالدي،

 خسمس حس مخجس جخ مح جح حجمج مث هت مت خت حت جتٱُّٱ :هلالج لج قن  (2)

يف يلرة  هلالج لجوقلله ، [151]ابنعنم:  َّحط مض خض حض جض مص خص حص

]اإليراء:  َّمث زث رث يت ىت متنت زت رت ىبيب نب مب زب ربٱُّاإليراء: 

31]. 

  .[15]ر:  َّحص مس خس حس جس جخمخ مح جح مج مثحج هت مت ختُّٱقن  هعنلى:  (3)
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 دراسة أسلوبية للضامئر املعربة عن الذات العليّة يف القرآن الكريم ؛السامت األسلوبية للقرآن الكريم ومدى داللتها عىل أنه كالم هللا

 بحوث

ودانم لين  الح ال اإللهيل، ودانم لين  اإل نطل والانل يلم  تب ه دل يينقنس 

 ورولهن ويت يف أدل ل لذلك فيان ي يف.

 واحد:اجتماع )نا( و)حنن( يف سياق  -

 :دالالته ومقاماته

اجتاعااة )ناان( و)نحاا ( يف لعااال التااينقنس يف الااارر  ال ااري  دعااربة عاا  

وق  أفانل دلاك اةجتاانل يف ه اك الالاضاي ، الذاس اإللهيل يف ع ل د  الالاضي

ل دلاك يف عا ل   والتعظاي ، وقا  ور  زينلة التلكي  والتتصيل، دي لةلتي الت    

 ورلهن فيهن، وهي:  د  الااندنس التي ن ته  يف هعيينهن يف ه ك اآلينس التي

 .[1]الح ر:  َّنن من زن رن مم ام يلٱُّ :هلالج لجقلله  -1

 .[23]الح ر:  َّرن مم ام يل ىل ملٱُّٱ: هلالج لجقلله  -2

 .[16]دري :  َّجي يه ىه مه جه ين ىن منٱُّٱ: هلالج لجقلله  -3

 خص حص مس حسخس جس مخ جخ مح جحٱُّٱ: هلالج لجقلله  -1

 .[58]الاصل:  َّمع جع مظ مضحط خض حض جض مص

 .[13]ر:  َّيي ىي ني مي زي ريٱُّٱ :هلالج لجقلله  -5

 .[23]اإلنتن :  َّٰه مه جه هن من خنٱُّ :هلالج لجقلله  -0
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 دراسة أسلوبية للضامئر املعربة عن الذات العليّة يف القرآن الكريم ؛السامت األسلوبية للقرآن الكريم ومدى داللتها عىل أنه كالم هللا

 بحوث

 ت :ويممننا االجتهاد يف تعممن مقاما  هذه المواضا على النحو اآل -

 (.23، والازدل: 1 :كر: )الح ردانم لين  اةالتصنص لسنزا  الذِّ  -1

 (.13، و ر: 23 :دانم لين  اةالتصنص لنإل ينء واإلدنهل: )الح ر -2

، 16، ودااري : 23 :)الح ااردااانم لياان  اةالتصاانص لاانإلرث الاط ااق:  -3

 (.58والاصل: 

نح ( جانء دننياب ن أها   الاننيابل لهاذه الااندانس )و (نال ظ أ  اجتانل )نن

 اللالثل: دانم إنزا  الذكر، واإل ينء واإلدنهل، واإلرث الاط ق. 

والتتصايلم هلكيا  إثبانس  )نح ( التلكيا   االضاير )نن( لا نل  ب   يث أفنل إه  

ان يالاه هلالج لجهذه ابدلر    كاذلك فاا  ننياب إضانفل  .و  ه، وهتصيصه هبان عا 

التلكياا  لاانلالم  يااث اجتاااي أكلاار داا  الن اايل داا  هااذه التصاانئل، ف اانء 

اا نح ( لزياانلة ةم التلكياا   يااث اجتاعااة الن اايل اإل ياانء ابياا لب )إن اان ل 

واإلدنهاال دااي اإلرث. وإدا أدعن اان النظاار والت داال ة ظناان أ  هااذه ابداالر اللالثاال 

عي اشرتاكه دي ا  يف شايء  الن ل ة عي لنةته شيئ ن دنهن أو ي   يا   ب   أ  ي  

عي لنةته أنه يحيي وياياة ع اى الحاياال، وة أ ا   دنهنم فال أ   يتتطيي أ  ي  

عي أنااه هاال الااذ  أنااز  الااذكر لااان لااه داا  الصاانئل إع نزياال،  يتااتطيي أ  ياا  

 .ويانس أي لليل فري ة
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 دراسة أسلوبية للضامئر املعربة عن الذات العليّة يف القرآن الكريم ؛السامت األسلوبية للقرآن الكريم ومدى داللتها عىل أنه كالم هللا

 بحوث

  كن  أ  ي عي لنةته أنه يرث ابرض لع  وة يتتطيي أ   كذلك كنئن ن د   

ن أل يًّن  ايايًّن، لل الحايال اللاقعيل اللنلتل أ  ال ل دلروث ة  هالل أه هن إرث 

 .هلالج لجوارث، وأ  اللارث الل ي  لهذا ال ل  هل دنل ه الحاياي وهل ا  

يف لعااال  ااةنهه كاانلع   أو  هلالج لجوإدا كاان  لعااال الطلاغيااة قاا  يناانزل ا  

دي دن هل ثنلة ودتارر د  دح وليل  ةنس البشر ودالزدال -لك د ونحلالا رة 

ا كنئن ن د   -النال له  يف هاذه الصاةنس،  هلالج لج  كن  ة يتتطيي دننزعل ا  فس  أ   

 وهي: 

أنه يبحننه هل و  ه واهب الحينة ل بشر، وأنه هل الل يا  الاانلر ع اى  -1

 قبال أروا ه  وإهننء  ينهت .

  الاذكر ع اى ريا ه  ا لاس ا  وياالده وأناه يابحننه هال و ا ه دناز   -2

ن.  ع يه  جايع 

ا -3   هال لوناه فهال وأنه يابحننه هال و ا ه الالارث لهاذا ال ال ، وكال د 

 دلروث ة وارث. 

ة شااك  أ  هااذه التااانس والتصاانئل ابياا لليل التااي اهتاااة هباان هااذه 

نح ( يف التعبيار عا  الاذاس الع يال  -الااندنس اللالثل د  اجتانل الضايري  )نن 

  إلى رةف ابللل البنهرة ال الل ع اى ض  يع   لليال  د  ابللل التي ينبغي أ  ه   =هبن 

إع نز هذا ال تنب وهةرله، وه   قبل دلك ع ى يال أي لليل دهاال دا  ياانس 
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 دراسة أسلوبية للضامئر املعربة عن الذات العليّة يف القرآن الكريم ؛السامت األسلوبية للقرآن الكريم ومدى داللتها عىل أنه كالم هللا

 بحوث

ابي لب اإللهي يف هذا الذكر الح ي  ه   لةلل  نلقل ع ى أ  الات    لاذلك 

 .هلالج لجل ا  ه

عي دلك لنةته إة ا    و  ه. هلالج لجإد ة ي  

ن إة ا   و  ه. هلالج لج وة يلبة دلك لنةته إثبنه ن دط ا 

ن إة ا   ا جنزد   و  ه. هلالج لجوة يحك  دلك لنةته ه كي  

ا إة ا   ن دحك    و  ه. هلالج لجوة يتصل نةته لذلك هتصيص 

لنلبحاث  وهذا ابدر كن  هل د  أه  دان   البحاث الاذ  عناي يف أينياه

ع  التانس ابي لليل التي يتت  هبن ابي لب اإللهي، والتي ها   لةلال قنطعال 

ع ى أ  هذا هل كاالم ا  الاتصاف لنبللهيال ل ال  اةنهتن وعظاتهان وجاللهان، 

ان  ا هندًّ ه ك التانس التي هايز هذا التطنب اإللهي ع  غيره د  كالم البشر هايياز 

داا  أالاال الصاانئل جااال  الرلللياال،  ة يا اا  أ  يتاات ا لشاايء دنااهم ودلااك

 وكان  ابللهيل.
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 دراسة أسلوبية للضامئر املعربة عن الذات العليّة يف القرآن الكريم ؛السامت األسلوبية للقرآن الكريم ومدى داللتها عىل أنه كالم هللا

 بحوث

 :ودالالته األسلوبية ؛الضمري )أنا( املعبِّر عن الذات العليَّة يف القرآن الكرمي -ت

ن يف كتنبور   ا   ل الضاير )أنن( لاةًّ ع ى الذاس الع يل يف ثالثل عشر دلضع 

  تبان أد نني اإل صنء. هلالج لج

ورل فيهاان هااذا الضاااير يف دلاضااعه يف الااارر  وقاا  هنلعااة الاانداانس التااي 

ال ااري . كااان اشاارتكة جايااي دلاضااعه يف لةلاال التتصاايل فضااال  عاا  لةلاال 

 الات    الاةرل يف جايي اآلينس التي ورل فيهن.

 ه : -:حسب اجتهادي يف تعممنها-وهذه المقاما  

 دانم التل ي .  -1

 دانم الرتغيب. -2

 دانم اإليننس والتلبية. -3

 دانم الرتهيب. -1

 تمة: نالحظ ورود مقام التوحمد يف اآليا  اآل -1

 ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىكُّ
ٱ.[2النحل: ] َّني مي زي ري ٰى

ٱ.[11طه: ] َّجه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خمُّٱ

 من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱ
ٱ.[25ابنبينء: ] َّىن
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 دراسة أسلوبية للضامئر املعربة عن الذات العليّة يف القرآن الكريم ؛السامت األسلوبية للقرآن الكريم ومدى داللتها عىل أنه كالم هللا

 بحوث

ابنبينء: ] َّيه ىه مه جه ين ىن من خنُّٱ

ٱ.[12

ٱ.[52الاحدنل : ] َّهت مت خت حت جت هب مب خبُّٱ

ٱ.[1النال: ] َّمئ خئ حئ جئ يي ىيُّ

 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍُّّ
 .[36الاصل: ] َّزت رت يب ىب نب مب زب رب

 تمة:اآل اآليا ا مقام الترغمب فقد ورد يف أم   -2 

 َّخس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هتٱُّ
ٱ.[106البارة: ]

ٱ.[11الح ر: ] َّمك لك خك حك جك مق ٱُّ

ابنبينء: ] َّيه ىه مه جه ين ىن من خنُّٱ

ٱ.[12

 .[52الاحدنل : ] َّهت مت خت حت جت هب مب خبُّٱ

 تمة:مقام اإليناس والتثبمت، وقد ورد يف اآليا  اآل -3

 يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زنُّٱ

 خت حت جت هب مب حبخب جب هئ مئ خئ حئ جئ

ٱ.[81]ر  عارا :  َّحس جس مخ جخ مح جح حجمج مث متهت

ٱ.[12طه: ] َّحق مف خف حف جف مغ جغ مع جعُّٱٱ
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 دراسة أسلوبية للضامئر املعربة عن الذات العليّة يف القرآن الكريم ؛السامت األسلوبية للقرآن الكريم ومدى داللتها عىل أنه كالم هللا

 بحوث

ٱ.[13طه: ] َّجم يل ىل مل خلُّٱ

ٱ.[1النال: ] َّمئ خئ حئ جئ يي ىيُّٱ

 رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍُّّ
ٱ.[36الاصل: ] َّزت رت يب ىب نب مب زب

 .[21]الا نللل:  َّهش مش هس مس مثهث هت مت هب مبُّ
 وهما: ،أما مقام الترهمب فقد ورد يف ايتمن على االحتمال -4

 حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّ
 ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن
 ربزب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر
ٱ.[1]الااتحنل:  َّمت زت رت يب ىب نب مب

 .[52الاحدنل : ] َّهت مت خت حت جت هب مب خبُّٱ

ن الاننيابل التندال لاي  الضااير )أنان( دعارب ا  ونال ظ يف هذه الااندنس جايع 

ولي  الاانم الذ  ورل فيه، ودلك أ  ضاير الاات     -وعال جل  -العزة  ع  رب  

لاه دا  الاارائ  يف  ع ى اةالتصنص للجه قل  فضال  عاان ا تاف   )أنن( إنان ي    

هذه الالاضي التي هزيا  يف إفنلهاه اةالتصانص دلال التاا ي ، أو الحصار لانلنةي 

ا لضاااير )ياانء الااات   ( ونحاال دلااك دااان ياانبينه  واةيااتلننء أو وقلعااه دحكاا  

.  هةصيال 
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 دراسة أسلوبية للضامئر املعربة عن الذات العليّة يف القرآن الكريم ؛السامت األسلوبية للقرآن الكريم ومدى داللتها عىل أنه كالم هللا

 بحوث

وة يتةى وجه الاننيبل لي  دانم التل ي  ولةلل التتصيل  يث إ  

  ث   وقي هذا ابي لب ال ا  لنلعبنلة، فا   هلالج لجف رة التل ي  هي هتصيل ا  

 ع ى التتصيل لت ك الطريال الاليل دننيب ن هانم الاننيبل لهذا الاانم.

وق  اقرتناة أكلار الالاضاي ل ةلال الحصار الاتاتةنلة دا  أيا لب النةاي 

ٱواةيتلننء الانصب ع ى هذا الضاير يف هذه الالاضي: 

ٱ.[2النحل: ] َّني مي زي ري ٰىُّٱ

ٱ.[11طه: ] َّجه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خمُّٱ

 من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّ
 .[25ابنبينء: ] َّىن

ٱأو اقرتاهنن ل ةلل التا ي  كان يف: 

ابنبينء: ] َّيه ىه مه جه ين ىن من خنُّٱٱ

ٱ.[12

ٱ.[52الاحدنل : ] َّهت مت خت حت جت هب مب خبُّٱ

ٱ.[1النال: ] َّمئ خئ حئ جئ يي ىيُّ

 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍُّّٱ
 .[36الاصل: ] َّزت رت يب ىب نب مب زب رب
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 دراسة أسلوبية للضامئر املعربة عن الذات العليّة يف القرآن الكريم ؛السامت األسلوبية للقرآن الكريم ومدى داللتها عىل أنه كالم هللا

 بحوث

ييا يف مقييام اإلينيياس والتثبمييت • دااي لةلاال -فااا  اكتتااب الضاااير )أناان(  ؛أم 

لةلاال اإليناانس والتلبيااة  -اياال   التتصاايل ولةلاال الاات     ل اةاارل، ولةلاال الع  

الانبلال د  ه ك ال ةةس، ودلاك أناه ل لناه يابحننه هال اإللاه والارب العظاي  

والعظااال والااا رة الاتصااف والاتااتل و اا ه ل اال  ااةنس الر ااال والااالة 

الاط الم لذا فهل يبحننه و  ه دص ر اإليننس والتلبية يف هذه اآليانس الالارلة 

 يف هذا الاانم.

 !فان رنس الحبيب   ينان يتاي  بيبه يال  )أنن(

 !ودن أقلد العب   ينان يتاي يي ه ودلةه يال  )أنن(

ا  ينان يتتشعر دعي لاي  اودن أيع ه لاع ن وفتر  دلةه لالله  ته وأش ه هيه 

 !)أنن(

ن للقلعه هذا دي هالِّ  • ن لتا م الضاير يف أغ ب الالاضي، وإد    ال ةلل إد 

ا ل ضاير )ينء الات   ( الاحك  لس  كان يف:  ، أو: [12]طه:  َّجغ مع جعٱُّٱدحك  

ا لضاير الش   الاحك  لس   كان يف: [36]الاصل:  َّ يب ىب نبٱُّ  ييُّٱ، أو دحك  

ٱ.[1النال: ] َّحئ جئ

ٱ.[12طه: ] َّحق مف خف حف جف مغ جغ مع جعُّٱٱ

ٱ.[13طه: ] َّجم يل ىل مل خلُّٱ

ٱ.[1النال: ] َّمئ خئ حئ جئ يي ىيُّ
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 دراسة أسلوبية للضامئر املعربة عن الذات العليّة يف القرآن الكريم ؛السامت األسلوبية للقرآن الكريم ومدى داللتها عىل أنه كالم هللا

 بحوث

 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍُّّ
 [.36الاصل: ] َّزت رت يب ىب نب مب زب رب

جنءس لةلل ضاير الات    الاتصل )أنن(  ؛وكذلك يف مقام الترغمب •

لعبنله  هلالج لجيف لةلته ع ى الذاس الع ي ل دننيب ن هانم الاننيبل لاانده، فرتغيب ا  

يف التللل دبننه ع ى أنه هل و  ه يبحننه الاتتل لصةل العةل الاط ق والر ال 

، فس  هلالج لجالاط ال دهان عظاة الذنلب والتطنين، وهذا ة ي ل  ب   إة   

ا هاف  العبنل جايعه  دهان عظاة ل يه   ةل العةل والر ال، فس   لهن   ًّ

 هلالج لجعن ه ة يتتطيي اإلنتن  فيه أ  يغةر اإلينءة أو الزلل العظي ، ول   عةل ا  

 : ه   ٌّ  خبمب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي نيُّٱة يح  

 تى  ،[53]الزدر:  َّجح مج حج مث متهت خت حت جت هب

ه دن لام العب  ق  ة يرل   هلالج لجالتنئب إليه د  الشرل أو ال ةر أو ال حلل فس  ا  

ود  ث  يتضح لنن وجه دننيبل التعبير لضاير الات    م هنب ورجي إليه

 َّخس حس جس مخ جخ محٱُّٱ :هلالج لجالاتصل يف دلل قلله 

الح ر: ] َّمك لك خك حك جك مقٱُّٱ :هلالج لجأو يف قلله ، [106]البارة: 

ا ه ك التصل يل يف الضاير التنلق الاحك  )أن   يث جنء الضاير  ؛[11 ن( دحك  

( ليحك  الصل يل الاغةرة والر ال له يبحننه زينلة يف يينء الات    يف )أنِّ 

 الرتغيب.
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 دراسة أسلوبية للضامئر املعربة عن الذات العليّة يف القرآن الكريم ؛السامت األسلوبية للقرآن الكريم ومدى داللتها عىل أنه كالم هللا

 بحوث

ا مقام الترهمب • فهل أقل هذه الااندنس نصيب ن د   يث اشتانله ع ى  ؛أم 

 ل إة يف دلضعي  اثني  ع ى اة تان : ن(، ول  ير  ضاير العظال اإللهيل )أن  

 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّ: هلالج لجيف قوله األول 

 خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم
 نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي

 [.1]الااتحنل:  َّمت زت رت يب ىب نب مب ربزب يئ ىئ

 يث نتتشعر الت ايح لنلرتهيب، فال ه   اآليل ع ى الرتهيب الصريح، 

ودلك ب  غنيل دن فيه هارير ع اه  - ح التعبير إ -وإنان هل هرهيب د نز  

يبحننه لتةنين نةليه  وإعالهنن  تى يراقبله يف التر والع  ، فيا    ا ه 

ي ع يه  الاراقب    ع ى الرتغيب يف دراقبل ا  يف التر والع  ،  يث إ   الاطَّ 

ره  دتنلةته  له  إنان هل ا  يبحننه، ويا    ا هن ع ى الرتهيب  يث  ذ 

 وعصيننه يف التر أو الع   وهل دط  ي ع ى ضانئره  ود نل    وره .

، فيا   [52الاحدنل : ] َّهت مت ختٱُّ وكذلك يف الموضا الثاين:

أو ع ى الرتهيب د  دتنلةته وعصيننه  ،هلالج لج ا ه ع ى الرتغيب يف هالد ا  

 ع ى عذالي وغضبي، ونحل دلك. َّهتُّٱلحال 

الالضعي  ل رتهيب، فسننن نتاتطيي ودي دلك فع ى افرتاض  حل ال لص 

أ  ناااف داا  وراء دلااك ع ااى يااال أياا لليل عظيااال داا  يااانس هااذا التطاانب 
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 دراسة أسلوبية للضامئر املعربة عن الذات العليّة يف القرآن الكريم ؛السامت األسلوبية للقرآن الكريم ومدى داللتها عىل أنه كالم هللا

 بحوث

 اإللهي التي هتةق دي  ةنس الحق يبحننه، وهتتق دي عظال هاذا اإللاه العظاي ،

ا نل دا  وكان  أللهيته وجال  رللليته، وهل دن هارره عالم نصلص ال تنب والت 

به، وأنه يبحننه له دنئل ر ال، وغير دلك دان ثبة أ   ر اته يبحننه يباة غض

 نل الصحيحل.يف الارر  والت  

 :ودالالته األسلوبية ؛اي( املعبِّر عن الذات العليَّة يف القرآن الكرميضمري )إيّ -ث

ن لاةًّ ع ى ن ( يف لةلته ع ى الذاس الع ي ل دةعلة  دا َّ ي يف ضاير )إي   د 

اةالتصنصم دان ي   ع ى االتصنص الذاس اإللهيل لت ك الصةنس التي يتع ق 

 ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّٱُّٱٱ:هلالج لجقلله هبنم كان يف 

 رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ

 .[11، 16]البارة:  َّاك يق ىق يف ىف يث ىث مثنث زث

وياا   الضاااير )إياان ( يف الالضااعي  ع ااى االتصن ااه ياابحننه لااان هع ااق 

و اا ه لنلرهباال، ويةاارله  هلالج لجل ا  ةاار  الضااايرم فينبغااي ع ااى العباا  أ  ي  لااذلك 

 لنلتالدم فهل أهل التالد وأهل الاغةرة.

وهذا ي   ع ى  ةتي  د  أالل  ةنس جال  رللليته، وكان  أللهيتهم 

 اى. تَّ اب  ي   ب  ي تشى وأهل   وهان االتصن ه ل نه و  ه أهل  
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 دراسة أسلوبية للضامئر املعربة عن الذات العليّة يف القرآن الكريم ؛السامت األسلوبية للقرآن الكريم ومدى داللتها عىل أنه كالم هللا

 بحوث

ودالالتننه  ؛الننذات العليَّننة يف القننرآن الكننرمي ضننمري )يننات املننتكلم( املعبِّننر عننن   -ج

 :األسلوبية

ل هذا الضاير يف الارر  ال ري  يف دلاضي ع ي ة، وق  هنلعة داندنهه ور  

لحتب هذه الالاضي ولحتب هنلل دلاقعه اإلعراليل لي  النصب وال ر، غير 

هذا ي  أينيي ي  ق  ورل فيهان الااندنس داند   هأننن نتتطيي أ  نايز د  لي  هذ

 الضاير، وهان:

 وأفعنله. هلالج لجدانم هارير  ةنس الحق  -1

 دانم الت  يف اإللهي لنبدر أو النهي. -2

 ومن أمثلة وروده يف المقام األول هذه اآليا : 

 حن جن ىميم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّ: هلالج لجقن  

 يي ىي خيمي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن

 [.36]البارة:  ٌَّّ ٰى ٰر ٰذ

 ام يل ىل مل يك ىك لكمك اك يق ىقٱُّ: هلالج لجقن  

 َّني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم
 .[33]البارة: 

 مبهب خب حب جب هئ مئخئ حئ جئ يي ىي نيُّٱ: هلالج لجقن  

 [.121]البارة:  َّجح مج حج مث هت ختمت حت جت
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 دراسة أسلوبية للضامئر املعربة عن الذات العليّة يف القرآن الكريم ؛السامت األسلوبية للقرآن الكريم ومدى داللتها عىل أنه كالم هللا

 بحوث

 مف خف حف جف جغمغ مع جع مظ حط مضٱُّ: هلالج لجقن  

 [.180]البارة:  َّجل مك لك خك حك جك حقمق

 هلالج لجيارر ا   ٌَّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىيُّٱ:هلالج لجيف قلله  فف  المثال األول -

اه      ع  د   وي ه ه كل   الاالئ للنةته  ةل الع   الاط ق ل غيب الذ  ه ه ه 

 ىن من خن حن جنُّٱيبحننه، ودلك يف دعرض إجنلته لال  الاالئ ل: 

 .[36]البارة:  َّخي حي جي يه ىه مه جه ين

ا هبااذا الضاااير الاحكاا  الاننيااب لاااانم الاارل     لهاا  دصاا هلالج لجف اانء جلالااه  ر 

دناه ال ةلال  هه وكلنه عبنرة ع   رف وا  ، كان أيتشعر  جنز  ل  التريي الحني  ل  

ع ى التصل يل الش ي ة د  الال  ه ك اللجنزة وقنل يته لاللتصنر، وانصابنب 

 .َّييُّالتلكي  ع يه هبذه الصلرة: 

ا د  ابدلر هلالج لجفنل لاب إد  يارر الصل يل    ، يارر  ةل د   ةنهه، وأدر 

ءهن إة التت ي  واةناينل التي يتتل لاعرفل   اتهن، والتي ة يتي الاالئ ل إزا

ن لنلضرورة لا ر دن يالل هعبيره  ، التنم وإ  كن  هذا ال الم دنه  ة يالل اعرتاض 

ا أ   دن عرضه يبحننه ع يه   هلالج لجع  هصلره م فبي   ا   له  ع ى الةلر لينن ن دحك  

ا لح ال ا  وراءه   ال عظيال ة يع اهن إة هل، وأنه يلف يالِّ  أدر    هلالج لجل دظهر 

ب نل والع انء لم ودريته ابرض، في ل  فيه  الع  وع اه لنلغيب  ينان يعار ر

نل والعند ل  لنلتير وإعانر ابرض لان أد    ل.ر  ا  وش   ر  والزه 
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 دراسة أسلوبية للضامئر املعربة عن الذات العليّة يف القرآن الكريم ؛السامت األسلوبية للقرآن الكريم ومدى داللتها عىل أنه كالم هللا

 بحوث

 وقد تجل ت تلك الحممة يف ظهور هذه الصفة الت  يقررها المثال الثاين -

 ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىلٱُّٱ :هلالج لجيف قلله 

له ودن قرره  هلالج لج يث ظهر   ر دن أالرب ا  ، [33]البارة:  َّني مي زي

ا يع   ا   يف  ال يل رلم  هلالج لجا   و  ه   اته، فظهر ع     هلالج لجد  كلنه أدر 

ةلقه ع ى هلال طةنء ودلك لع  هع ياه ابيانء وقنل يته لذلك التع   ، و ڠ

 ام يل ىل مل يك ىكٱُّٱ دلك لع   دن ل  يع الا د  هذه ابيانء:

 َّني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم
 [.33]البارة: 

ا يف المثال الثالث - وهي  هلالج لجفنلاانم هنن دانم هارير  ةل فع يل    ؛أم 

ن ل ننس:  ڠجع ه إلراهي    [.121]البارة:  َّمب خب حب جب هئُّإدند 

اللجاانزة وياارعل  َّجبُّٱداا  هااذا ابياا لب  قاا  ايتشااعرس   وإدا كنااة  

 هلالج لج  ث   هظهر دننيبل هذه الصيغل ابي لليل  ينان نرلطهن لنلتالء ا  اإلجنلل، فا  

 جئ يي ىي نيُّٱ: هذا اةلتالء ون ن اه فياه ڠإللراهي  واجتينز إلراهي  

 [.121]البارة:  َّمب خب حب جب هئ خئمئ حئ

وق  - كننة فلريل وكند ل ع ى أكال وجه ڠف ان أ  ايت نلل إلراهي  

له فلريل  هلالج لجكننة ايت نلل ا   -ع ى ه ك الةلريل َّخئُّٱلل ة الةنء يف 

  .َّمب خب حب جب هئُّكذلك وكند ل ع ى أكال وجه 
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 دراسة أسلوبية للضامئر املعربة عن الذات العليّة يف القرآن الكريم ؛السامت األسلوبية للقرآن الكريم ومدى داللتها عىل أنه كالم هللا

 بحوث

  ي له يبحننه والت   إليه يف ه ك اإلجنلل الةلريل لا   ونحًوا من هذا، -

 َّحق مف خف حف جف جغمغ مع جع مظ حط مضٱُّ :هلالج لجقلله 

ودان ي   ع ى إفنلة اإلي نز والترعل والةلريل يف اإلجنلل د يء  [،180]البارة: 

ا ع  نظنئره يف إجنلل ابيئ ل الع ي ة يف الارر  ال ري م  يث  ال الم دتتصر 

ن يف جلاب ه ك ابيئ ل، نحل:  {ل  ق  }ي يف ابدر لنلتب ي    مب خبٱُّلائا 

 زيمي ري ٰىٱُّٱ ،[181]البارة:  َّمث هت مت خت حت هبجت

]طه:  َّىل مل يك ىك مك لك اكٱُّ، [222]البارة:  َّيي ىي ني

ينء )دان ي   ع ى اط رال ورول دلك الضاير م ، ونحل دلك د  اآلينس[165

 يف الااندنس الاتت عيل فلريل اإلجنلل ووجنزة الرل  ويرعته. (الات   

 مقام التملمف اإلله  :األمر والنه :* 

ٱ هيل يف يلرة البارة:ودلك كان يف اآلينس اآل

 رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َُّّ

 .[31 ]البارة: َّىب نب مب زب

 زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َُّّ

 .[16]البارة:  َّمب

 يث ىث مثنث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىبٱُّٱ

  .[11]البارة:  َّاك يق ىق يف ىف



 

 

(38) 

 دراسة أسلوبية للضامئر املعربة عن الذات العليّة يف القرآن الكريم ؛السامت األسلوبية للقرآن الكريم ومدى داللتها عىل أنه كالم هللا

 بحوث

]البارة:  َّمغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مصٱُّ

18].  

 حط مض حضخض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخٱُّ

 .[125]البارة:  َّمف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ

 ٰى ين ىن نن زنمن رن مم ام يل ىل مل يكُّ

 حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري

ٱ.[156]البارة:  َّخت حت جت هب مب خب

ٱ.[156]البارة:  َّجغ مع جع مظ حط مضٱُّ

 حقمق مف خف حف جف جغمغ مع جع مظ حط مضٱُّ

ٱ .[180]البارة:  َّجل مك لك خك حك جك

 خن حن جن يم ىم مم خم حم جم ىليل مل خلُّ

 ٰر ٰذ يي ىي خيمي حي جي يه ىه مه ينجه ىن من

 .[118]البارة:  َُّّ َّ ٍّ ٰىٌّ

وه يف قيال التعبير هبذا الضاير يف دانم الت  يف لنبدر والنهي يف أنه أوجز 

طريق ل تعبير يف الحنلل التي ياي فيهن هذا الضاير دلقي الاةعلليلم ةهصنله لنبدر 

 .َّخبُّٱ ،ٍَُّّّٱ ،َّحط مضُّٱ ،َّيئُّٱالاط لب كان يف: 
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 دراسة أسلوبية للضامئر املعربة عن الذات العليّة يف القرآن الكريم ؛السامت األسلوبية للقرآن الكريم ومدى داللتها عىل أنه كالم هللا

 بحوث

ابفعن  هذا يف ابفعن  الاتع يل، وق  يتل ل إلى دلك لحروف التع يل يف 

 .َّلك خكُّ :نء يفبأو ال، َّحك جكُّ :الالزدلم كنلالم يف

 حضُّكان يف:  ،أو يف الت  يف ل در يتع ق له يبحننه وينتتب إليه

وة يتل ل إلى ، َّهب مبُّ ،َّمغ جغُّ ،َّىف يث ىثُّ، َّخض

 ابدر أو النهي لان يتع ق هبذه ابشينء ع ى يبيل اإلي نز إة هبذه الطريق. 

ن لايال اإلي نز، ودلك نرد أ   التعبير هبذا الضاير إنان ي يف دحاِّ       ثود   ا 

يف داندنس ال الم الااتضيل لذلك، كان يف  ي  ابدر والنهي الااتضيل لإلي نز 

يف الط ب، دان يحاق الاننيبل التندل لي  هذه الصيغل ولي  الااندنس اللارلة فيه 

لنلذاس الع يل يف لةلتهن ع ى التي ه   ع ى أدلر و ةنس ش ي ة اةالتصنص 

 ..إلخ..َّجم -مغ-ىف-هبُّ كان  ابللهيل وجال  الرللليلم كان يف:
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 دراسة أسلوبية للضامئر املعربة عن الذات العليّة يف القرآن الكريم ؛السامت األسلوبية للقرآن الكريم ومدى داللتها عىل أنه كالم هللا

 بحوث

ودالالتننه  ؛تننات الفاعننل املننتكلم املعبِّننر عننن الننذات العليَّننة يف القننرآن الكننرمي     -ح

 :األسلوبية

 تمة:ورد  هذه التاء يف القرال المري  يف المواضا اآل

 جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مصُّٱ: هلالج لج قلله

 [.122 ،18]البارة:  َّمغ

 نت مت زت رت يب ىب نب مب زبُّٱ: هلالج لج وقلله

 [.3لانئ ة: ]ا َّيت ىت

 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يهُّٱ: هلالج لج وقلله

 رب يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
 يت ىت نت مت زت رت ىبيب نب مب زب
 مك اكلك يق ىق يف يثىف ىث نث مث زث رث
 ىن نن من زن رن مم ام يل ملىل يك ىك
 [.116 :]الانئ ة َّجئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين

 حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئُّ :هلالج لجوقلله 

  [.111 :]الانئ ة َّهت مت خت

 مج حج مث هت مت خت حت جت هبُّٱ :هلالج لج وقلله

 [.32 ]الرع : َّجس مخ جخ جحمح
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 دراسة أسلوبية للضامئر املعربة عن الذات العليّة يف القرآن الكريم ؛السامت األسلوبية للقرآن الكريم ومدى داللتها عىل أنه كالم هللا

 بحوث

 حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس ٱُّٱ :هلالج لج وقلله

، 28: الح ر] َّمق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ

21].  

 مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ محٱُّ: هلالج لج وقلله

  .[51: ال هف] َّخض حض جض

 هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زيٱُّٱ: هلالج لجوقلله 

  .[1: دري ] َّمب خب حب جب

 حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حضٱُّ: هلالج لجوقلله 

 حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل مق حق مف خف

  .[11-11: طه]ٱٱَّجه ين ىن من خن

 خم حم جم يل ىل مل خل هئ مئ هي مي خي حيٱُّ: هلالج لجوقلله 

 حيخي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم

 نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي

 زث رث يت ىت نت زتمت رت يب ىب نب مب زب رب ىئيئ

-38: طه] َّيك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث نثىث مث

16].  

 .[11: طه] َّيل ىلٱُّٱ :هلالج لج وقلله
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 دراسة أسلوبية للضامئر املعربة عن الذات العليّة يف القرآن الكريم ؛السامت األسلوبية للقرآن الكريم ومدى داللتها عىل أنه كالم هللا

 بحوث

 ين ىن نن من زن رن مم ام يلٱُّٱ: هلالج لجوقلله  

 خب حب جب مئهئ خئ جئحئ يي ىي ني مي زي ري ٰى
 جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت مبهب
  .[15-12: الحج] َّخص حص مس خس حس جس مخ

 يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل خلٱُّٱ: هلالج لجوقلله 

 خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن
  .[18، 18: الحج] َّٰذ يي ىي مي

 ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رثٱُّ: هلالج لجوقلله 

 رن مم يلام ىل مل يك ىك مك لك اك يق

  .[20، 25: فنطر] َّزن

 يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زنُّ: هلالج لج وقلله

  .[82، 81: ص] َّحب جب هئ مئ خئ حئ جئ

 مض خض حض مصجض خص حص مس خس حس جس مخ جخُّٱ: هلالج لج وقلله

  .[85: ص] َّمظ حط

 مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن ممٱُّٱ: هلالج لج وقلله

 حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني

 حص مس خس حس جس جخمخ مح جح مج حج مث هت مت خت
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 دراسة أسلوبية للضامئر املعربة عن الذات العليّة يف القرآن الكريم ؛السامت األسلوبية للقرآن الكريم ومدى داللتها عىل أنه كالم هللا

 بحوث

 حف مغجف جغ مع جع مظ حط مض خض حض مصجض خص

 مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف

 خل هن من خن حن جن مم خم حم جم هل
 ىنين من خن حن جن يم ىم خممم حم جم يل ىل مل
 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه
 زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ
 زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب
  .[31-21: الزالرف] َّىق يف ىف يث ىث نث مث

  .[50: الذارينس]ٱٱَّىئ نئ مئ زئ رئ ّٰٱُّٱ: هلالج لج وقلله

 جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حفٱُّ :هلالج لج وقلله

 حي جي ٰه مه جه منهن خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل
  .[18-11: الا ثر] َّمي خي

 .[11: ال يل] َّحي جي يهٱُّ :هلالج لج وقلله
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 دراسة أسلوبية للضامئر املعربة عن الذات العليّة يف القرآن الكريم ؛السامت األسلوبية للقرآن الكريم ومدى داللتها عىل أنه كالم هللا

 بحوث

 :مقامات تات الفاعل املتكلم املعربة عن الذات العلية يف القرآن الكرمي

أ  نتبي   د  الال  ه دل ه ك الالاضي التي ورلس فيهن هذه التنء نتتطيي

يال دشرتكل لي  الااندنس أو التينقنس التي ورلس فيهن هذه التنء، وهذه التال 

د  التصرف  ل  نللفه لعبنله فعل ا  وهصر   هي: ،الاشرتكل لي  ه ك الااندنس

 مأو دزي  هصرف وه لير فيه دزي  عننيل ووةيل، هلالج لجر فعال  د  أفعن  الحق ظه  ي  

 ودلك لنشتانله:

ان ع ااى االتصاا - نص ا  لعاال عباانله وادتنننااه ع ايه  لازياا  عننياال ووةياال إد 

 فيه لطف و ت   نيي، أو لنةي هذا اةالتصنص. لةعل  

ن ع  - إهالكها   ىاالتصنص ا  لعضاه  لازيا  اياتهزاء وايات راج إلا ىوإد 

 لةعل ع يب فيه هصرف وه لير ود ر لنلانكري .

ن ع  -  فعل له يبحننه فيه  ني ع يب أو   ث عظي . ىوإد 

ن إلثبنس وعي  ش ي  أو كي  أكي  دنه يبحننه ل  نفري . -  وإد 

 -وهو االختصاص :مزيد العنايية والواليية-ونستطما أل نلمح المقام األول * 

  تمة:يف اآليا  اآل

 جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مصُّٱ: هلالج لجقلله 

 [.122 ،18]البارة:  َّمغ
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 دراسة أسلوبية للضامئر املعربة عن الذات العليّة يف القرآن الكريم ؛السامت األسلوبية للقرآن الكريم ومدى داللتها عىل أنه كالم هللا

 بحوث

 نت مت زت رت يب ىب نب مب زبٱُّ: هلالج لجوقلله 

 [.3لانئ ة: ]ا َّيت ىت

 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يهُّٱ :هلالج لجوقلله 

 رب يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
 يت ىت نت مت زت رت ىبيب نب مب زب
 مك اكلك يق ىق يف يثىف ىث نث مث زث رث
 ىن نن من زن رن مم ام يل ملىل يك ىك
 [.116 :]الانئ ة َّجئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين

 حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئُّ: هلالج لجوقلله 

  [.111 :]الانئ ة َّهت مت خت

 حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حضٱُّٱ: هلالج لجوقلله 

 حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل مق حق مف خف

  .[11-11: طه]ٱَّجه ين ىن من خن

 خم حم جم يل ىل مل خل هئ مئ هي مي خي حيٱُّٱ: هلالج لجوقلله 

 حيخي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم

 نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي
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 دراسة أسلوبية للضامئر املعربة عن الذات العليّة يف القرآن الكريم ؛السامت األسلوبية للقرآن الكريم ومدى داللتها عىل أنه كالم هللا

 بحوث

 زث رث يت ىت نت زتمت رت يب ىب نب مب زب رب ىئيئ

  .[16-38: طه] َّيك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث نثىث مث

  .[11: طه] َّيل ىلٱُّ: هلالج لج وقلله

 حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حسٱُّ :هلالج لج وقلله

  .[21، 28: الح ر] َّمق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ

 يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زنُّ: هلالج لجوقلله 

  .[82، 81: ص] َّحب جب هئ مئ خئ حئ جئ

 حط مض خض حض مصجض خص حص مس خس حس جس مخ جخٱُّٱ :هلالج لجوقلله 

  .[85: ص] َّمظ

 مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ محٱُّ: هلالج لجوقلله 

  .[51: ال هف] َّخض حض جض

االتصانص لناي إيارائيل لسنعانم ا  ع ايه   فةي اآليتي  د  يلرة الباارة: -

العنلاي  يف زدانهن ، داان فياه دا  دزيا  عننيال ووةيال، واقتضاى  ى ه  ع يوهةض

  نله  اةدتنن  ع يه  وهذكيره  هبن.
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 دراسة أسلوبية للضامئر املعربة عن الذات العليّة يف القرآن الكريم ؛السامت األسلوبية للقرآن الكريم ومدى داللتها عىل أنه كالم هللا

 بحوث

االتصنص الات اي  لنعال ٱَّٱىب نب مب زبٱُّ :ويف ريل الانئ ة -

واالتنره   هلالج لجوإهانم النعال، وا طةنئه  ل  ي  الذ  رضيه ا   إكان  ال ي ،

 .ٱَّمت - يب - مبُّ :له، ف نءس هذه ابفعن  دارتنل لت ك التنء يف

 ٰذ ييُّ: هلالج لجيف قلله  ىوكذلك ادتنننه يبحننه ع ى عيت -

، َّ...ام يل...رب يئ...ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر

والتع ي  وكفِّ أدد   يث نرد إنعنم ا  ع يه واالتصن ه إينه لنعال الت يي 

الحلاريي  يف االتصن ه  لان أو نه ع ى  هلالج لجوكذلك ادتنن  ا  ، أع ائه عنه

 إليه  د  اإليان  له ولريلله.

االتصنص ا   ىن اح هذه ابفعن  التي ه   ع  (طه)ويف رينس يلرة  -

 مل خلُّ :دليى لازي  العننيل والرعنيل والاحبل واة طةنء واللةيل هلالج لج

ون حظ اجتانل الضايري  ، َّيل ىل - ٰذ يي ىي مي -

لالدتنن  والتنليه لعظال  مٱَّمل خلُّ :لاليى هلالج لج)أنن والتنء( يف االتينر ا  

 .ڠيف االتينره لاليى  -جل وعال-رب العزة 

 :ن رينس يلرة )ص( فا  ورلس ابفعن  فيهن دارتنل لتنء فنعل الات   أد   -

آللم  هلالج لجه ري  ا   ىلالل ع ، َّمئ خئ حئ جئ - يي - مص خصُّ

 .َّمصُّلان لع ه  َّخصُّوا طةنئه إينهم ن اح دلك يف ه كي  الةعل  ڠ
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 دراسة أسلوبية للضامئر املعربة عن الذات العليّة يف القرآن الكريم ؛السامت األسلوبية للقرآن الكريم ومدى داللتها عىل أنه كالم هللا

 بحوث

فمه  هلالج لجهلل  هذه األفعال تدل كذلك على المقام الثالث، وهو الداللة على فعل  * 

 صنا عجمب أو حدث عظم .

وأ     ث أعظ ، وأ    ني أع ب د  ال ق اإلنتن  وهتليته لي يه 

 يبحننه ونةته فيه د  رو ه؟! 

 رئ ّٰٱُّٱ :ن لتنء الةنعل كذلك يف ريل الذارينسن  وق  جنء فعل الت ق دارت

 اآلينس. َّٱ...حق مف خف حفٱُّٱ :ورينس الا ثر، َّىئ نئ مئ زئ

ا المقام الثاين وهو االختصياص :االسيتدرال لالهيالن :نيوي عجميب وهيو *  أم 

 الممد والتد:مر، فهو ما نلمحه يف هذه اآليا :

 مج حج مث هت مت خت حت جت هبٱُّ: هلالج لجقلله 

 [.32 ]الرع : َّجس مخ جخ جحمح

 يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جهُّ :هلالج لجوقلله 

 .[18: الحج] َّٰذ

 ىق يف ىف يث ىث نث مث رثزثُّٱٱ:هلالج لجوقلله 

 رن مم يلام ىل مل يك ىك مك لك اك يق

  .[20، 25: فنطر] َّزن

 َّري ٰى ين ىن نن من زن رن ممٱُّٱ :هلالج لجوقلله 
  .[21: الزالرف]
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 دراسة أسلوبية للضامئر املعربة عن الذات العليّة يف القرآن الكريم ؛السامت األسلوبية للقرآن الكريم ومدى داللتها عىل أنه كالم هللا

 بحوث

 جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حفٱُّ: هلالج لج وقلله

 حي جي ٰه مه جه منهن خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل
  .[18-11: الا ثر] َّمي خي

 حج مث هت مت خت حت جت هبُّ :فةي اآليل ابولي -

ن اح الرلا لي  ايتهزاء ال نفري  م [32 ]الرع : َّجس مخ جخ جحمح مج

 ىوايتهزائه هب  يف الاانللم لنيت راجه إينه  إل هلالج لجلنلريل وع يب  ني ا  

ا وليال  يتتحق التع ب دنه ود   ت   الهالل لسدالئه له  ث  أالذه  أالذ 

 ؟!َّجس مخ جخُّ :الصني والت لير فيه

 ىه مه جهُّ :ونال ظ التشنله ال بير لي  ريل الرع  وريل الحج

م  يث ن   [18]الحج:  َّٰذ يي ىي مي خي حي جي يه

 مي...جي يه ُّ :الطريال نةتهنم اإلدالء واةيت راج ث  ابالذ ل ظنلاي 

 .َّىي

ن د  الاانرنل لي  هذه اآليل يف يلرة ولعل د  الاةي  أ  نعا  هنن نلع  

 حج مث هتٱُّ :هلالج لجالحج واآليل التنلال ع يهن يف التلرة نةتهن يف قلله 

 َّخص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج

ا إليه ضاير )نن( جنء دتن    َّمجُّٱٱ يث ن اح أ  الةعل ، [15: الحج]

 وليس التنء. ،الةنعل
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 دراسة أسلوبية للضامئر املعربة عن الذات العليّة يف القرآن الكريم ؛السامت األسلوبية للقرآن الكريم ومدى داللتها عىل أنه كالم هللا

 بحوث

ن ا  أ  اإلداالء وابالاذ جانء  ،ن يف اآليال ابالارد  ياث دكار اإلداالءأد   -

ي أيانليب الاارر  يف دلاك وهتباي ودلك بنه ظهر لي دا  الاال  هتب ا من لنلتنءدارتن  

 ىأ  التنء إنان ه يف داي الةعال الاذ  يا   ع االااندنس اللارلة يف ه ك ابينليب 

ن )نن( فت يف  يث يارال هعظاي  الةعال وهضاتياه أد   ،هصرف وه لير و ني ع يب

فحيث أرال يابحننه ال ةلال ع اى التا لير والتصارف جانءس التانء التاي  ،وهتلي ه

له دزي  االتصنص لصاةنهه الع يبال  هبي  لي د  الال  اةيتاراء أهنن ه   ع ى دن

ه وهعنلي، وهذا هل دن ن احه دا  ابفعان  الالارلة يف التاينقنس الاتت ةال يبحنن

 يااث جاانء ا ااطننل  ،َّيل ىلٱُّٱ : ااةنهه الع يباال يف ىال الاال ع اا

ه يغااذوه وي تااله يف ليااة عاا وِّ  هلالج لجنه ا  فااا  رل اا منه ع يب ااؤدليااى وا ااطةن

 ولطيف  نعه وه ليره. هلالج لجا، ويف دلك أع ب الع ب لا رة ا  ويتتذونه ول   

هذا الصني والت لير ق  ي ل  لنلعننيل والرعنيل بولينئه كان يف الاانم 

التنلق، وق  ي ل  لنةيت راج واإلهالل بع ائه كان يف ه ك اآلينس اللارلة يف 

 - جك -رن - مل - يهُّ :هذا الاانم والاشتا ل ع ى هذه ابفعن 

 .َّمل

 ىن نن من زن رن ممٱُّ :هلالج لجوهذا دن ن احه كذلك يف قلله 

ويينر اآلينس إنان ه   ع ى أ  هذا  .[21: الزالرف] َّري ٰى ين

 ني ميٱُّ ولهذا جنء لع  هذه اآليل: مهلالج لجالتاتيي إنان هل ايت راج د  ا  
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 دراسة أسلوبية للضامئر املعربة عن الذات العليّة يف القرآن الكريم ؛السامت األسلوبية للقرآن الكريم ومدى داللتها عىل أنه كالم هللا

 بحوث

 مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي

 خص حص مس خس حس جس جخمخ مح جح مج حج مث هت

 خف حف مغجف جغ مع جع مظ حط مض خض حض مصجض

 هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف

 ىل مل خل هن من خن حن جن مم خم حم جم
 جه ىنين من خن حن جن يم ىم خممم حم جم يل
 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه
 نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ
 نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب
 يث يتضح لنن  .[31-21: الزالرف] َّىق يف ىف يث ىث

ن له ، وكيف أنه يبحننه وهعنلي رفي يف هاتيعه  ايت راج   هلالج لجع يب  ني ا  

للة أ  ي ةر الننس وكيف أنه  !نن يتريًّ ه  لعض  لعضه  لرجنس ليتتذ لعض  

ه  ع  ن يص   ن قرين  وكيف أنه جعل له  شيطنن   !ن لاتعه  أكلر د  دلكجايع  

 !التبيل ويحتبل  أهن  دهت و 

وا لري ه ؤللا ويتروا وايتهزن كذ  كل دلك ايت راج له  إلى العذاب لا  

 مث زث رثٱُّ :-يينر اةيت راج-م ف ذا قن  يف هننيل هذا التينر هلالج لج

  .[31: الزالرف] َّىق يف ىف يث ىث نث
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 دراسة أسلوبية للضامئر املعربة عن الذات العليّة يف القرآن الكريم ؛السامت األسلوبية للقرآن الكريم ومدى داللتها عىل أنه كالم هللا

 بحوث

 مق حق مف خف حفٱُّ :هلالج لجكان ن اح دلك اةيت راج كذلك يف قلله 

 خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك
 يث ن اح  [م18-11: الا ثر] َّمي خي حي جي ٰه مه جه منهن

ن له، واآلينس هنن هةصل طريال دلك التاتيي لالله هذا التاتيي ل  نفر ايت راج  

وهبي   ،َّجم هل مل خل حل جل مك لك خك حك جكٱُّ: هلالج لج

دلك العذاب  ىن د  الت لير واةيت راج إلهننيل دلك لان ي شف أنه كن  نلع  

  .َّمي خيٱُّ: ابل   ابلي 

 -تهدييد ووعميد ييديد ىوهيو مقيام الفعيل المليتمل علي-ويف المقام الرا:ا * 

 .[11: ال يل] َّحي جي يهٱُّ نجد هذه اآلية المريمة:

الننر العظيال الةظيعل التي ا هبذه  يث ن اح عظ  هذا اإلنذار ل لنه إنذار  

 فل ةهن ل هنن هت ظى. ،لرجل لعي ة ىعظ  لهيبهن ولظنهن إل

ود  الال  ه ك الااندنس التنلق عرضهن ن اح الاني  الاشرتل يف ورول 

 وهل ال ةلل ع ى دن ن أة  هنء الةنعل الات    يبحننه يف هذه الااندنس جايع  

كان  أللهيته وجال  رللليتهم ع ى  لا    ع يب   يتتل له يبحننه د  فعل  

أو هعظي   ،ان فيه د  اةيت راج بع ائهأو ل   ،ل ولينئه ان فيه د  لطف  ن ل  ودلك إد  

فع ه يبحننه الاتع ق ل در عظي  د  أيرار دلك اإلع نز ابي للي والبين  

 التنل ، والحا    رب العنلاي .

*** 
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 دراسة أسلوبية للضامئر املعربة عن الذات العليّة يف القرآن الكريم ؛السامت األسلوبية للقرآن الكريم ومدى داللتها عىل أنه كالم هللا

 بحوث

 :ض وحتليلضمائر اخلطاب املعربة عن الذات العلية؛ عر -2

هتالل ضانئر التطنب الاعربة ع  الذاس الع يل يف الارر  ال ري  يف 

والضايري  الاتص ي : )هنء الةنعل  ،نل(إي   -الضايري  الانةص ي : )أنة 

 هب مب خب حبٱُّ: ڠع ى لتن  عيتى  هلالج لجقن   .كنف التطنب( -الاتنطب 

 حص خسمس حس جس مخ جخ مح مججح حج مث هت مت خت حت جت
 خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط خضمض حض جض مص خص
 .[118، 118]الانئ ة:  َّجل مك لك خك حك جك مق مفحق

 ،وهنهن  اآليتن  هشتاال  ع ى ثالثل ضانئر هعرب ع  الطنب الذاس الع يل

كنف التطنب(، ويتباى لع  دلك الضاير  -هنء الةنعل الاتنطب  -هي: )أنة 

ويتضح د  . لتةنس والتنلل يف الضانئر)إينل( ويلف نتعرض له يف أدل ل اة

التينقنس أ  هذه الضانئر كغيرهن د  الضانئر الاعربة ع  الذاس الع يل هشرتل 

ة ع ى اةالتصنص هبذا يف ال ةلل ع ى اةالتصنصم غير أ  هنء الةنعل لل  

 ،َّحض جض مص- خص -حتُّٱالةعل الذ  أين س إليه واقرتنة لهم فالله: 

الذ  ي در إنان ي   ع ى االتصنص الةنعل يبحننه هبذه ابفعن  لو  غيرهم فهل 

 فت ب طنعته، وهل الذ  يتلىف ابنةس، وهل الاتتل لرقنلل عبنله.

ويف اجتانل )التنء( أو )ال نف( و)أنة( ه كي  ودزي  االتصنص لنلةعل 

 .َّجل مك لك خكُّ ،ٱَّخض حض جض مصُّ: قلله كان يف

*** 
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 دراسة أسلوبية للضامئر املعربة عن الذات العليّة يف القرآن الكريم ؛السامت األسلوبية للقرآن الكريم ومدى داللتها عىل أنه كالم هللا

 بحوث

 :يبة املعربة عن الذات العلية يف القرآن الكرمي؛ عرض وحتليلضمائر الغِ -3

هتالل ضانئر الغيبل الاعربة ع  الذاس الع يل يف الارر  ال ري  يف 

 الاتص ل. (هنء الغنئب)نه(، وإي   -الضايري  الانةص ي : )هل 

 :(اهإيّ)من أمثلة  -أ

 يت ىت نت مت زت رت يب ىب نبٱُّ: هلالج لجقلله 

 .[182]البارة:  َّىث نث مث زث رث

 خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ينٱُّٱ :هلالج لج قللهو

 حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ

 .[11، 16]ابنعنم:  َّمح جح مج

 .[23]اإليراء:  َّىن نن من زن رن مم ام يلُّٱٱٱ:هلالج لج وقلله

نه( ي يف يف يينر يتبق فيه التعبير ع  الذاس والاال ظ أ  الضاير )إي  * 

الع يل لنةي  الظنهر أو الضايرم في يف لإل نلل ع ى الظنهر أو الضاير التنلقم 

ن ( د  ال ةلل ع ى الاصر وهل يةي  دن يةي ه )إي   ،كان يف ابدل ل التنلال

 كان يف الالنلي  ابولي .  ،واةالتصنصم الن ل يف  ن  ها ده
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 دراسة أسلوبية للضامئر املعربة عن الذات العليّة يف القرآن الكريم ؛السامت األسلوبية للقرآن الكريم ومدى داللتها عىل أنه كالم هللا

 بحوث

ن ( ي يف ل  ةلل ع ى قصر )إي   أ    :اي(والفارق :منه و:من الضممر )إي  * 

نه( في يف لاصرهن ع ى الغنئب ن )إي  الةعل أو الصةل الاذكلرة ع ى الات   ، أد  

 إلى ظنهر أو ضاير ينلق.  الذ  يحيل

ا دن ي يف ل  ةلل ع ى االتصن ه لنلعبنلة يبحننه وقصرهن ع يه وهل كلير  

كان يف ابدل ل التنلالم وهي د  أظهر  ةنس كان  ابللهيل وجال   ،و  ه

 الرللليل.

  ومن أمثلة )هو(: -ب

 جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جعٱٱُّ :هلالج لج قلله

 .[21، 28]البارة:  َّهل مل خل حل مكجل لك خك حك

 يك ىك مك لك اك ىقيق يف ىف يث ىث نث مثٱُّٱ :هلالج لج قللهو

 ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل
 .[8، 0]ر  عارا :  َّمي زي

 ٌّ ٰرٰى ٰذ يي ميىي خي حي جي يه ىه مه جهٱٱٱُّ :هلالج لج قللهو

 مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ
 .[3، 2]ابنعنم:  َّنب

يف لةلتهن التنلال ع ى االتصن ه يبحننه لان  (نهإي  )دي  (هل)هشرتل 

ا دن ي يف يف دلقي و ف لهم غير أ  الةنرر لينهان أ  )هل( ضاير رفي، كلير  
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 دراسة أسلوبية للضامئر املعربة عن الذات العليّة يف القرآن الكريم ؛السامت األسلوبية للقرآن الكريم ومدى داللتها عىل أنه كالم هللا

 بحوث

نه( فهل ضاير نصب ن )إي   ع ى ظنهر أو ضاير ينلق، أد  ا ودحيال  اةلت اء دشير  

ا ودحيال  ع ى ظنهر أو ضاير ينلق كذلك.   ي يف يف دلقي الاةعلليل دشير 

يضا  داي لةلتاه ع اى اةالتصانص لةلتاه ع اى  (هل) ظ أ  الضاير ويال

التعظي  يف جايي التينقنس اللارل فيهان دعارب ا عا  الاذاس الع يال يابحننهم ويا يف 

 جغ مع جعٱُّ: هلالج لج كاللااهالتعظااي  دع ااال  لصااةنهه وأفعنلااه العظيااال ياابحننهم 

 نث مثُّٱٱ:هلالج لجقللااااه ، وَّحك جك مق حق مف خف حف جف مغ

 خي حي جي يه ىه مه جهٱٱٱُّ :هلالج لجقللاااه ، وَّىق يف ىف يث ىث

وهذا التعظاي  الاع ال لصاةنهه الحتانى وأفعنلاه ، إلخ َّٱٰر ٰذ يي ميىي

 العظاى د  أالل  ةنس كان  ابللهيل وجال  الرللليل.

 حنو: ة،املتصلة فكثري (هات الغائب)أمّا أمثلة  -ت

ٱ.[38البارة: ] َّمه جه هن من حنخن جن مم خم حم جم هل ُّ

 مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىقُّ
 ىي ميني زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن
ٱ.[51]البارة:  َّحئ جئ يي

 خض حض جض مص خص حص مس حسخس جس مخ جخ مح جح مج حجُّ
 لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ معجغ جع مظ حط مض
ٱ.[01، 08]البارة:  َّحن جن مم خم حم جم هل مل خل حل مكجل
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 دراسة أسلوبية للضامئر املعربة عن الذات العليّة يف القرآن الكريم ؛السامت األسلوبية للقرآن الكريم ومدى داللتها عىل أنه كالم هللا

 بحوث

 ىن من حنخن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل ملُّٱٱ

 .[31]ابعراف:  َّجه ين

دي )هل( يف لةلتهن التنلال ع ى االتصن ه  (الهنء الاتص ل)هشرتل * 

ا دن ي يف يف  يبحننه لان و ف لهم غير أ  الةنرر لينهان أ  )هل( ضاير رفي، كلير 

ن )الهنء الاتص ل(  ا ودحيال  ع ى ظنهر أو ضاير ينلق، أد  دلقي اةلت اء دشير 

( الاحك ة يف دحل نصب افهي ضاير نصب أو جر، ي يف غنلب ن دتصال  ل فتحك  )إ َّ

ن إلى اي  ظنهر غنلب ن فيبي  االتصن ه له يبحننه،  االتصن ه لان دكر، أو دضنف 

 :لاةًّ ع ى اةالتصنص كذلك، كان يف دلضي جر   أو دتصال  ل نر في ل  يف

  [.181]النتنء:  َّيي ىيٱُّٱ

 هيل لالل ع ى دلك:واآلينس اآل

 جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن ننٱُّ
ٱ .[18]البارة:  َّحئ

 زي ري ٰى ىنين نن من زن رن مم ام يلُّٱ

ٱ.[285]البارة:  َّ هئجب مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي

 يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زبٱُّ
 مك لك اك يق ىق يف ىف ىثيث نث مث زث رث
 .[130]النتنء:  َّيل ىل مل يك ىك
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 دراسة أسلوبية للضامئر املعربة عن الذات العليّة يف القرآن الكريم ؛السامت األسلوبية للقرآن الكريم ومدى داللتها عىل أنه كالم هللا

 بحوث

 من حنخن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلٱُّ

 ٰر ييٰذ ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن

 .[181]النتنء:  ٌَّّ ٰى

 نب مب زب رب يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ ِّٱُّ
 .[50]اب زاب:  َّيب ىب

 حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلٱُّ
 .[1]اإليراء:  َّحي جي يه ىه جهمه ين ىن من خن

فيض  دي لةلته ع ى  (هل)ق  ه تاي دي الضاير  (الهنء)ويال ظ أ  * 

اةالتصنص لةلته ع ى التعظي  يف جايي التينقنس اللارل فيهن دعرب ا ع  الذاس 

 الع يل يبحننهم وي يف التعظي  دع ال  لصةنهه وأفعنله العظيال يبحننه، كان يف: 

 .[38البارة: ] َّمه جه هن من حنخن جن مم خم حم جم هلُّ

 حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱ
 .[1]اإليراء:  َّحي جي يه ىه جهمه ين ىن من خن

]ابنةن :  َّمن خن حن جن خممم حم جم هل مل خل حل جلُّٱ

01]. 

ع ى كان  أللهيته، وجال   واالتصن ه لت ك الصةنس يف ه ك التينقنس لا ٌّ 

 يه ىهُّ، َّمه جه هنُّ رللليته كان هل واضح د  االتصن ه يبحننه ل نه

 .َّمن خن حن جنُّ،  َّحي جي

*** 
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 دراسة أسلوبية للضامئر املعربة عن الذات العليّة يف القرآن الكريم ؛السامت األسلوبية للقرآن الكريم ومدى داللتها عىل أنه كالم هللا

 بحوث

العليننة بننني الننتكلم   االلتفننات والتنننوع األسننلويب للضننمائر املعننربة عننن الننذات    -4

 :واخلطاب والغيبة

 تعريف االلتفات: 

الاشااهلر عناا  ال اهاالر أ  اةلتةاانس هاال التعبياار عاا  دعنااى لطريااق داا  »

«الطرر اللالثل لع  التعبير عنه لطريق رالر دنهن
(1)

. 

وياص  لنلطرر اللالثل: الت    والتطنب والغيبلم ولذا  رح ال رجن  

«الغيبل إلى التطنب أو الت   ، أو ع ى الع سهل الع و  ع  » وغيره ل نه:
(2)

. 

يبل والتطنبواع   أ   ل ات    » :وقن  الزركشي يف الربهن   والغ 

 لع  التعبير هل اةنتان  د  أ  هن إلى اآلالر والاشهلر أ  اةلتةنس ،س  داندن

«لنبو 
(3)

. 

 خم حمٱُّ :هلالج لج لاللهلاللتفات من الغيبة إىل الخطاب  ييبوقد مّثل الط  

 [.5-2]الةنهحل:  َّجي يه ىه مهٱُّٱ لى قلله:إ َّىم مم

                                                   

التطيب الازويني، الاحاق: دحا  عب  الانع  الةنجي، الننشر: لار  ،البالغلاإليضنح يف ع لم  (1)

 .(2/80اللنللل ) ، الطبعلليروس -ال يل 

(2)  
 
ل  دحا  الشريف ال رجن ، الاحاق: ضبطه و ححه جانعل د  الع انء لسشراف  التعريةنس، ع ي

 .(35م )ص1183-ها1163ابولى لبنن ، الطبعل:  -الننشر، الننشر: لار ال تب الع ايل ليروس 

، (م1158-ها1380)، 1طالاحاق: دحا  ألل الةضل إلراهي ،  الزركشي،الربهن  يف ع لم الارر ،  (3)

 .(3/311الننشر: لار إ ينء ال تب العرليل )
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 دراسة أسلوبية للضامئر املعربة عن الذات العليّة يف القرآن الكريم ؛السامت األسلوبية للقرآن الكريم ومدى داللتها عىل أنه كالم هللا

 بحوث

فان  يف  ،وق  هعرض لبين  ن تل دلك اةلتةنس يف  نشيته ع ى ال شنف

«والعبنلة أقصى غنيل التضلل والتذلل»هع ياه ع ى قل  الزدتشرد: 
(1)

ويف  ،

الحا   ، وأ   يلحصل  الرتقِّ  إيذا    -ىصأعظ  وأق  :أ-أفعل  يإيلنر  يغت

وهل كذلك  مد  النتبتي  ع ى ابو نف كل   ب  ه  لتةنوس ر   لو  العبنلة، وإشعنر  

ڦ  ژ ابلبنب قضيل:  ب  الحا  ش ر ع ى نعال ينلال فيتارر عن  دو

 .ژڦ  ڄ

كشف الح نب ع   له نعال أالرد ل     ة  نَّف ان  ا  العب  النع  التنلال ع  

 جن يم ىم ممٱُّٱوهى:  فتلغل يف الش ر فيهن ،أيتنر ه ك الصةنس

، ف جراهن  ينئذ ع ى الاتتحق [1-3الةنهحل: ] َّين ىن من خن حن

ا فتنطبه  لذلك الحا ، فزي  يف ال شف ل    نر الربهن  عينن ن، والغنئب  نضر 

إلى هذا  ( إيانء   الزدتشر أ :ويف هضنعيف كالده ) ،َّىه مهٱُّ لالله:

 .(2)الاعنى

                                                   

 .(1/16) الزدتشر  ،ال شنف (1)

، هةتير هيالر (183)ل دتطلط لار ال تب الاصري الطيباي،فتلح الغيب يف ال شف ع  قننل الريب،  (2)

 .(/ر 21ر)



 

 

(01) 

 دراسة أسلوبية للضامئر املعربة عن الذات العليّة يف القرآن الكريم ؛السامت األسلوبية للقرآن الكريم ومدى داللتها عىل أنه كالم هللا

 بحوث

إنان هرل الغيبل إلى التطنب ب  »هنن ع  ال  جنى قلله:  يوينال الطيب

ن  نر إلى العبنلة  ه؟! هرال هحا  نظيرل وة هعب الحا  لو  العبنلة، أة   ولا 

ن هبن، وهارل ن دنه َّىه مهٱُّٱأقصى أد  الطنعل قن :  يه يالت «إ را  
(1)

.  

الحا  ر ل تن  أهل العرفن  ويان : إ  ويا   أ  يعب  : »يث  قن  الطيب

 ،ةودررة ق به إدا ان     ،ةس التنلك إدا هزك  ة  فس  ن   م ركل الاري  ئدبنل

أوجبة اللةيل، وه رلس النةس  يالت ية فيهن أنلار العننيل، والعننيل هفال   

الزكيل ل ط ب، فرأس رثنر نع  ا  ع يهن ينلغل وألطنفه غير دتننهيل، فحا س 

ح نب د  وراء أيتنر العزة ع  ع ى دلك، وأالذس يف الذكر، ف شف لهن ال

، فشنه س دن يلد ا  ع ى شرف الةننء، دةتارة إلى َّىم ممٱُّٱدعنى 

فرتقة لط ب التالص د  و شل اإلللنر، وظ ال  ،، دحتنجل إلى الرتليليالابا

الا س نتانس ألطنف  بة لهن د  نةحنس جننالت ل  إلى ابغينر، فهب  

للارر ال ال  د  وراء ، فعرجة د  هذا الاانم ل اعنس َّحن جنٱُّ

 ، فننلس ل تن  اةضطرار يفيان  إلى اب   الصا  الانلك الحايا ي نف ال

، أي اة نةتى إليك، [10: غنفر] َّمل خل حل مكجل لك خكُّٱ: دانم

ل الل ل ، وانتهة إلى دانم العي ،  َّ إليك، وهنن النضة ل    وأل  س ظهر

 أة   ،دانم التنلك، وهنهنن انتهنء َّىه مهٱُّفانلة:  ،فحااة نتبل العبلليل

                                                   

 .(/ب 22ر)، هةتير هيالر (183، )فتلح الغيب (1)



 

 

(02) 

 دراسة أسلوبية للضامئر املعربة عن الذات العليّة يف القرآن الكريم ؛السامت األسلوبية للقرآن الكريم ومدى داللتها عىل أنه كالم هللا

 بحوث

 ىل مل خلٱُّ :هلالج لجهرد إلى يي  الت ق، كيف عرب ع  دانده هذا لالله 

 ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل
 يهٱُّة التا ي  لالله: ب  فط   م [1]اإليراء:  َّحي جي يه ىه جهمه

 ٍُّّ ، وايتعندس د  الت لي  لالله:َّىي مي خي حي جي

«فاص  دتت اال  ورجي د اال   ،َّّٰ ِّ ُّ َّ
(1)

. 

  َّ التطريل  -عن  الطيبي-ود  ث ، فس  قيال اةلتةنس يف اآلينس هت نوز 

كان دهب إليه كلير د  البالغيي م  ،والتنشيا وايتانلل الات اي إلى اإل غنء

ف  نه يرد أ  ن تل اةلتةنس هنن هتالل يف رعنيل  ن  الات   ، فنلع و  يف 

والاشنه ة، يتطنلق أه  الاطنلال دي يبل إلى دانم الاتنطبل اآلينس د  دانم الغ  

نه، ه  لس ل عب  لع  دللله لي  ي د دلةه، وايتشعنره لرللليته إي   يالحن  الت

ف ورثه  مويعل ر اته له يف العنج ل واآلج ل، ودنل يته له يف ال نين واآلالرة

النعال دي التاصير والر ال دي  يف العبلليل، وايتشعنر   الرلليبل رغبل   ايتشعنر  

الانل يل يف ابولى واآلالرة هذلال  ورهبل،  وايتشعنر   ،ورغبل التةريا  ينء  

فنيتشعر لت ك اب لا  لزوم العبلليل له واةفتانر إلى دلةه، فتلجه ق به إلى 

رله لنلرغبل والرهبل والتضلل واإلننلل، ولان كن  جانل ه ك اب لا  يتاى 

                                                   

 .(/ب 22ر)، هةتير هيالر (183)فتلح الغيب  (1)



 

 

(03) 

 دراسة أسلوبية للضامئر املعربة عن الذات العليّة يف القرآن الكريم ؛السامت األسلوبية للقرآن الكريم ومدى داللتها عىل أنه كالم هللا

 بحوث

 يه ىه مهٱُّٱ   لالله:العبنلة، فننط ق ال تن  دعرب ا ع  ه ك الحن

  .َّجي

 معرتض هنن ل   هذا ال الم هل كالم رب العزة ة كالم العب  ي  أة   يوينبغ

ودلك ب  هذا ال الم ينتب إلى العب  ويعرب ع   نله د   يث إ  العب  د دلر 

ر ولذلك ق    مإلخ... َّ حن جن يم ىم مم خم حمٱُّ لال :

 مم خم حمٱُّٱ: )قلللا:  لعال الاةتري  يف أو  ال الم )قلللا( أ

إلخ ...َّٱىم
(1)

. 

راعة التلرة دلك،    ث   ولان كن  هذا ال الم دالة  ع ى لتن  العبنلم فا  

وجنءس دشتا ل ع ى هذا ابي لب الاننيب لحن  الات    له وهل العب  يف 

ن عنه ق   ن  هعرفه ع ى ا ، وهلجهه إليه لنلعبنلة، فهل يف لنلئ أدره يحا  غنئب  

رف لصةنهه، وو   ن ودتناال  لي  ف له، فحا ه العب  لت ك الصةنس دت رج     ع 

دشنه هن وظاللهن  تى ه  ة له عظال ه ك الذاس، فصنر الاتح ث عنه 

كنلحنضر الاشنه ، و نر الغنئب دتنطب ن، فتحل  د  الح يث عنه إلى 

 دتنطبته واإلقرار لل  انيته وعبلليته.

ودان االتل له هذا » : لبين  ن تل هذا اةلتةنس فان  وق  هعرض الزدتشر

الالضي أنه لان دكر الحايال لنلحا ، وأجرد ع يه ه ك الصةنس العظنم هع ق 

                                                   

  هةتير ال اللي  لتلرة الةنهحل.ينظر دلال   (1)



 

 

(01) 

 دراسة أسلوبية للضامئر املعربة عن الذات العليّة يف القرآن الكريم ؛السامت األسلوبية للقرآن الكريم ومدى داللتها عىل أنه كالم هللا

 بحوث

 ،الع   لاع لم عظي  الش  ،  ايق لنللننء وغنيل التضلل واةيتعننل يف الاهانس

  هذه  ةنهه نتل نل ين د  فتلطب دلك الاع لم الاايز لت ك الصةنس، فايل: إي  

ع ى أ   لي ل  التطنب أل    مة نعب  غيرل، وة نتتعينهلنلعبنلة واةيتعننل، 

«ة هحق العبنلة إة له  العبنلة له لذلك التايز الذ
(1)

. 

والشنه  هنن أنه ه  اةنتان  د  التعبير لنلغنئب الذ  ننيب  نلل هعرف العب  

الذ  ننيب  َّجي يه ىه مهٱُّ :ع ى رله إلى التعبير لنلاتنطب

العب  ق  انتال إلى  ن  الاشنه ةم فننيب   تى ك      نلل هحاق الاعرفل لصةنههم

دلك اةنتان  إلى  ن  التطنب الذ  يننيب هلجه العب  إلى رله لسقراره لنلتل ي ، 

 ودعنه هه يبحننه ع ى إالالص العبنلة واةيتعننل، أو هل ي  الاص  والط ب.

 ة  نل( وهل ضاير نصب ل لنه دةعلوننيب دلك ايتعان  ضاير الاتنطب )إي  

ن أفنل قصر العبنلة واةيتعننل ع يه يبحننه واالتصن ه هبان أش  اةالتصنص، د  دا َّ 

   نةي  عبنلهت  » .ك(ل ونتتعين نعب   )وهل أل   د  
ولل قيل: نعب ل ونتتعينك، ل  ي ة 

«نل أكردة(لغيره، وة اةيتعننل لغيره، ودلك نظير قللك: )أكردتك( و)إي  
(2)

. 

  

                                                   

 .(1/16) ،ال شنف (1)

الننشر: لار عانر ل نشر والتلزيي،  ،فنضل ل   نلح التندرائي ،لاتنس ليننيل يف نصلص د  التنزيل (2)

 (.11)ص (،م2663، ها1123)، 3ط ،ابرل  –عان  



 

 

(05) 

 دراسة أسلوبية للضامئر املعربة عن الذات العليّة يف القرآن الكريم ؛السامت األسلوبية للقرآن الكريم ومدى داللتها عىل أنه كالم هللا

 بحوث

  :كذلك االلتفات من الغائب إىل املتكلمومن مواضع االلتفات 

 ييُّٱ:هلالج لجقلله يف ن( يف دانم الت ري  يف الارر  ال ري   يث ورل الضاير )ن  

 َّحت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ

الذ  يحال ابدر  َّجئُّٱن( اقرتنة هنن لنلةعل )ن    يث إ   ، [31]البارة: 

 :أ -رلم لان أنب ه  ل يانئه  »ن له  يث إ  ل االئ ل لنلت لل آللم ه ريا  

 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّٱُّٱ :هلالج لجئ لا عنه يف قلله أيانء دن ي  

 ملنلت لل له -هلالج لجا   :أ -اه  دن ل  يع الا أدره  وع    -اآليل َّنئ

ن لةض ه وألاء   ا عان قنللا فيه اعرتاف   .«لحاه واعتذار 

«له دالئ ته       أي   أكرم ا  رلم أ    مف ننة الطنعل  ، والت  ة آللم»
(1)

.  

 مل خلٱُّ»فنلاانم دانم ه ري  آللم لسجانل الاةتري ، قن  ال  جرير: 

ل يهلل  -جل دكره-ه قن  ك ن   : َّىم مم خم حم جم يل ىل

ا ع يه  نعاه د  لني إيرائيل دع ِّ  ملسو هيلع هللا ىلص ننلا لي  ظهرا  دهنجر ريل  ا الذي  ك ل 

ادكروا فع ي ل   إد  ره  رةءه ع ى نحل الذ  و ةنن فيان دضى قبل:ودذكِّ 

ن، وإد ق ة ل االئ ل إ  جنعل  ع ي   فت اة   أنعاة   ل   دن يف ابرض جايع 

                                                   

 .(1/512شنكر ) .س ،جندي البين  ،هةتير الطرب  (1)



 

 

(00) 

 دراسة أسلوبية للضامئر املعربة عن الذات العليّة يف القرآن الكريم ؛السامت األسلوبية للقرآن الكريم ومدى داللتها عىل أنه كالم هللا

 بحوث

ألنك  رلم لان رهيته د  ع اي وفض ي وكرادتي، وإد  دة  يف ابرض ال يةل، ف ر  

«له دالئ تي فت  وا له س     أي   
(1)

. 

ودلك  ،ظنهرةوإدا هارر أ  الاانم ل ت ري  فاننيبل ضاير التعظي  ل اانم 

 : كةعل الا ك العظي  يف ه رياه لا  رأد ه رياه د  رعيته فسنه يال  دلال 

ان يف دلك د  دننيبل الاانمم ب  عظال ونحل دلك ل   ،)قررنن دنح فال  كذا(

م، ف ن  دلك دان يننيب الاانم أه    م هزي  يف ه ري  الا رَّ  دننيبل. الا رِّ

تري  ع يه فس  دلك ة يننيف رؤيل ودي ظهلر دانم الت ري  واهةنر الاة

ك اته، وإ نطل  دانم رالر، وهل دانم إظهنر جاللل الحق يبحننه، ولين  ع ل  

ع اه، وه كي  ايتاال    اه، ودلك  يث ظهر   ر دن أالرب له يبحننه 

دالئ ته فيان أل وه يف ال ق رلم،  يث أالربه  ل نه يع   د  أدره دن ة يع ال ، 

اه د  ابيانء، ف ان ظهر فضل رلم يف الع   والةه  فيان ع   وأنه ي ل  له د ننل 

 أدره  لنلت لل له ع ى وجه التحيل والت ري  والتعظي  له واةعرتاف لةض ه.

واةلتةنس إلى الت    إلظهنر »وق  التةة ألل التعلل إلى هذا الاانم فان : 

«ال اللل وهرليل الاهنلل دي دن فيه د  ه كي  اةيتاال 
(2)

. 

                                                   

 .(1/562شنكر ) .س ،جندي البين  الطرب ،هةتير  (1)

 .(1/88إرشنل العال الت ي  إلى دزاين ال تنب ال ري  ) ،هةتير ألي التعلل (2)



 

 

(08) 

 دراسة أسلوبية للضامئر املعربة عن الذات العليّة يف القرآن الكريم ؛السامت األسلوبية للقرآن الكريم ومدى داللتها عىل أنه كالم هللا

 بحوث

جنء دننيب ن  َّٱجئٱٱُّإلى الت     َّملُّٱ  رأد أ  اةلتةنس د  الغنئب وق

لهذا الاانم. وهل كان قن  غير أننن نزي  ع يه أ  كل  الت    جنء لضاير التعظي  

ن لت ك الاننيبل وأكلر دطنلال لذلك الاانم)ن   ودلك بنه لان  من( كن  أكلر هحايا 

د  ع  ، وإ نطته لنلغيب  قَّ له    ظهر   ر دن أالرب له الحق، ويعل دن ي   

ا له    ر الربه، ويعل ع اه، وك     هبذا الاانم  يبحننه أ  يعظ  داهه دظهر 

ن لاحل للم أو هب ية ودعنهبل يننيبهن دلك التعظي  ويل ي هبن الت اء   ،أيض 

 نن من زن رن مم ام يلٱُّالتينر لذلك اةيتةهنم اةيتن نر : 

قن  البيضنو : ولذا م [33]البارة:  َّني مي زي ري ٰى ين ىن

يبي      وهل أ  يتلقةلا درت  ي  ب   ،وفيه هعريال لاعنهبته  ع ى هرل ابولى»

«له 
(1)

.  

ويت ل الاانم لع  دلك يف اآليل التنليل ل ت ري  لو  شنئبل عتنب وة 

م وليس الطنل ن ل االئ ل، ودلك يف قلله ودلك بنه الطنب آللم الا رَّ  مةئال

 َّحس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت متٱُّ: هلالج لج

ن [35]البارة:  ، ول   الاانم هنن ة يت ل ل ت ري  و  ه كذلك لل يظهر فيه أيض 

دي دن يحا ه د  هحذير  ،َّخص حص مس خسٱُّ: هلالج لجدانم الت  يف يف قلله 

                                                   

 .(1/86نلار التنزيل وأيرار الت ويل )أ ،نو البيضهةتير  (1)



 

 

(08) 

 دراسة أسلوبية للضامئر املعربة عن الذات العليّة يف القرآن الكريم ؛السامت األسلوبية للقرآن الكريم ومدى داللتها عىل أنه كالم هللا

 بحوث

وة شك أ   يغل التعظي  ه يف  .َّحض جض مصٱُّ: هلالج لجواضح يف قلله 

 ع ل  ف الهان ياتضي  ،د  دانم الت  يف والتحذير دننيبل هانم الاننيبل ل ل  

 الات    وإشعنره ل اتنطب لع لِّ دنزلته ع يه  تى ي ل  دلك ألعى ةيت نلته. 

 جئ ييُّ: هلالج لجيف قلله  َّملُّود  هنن نرد كيف كن  اةلتةنس د  الغنئب 

هانم الاننيبل لاانم هعظي  الحق لنةته يف  َّٱمتُّإلى الات     َّٱحئ

دتتل ل ان  داندنس الت ري  والت  يف واإلالبنر والاعنهبل د  إله عظي  

 .التعظي  والتا ي  ال ا  ع ى كان  ابللهيل وجال  الرللليل

*** 

 

  



 

 

(01) 

 دراسة أسلوبية للضامئر املعربة عن الذات العليّة يف القرآن الكريم ؛السامت األسلوبية للقرآن الكريم ومدى داللتها عىل أنه كالم هللا

 بحوث

املطلب الثنا:: الضنمائر املعنربة عنن النذات العلينة يف القنرآن؛ نظنرات يف داللتنها          

 :األسلوبية

ع  ه ك ال رايل التح ي يل ل ضانئر الاعربة ع  الذاس الع يل يف الارر  ل

ن ع  أي لب الات    رس أي لليًّ ه ك الضانئر ق  عب  ال ري  نتتطيي أ  نارر أ  

دان ي   لةلل واضحل ع ى دص ريل الارر  ال ري ، وأنه د   هلالج لج هبن، وهل الحق

 .هلالج لجعن  الحق 

 ومن أه  الدالال  األسلو:مة لتلك الضمائر على أسلوب المتمل  :ها:

واإللنه العظنيم؛   داللتها على كمال التعظيم الذي ال يستحقه إال هذا الرب املبدع  -أ

 وذلك كما رأينا يف اجتماع ضمائر التعظيم يف:

 .[1]الح ر:  َّنن من زن رن مم ام يلُّٱ: هلالج لجقلله 

 .[23]الح ر:  َّرن مم ام يل ىل ملُّ: هلالج لجوقلله 

 .[16]دري :  َّجي يه ىه مه جه ين ىن منُّٱٱ:هلالج لجوقلله 

 .[13]ر:  َّيي ىي ني مي زي ريُّ: هلالج لج وقلله

 من زن رن مم ام يلُّٱ: هلالج لجالله ه د نن يف ال ةلل ابي لليل ل فسدا

وأنه هل اإلله الحق  ،ع ى لةلل الضانئر ع ى الات    [1]الح ر:  َّنن

ضانئر ل تعظي  يف ه ك ال ا ل  لرأينن اجتانل أرلع ،يبحننه دنز  دلك ال تنب

 وهذا إ  ل   م ( دي ه رر الضاير )نن( ثالث دراس)نح  التربيل، وهي الضاير



 

 

(86) 

 دراسة أسلوبية للضامئر املعربة عن الذات العليّة يف القرآن الكريم ؛السامت األسلوبية للقرآن الكريم ومدى داللتها عىل أنه كالم هللا

 بحوث

ع ى شيء فسنان ي   ع ى أنه يبحننه هل اإلله الحق الذ  يحق له أ  يعظ  داهه 

ف ل  الم عنء إة دت  ِّ   ي رؤ ع ى هذا اةل  ا   ف  وإة   إلنزا  هذا ال تنب العظي .

ة أدنراس التا ي  والتعظي   ،ع ى ايتحينء هب و ع يه أدنراس ال ذب والت  ف

ن نةته كر يف هذه اآلينس دعظا  عنء شيء دان د  فال أ   غير ا  يتتطيي ال   لنةته.

ف دن عي دلك إة كندب دت  ِّ ودلل دلك اإل ينء واإلدنهل فال ي    ،هذا التعظي 

 زتُّٱ عيه ع ى ايتحينء ل لنى ألةنظ اإلثبنس كان يف قل  نارود:فرتاه ي    ،ليس له

 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰىُّٱ :هلالج لجيف قلله ، َّنت مت

 يت نتىت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ

 مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث

فرتاه ق  ال عى لنةته ، [258]البارة:  َّمم ام يل ىل مل ىكيك

اإل ينء واإلدنهل ل لنى لةظ ي   ع يه، وهل الضاير )أنن(م ل   الحق يبحننه 

 ام يل ىل ملُّيلبة دلك لنةته لا الل ضانئر العظالم فيال : 

ٱَّيي ىي ني مي زي ريُّٱ، ويال : [23]الح ر:  َّرن مم
 .[13]ر: 

فرتاه يبحننه يتتعال ضانئر العظال )نن( وي يف الضاير )نح ( أرلي دراس 

ة ع يه نل  ا لل  ا، ودرهي  دتترت ا ظنهر  يف ه ك ال ا ل التربيل: درهي  ضاير  

أضف إلى دلك د يء ضاير التعظي  )نح ( ، َّني ميُّ :الاضنرل يف

 ن لالم التلكي .دتبلق  
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 دراسة أسلوبية للضامئر املعربة عن الذات العليّة يف القرآن الكريم ؛السامت األسلوبية للقرآن الكريم ومدى داللتها عىل أنه كالم هللا

 بحوث

ابي لليل ل تعظي  لغير دلك فهل يا   أ  ي ل  اجتانل هذه ال ةئل 

اإلله الحق الذ  يتةرل ل نه يحيي وياية، وإليه الاصير، وأنه و  ه الذ  يرث 

 َّجي يه ىه مه جه ين ىن منٱُّٱ:هلالج لج  ع يهنم قن  ابرض ود  

 ؟[16]دري : 

 ومن ذلك داللة الضمائر على توحيده سبحانه: -ب

 :هلالج لجكان يف قلله ، ن (نه( و)إي  )إي   :ا الغنئبير  د  أدل ل دلك ضا  

 زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نبٱُّٱ

  .[182البارة: ] َّىث نث مث

 جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ينٱُّ

 َّمح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب
  .[11، 16]ابنعنم: 

 مي زي ري ٰى ىنين نن من زن رن مم ام يلٱُّ
 َّهب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني
 .[23]اإليراء: 

الضاير )إين ( د  ال ةلل ع ى فنلاال ظ أ  الضاير )إينه( يةي  دن يةي ه 

ا وهل كلير  ،   ها ده كان يف الالنلي  ابولي الن ل يف  ن ،الاصر واةالتصنص

دن ي يف ل  ةلل ع ى االتصن ه لنلعبنلة يبحننه وقصرهن ع يه و  ه كان يف 

كان ي يف ، نس كان  ابللهيل وجال  الرللليلوهي د  أظهر  ة ،ابدل ل التنلال
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 بحوث

 ع ى اةالتصنصم ن لاةًّ د   دا َّ لةلته ع ى الذاس الع يل دةعلة  ضاير )إين ( يف 

دان ي   ع ى االتصنص الذاس اإللهيل لت ك الصةنس التي يتع ق هبنم كان يف 

 رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّٱُّ :هلالج لجقلله 

 مثنث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب

 .[11، 16]البارة:  َّاك يق ىق يف ىف يث ىث

الضاااير )إياان ( يف الالضااعي  ع ااى االتصن ااه ياابحننه لااان هع ااق  وياا    

و اا ه لنلرهباال، ويةاارله  هلالج لجلااذلك الضااايرم فينبغااي ع ااى العباا  أ  يةاارل ا  

 لنلتالدم فهل أهل التالد وأهل الاغةرة.

ع ى  ةتي  د  أالل  ةنس جاال  رللليتاه، وكاان  أللهيتاهم  وهذا ي    

 ى.ا  تَّ اى وأهل ب  ي  وهان االتصن ه ل نه و  ه أهل ب  ي تش  

اإلعجاز األسلويب والبالغي يف الضمائر الدالة على الذات العلية دليل على كون  -ت

 :املتكلم هبذا القرآن هو احلق سبحانه

ة ييان هنلل الضانئر يف يلرة الةنهحل  ،وق  ظهر دلك يف كل أدل ل البحث

ث  الرجلل  ، ويطهنيف اةلتةنس فيهن د  ضاير الغنئب يف أولهن إلى التطنب يف

 إلى الغنئب يف رالرهن لن ة لقيال لالغيل وأي لليلم يبق لينهنن. 

دلك وغيره دان لينه التح يل ابي للي لآلينس التي اشتا ة ع ى  كل  

ضانئر الذاس الع يل يف الارر  ال ري  يالل يانس أي لليل لالل ع ى كل  

 الات    هبذا ال الم هل ا  العزيز الح ي .
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 دراسة أسلوبية للضامئر املعربة عن الذات العليّة يف القرآن الكريم ؛السامت األسلوبية للقرآن الكريم ومدى داللتها عىل أنه كالم هللا

 بحوث

تنوع املقامات والسياقات الدالنة علنى مظناهر اجلنالل اإلهلني املمينب لكتناب ا          -ث

 العظيم.

هااذه التااال الظاانهرة اللاضااحل الااياازة بياا لب الااارر  ال ااري  هتضااح 

ن د  الال  هنلل الضانئر الاعربة ع  الذاس الع يال يف الاارر  ال اري  ن هندًّ اهضن   

دا   لااندانس والتاينقنس التاي هعا   لصيغهن الاتت ةل التي هتنالل لحتاب هنالل ا

 أه  دظنهر ال ال  اإللهي الاايز ل تنب ا  العظي .

فااندنس الت  يف ل عبنل، وداندانس الت اري  لت ااه، وداندانس التتلياف 

والته ي  والاعنقبل، وداندانس الطا نال، وداندانس التتا يل والتلبياة، وداندانس 

ل، وداانم ليان  االتصن اه يابحننه  رة الاط االين  االتصن ه يبحننه و  ه لنلا  

كر، ودااانم لياان  االتصن ااه ياابحننه و اا ه لاانإلرث الاط ااق، و اا ه لااسنزا  الااذِّ 

واالتصن ه لنإل ينء واإلدنهل، ودانم لين  الح ال اإللهيل، وداانم ليان  اإل نطال 

ا ة ع يهان الضاانئر الاعاربة عا  الاذاس والانل يل، وغيرهن د  الااندنس التي لل 

ا =هتن الاتت ةال الع يل يف ياينقن قا  كاال  ،عظاي  قانلر  اا  ة ع اى إلاه  إناان لل 

م دان يا    هلالج لجه ع  كل نال ويلء يحلله ود  ه وشرفه وفض ه وعطنؤه، وهنز  

لةلل هندل ع ى كاان  أللهيتاه وجاال  رللليتاه دا  الاال  الضاانئر الاعاربة عا  

 ني له هذا البحث الاتلاضي.داهه يبحننه، وهل دن ع  

*** 
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 دراسة أسلوبية للضامئر املعربة عن الذات العليّة يف القرآن الكريم ؛السامت األسلوبية للقرآن الكريم ومدى داللتها عىل أنه كالم هللا

 بحوث

 وأهم نتائجه: ،البحثخامتة 

ة الضانئر الاعربة ع  الذاس الع يل يف الارر  ال ري  ألاة أي لليل دلَّ   

دايزة يف لةلتهن ع ى أ  الارر  ال ري  هل كالم ه ك الذاس اإللهيل الات  ال لهم 

ودلك ل ةلل ه ك الضانئر ع ى عظال ه ك الذاس وجاللهن وكانلهن، دي هنلل 

ى الذاس الع يل يف داندنهتن ويينقنهتن الاتت ةل لي   ي  ه ك الضانئر ال الل ع 

 يبل هنرة أالرد.الت    هنرة، والتطنب أو الغ  

وق  كشف هح يل الناندج الاتتنرة ع  أ  التعبير ع  الذاس الع يل يف 

الارر  ال ري  د  الال  هنلل  ي  الضانئر الاعربة ع  الذاس اإللهيل يالل 

 ،ابي لليل ل ارر  ال ري  التي ه شف ع  دص رهيال د  أه  التانس 

ه للضلح يال كان  ابللهيل، وظهلر جال  الرللليل وهتالل ه ك التال يف ه اي ز  

يف أي لله د  أوله إلى رالرهم ودلك ل ةلل ه ك الضانئر ع ى  ةنس ال ان  

ودظنهره، و ةنس العظال وال ال  والا رة وال ربينء ودظنهرهن يف أدره 

وغير دلكم لحيث ة يتاي . وعةله، وإنعنده وإكراده لعبنله..ه، ودعنقبته وهني

 ك الننس، إله       د  هذا الارر  يندي إة ويار  يف نةته أ  هذا الطنب إلهي د  

ك الا لل الذ  لي ه د  لس كل شيء، يابال ويبتا، ويتةال    الننس، د  

 ء ق ير.ويرفي، يحيف الا ك د  يشنء، لي ه التير، وهل ع ى كل شي

*** 
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 بحوث

 ثبت بأهم مصادر البحث ومراجعه:

  1116أي لب اةلتةنس يف البالغل الاررنيل، ل.  ت  طبل، س . 

   الا تبال  .ط ،عب  الحاي  هن او  .ل، اإلع نز الصريف يف الارر  ال ري

 ليروس.  ،العصريل

 الاا ار  ،عباا  الحاياا  هناا او  .ل ،إلع اانز الصااليف يف الااارر  ال ااري ا

  .(م2661) 1ط ،الانهرة ،اللانفيل

 دحاااا : الاحااااق ،الازويناااي التطياااب ،لم البالغااالاإليضااانح يف ع ااا 

 .(80/ 2) ،3ط ،ليروس ،ال يل لار: الننشر ،الةنجي الانع  عب 

 طبعال لار  ،دحا  نبيل غناني  .ل ،حلث وناندج د  التةتير الالضلعيل

=  هااا1122) ،1ط ،الااانهرة ،هلزيااي لار الا اا  ،اله اياال ل طبااي والنشاار

 .(م2662

  الاحاق: دحا  ألل الةضل إلاراهي  ،الزركشي ،الربهن  يف ع لم الارر، 

  .(م1158 = ها1380)، 1ط ، الننشر: لار إ ينء ال تب العرليل

 الاانهرة جندعال دطبعال ،عب  الحاي  هن او  وزدي اه .ل ،البالغل العرليل، 

 .(اه1138 = م2610) .ط

 التعريةااانس،  
 
الاحااااق: ضااابطه  ،لااا  دحاااا  الشاااريف ال رجااان  ع اااي

الننشر: لار ال تب الع ايال  ،و ححه جانعل د  الع انء لسشراف الننشر

 .(35)ص (،م1183 = ها1163) ،1ط ،لبنن  ،ليروس
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 دراسة أسلوبية للضامئر املعربة عن الذات العليّة يف القرآن الكريم ؛السامت األسلوبية للقرآن الكريم ومدى داللتها عىل أنه كالم هللا

 بحوث

 (،روح الاعن  يف هةتير الارر  العظاي  والتابي الالان )لليي هةتير اآل 

الاحااق:  ،للييي اآلالاحلف: شهنب ال ي  دحالل ل  عب  ا  الحتين

 
 
 ،1ط ،ليااروس ،الننشاار: لار ال تااب الع اياال ،عباا  الباانر  عطياال ع ااي

 .(ها1115)

   نن ر ال ي  البيضنو  (،أنلار التنزيل وأيرار الت ويل)هةتير البيضنو، 

الننشاار: لار إ ياانء الاارتاث  ،الاحاااق: دحااا  عباا  الاار ا  الارعشاا ي

 .(ها1118، )1ط ،ليروس ،العرلي

  جااال  الاا ي  دحااا  لاا  أ ااا  الاح ااي )الاتاالىف:  ،ال اللااي هةتااير

ي ل ار التايلطي )الاتالىف: ها( وجاال  الا ي  عبا  الار ا  لا  ألا801

 .1ط ،الانهرة، الننشر: لار الح يث ،ها(111

  (،إرشاانل العااال التاا ي  إلااى دزاياان ال تاانب ال ااري )هةتااير ألااي التااعلل 

 ليروس. ،الننشر: لار إ ينء الرتاث العرلي

  هااا1126) 1ط ،الرياانلل طبعاال ،هحايااق أ ااا  شاانكر ،هةتااير الطاارب = 

 .(م2666

 عبا  التاالم  (،الاحرر اللجيز يف هةتير ال تنب العزياز) هةتير ال  عطيل

 .(ها1122) 1ط ،ليروس ،الننشر: لار ال تب الع ايل ،عب  الشنيف دحا 

 الننشار: لار  (،ال شنف عا   اانئق غالادال التنزيال)  هةتير الزدتشر

 .(1/16) (،ها1168)، 3، طليروس ،ال تنب العرلي
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 دراسة أسلوبية للضامئر املعربة عن الذات العليّة يف القرآن الكريم ؛السامت األسلوبية للقرآن الكريم ومدى داللتها عىل أنه كالم هللا

 بحوث

  عباا  الحاياا   .ل ،التةتااير الالضاالعي آلياانس الحاالار يف الااارر  ال ااري

، جندعال الاانهرة ،ك يل لار الع الم ،دنجتتير الشريعل اإليالديل ،هن او 

 .(م2611)

 دطنلي الةرزلر .ط ،زاهر ابلاعي .ل ،لراينس يف التةتير الالضلعي. 

 دتطالط لار ال تاب  ،الطيبااي ،فتلح الغيب يف ال شف عا  قنانل الرياب

 .(/ر 21ر)، هةتير هيالر (183)الاصريل 

 دحااااا  نعااااي   :دحاااااق لسشااااراف ،الرياااانلل .ط ،الاااااندلس الاحاااايا

   .العرقتليي

 3ط ،ليروس ،لار  نلر ،ال  دنظلر ،لتن  العرب. 

 درائيفنضاال لاا   اانلح التاان ،لاتاانس ليننياال يف نصاالص داا  التنزياال، 

اا  = هااا1123، )3، طابرل  –ن  الننشاار: لار عااانر ل نشاار والتلزيااي، عا 

  .(م2663

  دتتصر هةتير البغال،  
 
 االتصانر وهع ياق ل. عبا  ا  لا  أ اا  لا  ع اي

 = هااااا1120، )1ط  ،اإليااااالدي الاااارتاث إ ياااانء جاعياااال .ط ،الاااازي 

 .(م2665

 عب  الحاي  هنا او  .ل ،دتتلينس لةلل ال  ال لي  البالغل وابي لليل، 

يلنيال ) ،23ل  ،جندعال الاانهرة ،لحث دتتل  دا  د  ال ك يال لار الع الم

  (.م2616
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 دراسة أسلوبية للضامئر املعربة عن الذات العليّة يف القرآن الكريم ؛السامت األسلوبية للقرآن الكريم ومدى داللتها عىل أنه كالم هللا

 بحوث

  لار الة ار ،العظاي  الزرقان  دحا  عبا  ،دننهل العرفن  يف ع لم الارر، 

   .هحايق: د تب البحلث وال راينس (،1110) 1ط ،ليروس

  ياااندر ، يااالنا لرايااال مدااانهج التةتاااير الالضااالعي يف الاااارر  ال اااري 

 رشلا .

  

 

 


