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 الملخص: 

هللا تعالى باإلفراد في القرآن الكريم، ويهدف إلى بيان الحاالت التي يمكن أن ينوب   م  تكل   يدرُس هذا البحثُ  
فيها ضمير الجمع عن ضمير اإلفراد، وبيان علتها، كما يهدف إلى تحليل نماذج من تكلم هللا تعالى بصيغة  

البحث أّن هللا تعالى تكلم  نتائج    المفرد، وبيان وجه البالغة فيها، والمقارنة بينها وبين صيغة الجمع، ومن أهمّ 
أيضا في   تكلم بصيغة المفرد بصيغة الجمع في مواضع كثيرة من القرآن الكريم معظما نفسه جّل وعال، كما أنه  

مواضع عديدة، وتعليل ذلك يعود لعدة أسباب، وهي إّما كون السياق مناسبا لإلفراد، أو متابعة ما جاء في اآلية،  
 تعلق بضير المتكلم، أو مراعاًة للتلوين أو التفنن. أو ورود اسم من أسماء هللا م

 : صيغة اإلفراد؛ المعظم نفسه؛ القرآن الكريم.الكلمات المفتاحية

The Positions in which Allah Spoke in the Singular Form in the Holy Qur’an 
and its Justification 

Abstract: 

 This research studies Allah Spoke in the Singular Form in the Holy Qur’an, and 
aims to clarify the cases in which the plural pronoun can act on the singular 
pronoun, and explain its reason. It also aims to analyze examples of Allah Spoke 
in the Singular Form and clarifying the aspect of rhetoric in them, and comparing 
them with the plural. One of the most important results of the research is that Allah 
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Almighty spoke in the plural form in many positions in the Holy Qur’an; extolling 
Himself the Exalted, the Majestic. As He spoke in the singular form also in many 
positions. The explanation for this is due to several reasons; which are either the 
context being appropriate for the singular form, or following up on what came in the 
verse, or the advent of one of the names of Allah in the context related to the 

speaker’s pronoun, or it is in consideration of diversification and switching. 

Keywords: singular form; who exalts himself; The Holy Quran . 

 :  مقدمة

 تمهيد:  -أوال 

الحمد هلل رّب العالمين، حتى يبلغ  الحمد منتهاه، والّصالة والّسالم على النبّي األمين، محّمٍد بن عبد هللا،   
عليه أفضل الّصالة وأزكى الّتسليم، وعلى آله وصحبه، وبعد: فإّن اللغة العربية مليئة باألسرار التي تزيد من  

ليات البالغية في اللغة العربية تكلم المفرد بصيغة الجمع،  بالغتها، وجمال تراكيبها، وعمق معانيها، ومن الجما
 أو مخاطبته بها أحيانا، تعظيما وإكباًرا. 

تكّلم هللا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بصيغة الجمع في مواضع كثيرة جدا وتأويل ذلك في الغالب تعظيم   
كلم بالمفرد، وذلك في مواضع أقل من األولى، نفسه جّل وعال، لكّننا في المقابل نجده أحيانا يرجع لألصل ويت

مما يجعلنا نتساءل حول الدوافع والتعليالت، وقد جاءت هذه الدراسة تبحث في نماذج من مواضع تكلمه سبحانه  
( باإلفراد وتحاول تعليلها من خالل ما قاله المفسرون وأهل  جّل وعال_-   عن نفسه )ال فيما يرويه عن غيره

 اللغة.

 أهمية الموضوع: -ثانيا

ُر منها:    تتجلى أهمية هذا الموضوع في عدة نقاط ُيذك 

 دراسته لضمائر المتكلم وحاالت االلتفات فيها من ضمير آلخر.  -

 بيانه لجانب مهم من جوانب البالغة في تغيير صيغة المتكلم. -

 تناوله لنماذج من القرآن الكريم، وتحليل صيغ المتكلم فيها. -

 بيانه ألسباب تكلم المفرد بضمير الجمع ولحاالت الرجوع لألصل. -
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 إشكالية البحث: -ثالثا

 ينطلق هذا البحث من اإلشكال اآلتي:   

 ما الحاالت التي تكلم هللا فيها بصيغة المفرد في القرآن الكريم؟ وما تعليل ذلك؟   •

 ويندرج تحت هذه اإلشكالية األسئلة الفرعية اآلتية: 

 المفرد بصيغة الجمع؟ ما سبب تكلم  -

 هل ينوب ضمير الجمع عن ضمير المفرد حتى في المخاطبة والغائب؟  -

 هل تكّلُم المفرد بصيغة الجمع أصٌل أم استثناء؟  -

 أهداف البحث: -رابعا

 يهدف هذا البحث إلى اآلتي: 

 بيان ضمائر المتكلم المنفصلة والمتصلة، ومدلول كل واحد منها. -

 ينوب فيها ضمير الجمع عن ضمير اإلفراد، وبيان علتها. بيان الحاالت التي يمكن أن  -

 تبرير تكلم هللا تعالى في القرآن الكريم بصيغة الجمع غالبا.  -

 تحليل نماذج من تكلم هللا تعالى بصيغة المفرد وبيان وجه البالغة فيها.  -

 خطة الدراسة: -خامسا

ْين،  مبحثلإلجابة على اإلشكاليات والتساؤالت المطروحة، ولتحقيق أهداف البحث ُقّسمْت هذه الّدراسة إلى   
 تتقدُمهما ُمقّدمٌة، وتليهما خاتمة، وتفصيلها كاآلتي: 

 فيها أهمية الموضوع وإشكاليته وأهدافه، وخطة تقسيمه، ومنهج دراسته. و مقدمة:  

 المتكلم وضمائرها.صيغة المبحث األول:  

 ضمائر المتكلم إفراًدا وجمًعا المطلب األول: 

 ضمير ا المتكلم؛ األلف والنون، ومواضع رسمهما المطلب الثاني: 
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 التثنية والجمع في التكل م  المطلب الثالث: 

 تعليل تكّلم المفرد بصيغة الجمع  المطلب الرابع: 

 في القرآن الكريم. رد تعليل تكّلم هللا بصيغة المفالمبحث الثاني:    

 متابعة السياق الذي جاء فيه اإلفراد  المطلب األول: 

 ورود اسم من أسماء هللا متعلق بالضمير المطلب الثاني: 

 ورود اسم من أسماء هللا يوجب اإلفراد  المطلب الثالث: 

 التلوين والتفنن في الفصاحة  المطلب الرابع: 

 توّصلْت إليها الّدراسُة، وبعض توصياتها. الخاتمة: وفيها أهم النتائج التي  

القائمة كل   بقائمة للمصادر والمراجع المعتمدة فيه، وذكرُت في  قائمة المصادر والمراجع: ذيَّلُت البحث 
ُر معلومات النشر للمرجع في أول ذكر له فقط.  معلومات النشر لكل مرجع، بينما في الحاشية ُتذك 

 مناهج الّدراسة: -سادسا

 :لتالي  ِهج  في معالجة هذا المقال أربعة مناهج، وذلك اُانتُ  

 المنهج الوصفي؛ في بيان ضمائر المتكلم وصيغته وتبرير استثنائها.  -

 المنهج التحليلي؛ في تحليل مواضع من القرآن لتعليل سبب االلتفات من الجمع لإلفراد. -

 الستنتاج أسباب التحول المتكلم من المفرد للجمع والعكس.المنهج االستقرائي؛ في التعمق في بعض المعاني    -

 المنهج المقارن؛ في المقارنة الشكلية بين تكلم المفرد باإلفراد والجمع. -

 صيغة المتكلم وضمائرها / المبحث األول

رها  تتميز صيغة المتكلم عن المخاطب والغائب بأنه ال تثنية فيها، فاالثنان فيها جمع، وسيأتي بيان ضمائ 
 وتعليل إضافة المثنى للجمع في التكلم واالستدالل عليه. 

 ضمائر المتكلم إفراًدا وجمًعا:  المطلب األول:
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، أّما "أنا" فهو ضمير يدل على المتكلم المفرد، وأّما  1ضمير المتكلم هو ما يدل على متكلم؛ نحو: أنا ونحن  
، وكذلك ضمير ا: "إياي" للمتكلم وحده، 2المتكلم المعظم نفسه "نحن"؛ فهو ضمير يدل على جماعة المتكلمين، أو  

 3و"إيانا" للمتكلم المشارك أو المعظم نفسه. 

 وهذه الضمائر منفصلة، وهناك ضمائر أخرى متصلة تدّل على المتكلم؛ وهي: 

 4أ: حرف يكون في أول الفعل المضارع للداللة على المتكلم، أحد أحرف المضارعة "أقرأ". ▪

، وتكون النون لجماعة المتكلمين، وللمتكلم  5يكون في أول الفعل المضارع للداللة على المتكلمين "نكتب" ن:   ▪
نفسه  المعظم  نفسه منزلة  6الواحد  ينزل  نفسه وحدها حيث  المضارعة في  نون  لنفسه  المعظم  ، ويستعمل 

 8، وسماها النحاة نون العظمة. 7الجماعة مجاًزا 

 9ل الماضي، يدل على المتكلم المفرد؛ نحو: "كتبُت".ت: حرف يكون في آخر الفع ▪
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ميٌر يقُع مرفوًعا   ▪ نا: وهو ضمير جماعة المتكلِّمين ويكون في آخر الكلمة )االسم والفعل والحرف(، وهو ض 
ب نا، م رَّ ِبنا(  ر  ا  ، ويكون للمتكلم المعظم نفسه، أو المبين كونه مشار ك10ومنصوًبا ومجروًرا، تقوُل: )ُقْمنا، ض 

 11بواحد أو أكثر.

ضميرا "أنا" و"نحن" من المتشابه؛ فإنه يراد بها الواحد الذي معه غيره من جنسه، ويراد بها الواحد الذي   
معه أعوانه وإن لم يكونوا من جنسه، ويراد الواحد المعظم نفسه، الذي يقوم مقام من معه غيره لتنوع أسمائه التي  

هذا متشابها ألن اللفظ واحد والمعنى متنوع، واألسماء المشتركة في اللفظ  كل اسم منها يقوم مقام مسمى، فصار  
 12هي من المتشابه، وبعض المتواطئ أيضا من المتشابه، ويسميها أهل التفسير الوجوه والنظائر. 

 ضميَرا المتكلم األلف والنون، ومواضع رسمهما: المطلب الثاني:

 تخصيص اإلفراد والجمع باأللف والنون:  الفرع األول:

جاء ضمير المفرد األلف )أ(، وضمير االثنين والجماعة النون )ن( و )نا( ألنه لما تركوا االسم الظاهر   
ر ما يشترك جميع المتكلمين فيه  وأرادوا من الحروف ما يكون عالمة للمخاطب عليه، أخذوا من االسم الظاه

في حال الجمع والتثنية، وهي النون التي في آخر اللفظ، وهي موجودة في التثنية والجمع في حال الرفع والنصب 
والخفض، فجعلوها عالمة للمتكلمين جمعًا كانوا أو اثنين في حال رفع ونصب وخفض، وزادوا بعدها ألفًا كيال 

يفة، ولحكمة أخرى وهي القرب من لفظ "أنا" ألنها ضمير المتكلمين، و "أنا" ضمير  تشبه التنوين أو النون الخف 
 13متكلم، فلم يسقط من لفظ "أنا" إال الهمزة التي هي أصل في المتكلم الواحد.
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 كتابة نون الجمع والمفرد المعظم لنفسه:   الفرع الثاني:

، 14عال مضارعا وتعتبر من الزوائد على المضارع ُتكتُب نون المعظم نفسه في أول الكلمة إذا كانت الكلمة ف  
وإذا كانت فعال ماضيا أو فعل أمر او اسم فتكون النون "نا" وتكون في آخر الكلمة، وإن كانت الكلمة تنتهي  
بنون أصلية أو عارضة فُتحذف النون، وذلك في آخر الفعل المسن د ِإلى النون ضمير المتكلم ومعه غيره، أو  

م نفسه،   "(،  المعظِّ "، "ظ نَّ نَّ أو نون اإِلناث، أو ِإلى غيرهما مع نون الوقاية، سواء كان قبلها نون أخرى؛ نحو: )"ج 
طًّا   "(، فهذه النون ُتحذف خ  "، "ز ان  "(، أو معتل؛ مثل: )"ب ان  ن  ك  "، "يس  "، "ل ع ن  أو حرف صحيح؛ نحو: )"ظ ع ن 

اونَّا"، "النِّسوُة   لإِلدغام ِإذا القت مثلها؛ سواء كانت نون جِمع مذكر، أو مؤنًثا، أو نون وقاية، نحو: "إنَّا آمنَّا"، "ت ع 
"، ونحو: "آمنِّي"، "أ ِعنِّي"، و"هذا الشيُء لم ُيْمِكّني"، وقد ُتحذف من آخر الحروف مع نون   "، "ظ ع نَّ "، "ِبنَّ ُجِننَّ

 15الوقاية تخفيًفا، نحو "ِإّني"، "ل ِكّني". 

 التثنية والجمع في التكلُّم:  المطلب الثالث:

المخاطب والغائب اإلفراد والتثنية والجمع، بينما المتكلم فإفراد وجمع فقط؛ وذلك ألّن االثنين    يْ نجد في صيغت   
ِ  والجمع  في الكناية عن المتكلِّم واحٌد، ألّنه قد يقع لفُظ الجمع على التثنية، نحو  قوله تعالى: ﴿ ِإن ت ُتوب ا ِإل ى َّللاَّ

ا غ ْت ُقُلوُبُكم  ﴾ ]ص:4﴾ ]التحريم:ف ق ْد ص  ُروا اْلِمْحر اب  وَّ ْصم ان﴾ ]ص:21[، وقوله: ﴿ت س   16[. 22[، ثّم قال: ﴿خ 

المفرد بصيغة الجمع في القرآن الكريم جاء في صيغة المتكلم فقط:   م  وتجدر اإلشارة إلى أّن التعظيم وتكل   
ل ْقن اُكْم﴾ ]الواقعة: أّما  57ومنه قوله تعالى: ﴿ن ْحُن خ  المخاطب الواحد فُيخاطُب باإلفراد؛ ومنه قوله تعالى: [، 

﴾ ]هود: اِكِمين   شك، لكنها ال تكون في  والمخاطبة بصيغة الجمع زيادة في التعظيم وال  [،45﴿و أ نت  أ ْحك ُم اْلح 
الغائب الواحد  ، وكذلك  جنب هللا تعالى فهو الواحد األحد، وال يخاطب إال باإلفراد لتجنب شبهة الشرك؛ ولو لفظا

﴾ ]الحشر:فُيتكلم عنه فرًدا؛ قال تعالى: ﴿  [.23ُهو  َّللاَُّ الَِّذي ال  ِإل ه  ِإالَّ ُهو 

 لجمع:تعليل تكّلم المفرد بصيغة ا المطلب الرابع:

 
ني، نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب، وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب، تحقيق: إحسان عباس، دار  المقري التلمسا  -14

 . 379، ص5م، ج1997صادر، بيروت، الطبعة األولى،  
طيَِّة، تحقيق وتعليق: الدكتور    -15 طه عبد المقصود، أبو الوفاء نصر الوفائي، الم ط اِلُع النَّصرية للم ط اِبِع المصريَِّة في األُصول الخ 

 . 385، صم2005هـ/ 1426مكتبة السنة، القاهرة، الطبعة األولى، 
م،  2001هـ/  1422ابن يعيش، شرح المفصل للزمخشري، تقديم: إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى،    -16
 . 155، ص2ج
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اذ     جرى على سنن الملوك التعبير بضمير المعظم نفسه، ومن أمثله ذلك ما جاء في قوله تعالى: ﴿ق ال  م ع 
﴾ ]يوسف: ُه ِإنَّا ِإًذا ل ظ اِلُمون  ْدن ا م ت اع ن ا ِعْند  [؛ فالعزيز تكّلم هنا بصيغة الجمع قائال:  79هللِا أ ْن ن ْأُخذ  ِإالَّ م ْن و ج 

، بدال من ضمير المفرد، )ِإنِّي ِإًذا ل ظ اِلم( إّنا ِإًذا ل ظ   ْقت  أ ْم  ، وما جاء في قوله أيضا:  17اِلُمون  د  ن نُظُر أ ص  ﴿ق ال  س 
ْنه  [، وقوله: ﴿27﴾ ]النمل:ُكنت  ِمن  اْلك اِذِبين   نَُّهم مِّ ل ُنْخِرج  ا و  ل ن ْأِتي نَُّهم ِبُجُنوٍد الَّ ِقب ل  ل ُهم ِبه  ا أ ِذلًَّة و ُهْم  اْرِجْع ِإل ْيِهْم ف 

﴾ ]النمل: اِغُرون   [؛ فتكلم سليمان عليه السالم في اآليتين بصيغة الجمع.37ص 

ا نفسه؛ وقد تكّلم هللا جّل وعال في القرآن بصيغة  هللا تعالى أعظم الملوك وهو أولى من تكلم بالجمع معظمً  
ُبوًرا﴾ ]اإلسراء:الجمع معظما نفسه سبحانه، وذلك في مواضع كثيرة جدً  اُوود  ز  [، 55ا؛ منها قوله تعالى: ﴿و آت ْين ا د 

ًما﴾ ]األنبياء: [، وقوله أيضا:  12وقوله: ﴿و آت ْين اُه الحكم﴾ ]مريم: ال  س  ، وقوله أيضا: [69﴿ُقْلن ا ي ا ن اُر ُكوِني ب ْرًدا و 
ل ْقن اُكمْ [51﴿ِإنَّا ل ن نُصُر ُرُسل ن ا﴾ ]غافر:   [.57﴾ ]الواقعة:، وقوله: ﴿ن ْحُن خ 

]البقرة:  اْسُجُدوا﴾  ِلْلم الِئك ِة  ُقْلنا  [؛ قال أبو حيان الغرناطي في تفسيرها: وحكمة هذا  34قال تعالى: ﴿و ِإْذ 
نون المعظم نفسه أنه صدر منه األمر للمالئكة بالسجود، ووجب عليهم االمتثال، فناسب أن االلتفات، وكونه بِ 

، ألنه متى كان كذلك كان أدعى المتثال المأمور فعل ما أمر به من غير  يكون األمر في غاية من التعظيم
ُم بطء وال تأول لشغل خاطره بورود ما صدر من المعظم، وقد جاء في القرآن نظائر لهذا، منها: ﴿ ُقْلن ا ي ا آد  و 

ُقْلن ا ل ُهْم ال  ت ْعُدوا[، ﴿38﴾ ]البقرة:ُقْلن ا اْهِبُطوا[، ﴿35﴾ ]البقرة:اْسُكنْ  ْبتِ   و  ُقْلن ا ِمن  [، ﴿154﴾ ]النساء:ِفي السَّ و 
ًما[، ﴿104﴾ ]اإلسراء:ب ْعِدِه ِلب ِني ِإْسر اِئيل   ال  س  [، فنرى هذه األوامر والنواهي  69﴾ ]األنبياء:ُقْلن ا ي ا ن اُر ُكوِني ب ْرًدا و 

ء على المأمور، فظهر كيف تقدمهما الفعل المسند إلى المتكلم المعظم نفسه؛ وذلك ألن اآلمر اقتضى االستعال
 18للمأمور بصفة العظمة، وال أعظم من هللا تعالى. 

 في القرآن الكريم  تعليل تكّلم هللا بصيغة المفرد/  المبحث الثاني

في القرآن الكريم؛ تحليال وتعليال؛ وذلك وفق    نماذج من تكلم هللا بصيغة المفرد يأتي في هذه العنصر      
م العنصر عليه جاء في اآلية، أو ورود    اق مناسبا، أو متابعة ماـــون السيـــــا، وهي إّما كـــــمعايير التعليل التي ُقسِّ

 اسم من أسماء هللا متعلق بضير المتكلم، أو مراعاًة للتلوين أو التفنن. 

 
البحوث اإلسالمية    -17 العلماء بإشراف مجمع  العامة لشئون المطابع مجموعة من  الهيئة  الكريم،  للقرآن  الوسيط  التفسير  باألزهر، 

 . 366، ص 5م، ج1993م إلى  1973األميرية، الطبعة األولى، من 
  - 245، ص1هـ، ج1420أبو حيان األندلسي، البحر المحيط في التفسير، تحقيق: صدقي محمد جميل، دار الفكر، بيروت،    -18

246 . 
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 اسبه اإلفراد:كون السياق ين المطلب األول:

في بعض المواضع يكون سياق اآلية يستلزم التكلم اإلفراد، وذلك مثال لكون الشيء المتكلم عنه ال يكون   
 من الجماعة، وأمثلة ذلك في القرآن الكريم كثيرة منها: 

ت   ▪ ف م ن  ُهًدى  نِّي  مِّ ي ْأِتي نَُّكم  ف ِإمَّا  ِميًعا  ج  ا  ِمْنه  اْهِبُطوا  ﴿ُقْلن ا  تعالى:  ُهْم  قوله  و ال   ل ْيِهْم  ع  ْوٌف  خ  ف ال   اي   ُهد  ِبع  
﴾ ُنون  ، ألنه انتقل من الضمير الموضوع للجمع، أو المعظم نفسه  19وهذا شبيه بااللتفات [؛  38]البقرة: ي ْحز 
نِّي ُهًدى﴾، إلى الضمير الخاص بالمتكلم المفرد في قوله:  ﴿ُقْلن ا اْهِبُطوا﴾  في قوله: ، وحكمة هذا ﴿ي ْأِتي نَُّكم مِّ

االنتقال هنا أن الهدى ال يكون إال منه وحده تعالى، فناسب الضمير الخاص كونه ال هادي إال هو تعالى،  
 20فأعطى الخاص الذي ال يشاركه فيه غيره الضمير الخاص الذي ال يحتمل غيره تعالى.

ل ْيُكْم﴾ ]البقرة:قوله تعالى: ﴿ ▪ ْمُت ع  ِتي  الَِّتي أ ْنع  ففي قوله: نعمتي نوع التفات،  [؛  40ي ا ب ِني ِإْسر اِئيل  اْذُكُروا ِنْعم 
ذَُّبوا ألنه خروج من ضمير المتكلم المعظم نفسه في قوله: "بآياتنا" في اآلية التي قبلها:   ك  ف ُروا و  ﴿و الَِّذين  ك 

اِلُدون  ِبآي اِتن ا   ا خ  اُب النَّاِر ُهْم ِفيه  إلى ضمير المتكلم الذي ال يشعر بذلك، وفي   ؛[39﴾ ]البقرة:ُأول ِئك  أ ْصح 
 21إضافة النعمة إليه إشارة إلى عظم قدرها وسعة برها وحسن موقعها.

 متابعة السياق الذي جاء فيه اإلفراد: المطلب الثاني:

متابعة للسياق؛ قبله أو بعده؛ وأمثلة ذلك في القرآن الكريم كثيرة؛    يأتي التكلم باإلفراد في بعض المواضع 
 نورد منها: 

﴾ ]آل عمرا:  ▪ ْنِجيل  لُِّمُه اْلِكت اب  و اْلِحْكم ة  و التَّْور اة  و اإْلِ ُيع  لُِّمُه﴾  48قوله تعالى: ﴿و  ُيع  [؛ قرأ نافع وعاصم ويعقوب ﴿و 
المتكلم   بنون  الباقون  وقرأ  الغيبة،  أوجٌه:  بياء  الجملة  هذه  ففي محل  القراءتين  كلتا  وعلى  نفسه،  المعظم 

بَّر عنه بالكلمة،   ُرِك﴾ أي: أن هللا يبشرِك بكلمٍة ويعلم ذلك المولود الـُمع  أحدها: أنها معطوفة على ﴿ُيب شِّ
جماعة    الثاني: أنها معطوفة على ﴿ي ْخُلُق﴾ أي: كذلك هللا يخلق ما يشاء ويعلمه، وإلى هذين الوجهين ذهب 

 
الشاهد مخاطبة الغائب وبالعكس، وااللتفات عند البعض هو االعتراض، وقال آخرون: هو االستدراك، وقد  االلتفات: هو مخاطبة    -19

عرفه ابن المعتز بتعريف يجمع هذه المعاني؛ فقال: هو انصراف المتكلم عن المخاطبة إلى اإلخبار وعن اإلخبار إلى المخاطبة وما 
فيه إلى معنى آخر. ُينظر: ابن المعتز، البديع في البديع، دار الجيل، الطبعة  يشبه ذلك، ومن االلتفات االنصراف عن معنى يكون  

 . 152، ص 32م، ص1990األولى، 
 .272، ص1أبو حيان األندلسي، البحر المحيط في التفسير، ج -20
 . 282، ص1المرجع نفسه، ج -21
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منهم الزمخشري  وأبو علي الفارسّي، وهذان الوجهان ظاهران على قراءة الياء، وأما قراءة النون فال يظهر 
 22هذان الوجهان عليها إال بتأويل االلتفات من ضمير الغيبة إلى المتكلم إيذانًا بالفخامة والتعظيم. 

النَِّبيِّي ▪ ِميث اق   ذ  َّللاَُّ  أ خ  تعالى: ﴿و ِإْذ  عمران:قوله  ]آل  ِحْكم ٍة﴾  و  ِكت اٍب  ِمْن  آت ْيُتُكْم  ا  ل م  نافع:  81ن   قرأ  فقد  [؛ 
ه، وهو موافٌق لما قبله وما  ه، وقرأ الباقون: »آتيتكم« بضميِر المتكلم وحد  م نفس  »آتيناكم« بضميِر المعظِّ

ذ  هللا﴾، وجاء بعده ﴿إصري﴾، وفي قول ه »آتيتكم« أو »آتيناكم«  بعده من صيغة اإِلفراد في قوِله: ﴿و ِإْذ أ خ 
على كال القراءتين التفاتان أحُدهما: الخروُج من الغيبة إلى التكلم في قوله آتينا أو آتيُت، ألنَّ قبله ِذْكر   
ْيب ة إلى الخطاب في قوله: »آتيناكم«   ذ  هللا﴾، والثاني: الخروُج من الغ  الجاللة المعظمة في قوله: ﴿و ِإْذ أ خ 

م الجاللة والنبيين لكان التركيب: وإذ ألنه قد تقدَّمه اس  م ظاهر وهو »النبيين«، إذ لو جرى على مقتضى تقد 
التفاتا في   ال يسمى  مثل  هذا  ألنَّ  نظٌر  وفيِه  قال بعضهم:  كتاب،  آتاهم من  لما  النبيين  ميثاق   أخذ هللا 

 23اصطالِحهم، وإنما يسمى حكاية الحال. 

[؛ قرأ حمزُة »وأنَّا اخترناك« بفتِح الهمزة بضمير  13قوله تعالى: ﴿و أ ن ا اْخت ْرُتك  ف اْست ِمْع ِلم ا ُيوح ى﴾ ]طه:  ▪
ه، وقرأ السلمي  واألعمش وابن هرمز كذلك، إالَّ أنهم كسروا الهمزة ، وقرأ الباقون »وأنا   المتكلِم المعظِم نفس 

ه، و  قرأ ُأب يٌّ »وأني اخترتك« بفتح الهمزة، فأمَّا قراءُة حمزة فعطٌف على قوله  اْخت ْرُتك« بضميِر المتكلم وحد 
﴾، وذلك أنه بفتح الهمزة هناك، ففعل ذلك ل مَّا عطف غير ها عليها، وم ْن كسرها فألنه يقرأ   ب ك  ﴿أني أ ن ْا ر 

ز أبو وَّ البقاء أن يكون  الفتُح على    »إنِّي أنا ربك« بالكسر، وقراءة ُأب ّي كقراءِة حمزة بالنسبة للعطف، وج 
 24تقديِر: وألنَّا اخترناك فاستمع، فعلَّقه باستمع. 

ت ُقوُل ه ْل ِمْن م ِزيٍد﴾ ]ق: ▪ ِْت و  نَّم  ه ِل اْمت أل  ه  [؛ قرأ نافع وأبو بكر »يقول لجهنم «  30قوله تعالى: ﴿ي ْوم  ي ُقوُل ِلج 
ْيبة، وقرأ الباقون بنوِن المتكلِِّم المعظِّ  ه، والوجه من قراءة نافع وأبي بكر باإلفراد هو مناسبة ما  بياء الغ  م نفس 
ْمُت«.  «، »وقد ق دَّ  25تقّدم ِذكره في قوله: »لديَّ

 ورود اسم من أسماء هللا يوجب اإلفراد:  المطلب الثالث:

 
عبد الموجود وعلي محمد معوض، دار الكتب العلمية،  ابن عادل الحنبلي النعماني، اللباب في علوم الكتاب، تحقيق: عادل أحمد    -22

 . 233، ص 5م، ج1998هـ/ 1419بيروت، الطبعة األولى، 
)د.ط(،  شهاب الدين السمين الحلبي، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، تحقيق: أحمد محمد الخراط، دار القلم، دمشق،    -23

 . 362، ص5النعماني، اللباب في علوم الكتاب، جوُينظر أيضا: ابن عادل الحنبلي    .292، ص 3ج)د.ت(، 
 . 18- 17، ص8شهاب الدين السمين الحلبي، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، ج -24
 . 30، ص 10ج ، المرجع نفسه  -25
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في بعض المواضع يأتي ذكر السم من أسماء هللا تعالى مما يوجب كون الضمير مفرًدا إذا كان متعلقا   
 بك االسم أو ما ينوبه، ومن ذلك ما يأتي: بذ 

ل   ▪ ا أ ل ْم ت ْعل ْم أ نَّ َّللاَّ  ع  ا أ ْو ِمْثِله  ْيٍر ِمْنه  ا ن ْأِت ِبخ  ْخ ِمْن آي ٍة أ ْو ُنْنِسه  ا ن ْنس  ْيٍء ق ِديٌر﴾ قوله تعالى: ﴿م  ى ُكلِّ ش 
أحدهما: خروج من خطاب جماعة، وهو »خير    [؛ ففي قوله تعالى: ﴿أ ل ْم ت ْعل ْم أ نَّ هللا﴾ التفاتان،106]البقرة:

من ربكم«، والثاني: خروج من ضمير المتكّلم المعظم نفسه إلى الغيبة باالسم الظاهر، فلم يقل: ألم تعلموا 
 26أننا، وذلك للتعظيم والتَّفْخيم. 

لَّم   ▪ ل ى ب ْعٍض ِمْنُهْم م ْن ك  ُهْم ع  ْلن ا ب ْعض  اٍت﴾ ]البقرة:قوله تعالى: ﴿ِتْلك  الر ُسُل ف ضَّ ر ج  ُهْم د  ف ع  ب ْعض  ر  [؛  253 َّللاَُّ و 
ْلنا« إلى االسِم الظَّاِهر   ه في قوله: »ف ضَّ م نفس  ِميِر المتكّلِم المعظِّ وفي هذا الكالِم التفاٌت؛ ألنه خروٌج من ض 

 27الَّذي هو في ُحْكِم الغاِئِب. 

]األعراف: ▪ بُِّكْم﴾  ِبر  ﴿أ ل ْسُت  تعالى:  اآلية  جاءت    [؛172قوله  في  هللا  اسم  لوجود  اإلفراد  بصيغة  "ألست" 
﴾ مما جعلت التكلم يكون مفرًدا، فال يمكن أن "بربكم"، وكذلك وجوده في بداية اآلية نفسها ﴿ ب ك  ذ  ر  و ِإْذ أ خ 

"ليس" ُيمكن أن توصل بضمائر    تكون "ألسنا بربكم"، كما ال يمكن جمع كلمة "ربكم" ألن هللا واحد، مع أنّ 
 28المتكلمين والمخاطبين والغائبين جمعا وإفراًدا. 

[؛ فقد ورد في اآلية لفظ الجاللة "هللا" تابعا للضمير،  14قوله تعالى: ﴿ِإنَِّني أ ن ا َّللاَُّ ال  ِإل ه  ِإالَّ أ ن ا﴾ ]طه:  ▪
 ". فكان يجب أن يكون الضمير "أنا"، فال ُيمكن أن يكون الضمير "نحن

يؤذن بأنه اختاره وأعده ألمر عظيم، ألن الحكيم ال يتخذ   [؛41﴾ ]طه:و اْصط ن ْعُتك  ِلن ْفِسيقوله تعالى: ﴿ ▪
، فاهلل تعالى قال في السياق: "نفسي" فناسبها ضمير اإلفراد 29شيئا لنفسه إال إذا أراد جعله مظهرا لحكمته 

 حد فرد، فال ُيمكن أن تكون "واصطنعناك ألنفسنا". "التاء"، ألن النفس تقوم مقام االسم والذات، وهللا وا

 التلوين والتفنن في الفصاحة:  المطلب الرابع:

 
 . 384ص ، 2ابن عادل الحنبلي النعماني، اللباب في علوم الكتاب، ج -26
 . 303، ص4المرجع نفسه، ج -27
ُينظر: كمال الدين األنباري، اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين البصريين والكوفيين، المكتبة العصرية، الطبعة األولى،   -28

 . 115، ص1م، ج2003هـ/ 1424
ديد من تفسير الكتاب المجيد(، الدار التونسية محمد الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير )تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الج   -29

 . 223، ص16هـ، ج1984للنشر، تونس، 
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القصص   بين  التنقل  يتفنن في  التلوين في اإللقاء، وهو من مميزاته؛ بحيث  الكريم أسلوب  القرآن  يعتمد 
الفصاحة والبالغة يتحول من ضمير إلى  واألحداث واألوامر والنواهي بصورة عجيبة معجزة، ومن تفننه في  

 ضمير، ومن صيغة إلى صيغة، ويظهر ذلك في مواضع كثيرة، منها:

ْن ي ْكُفْر ِبِه ف   ▪ م  ِتِه ُأول ِئك  ُيْؤِمُنون  ِبِه و  و  قَّ ِتال  ﴾  ُأول ِئك  ُهُم  قال تعالى: ﴿الَِّذين  آت ْين اُهُم اْلِكت اب  ي ْتُلون ُه ح  اِسُرون  اْلخ 
 30[؛ اختلف في تأويل الضميُر في »به« إلى أربعة أقوال؛ كاآلتي: 121]البقرة:

 األول: يعود على الكتاب، وهو الظاهر.  -

الثاني: يعود على الرسوِل، قالوا: »ولم ي ْجِر له ِذْكٌر لكنَّه معلوٌم« وال حاجة  إلى هذا االعتذاِر فغنه مذكور  -
ْيبة. في قوِله: »أ ْرسلناك«،   إال أنَّ فيه التفاتًا من خطاٍب إلى غ 

ه في قوِله: »أ ْرسلناك« إلى  - ِم نفس  الثالُث: يعوُد على هللِا تعالى، وفيه الِتفاٌت أيضًا من ضميِر المتكلِِّم المعظِّ
ْيبة.   الغ 

ٍن.  - س  ره بكالٍم ح   الرابُع: قال ابن عطية: يعوُد على الهدى، وق رَّ

بأن الضمير في "به" يعود على هللا تعالى، نجد فيه شيئا من التلوين والتنويع،  وبالنظر في القول الثالث   
 وذلك في المزاوجة بين التكلم بالجمع في "آتيناهم" والتكلم باإلفراد في "به". 

ا ▪ م  ْني ا و اآْلِخر ِة و  ِديًدا ِفي الد  ذ اًبا ش  ُبُهْم ع  ذِّ ف ُروا ف ُأع  ُنوا    قوله تعالى: ﴿ف أ مَّا الَِّذين  ك  ل ُهْم ِمْن ن اِصِرين  و أ مَّا الَِّذين  آم 
﴾ ]آل عمران: َّللاَُّ ال  ُيِحب  الظَّاِلِمين  فِّيِهْم ُأُجور ُهْم و  اِت ف ُيو  اِلح  ِمُلوا الصَّ [؛ فقد قرأ حفص عن عاصم  57- 56و ع 

فِّيِهْم« بياء الغيبة، والباقون بالنون، فقراءة حفص على االلتفاتِ  من التكل م إلى الغيبة؛ تفن نًا في    والحسن »ف ُيو 
اق النظم، ولكن جاء هناك بالمتكلم وحده، وهنا بالمتكلم  الفصاحِة، وقراءة الباقين جاريٌة على ما تقدم من اتِّس 

ه.   31وحده المعظم نفسه؛ اعتناًء بالمؤمنين، ورْفعًا من شأنهم؛ لـمَّا كانوا ُمع ظَِّمين  عند 

ن ْست دْ قوله تعالى: ﴿ ▪ ْيُث ال  ي ْعل ُمون  س  ْن ح  ِتيٌن﴾ ]األعراف: ِرُجُهم مِّ ْيِدي م  [؛ جاءت  183- 182و ُأْمِلي ل ُهْم ِإنَّ ك 
بضمير اإلفراد، بعد قوله: ﴿سنستدرجهم﴾ التي جاءت بضمير المعظم لنفسه، وقيل: معطوفة    ﴿وأملي لهم﴾ 

طفه عليه إال ذلك إذ ال يعطف على  عليها؛ وبعطفها تدخل في حكم االستقبال وحكم السين، وليس المراد بع

 
 . 96- 95، ص2شهاب الدين السمين الحلبي، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، ج -30
 . 273، ص 5ابن عادل الحنبلي النعماني، اللباب في علوم الكتاب، ج -31

 . 216، ص3لدر المصون في علوم الكتاب المكنون، جوُينظر أيضا: شهاب الدين السمين الحلبي، ا
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جزء كلمة حقيقًة أو حكًما، وقيل: إنه مستأنف؛ أي وأنا أملي لهم، وفيه حينئذ خروج من ضمير المتكلم مع  
من   أنه  والظاهر  المعرب  قاله  كما  بااللتفات  وهو شبيه  المفرد،  المتكلم  إلى ضمير  نفسه  المعظم  الغير 

 32التلوين. 

 . الخاتمة:4

هذا البحث، وفي ختامه ُيمكن عرض جملة من النتائج، وذكر بعض التوصيات،   وتوفيقه وفتحه تمّ بفضل هللا   
 ي:تالوذلك في ال

 . النتائج: 4-1

ضمائر المتكلم هي ما يدل على متكلم؛ منها أربعة منفصلة وهي: "أنا"، "نحن"، "إياي"، "إيانا"، وأربعة  ✓
المضارع، "ت" وتتصل بآخر الفعل الماضي، "نا" وتتصل  متصلة وهي: "أ"، "ن" ويتصالن بأول الفعل  

 بآخر الفعل واالسم والحرف. 

يجوز للمتكلم المفرد المعظم لنفسه في اللغة أن يعبر بضمائر الجمع، نحو قول هللا تعالى: "أنزلناه"، "رسلنا"،   ✓
 ب والغائب. "نوحيه"، "نحن نزلنا"، وغيرها الكثير، وجاء هذا في صيغة المتكلم فقط، دون المخاط 

في المخاطبة يكون هللا تعالى مفردا قوال واحدا، وتعظيمه في المخاطبة بإفراده فهو الفرد الصمد، فنقول:   ✓
أنت ربنا، وال نقول: أنتم، ونقول: آتنا من فضلك، وال نقول: آتونا من فضلكم، وذلك لتجنب شبهة الشرك؛ 

 . ولو لفظا

م: سيادتكم وحضرتكم، وال يعني هذا أنهم أعظم من هللا،  يخاطب بعض الملوك بصيغة الجمع فيقال لواحده ✓
 فتعظيم هللا عند مخاطبته يكون في اإلفراد تحقيقا لوحدانيته. 

﴾. يكون التعبير عن الغائب الواحد بضمير اإلفراد دائما، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿  ✓  ُهو  َّللاَُّ الَِّذي ال  ِإل ه  ِإالَّ ُهو 

ولى من تكلم بالجمع معظما نفسه؛ وقد تكّلم هللا جّل وعال في القرآن بصيغة  هللا تعالى أعظم الملوك وهو أ ✓
 . [51﴿ِإنَّا ل ن نُصُر ُرُسل ن ا﴾ ]غافر:الجمع معظما نفسه سبحانه، وذلك في مواضع كثيرة جدا؛ منها قوله تعالى:  

 
اِوي، ج -32 ل ى تْفسيِر الب يض  اِب ع  ه  اِشيُة الشِّ  . 239، ص4شهاب الدين الخفاجي، ح 
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سباب، وهي إّما كون في القرآن الكريم في مواضع عديدة، وتعليل ذلك يعود لعدة أ   تكلم هللا بصيغة المفرد  ✓
السياق مناسبا، أو متابعة ما جاء في اآلية، أو ورود اسم من أسماء هللا متعلق بضير المتكلم، أو مراعاًة  

 للتلوين أو التفنن. 

تكل ُم الواحد باإلفراد هو األصل في اللغة، وتكل ُمه بالجمع يكون استثناًء في حالة التعظيم؛ لذا ال ُيقبل هذا  ✓
 الجميع.من 

 . التوصيات: 4-2

البالغية من   ✓ األسرار  لمعرفة  بعضها عن بعض،  ينوب  التي  بالضمائر  الكالم  دراسة صيغ  التعمق في 
 خاللها، وتفعيلها في األساليب الكالمية.

االهتمام بمباحث الدرس القرآني نحًوا وصرفا وبالغًة، للوصول إلى التحليل السليم للظاهرة، والتعليل األصيل   ✓
 مع اإليمان اليقيني بصدق النتائج. لها، 

تفعيل الـمحاسن البالغية المدروسة ضمن المكتوبات األكاديمية المعاصرة، وتجنب لغة الصحافة، واللغة  ✓
 الممزوجة بالعامية المختلطة.

 قائمة المصادر والمراجع: 

عقيل على   -1 ابن  المصري، شرح  الهمداني  العقيلي  الرحمن  بن عبد  مالك، ابن عقيل، عبد هللا  ابن  ألفية 
العشرون  الطبعة  القاهرة،  للطباعة،  مصر  دار  التراث/  دار  الحميد،  عبد  الدين  محيي  محمد    ، تحقيق: 

 . (م1980هـ/ 1400)

أبو العباس، شهاب الدين، أحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي، الدر المصون في علوم الكتاب  -2
 . )د.ت( ،مشق، )د.ط(المكنون، تحقيق: أحمد محمد الخراط، دار القلم، د 

البديع في   -3 العباسي،  الرشيد  ابن  المعتصم  ابن  المتوكل  ابن  باهلل  المعتز  العباس، عبد هللا بن محمد  أبو 
 .م( 1990هـ/ 1410) ،البديع، دار الجيل، الطبعة األولى

  أبو العرفان محمد بن علي الصبان الشافعي، حاشية الصبان على شرح األشموني أللفية ابن مالك، دار -4
 .(م1997هـ/ 1417) ،الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى

يلي، دار الكتب العلمية،  -5 ه  أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد هللا بن أحمد السهيلي، نتائج الفكر في النَّحو للس 
 . م(1992هـ/ 1412)، بيروت، الطبعة األولى
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دي األزهري األشعري الحنفي الشافعّي،  أبو الوفاء، نصر ابن الشيخ نصر يونس الوفائي الهوريني األحم -6
طيَِّة، تحقيق وتعليق: الدكتور طه عبد المقصود، مكتبة   الم ط اِلُع النَّصرية للم ط اِبِع المصريَِّة في األُصول الخ 

 .(م2005هـ/ 1426) ،السنة، القاهرة، الطبعة األولى

ني، اللباب في علوم الكتاب، تحقيق:  أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعما  -7
هـ/  1419)   ،عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى

 . م(1998

أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين األندلسي، البحر المحيط في التفسير،   -8
 .هـ(1420) ،الفكر، بيروت، )د.ط( تحقيق: صدقي محمد جميل، دار 

أحمد مختار عبد الحميد عمر، بمساعدة فريق عمل، معجم اللغة العربية المعاصرة، عالم الكتب، الطبعة   -9
 .م(2008هـ/ 1429)، األولى

شهاب الدين أحمد بن محمد المقري التلمساني، نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب، وذكر وزيرها لسان   -10
 .م(1997)، ، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر، بيروت، الطبعة األولىالدين بن الخطيب 

اِوي،  -11 ل ى تْفسيِر الب يض  اِب ع  ه  اِشيُة الشِّ شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي المصري الحنفي، ح 
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